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Sol e poucas 
nuvens

Sol e poucas 
nuvens

Projeto do Governo do 
Estado, em parceria com 

a ONG Círculo do Coração, 
venceu outros 300 traba-

lhos inscritos  no Congresso 
Brasileiro de Cardiologia 

e Cirurgia Cardiovascular 
Pediátrica.  PÁGINA 5

Caravana
do Coração

ganha prêmio 
nacional

A artista visual 
Minna Miná abre hoje 
a exposição “A Espera 

no Campo de Cen-
teio”, no Espaço 
Cultural.  PÁGINA 9

Projeto expõe 
ilustrações de 
Minna Miná

ALTA

ALTA

04h19

16h54

0.8m

0.8m

baixa

baixa

23h08

10h47

2.0m

1.8m

Esportes
Paraibanos levam 
quatro medalhas 
de ouro nos JUBs

 

Atletas do Estado que 
disputam os Jogos Uni-
versitários ganharam no 
judô e no vôlei de praia. 
PÁGINAs 8 E 22
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Porto vai receber
50 mil toneladas 
de carga este mês

 

A previsão da Compa-
nhia Docas é de que cinco 
navios desembarquem no 
Porto de Cabedelo, ao longo 
do mês de novembro, com 
granéis líquidos, sólidos e 
cargas gerais.  PÁGINA 7

Terminal de Cabedelo

funesc
FOTO: Divulgação

Ministério do Desen-
volvimento Social diz que 
encontrou irregularidades 
em 1,136 milhão de bene-
fícios no País.  PÁGINA 14

Um dos suspeitos 
investigados nas operações 
que prenderam 4 pessoas 
no fim de semana faria pro-
va em Cabedelo.  PÁGINA 7

Candidato da PB 
pode ter ligação 
com fraudes

Governo Federal
cancela no Estado
16,6 mil benefícios

enem 2016

bolsa família

Melhor trabalho multidisciplinar 

Na última quinta-feira, 12 mil toneladas de coque chegaram dos Estados Unidos no navio Global Andes
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Todas as vezes que Brasília é tema 
de reportagem jornalística, enfocando 
os graves problemas sociais registra-
dos no conjunto de suas regiões admi-
nistrativas, os brasileiros indagam que 
esperança se pode ter em um país cuja 
capital - que deveria ser exemplo - vive à 
beira do caos generalizado.

Com projeto urbanístico de Lúcio 
Costa e arquitetura de Oscar Niemeyer, 
a construção de Brasília começou em 
1956, com a participação de trabalhado-
res de várias regiões do país, e sua inau-
guração oficial aconteceu no dia 21 de 
abril de 1960, por Juscelino Kubitschek 
de Oliveira, o “presidente bossa nova”.

Brasília como que representava o fu-
turo do Brasil. Uma cidade moderna, de 
arquitetura e infraestrutura arrojadas, 
do ponto de vista da beleza e funcio-
nalidade, onde uma “nova civilização”, 
de mentalidade avançada, nortearia o 
desenvolvimento da nação, sob a égide 
progressista da Era JK.

Hoje, essa perspectiva inverteu-se 
completamente. A capital brasileira re-
produz uma das piores injustiças sociais 
do país, que é a desigualdade econômica. 
Do ponto de vista do desenvolvimento, 
chega a ser escandaloso o contraste en-
tre o Plano Piloto e as cidades-satélites 
que compõem o Distrito Federal.

A crise no sistema de saúde subme-
te a população a sofrimentos diários, em 
busca de atendimento médico-hospi-
talar e medicamentos especiais. Os pa-

cientes acumulam-se nos corredores de 
clínicas e hospitais por falta de leitos, e, 
para piorar, aparelhos sucateados com-
prometem a realização de exames. 

Não bastasse isso, os índices de 
violência, em Brasília, são altíssimos, 
rivalizando, por exemplo, com São 
Paulo e Rio de Janeiro. A região admi-
nistrativa de Ceilândia – uma das mais 
violentas -, comporta a comunidade do 
Sol Nascente, a segunda mais populosa 
favela do país. 

Especialistas em criminalidade afir-
mam que a violência no Distrito Fede-
ral, notadamente nas cidades-satélites, 
é fruto do crescimento desordenado da 
região, uma contradição, levando-se em 
conta o fato daqueles núcleos urbanos 
terem sido planejados exatamente para 
controlar a densidade demográfica.

É lamentável, sob todos os aspectos, 
a realidade social da capital brasileira. 
Se a cidade onde estão sediados os três 
Poderes da República não encontra so-
lução para seus próprios problemas, 
obviamente não tem como motivar ne-
nhuma outra municipalidade do país a 
tomá-la como um exemplo a ser seguido.

Assim como o Brasil, Brasília é um 
paraíso, para poucos, e um inferno, para 
uma parte significativa da população. 
De uma maneira geral, a solução, para a 
capital, seria a mesma para o país: uma 
distribuição mais equânime da riqueza 
nacional, e a gestão honesta, producente 
e eficaz dos recursos públicos.

Editorial

Espelho do Brasil
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O fato é que Luciano Cartaxo coloca 
o PSDB na ‘vala comum’ das legendas 
que apoiaram a sua reeleição, sem 
dispensar nenhuma atenção especial 
aos tucanos, inclusive no que diz res-
peito a conversas para abrigar aliados 
da legenda em cargos na Prefeitura de 
João Pessoa. A crise entre o prefeito e 
o PSDB, assim, se instalou de vez e de-
verá ter desdobramento futuros.

UNInforme

AuDIêncIA nA AL cARgO AmEAÇADO

PELO fIm DO fORO PRIvILEgIADO E DA ImPunIDADE

Colunista de A União, Carlos 
Romero lançará  seu livro “O 
Evangelho Nosso de Cada Dia” 
(A União Editora), amanhã, 
às 19h, na Fundação Casa de 
José Américo, em João Pes-
soa. Como o próprio título alu-
de, a obra reúne 73 crônicas 
cujos temas estão relaciona-
dos ao evangelho. O artista 
plástico Célio Furtado, autor 
da arte da capa, fará exposi-
ção de sua obra.

Do deputado estadual Anísio 
Maia (PT), informando à colu-
na que fará audiência pública, 
hoje, na AL-PB, para debater 
as ocupações estudantis nos 
campi do IFPB: “Não podemos 
permitir a criminalização dos 
movimentos sociais. Os es-
tudantes demonstram muita 
maturidade e protagonismo, 
buscando dialogar para a 
construção de encaminha-
mentos e proposições”.

Será que o senador Renan 
Calheiros (PMDB) vai perder 
o cargo de presidente do 
Senado antes do fim do seu 
mandato, em 2017? O fato é 
que ele pode se tornar réu, 
se o Supremo Tribunal Fede-
ral abrir processo contra ele, 
onde foi denunciado. E, como 
sabemos, réus em ações pe-
nais não podem ocupar car-
gos estando na linha suces-
sória presidencial.

PSDB nA ‘vALA cOmum’

cRônIcAS DE ROmERO

fORO PRIvILEgIADO: mAIORIA DEfEnDE ExtInÇÃO
Até o fechamento desta coluna, ontem, mais de 44 mil pessoas haviam votado favorável ao fim do foro privilegiado 
para políticos, na consulta pública feito na internet pelo Senado. Apenas 138 votaram pela manutenção do privi-
légio, indício claro de que a proposta tem o apoio da sociedade brasileira. Se a proposta passar no Congresso, vai 
desafogar o STF, abarrotado de processos envolvendo foro privilegiado.   

TUCANOs se irriTAm COm CArTAxO

O foro privilegiado para julgamento de ações penais contra políticos e ministros de Estado afron-
ta, em alguma medida, a própria Constituição, se considerarmos a essência do Art. 5º – “Todos são 
iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza...”. Ao facultar o foro apenas aos políticos, 
a legislação não estaria sendo contraditória? Se, em sentido amplo, a ‘lei é para todos’, porque não 
acabar com a prerrogativa de foro privilegiado? O que justifica detentores de mandato serem julgados 
apenas em tribunais superiores, enquanto que para o conjunto da sociedade as regras são outras? O 
fato é que o foro abre brechas para a impunidade, porque os denunciados por atos ilícitos terminam 
por se beneficiar da prescrição da pena, devido ao tempo excessivo em que os processos tramitam e 
são apreciados, por exemplo, no Supremo Tribunal Federal (STF). Levantamento da Folha de São Paulo 
revelou que, em média, os casos contra políticos levam quase 8 anos tramitando no STF. É tempo de-
mais. Na semana passada foi proposto na Comissão de Constituição e Justiça do Senado a aprovação 
de uma PEC que acaba com esse privilégio – a matéria já recebeu parecer favorável do relator, senador 
Randolfe Rodrigues (foto), e deverá ser posta em votação esta semana. Essa proposta converge com 
a opinião dos 11 ministros do STF, para quem a Corte não tem estrutura para atender a essa demanda.  
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Artigo

Um homem de paz

Amanhã vou lançar mais um livro, 
com muita emoção. Aproveito para 
convidar o leitor para brindar comi-
go, lá na Casa de José Américo, às 7 da 
noite. E por falar na emoção de lançar 
um livro, chega-me à lembrança o meu 
amigo, Mário Moacyr Porto, que, certa 
vez, veio de Natal para apresentar um 
livro meu.

Este é um homem que não sai de 
minha saudade e de minha admiração. 
Graças à imaginação, estou sempre a 
vê-lo: elegante, majestoso, em paz com 
a vida e com a sua consciência. Gostava 
de vestir-se de linho branco irlandês. 
Foi assim que o vi pela primeira vez, 
lá no Ponto de Cem Réis, conversan-
do com um grupo de amigos. Quem é 
aquele senhor de branco? Perguntei. 
E responderam: é o Dr. Mario Moacyr 
Porto, juiz de Direito de Bananeiras, 
um homem muito culto. Pus-me a olhá-lo 
de longe, com muita simpatia.

O tempo foi passando e o nos-
so jurista começou a se projetar nos 
meios jurídicos como uma sumidade 
do Direito. E eis que o pigmeu termi-
nou amigo do gigante. Sua conversa 
era uma aula. O homem estava por 

dentro de todos os assuntos. E falava 
com uma segurança admirável. Mário 
Moacyr, o jurista, o homem de pensa-
mento, o professor, o homem de letras, 
se tornou meu ídolo. Que maneira fi-
dalga de se conduzir na vida! Um este-
ta autêntico.

Movido pela grande admiração 
que tinha por ele, convidei-o – até aon-
de chegou meu atrevimento! –, para 
fazer a apresentação do meu livro “O 
Papa e a Mulher Nua”, uma coletânea 
de crônicas de viagem à Europa. O tí-
tulo assustou o mestre que em carta 
disse: “Não me complique com a Igre-
ja”. O certo é que ele aceitou o convite. 
Veio de Natal só para isso. E fez a apre-
sentação num belo improviso, que 
encantou a todos. O pigmeu nunca se 
sentiu tão orgulhoso junto do gigante.

Toda vez que se encontrava comigo, 
dizia, sorrindo: “Você, Carlos, é como o 
advérbio, não muda”. Referia-se à mi-
nha conservada jovialidade. Sempre 
que me lembro dele, imagino-o vesti-
do de branco. O branco que é a cor da 
paz. Mario Moacyr Porto foi, sobretu-
do, um esteta. Um esteta do Direito e 
da vida. Um homem de paz.

O branco que é a cor da paz. mario moacyr Porto foi, sobretudo, um 
esteta. um esteta do Direito e da vida. um homem de paz.”

 carlos Romero - caromero@globo.com.br

A relação do PSDB com o prefeito Luciano Cartaxo 
(PSD) está, digamos, ‘azedando’. Isso porque o 
gestor municipal não tem tratado os tucanos da 
forma que eles imaginam que mereceriam, após 
a aliança com Cartaxo. A indefinição do prefeito 
em relação à eleição para a presidência da Câma-
ra de Vereadores, postulada por Marcos Vinicius 
(PSDB), tem irritado o partido. 
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Profissionais cubanos do programa 
Mais Médicos deixam a Paraíba
Retorno dos 47 médicos a 
Cuba acontece por conta 
do término do contrato

FOTO: Edson Matos

FOTO: Divulgação/TJPB

Rodolfo Amorim
Especial para A união

Após três anos em solo 
brasileiro, 47 médicos cuba-
nos deixaram a Paraíba 
nessa última segunda-feira 
(7).  Destes profissionais da 
saúde, 26 embarcaram às 
11h, no Aeroporto Castro 
Pinto, diante da presença de 
representantes da Secreta-
ria de Estado da Saúde e da 
Associação José Marti, que 
prestaram homenagens e se 
despediram efetivamente da 
comissão cubana. Eles fazem 
parte do Programa Mais Mé-
dicos, criado pelo governo 
federal, com o objetivo de 
melhorar os serviços de saú-
de na assistência básica. 

Uma carta de agradeci-
mento foi enviada pela Se-
cretaria de Estado da Saúde 
como forma de reconhecer 
o trabalho prestado na Pa-
raíba, que, segundo a coor-
denadora da comissão do 
Programa Mais Médicos em 
João Pessoa, Rosiani Vide-
ras, foi de muita importância 
para os cidadãos. Os médi-
cos cubanos vieram ao Bra-
sil numa missão, para reali-
zarem suas funções durante 
três anos, e com o período 
do contrato encerrado, eles 
retornam à terra natal para 
continuarem seus trabalhos 
na medicina. 

Rosiani disse ainda, que 
não houve uma renovação 
para que os mesmos pro-
fissionais continuassem: “O 
projeto deve sim permane-

cer, mas com reposição de 
outros médicos cooperados, 
assim chamados os médi-
cos cubanos. A previsão é 
de que em dezembro, novos 
médicos cheguem ao Brasil”, 
afirmou. De acordo com Ro-
siani, nesse período em que 
os municípios estão sem mé-
dicos, o gestor pode contra-
tar, temporariamente, novos 
clínicos gerais para o atendi-
mento, mas com a certeza de 
que a reposição será feita.

“A nossa realidade de 
saúde estava num momento 
difícil, e com esse programa 
de médicos cubanos, houve 
uma melhoria, principalmen-
te nas áreas de zona rural, 
onde a população necessita 
ainda mais. A relação entre 
Brasil e Cuba é de irmanda-
de, de povo em desenvolvi-
mento e de muito respeito, 
então, esse programa foi 
uma oportunidade para eles 
fornecerem seus conheci-
mentos”, conta a dirigente da 
Associação José Marti, Paula 
frassinete. Ela disse ainda 
que alguns médicos já retor-
naram ao seu país de origem. 

“Foi uma experiência 
inesquecível, foi algo mara-
vilhoso. A gente cresce como 
profissional, conhece cultu-
ras diferentes, ajuda as po-
pulações desassistidas. foi 
bom porque eles sentiram 
na pele o atendimento, pois 
era necessário que eles co-
nhecessem um tipo de medi-
cina mais humana. Pudemos 
ter êxito em vários aspectos 
da saúde básica, isso com 
certeza vai ter reflexo futu-
ramente”, conta o médico 
Ernesto Escalona, que atuou, 
durante os três anos, no Mu-
nicípio de São Sebastião do 

Em despedida no Aeroporto Castro Pinto, médicos cubanos relataram a importância do exercício da profissão em áreas de acesso difícil

Umbuzeiro. Ele acrescenta 
que se sente muito feliz ao 
saber que pôde contribuir 
para essa medicina humana, 
além de científica. 

Yenisel Charadan é mé-
dica há 24 anos. Ela conta, 
com emoção, que trabalhar 
com pessoas da zona rural é 
uma experiência muito bo-
nita, pois são pessoas agra-
decidas e te recebem como 
se fosse da família. Sobre o 
sistema de saúde brasileiro, 
comparado a outros países 
que ela visitou, Yenisel con-
ta que aqui pôde colaborar 
com a assistência básica, 
que é a prevenção. “Aqui as 

pessoas estavam acostuma-
das só a curar doentes, não a 
tentar evitar a doença”, dis-
se ela, ao revelar tamanha 
experiência. Com sorriso no 
rosto e a vontade de voltar, 
ela está feliz: “O que levo do 
Brasil é o amor, o amor bra-
sileiro”, concluiu.

Mais Médicos 
O Programa Mais Mé-

dico é um programa do go-
verno federal, com apoio de 
estados e municípios, para 
a melhoria do atendimen-
to aos usuários do Sistema 
Único de Saúde (SUS). Além 
de levar mais médicos para 

regiões onde há escassez 
ou ausência desses profis-
sionais, prevê, ainda, mais 
investimentos para constru-
ção, reforma e ampliação de 
Unidades Básicas de Saúde 
(UBS), além de novas vagas 
de graduação, e residência 
médica para qualificar a for-
mação desses profissionais.

Assim, o programa busca 
resolver a questão emergen-
cial do atendimento básico 
ao cidadão, mas também cria 
condições para continuar 
a garantir um atendimento 
qualificado no futuro para 
aqueles que acessam coti-
dianamente o SUS. Além de 

estender o acesso, o progra-
ma provoca melhorias na 
qualidade e humaniza o aten-
dimento, com médicos que 
criam vínculos com seus pa-
cientes e com a comunidade.

O Mais Médicos se so-
mou a um conjunto de ações 
e iniciativas do governo para 
o fortalecimento da Atenção 
Básica do País. A Atenção Bá-
sica é a porta de entrada pre-
ferencial do Sistema Único de 
Saúde (SUS), que está pre-
sente em todos os municípios 
e próxima de todas as comu-
nidades. É neste atendimento 
que 80% dos problemas de 
saúde são resolvidos.

A Secretaria de Plane-
jamento e gestão (Seplag) 
inicia nesta terça-feira (8), 
a partir das 14h, na Câmara 
Municipal de Itabaiana, a se-
gunda etapa do processo de 
elaboração do ‘Planejamen-
to Estratégico do Ministério 
Público da Paraíba (MPPB) 
– 2017-2021’, com a realiza-
ção da primeira da série de 
reuniões de consultas públi-
cas em 15 municípios parai-
banos. Esta segunda etapa 
se desenvolverá nos meses 
de novembro e dezembro.

Na última quarta-fei-
ra (2), a Seplag encerrou o 
prazo para que os membros 
(procuradores e promo-
tores de Justiça) do MPPB 
indicassem os temas que 
deverão ser considerados 
como de atuação prioritária 
pela instituição em 2017, e 
que serão anunciados nas 
15 reuniões de consultas 
públicas. Os temas defi-
nidos serão incluídos no 
‘Planejamento Estratégico 
2017-2021’ e no ‘Plano ge-
ral de Atuação (PgA) 2017’ 
da instituição.

“Nessas consultas, os 
temas mais indicados pe-
los membros poderão ser 
também discutidos com os 
mais diversos segmentos 
da sociedade, atendendo-se 
às exigências da Resolução 

147 editada pelo Conselho 
Nacional do Ministério Pú-
blico (CNMP) e publicada 
no dia 21 de junho deste 
ano”, explica o secretário da 
Seplag, Clístenes Bezerra 
de Holanda.

Durante o mês de janei-
ro de 2017, a Seplag realiza-
rá a terceira etapa, que será 
a análise e consolidação de 
todo o material colhido nas 
duas etapas anteriores. Já a 
quarta etapa consistirá em 
uma plenária a ser realiza-
da no mês de fevereiro de 
2017, quando serão convo-
cados todos os membros da 
instituição para a validação 
e definição das temáticas 
prioritárias que comporão 
o Plano geral de Atuação 
2017 e o Planejamento Es-
tratégico institucional.

Na quinta etapa, ainda 
em fevereiro, conforme a 
Seplag, haverá o realinha-
mento do Mapa Estratégico 
do MPPB, com o reposicio-
namento dos objetivos es-
tratégicos, “atendendo-se 
ao que houver sido delibe-
rado na etapa anterior com 
o seu lançamento oficial em 
seguida”, completa Clístenes 
Bezerra.

Assim que for lançado o 
Mapa Estratégico, terá início 
no mês de março de 2017 a 
sexta e última.

MPPB abre nova etapa 
para consulta pública

ITABAIANA

Nos dias 24 e 25 de no-
vembro, a Escola Superior 
da Magistratura (Esma) será 
palco da conferência sobre 
‘Controle da Convencionali-
dade: práticas no Judiciário 
brasileiro’. Na manhã dessa 
segunda-feira (7), uma reu-
nião definiu os últimos deta-
lhes do evento, que tem como 
objetivo principal difundir a 
utilização do controle de con-
vencionalidade entre os pro-
fissionais do Direito, sobretu-
do magistrados, promotores, 
advogados e alunos.

A reunião contou com a 
presença da diretora da insti-
tuição de ensino, desembar-
gadora fátima Bezerra Ca-
valcanti, do diretor-adjunto 
da Escola, juiz Ricardo Vital 

de Almeida, do subprocura-
dor-geral da República, Lu-
ciano Mariz Maia, bem como 
dos juízes Onaldo Queiroga, 
Antônio Carneiro de Paiva 
Júnior e Ana Christina Pe-
nazzi, do mestre em Ciên-
cias Jurídicas, Yulgan Tenno, 
além de diretores da Esma e 
representantes do diretório 
acadêmico da Universidade 
federal da Paraíba (UfPB).

O evento terá como con-
ferencistas, o ministro do 
Supremo Tribunal federal e 
presidente do Tribunal Su-
perior Eleitoral, gilmar Men-
des, do subprocurador da 
República, Luciano Maia, da 
secretária especial de Direi-
tos Humanos do Ministério 
da Justiça e Cidadania, flávia 

Piovesan, e do procurador 
regional da República, Wel-
lington Cabral Silva, além de 
outros conferencistas.

Segundo a desembarga-
dora fátima Bezerra, a con-
ferência pretende estudar a 
ferramenta do controle de 
convencionalidade, para de-
monstrar como os profissio-
nais podem utilizar o meca-
nismo para dar efetividade 
aos tratados internacionais 
de Direitos Humanos na ju-
risdição brasileira.

A conferência é promovi-
da pelo Tribunal de Justiça da 
Paraíba e a ESMA, em parce-
ria com a Procuradoria geral 
da República, UfPB, Interna-
tional Law Association e a Re-
vista Científica ‘A Barriguda’.

Esma vai receber conferência 
sobre práticas no Judiciário

Tribunal de 
Justiça altera 
expediente em 
quatro comarcas

O Tribunal de Justiça da 
Paraíba, por meio da presi-
dência, alterou os expedien-
tes forenses das Comarcas de 
Esperança, Piancó, Caiçara 
e Itabaiana. Os documentos 
foram publicados no Diário 
da Justiça edição eletrônica 
dessa segunda-feira (7).

O Ato nº 118, tendo 
em vista que o dia 1º de de-
zembro é feriado municipal, 
conforme a Lei Municipal nº 
314/1975 (Emancipação Po-
lítica), determina que o ex-
pediente forense na Comarca 
de Esperança, nos períodos 
indicados, se desenvolva da 
seguinte forma: dia 28/11, 
das 8h às 12h e das 14h às 
18h; dia 1º/12, feriado Mu-
nicipal; e dia 2/12 será ponto 
facultativo.

Já o Ato nº 119, altera 
o expediente forense da Co-
marca de Piancó, ficando o 
funcionamento da unidade 
judiciária no dia 7/11, con-
siderado ponto facultativo, 
8/11, feriado municipal, e 
nos dias 9 e 16/11 serão 
dois expedientes de 8h às 
12h e das 14h às 18h. As 
alterações levam em consi-
deração o fato do dia 8 de 
novembro ser considera-
do feriado municipal, con-
forme a Lei Municipal nº 
372/1973 (fundação da ci-
dade de Piancó).

Reunião definiu últimos pontos do evento, que terá a presença do ministro Gilmar Mendes, do TSE
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Políticas

Governo libera mais de R$ 63 mi 
para obras hídricas em AL, PB e PE

 
 

O Ministério da Inte-
gração Nacional liberou 
mais de R$ 63,9 milhões, 
nessa segunda-feira (7), 
para as obras hídricas 
estruturantes que distri-
buirão a água do Rio São 
Francisco para a popu-
lação de três estados do 
Semiárido nordestino. 
Os recursos vão garantir 
a continuidade dos em-
preendimentos que são 
executados pelos gover-
nos estaduais. Foram re-
passados R$ 30,3 milhões 
para a Adutora do Agreste 
pernambucano, R$ 25,9 
milhões para a Vertente 
Litorânea paraibana, e R$ 
7,7 milhões para o Canal 
do Sertão alagoano. Quan-
do concluídas, mais de 2,2 
milhões de pessoas serão 
beneficiadas nesses Esta-
dos. 

Em Pernambuco, os 
investimentos de R$ 30,3 
milhões serão aplicados 
na primeira fase da Aduto-
ra do Agreste. Mais de 1,3 
milhão de pessoas conta-
rão com água em 23 mu-
nicípios pernambucanos. 
A obra está com 37% de 
execução, sendo que 65% 
dos tubos já estão insta-
lados. A etapa contempla 
571 quilômetros de exten-
são que incluem adutoras, 
reservatórios, estação de 
tratamento de água. 

Já para a continuida-
de da Vertente Litorânea 
paraibana, o Governo Es-
tadual recebeu R$ 25,9 
milhões. Mais de 631 mil 
habitantes na Mesorre-
gião do Agreste paraibano 
serão beneficiados. Com 
55% de avanço físico, a 
obra vai receber água do 
Eixo Leste do Projeto São 
Francisco. Estão em cons-
trução 112,5 quilômetros 

de canais e túneis. 
Do total repassado, 

R$ 7,7 milhões foram para 
obras do Canal do Sertão 
alagoano. Estão em ativi-
dades: o Trecho IV – com 
58% de execução -, e a in-
terligação do canal à adu-
tora da bacia leiteira, que 
apresenta 65% de con-
clusão na primeira etapa. 
Atualmente, 358 mil pes-
soas no Estado recebem 
água dos trechos que já 
estão em operação (I, II, 
III e Adutora Alto Sertão).

 
Garantia de recursos
 Os investimentos fe-

derais fazem parte de um 
conjunto de medidas e 
ações de apoio do Minis-
tério da Integração Nacio-
nal para os estados que 
enfrentam um período 
de longa seca e estiagem. 
O objetivo é assegurar o 
abastecimento de água 
para a população. 

Os repasses da União 
têm sido intensificados. 
Nos últimos cinco me-
ses (entre junho e outu-
bro) foram destinados 
R$ 266,8 milhões para as 
quatro obras estruturan-
tes que receberão a água 
do Rio São Francisco: Ver-
tente Litorânea (PB), Ca-
nal do Sertão Alagoano 
(AL), Cinturão das Águas 
de Ceará (CE) e Adutora 
do Agreste (PE). O mon-
tante é superior aos pri-
meiros cinco meses deste 
ano – janeiro a maio - que 
somaram R$ 155 milhões. 

Em 2016, o mês de ou-
tubro teve o maior desem-
bolso financeiro para esses 
empreendimentos. Foram 
pagos R$ 103,7 milhões, sen-
do R$ 43,2 para o Cinturão 
das Águas de Ceará; R$ 28 
milhões para o Canal do Ser-
tão alagoano; R$ 25 milhões 
para a Adutora do Agreste; e 
R$ 7,4 para a Vertente Litorâ-
nea.

Do total repassado, 
R$ 25,9 milhões são para 
beneficiar os paraibanos 

Com parecer favorável, CCJ 
vai analisar projeto de Lira que 
aumenta penas de crimes den-
tro ou próximo a escolas

Está pronto para ser votado 
na Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania (CCJ) do Se-
nado Federal, com parecer favo-
rável do relator, o Projeto de Lei 
(PLS 469/2015), de autoria do Se-
nador Raimundo Lira (PMDB-PB), 
que muda o Código Penal para 
agravar a pena de crimes prati-
cados dentro ou nas imediações 
de escolas.

Nos casos de homicídio, se-
questro e cárcere privado, o pro-
jeto sugere que estas circuns-
tâncias caracterizem a hipótese 
de crime qualificado. Se a ação 
resultar em lesão corporal gra-
ve ou seguida de morte, o delito 
aumentaria a pena do agressor.

A proposta também abre a 
possibilidade de aumento de até a 
metade da pena nos crimes de fur-
to, roubo e extorsão, ou contra a 
liberdade sexual, ocorridos dentro 
ou próximo a escolas – em raio de 
até cem metros do educandário.

O projeto será submetido 
a turno suplementar de vota-
ção na CCJ. Cumprida essa eta-
pa, poderá ser enviado direto à 
Câmara dos Deputados, se não 
houver recurso para votação 
pelo plenário do Senado.

Raimundo Lira argumenta 
que o projeto contribui para 
diminuir os índices de violência 
nesses espaços, e garantir mais 
tranquilidade aos brasileiros. 
Além de, segundo ele, aperfei-
çoar a legislação penal que ver-
sa sobre o tema.

PLS de Lira tem parecer favorável
Pena maior Para crimes nas escolas

FOTO: Divulgação

Proposta do senador paraibano prevê que homicídio, sequestro e cárcere privado sejam enquadrados como crime qualificado

A Promotoria de Justi-
ça de Defesa do Meio Am-
biente de Mamanguape ex-
pediu recomendação aos 
prefeitos de Mamanguape, 
Mataraca, Capim, Cuité de 
Mamanguape e Itaporo-
roca sobre medidas que 
devem ser adotas, a par-
tir de 2017, para garantir 
que o serviço de coleta de 
resíduos sólidos (popular-
mente chamados de “lixo”) 
atenda às normas técnicas 
existentes.

A recomendação diz 
que, já a partir do dia 1º 
de janeiro, as prefeituras 
não devem contratar em-
presas ou veículos (caso o 
serviço de coleta seja rea-
lizado pela própria admi-
nistração municipal) que 
não atendam às normas 
técnicas que versam sobre 
o assunto e devem enviar 
à Promotoria os procedi-
mentos licitatórios, como 
também eventuais aditivos 
contratuais, referentes à 
contratação de empresa ou 

de veículos relacionados a 
esse serviço para a devida 
análise do órgão ministe-
rial. A Promotoria de Jus-
tiça também recomendou 
que sejam realizadas audi-
ências com as prefeituras, a 
partir de janeiro, para tra-
tar do assunto.

Segundo a promotora 
de Justiça Carmem Pera-
zzo, o Ministério Público 
Estadual vai fiscalizar todo 
e qualquer procedimento 
licitatório nessa área e re-
alizar inspeções nas cida-
des para verificar se essas 
regras estão sendo cumpri-
das. “A Constituição Fede-
ral de 1988 prevê em seu 
Artigo 225 que todos têm 
direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibra-
do”, argumentou.

Normas técnicas
A coleta e o transpor-

te do resíduo domiciliar 
produzido em imóveis re-
sidenciais, em estabeleci-
mentos públicos e no pe-

queno comércio são, em 
geral, efetuados pelo órgão 
municipal encarregado da 
limpeza urbana. Para esses 
serviços, podem ser usados 
recursos próprios da pre-
feitura, de empresas sob 
contrato de terceirização 
ou sistemas mistos, como o 
aluguel de viaturas e a uti-
lização de mão de obra da 
prefeitura.

A norma 13.221 da 
Associação Brasileira de 
Normas Técnicas (ABNT) 
especifica os requisitos 
para o transporte terres-
tre de resíduos (inclusive 
os que forem reaproveita-
dos), de modo a evitar da-
nos ao meio ambiente e a 
proteger a saúde pública. 
O documento diz que esse 
transporte deve atender à 
legislação específica (fe-
deral, estadual ou muni-
cipal), quando existente, 
e deve ser acompanhado 
de documento de controle 
ambiental previsto pelo ór-
gão competente, devendo 

informar o tipo de acondi-
cionamento.

Ainda de acordo com 
esse documento, o trans-
porte dos resíduos sólidos 
deve ser feito por meio de 
equipamento adequado 
e em bom estado de con-
servação. “Um bom veícu-
lo de coleta de lixo domi-
ciliar não deve permitir 
derramamento do lixo ou 
do chorume na via públi-
ca. O resíduo, durante o 
transporte, também deve 
estar protegido de intem-
péries, assim como deve 
estar devidamente acon-
dicionado para evitar o 
seu espalhamento na via 
pública ou via férrea”, ex-
plicou a promotora.

A norma diz ainda que 
a descontaminação dos 
equipamentos de transpor-
te deve ser de responsabili-
dade do gerador e deve ser 
realizada em local e siste-
ma previamente autoriza-
dos pelo órgão de controle 
ambiental competente.

Serviço terá adequação às normas técnicas 
coleTa De liXo em cinco ciDaDes

Está marcada para 
esta terça-feira, 8, audiên-
cia pública na Assembleia 
Legislativa da Paraíba 
para debater as ocupa-
ções estudantis nos cam-
pi do Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tec-
nologia da Paraíba (IFPB). 
Em todo o Brasil já são 
aproximadamente 1.200 
escolas ocupadas, em 
oposição à PEC 55 (antes 
241 na Câmara) e a Medi-
da Provisória 746 que re-
forma o Ensino Médio. 

Na Paraíba, as ocupa-
ções estão presentes nos 
campi de João Pessoa, Ca-
bedelo e Sousa. “A audiên-
cia pública será um mo-
mento importante para 
que o conjunto da socie-
dade possa compreender 
as ocupações. A luta dos 
estudantes é por uma  
educação pública, gratui-

ta e de qualidade, com de-
mocracia e participação”, 
explicou Jordânia Firmi-
no, estudante do IFPB.

Além dos estudantes, 
a audiência pública con-
tará com a presença de 
gestores do instituto, pro-
fessores, pesquisadores, 
sindicalistas e represen-
tantes dos movimentos 
sociais. 

De acordo com o pre-
sidente da Comissão de 
Administração, Serviço 
Público e Segurança da 
Assembleia Legislativa, 
deputado Anísio Maia 
(PT) “não podemos per-
mitir a criminalização dos 
movimentos sociais. Os 
estudantes demonstram 
muita maturidade e pro-
tagonismo, buscando dia-
logar para a construção 
de encaminhamentos e 
proposições” afirmou.

Ocupações no IFPB 
serão discutidas hoje 

assemBleia leGislaTiVa
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quatro acusados de 
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Projeto concorreu com 
mais de 300 trabalhos 
em congresso brasileiro

Caravana do Coração ganha prêmio
MELHOR TRABALHO MULTIDISCIPLINAR

FOTO: Ricardo Puppe

O Projeto Caravana do 
Coração, desenvolvido pelo 
Governo do Estado, por meio 
da Rede de Cardiologia Pe-
diátrica da Paraíba em par-
ceria com a ONG pernam-
bucana Círculo do Coração, 
ganhou o prêmio de melhor 
trabalho multidisciplinar 
no 24º Congresso Brasilei-
ro de Cardiologia e Cirurgia 
Cardiovascular Pediátrica. 
Ao todo, foram mais de 300 
trabalhos inscritos. O evento 
ocorreu de 2 a 5 de novem-
bro, em Belo Horizonte (MG).

A presidente da ONG 
Círculo do Coração, Sandra 
Mattos, destacou a impor-
tância da premiação. “É, 
antes de tudo, um reconhe-
cimento ao pioneirismo de-
senvolvido pelo Governo da 
Paraíba em uma área tão im-
portante, que é a cardiologia 
pediátrica. A Paraíba tem 
toda uma rede, algo único 
no Brasil. Em segundo lu-
gar, é um estímulo para que 
cada vez mais a parceria do 
Governo do Estado com o 
Círculo do Coração se forta-
leça”, observou Sandra. 

Ela ainda falou das ex-
pectativas para as próximas 
conquistas do Projeto Ca-
ravana do Coração. “Já ti-
vemos um reconhecimento 
importante, um reconheci-
mento nacional entre tan-

tos trabalhos inscritos. O 
próximo passo é inscrever 
esse sólido projeto no Con-
gresso Mundial de Cardio-
logia, que ocorrerá ano que 
vem”, adiantou. 

A secretária de Estado 
da Saúde, Roberta Abath, 
comentou a premiação na 
capital mineira. “É o reco-
nhecimento de um modelo 
assistencial implantado na 
Paraíba com possibilidade 

se cobrir vazios assisten-
ciais no Brasil e no mundo. 
A Caravana do Coração vem 
reunindo profissionais que 
trabalham de forma volun-
tária e abnegada, hoje com 
reconhecimento mundial. 
Na quarta edição, ela con-
tou com a participação de 
especialistas de seis países 
[Japão, Inglaterra, Escócia, 
Portugal, Estados Unidos 
e Alemanha] de diversas 

áreas. É um modelo que 
vem sendo mostrado não só 
no Brail como no Mundo. A 
BBC acompanhou e docu-
mentou os trabalhos deste 
ano. Esperamos que a quin-
ta edição possa ser amplia-
da”, destacou.

O trabalho premiado no 
Congresso foi sobre o relato 
dos atendimentos e diagnós-
tico de crianças com malfor-
mação congênita da Paraíba.

Resultados
A quarta edição do Ca-

ravana do Coração, realiza-
da em julho deste ano, re-
gistrou, em 13 dias, 10.793 
procedimentos, benefician-
do 1.908 pacientes (1.349 
crianças, 241 gestantes e 
318 adultos), de 176 mu-
nicípios paraibanos. As ci-
dades polos contempladas 
foram: Monteiro, Princesa 
Isabel, Itaporanga, Cajazei-

ras, Sousa, Catolé do Rocha, 
Pombal, Patos, Picuí, Espe-
rança, Guarabira, Maman-
guape e Itabaiana.

Na ocasião, foram en-
caminhados 100 pacientes 
para avaliação genética por 
suspeita de microcefalia. 
Destes, 53 tiveram confir-
mação da microcefalia e 
29 apresentaram outras 
malformações (síndromes 
genéticas). Os demais pa-
cientes não apresentaram 
malformações. Além des-
ses, ainda foram identifica-
dos 11 fetos com anomalias 
que podem estar relaciona-
das ao vírus zika.

Início
A Caravana do Coração 

começou a partir da Rede 
de Cardiologia Pediátrica 
da Paraíba (RCP – PB). É 
uma ação do Governo do 
Estado da Paraíba consi-
derada divisor de águas, 
nas áreas cardiológica e 
pediátrica.

A primeira edição do 
projeto foi realizada em 
2013, quando foram visita-
dos oito municípios parai-
banos e atendidos pouco 
mais de 500 pacientes. A 
segunda e a terceira edi-
ções, realizadas em 2014 e 
2015, cobriram 13 municí-
pios e asseguraram o aten-
dimento de mais de 1.000 
pacientes, cada. Nessas 
caravanas, os profissionais 
de saúde percorrem mais 
de 1.800km.

Desenvolvido pelo Governo do Estado e ONG Círculo do Coração, a caravana realizou, este ano, 10.793 procedimentos em 176 municípios 

A Agência Estadual de Vigilância 
Sanitária (Agevisa/PB) suspendeu a 
eficácia da Resolução de Diretoria Co-
legiada (RDC) nº 003/2016 e liberou a 
comercialização, no território paraiba-
no, do suco Maratá, sabor cajá – emba-
lagem de 200ml – Lote B 1405 07:00, 
com validade em 30 de março de 2017. 
A decisão foi publicada na página 3 da 
edição de sábado (5) do Diário Oficial 
do Poder Executivo, por meio da Re-
solução nº 004, de 4 de novembro de 
2016, assinada pela diretora-geral da 
Agevisa/PB, Glaciane Mendes.

No documento, a Diretoria Cole-
giada da agência reguladora estadual 
considera os resultados de duas perí-
cias oficiais realizadas pelo Laboratório 
de Toxicologia, do Instituto de Polícia 
Científica da Secretaria de Estado da Se-
gurança e da Defesa Social (Laudos To-
xicológicos nº 02.03.33.102016.0722 e nº 
02.03.33.102016.0743), e também o Lau-
do de Análise 46.1p.0/2016 – Secretaria 

de Estado da Saúde/Laboratório Central 
de Saúde Pública (Lacen), e determina a 
suspensão da eficácia da resolução ante-
rior (RCD nº 003/2016) a partir da data 
da publicação do novo documento, ou 
seja, a partir de 5 de novembro de 2016.

Segundo Glaciane Mendes, a deci-
são já foi informada à Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (Anvisa) para que 
o órgão do Ministério da Saúde possa 
providenciar a desinterdição do produto 
em nível nacional, tendo em vista que a 
interdição cautelar do suco Maratá pro-
movida pela Agevisa/PB no dia 25 de ou-
tubro de 2016, no território paraibano,  
levou a Anvisa a ampliar os efeitos da 
medida para todo o País por meio da Re-
solução Específica (RE) nº 2.877, de 25 de 
outubro de 2016, publicada nas páginas 
44 e 45 da edição da quarta-feira (26) do 
Diário Oficial da União.

As Vigilâncias Sanitárias dos muni-
cípios paraibanos também foram infor-
madas da desinterdição do produto.

Agevisa suspende resolução e 
libera a venda do suco Maratá 

Entenda o caso

NA PARAÍBA

A decisão da Agevisa/PB de interditar cautelarmente o Lote B 1405 07:00 
do suco Maratá teve caráter de interesse sanitário, baseou-se nos princípios 
da prevenção e da precaução do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária 
(SNVS) e foi motivada pelo fato ocorrido na região polarizada pelo Municí-
pio de Campina Grande/PB, envolvendo um menino de sete anos de idade.

Após ingerir o suco, o menino foi encaminhado ao Hospital de Emergên-
cia e Trauma Dom Luiz Gonzaga Fernandes, sendo internado na Unidade de 
Terapia Intensiva Infantil (UTI) com um quadro de intoxicação. O produto 
foi encaminhado ao Núcleo de Laboratório Forense de Campina Grande 
(NULF-CG) para realização de exame toxicológico, e enquanto os resultados 
eram aguardados, a Diretoria Colegiada da Agevisa/PB decidiu, em reunião 
ocorrida na manhã do dia 24 de outubro, determinar a interdição cautelar 
do produto, com a consequente elaboração e aprovação da RDC nº 003/2016, 
publicada no Diário Oficial do Estado no dia 25 do mesmo mês.

UEPB debate 
descobertas na 
área de Genética 
e Biotecnologia

As descobertas da ciên-
cia relacionadas ao zika vírus, 
ao câncer cervical e a outras 
doenças genéticas; a impor-
tância da biotecnologia para 
desenvolvimento de vacinas 
e bioprodutos para aplicação 
na indústria e melhoramen-
to genético de plantas, são 
alguns dos temas que serão 
abordados por pesquisadores 
de reconhecimento em todo 
o País durante o Encontro de 
Genética e Biotecnologia da 
Paraíba (ENGEB-PB), que será 
realizado no Campus V da Uni-
versidade Estadual da Paraíba 
(UEPB), em João Pessoa, entre 
os dias 16 e 18 de novembro.

O evento reunirá pesqui-
sadores, professores e estu-
dantes das áreas da Genética, 
Biologia Molecular e Biotec-
nologia da Paraíba e de outras 
regiões. A palestra de abertura, 
no dia 16 de novembro, às 18h, 
no auditório Pioneiros, terá 
o mesmo tema do Encontro: 
“Genes e as tecnologias: esti-
mulo científico rumo a novas 
e importantes descobertas”, e 
será ministrada pelo professor 
do Departamento de Genética 
da Universidade Federal de 
Pernambuco, Marcos de Mo-
rais Junior.

Durante três dias, serão 
realizadas palestras, minicur-
sos, mesas-redondas e apre-
sentações de trabalhos, com 
as inovações e descobertas 
na área. Estão confirmadas as 
participações de palestran-
tes da UFMG, UFPE, Fiocruz, 
UFPB, UFCG, Embrapa e UEPB.

A 3ª Gerência Regio-
nal de Saúde, sediada em 
Campina Grande, realiza 
uma campanha de combate 
ao mosquito Aedes aegypti 
que inclui funcionários e as 
pessoas que frequentam o 
serviço em busca de aten-
dimento. Além de usarem 
camisas que chamam a 
atenção para o combate ao 
mosquito transmissor dos 
vírus da dengue, chikun-
gunya e zika, os funcioná-
rios espalharam pelas pa-
redes cartazes que alertam 
para a eliminação do Ae-
des, que é de responsabili-
dade de todos.

A campanha envolve 
todos os setores da 3ª GRS, 
especialmente aqueles que 
realizam atendimento ao 
público usuário dos servi-

ços, a exemplo do Centro Es-
pecializado de Dispensação 
de Medicamentos Excep-
cionais (Cedmex). Durante 
o tempo em que esperam 
o atendimento, as pessoas 
também recebem informa-
ções de funcionários sobre o 
combate ao Aedes e material 
informativo.

Na opinião da gerente 
da 3ª GRS, Tatiana Medei-
ros, como o serviço aten-
de a um grande número de 
pessoas diariamente, nada 
melhor do que envolver 
funcionários e usuários, 
que levarão as informações 
recebidas para as suas re-
sidências. O trabalho de 
combate ao mosquito, se-
gundo ela, deve ser perma-
nente e com a participação 
de toda a sociedade.

Campanha é realizada 
em Campina Grande

COMBATE AO MOSQUITO

Alerta é feito por funcionários da 3a GRS em camisas e cartazes

FOTO: Secom-PB
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Campanha Papai Noel dos 
Correios será lançada dia 16

A campanha Papai Noel 
dos Correios na Paraíba, edi-
ção 2016, será lançada no 
próximo dia 16, às 9h30, na 
sede da empresa, no bairro 
do Cristo Redentor, em João 
Pessoa. No dia do lançamen-
to, segundo informações da 
assessoria de comunicação 
dos Correios, milhares de 
cartas já vão estar disponí-
veis para adoção dos padri-
nhos. As cartas com os pe-
didos de presente de Natal 
das crianças são escritas em 
salas de aula de escolas se-
lecionadas pelas Secretarias 
de Educação do Estado e do 
Município.

Para beneficiar um 
maior número de crianças, 
é feito um rodízio de escolas 
para participação. As escolas 
que participaram da campa-
nha no ano passado, não par-
ticipam da campanha Papai 

Noel dos Correios deste ano. 
Os pedidos de presentes fei-
tos pelas crianças de escolas 
públicas estaduais e munici-
pais são bastante diversifica-
dos. Alguns pedem brinque-
dos, outros pedem mochilas, 
material escolar, bicicleta e 
diversos outros objetos. 

Geralmente, mais de 
dez pontos para adoção das 
cartas são colocadas a dis-
posição dos padrinhos. Para 
adotar uma carta e fazer uma 
criança feliz no Natal, basta a 
pessoa se dirigir a um desses 
pontos, escolher uma carta, 
deixar nome e telefone de 
contato e em seguida levar 
o presente solicitado até o 
ponto onde a carta foi adota-
da com o nome da criança.

Logo depois, os papais 
noéis que participam da 
campanha voluntariamente 
recolhem os presentes nos 
pontos de apadrinhamento 
e entregam na escola onde a 
criança estuda. Em seguida, 
os presentes são entregues 
aos respectivos estudantes 
durante as festas natalinas 
promovidas pelas escolas.

José Alves
zavieira2@gmail.com

Os papais noéis que participam voluntariamente da campanha recolhem os presentes e entregam nas escolas onde as crianças estudam

As Polícias Militar e Fe-
deral apreenderam 20 kg de 
crack, seis balanças de pre-
cisão, 172 munições de três 
calibres diferentes, carrega-
dores de pistola, acessórios 
de revólveres e rádios co-
municadores, durante uma 
ação conjunta realizada no 
fim de semana, no bairro de 
Bodocongó III, em Campina 
Grande. O material foi encon-
trado com José Fagner Porto 
de Souza, de 35 anos, que é 
suspeito de atuar no tráfico 
de drogas do bairro.

De acordo com o cabo 
Fabrício Matias, do serviço 
de Rádio Patrulha (RP) do 
2º Batalhão, na ação os po-
liciais cercaram a casa onde 
estava o suspeito, que tinha 
recebido a droga na tarde de 
sábado para ser distribuída 
no fim de semana. “O mate-
rial estava em uma mala e 
no local encontramos várias 
embalagens plásticas que se-
riam usadas para preparar 
a droga para a venda”, deta-
lhou.

O suspeito preso e todo 
o material apreendido foram 
levados para a Delegacia da 
Polícia Federal, em Campina 
Grande.

Policiais apreendem 20kg 
de crack e 172 munições

EM CAMPINA GRANDE

Em João Pessoa
Um homem e um adoles-

cente foram detidos em fla-
grante com 1 kg de maconha, 
munições de revólver, uma ba-
lança de precisão e um cader-
no com anotações de usuários 
de drogas, no domingo (6), 
durante uma ação da 6ª Com-
panhia do 1º Batalhão, sob o 
comando do capitão Sidnei 
Paiva, no bairro dos Funcioná-
rios I, em João Pessoa.

Roberto César de Araújo 
Silva, de 24 anos, e o jovem, 
de 17,  são suspeitos de prati-
car vários assaltos a pessoas 

no bairro de Cruz das Armas, 
principalmente no começo 
da manhã, quando os traba-
lhadores estão nos pontos de 
ônibus. 

Além dos roubos, os 
dois estariam atuando tam-
bém no tráfico de drogas da 
comunidade Jardim Guaíba, 
nos Funcionários I. A dupla 
foi levada para a Central de 
Polícia Civil, no bairro do 
Geisel.  

Arma e drogas
A Força Tática do 1º Ba-

talhão prendeu em flagrante, 

na manhã de ontem, Danilo 
Barbosa de Lima, de 18 anos, 
no bairro da Ilha do Bispo, 
em João Pessoa, que portava 
uma arma de fogo e drogas.

Conforme informações 
dos policiais que realizaram 
a prisão, durante as rondas 
na Rua Lopo Garro, o sus-
peito tentou se esconder na 
varanda de uma casa, mas foi 
abordado e preso com um re-
vólver, 22 trouxas de maco-
nha e 14 pedras de crack. Da-
nilo Barbosa foi apresentado 
na Central de Polícia Civil, no 
bairro do Geisel.

O suspeito preso e todo o material apreendido foram levados para a Delegacia da Polícia Federal

A Polícia Militar prendeu, no  
domingo (6), um suspeito de ar-
rombamentos de carros, no bair-
ro do Cabo Branco, na capital. 
Wlademir Silva Cavalcante, 31 
anos, teria agido no Geisel, pra-
ticando ações contra veículos de 
candidatos que faziam provas do 
Enem. Essa foi a 4ª vez que ele 
foi preso em menos de dois anos.

De acordo com o sargento 
Lourival Araújo, da Companhia 
Especializada em Apoio ao Turis-
ta (CeaTur), ele foi abordado na 
saída de um kitnet, onde foram 
encontrados os produtos furta-
dos. “Ele estava em um carro, 
cuja placa era clonada de um 
veículo roubado em Campina 
Grande, e no kitnet onde ele es-

tava, no Cabo Branco, foram en-
contrados diversos produtos de 
furto”, contou.

O suspeito ainda tentou su-
bornar os policiais oferecendo a 
quantia de R$ 5 mil para não ser 
preso, o que agravou a situação 
dele, que recebeu voz de prisão 
também por corrupção ativa. 
Com o homem, foram apreen-

didos celulares, joias, notebook, 
tablete, televisores, videogame, 
som automotivo, perfumes, bol-
sas femininas e um alicate.

Wlademir Silva foi levado 
para o Distrito Integrado de Se-
gurança Pública (Disp) de Manaí-
ra. Ele responde a oito processos 
por furto qualificado, recepta-
ção e porte ilegal.

No ano passado, ele foi preso 
com outros dois suspeitos em um 
Ecosport vermelho praticando 
arrombamentos em Mangabei-
ra. Na época, ele foi reconhecido 
também como autor do roubo 
de um Toyota Hylux, no Geisel, e 
de levá-lo para Campina Grande, 
com objetivo de roubar as rodas 
- avaliadas em mais de R$ 10 mil.

PM prende acusado de arrombar carros
NA CAPITAL

O Corpo de Bombeiros 
Militar da Paraíba (CBMPB) 
realizou 273 atendimentos 
no fim de semana, em todo 
o Estado.  Os números di-
zem respeito aos chamados 
recebidos através do 193, da 
7h30 da sexta-feira (4) até as 
5h de ontem, além das ações 
de prevenção. 

Conforme o balanço da 
seção de Planejamento e Esta-
tísticas do CBMPB, os atendi-
mentos de natureza pré-hos-
pitalar lideraram o ranking, 
com 112 casos, sendo a maior 
parte deles (51) na área da 
Grande João Pessoa. Já as ocor-
rências de incêndio chegaram 
a 71 episódios, seguidas de 
16 ações de salvamento, três 
intervenções e emergências 
com produtos perigosos e oito 

ocorrências não classificadas. 
Na área de salvamento 

aquático, os bombeiros rea-
lizaram a guarda de quatro 
crianças perdidas, que foram 
devolvidas aos responsáveis, 
dois resgates aquáticos e 
dois socorros.

Prevenção 
O Corpo de Bombeiros 

desenvolveu, no fim de se-
mana, 55 atendimentos de 
prevenção. Desse total, 34 
foram informações presta-
das ao público, nove foram 
advertências e 11 pontos 
bases colocados em eventos 
externos. O maior número de 
ações preventivas foi regis-
trado na Região Metropoli-
tana de João Pessoa, com 43 
casos. 

CBMPB registra 273 
atendimentos na PB

NO FIM DE SEMANA

Os Bombeiros fizeram dois resgates aquáticos e dois socorros
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Milhares de cartas com 
pedidos de presentes 
serão distribuídas
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Candidato pode estar envolvido em 
esquema de fraude ao Enem na PB
Quatro pessoas foram 
presas durante operações 
da PF em vários estados

As investigações de duas 
operações da Polícia Federal 
(PF), Jogo Limpo e Embuste, 
que prenderam quatro pes-
soas no último domingo (6) 
por tentar fraudar o Exame 
Nacional do Ensino Médio 
(Enem), podem ter desdo-
bramentos na Paraíba. Um 
mandado de busca e apreen-
são foi expedido para a cida-
de de Cabedelo, na Região 
Metropolitana de João Pes-
soa, como parte da missão 
realizada com o auxílio do 
Ministério Público Federal 
e do Inep. O suspeito havia 
sido identificado previamen-
te, mas não compareceu para 
prestar a prova e não houve 
como comprovar seu supos-
to envolvimento com uma 
organização criminosa. Esta 
última tentava repassar as 
respostas da prova por meio 
de uma central telefônica via 
celular durante o período de 
execução do exame. 

Ao todo, foram cumpri-
dos 22 mandados de busca 
e apreensão nos estados 
do Maranhão, Piauí, Ceará, 
Paraíba, Tocantins, Amapá 
e Pará, resultando em qua-
tro prisões em flagrante. As 
operações foram deflagra-
das no domingo pela Dele-
gacia de Repressão a Crimes 
Fazendários da Superinten-

dência da Polícia Federal no 
Estado do Maranhão, com 
o apoio do DFAZ, DIP, INI e 
Inep, a partir da análise de 
gabaritos apresentados em 
anos anteriores. Os alvos fo-
ram identificados com base 
em respostas suspeitas de 
fraude e por estarem ins-
critos para participar nova-
mente da prova em 2016.

No domingo, quatro 
pessoas foram presas em fla-
grante pelo crime previsto 
no artigo 311-A do Código 
Penal, um investigado en-
goliu o gabarito durante a 
abordagem policial e outro 
foi detido com um celular es-
condido nas roupas íntimas. 
Depois de confirmada a par-
ticipação dos envolvidos na 
fraude, eles poderão respon-
der pelos crimes previstos 
nos artigos 171, 304, 311-A 
do Código Penal.

O grupo tentava frau-
dar o Enem vendendo vagas 
especialmente para o curso 
de Medicina. A polícia afir-
ma que identificou repasse 
de gabaritos via celular para 
candidatos em diversas par-
tes do País. Os supostos en-
volvidos nessa organização 
criminosa já teriam frauda-
do ao menos dois processos 
seletivos em 2016: um vesti-
bular em Mineiros (GO), nos 
dias 15 e 16 de outubro, e um 
vestibular de Medicina em 
Vitória da Conquista (BA), 
nos dias 22 e 23 de outubro.

Segundo a Polícia Fede-
ral, os presos poderão res-
ponder pelos crimes contra 
a fé pública, o patrimônio e a 
paz pública. As penas podem 
ultrapassar os 20 anos.

José Alves
zavieira2@gmail.com

Lucas Campos
Especial para A União

O Porto de Cabedelo terá mo-
vimentação de mais de 50 mil to-
neladas de cargas até o próximo 
dia 16. Até lá, cinco navios desem-
barcam com granéis líquidos, só-
lidos e cargas gerais. Todas essas 
operações empregam algumas 
centenas de trabalhadores por-
tuários, motoristas e outros fun-
cionários de transportadoras.

No domingo (6), o navio Nord 
Observer, de bandeira liberiana, 
atracou no cais com 5,2 mil tone-
ladas de Diesel S-10. O produto 
vem de Houston-Texas (EUA). Já 
o navio Nord Farer, procedente 
de Guamaré-RN, atracou ontem 
no Porto de Cabedelo, com 10 mil 
toneladas de gasolina e diesel. No 
dia 16 deste mês, o navio Federal 
Tiber atracará com 19 mil  tonela-
das de coque verde de petróleo. 

Esta semana, 12 mil toneladas 
de coque chegaram dos Estados 
Unidos no navio Global Andes. A 
presidente da Companhia Docas 
da Paraíba, Gilmara Temóteo, co-
memora a movimentação. “Nos-
sas operações são contínuas, inin-
terruptas, ágeis e com melhores 
custos”, pontuou.

O navio Global Andes atracou 
na quinta-feira (3) e o descarrega-
mento foi concluído na noite da 
sexta-feira (4). A operação de des-
carga do coque foi feita pela Mara-
jó Logística, empresa que atua com 
descarregamento, transporte e ar-
mazenagem de cargas. O gerente 

Navios atracam com 50 mil toneladas
carregamentos no Porto De caBeDeLo

da Marlog, José Rufino Júnior, re-
velou que um grande número de 
trabalhadores se beneficia através 
do OGMo (Órgão Gestor de Mão 
de obra). “São mais de 230 traba-
lhadores em regime de rodízio 24 
horas por dia, como estivadores, 
arrumadores, conferentes, equipes 
de vigias. Além deles, mais de 60 
motoristas se revezam nos cami-
nhões e, para evitar imprevistos, 
esses veículos são constantemente 
vistoriados”, destacou Rufino.

O coque verde de petróleo, 
produto importado dos EUA, mo-
vimenta uma cadeia de segmen-
tos ligados ao setor cimenteiro e é 

utilizado como matéria-prima de 
combustível. O coque verde de pe-
tróleo, que no passado já foi resí-
duo, depois subproduto, hoje é um 
produto utilizado em grande esca-
la como combustão para indústrias 
e fabricação de ferramentas de 
aço, por exemplo, mas possui diver-
sas outras aplicações na indústria. 

granito paraibano
Além dos navios citados aci-

ma, no dia 16 deste mês seguem 
para a Itália 6,5 mil toneladas de 
granito extraído na região de San-
ta Luzia (PB), que serão embarca-
dos no navio Quetzal Arrow.

Até dia 16, cinco navios desembarcam com granéis líquidos, sólidos e cargas gerais 

Foto: secom-PB

O Estado da Paraíba foi 
o que apresentou o segundo 
menor percentual de abs-
tenções (23,54%), no Exa-
me Nacional do Ensino Mé-
dio (Enem) 2016, realizado 
no último fim de semana 
em todo o País. Na Paraíba 
foram inscritos 217.966, 
mas apenas 166.650 fize-
ram as provas, o que signi-
fica dizer que 51.316 can-
didatos faltaram o exame 
(23,54%), segundo dados 
apresentados pelo Instituto 
Nacional de Estudos e Pes-
quisas Educacionais Anísio 
Teixeira (Inep).

Amanhã, o Inep vai di-
vulgar o gabarito oficial dos 
dois dias de prova para cada 
Caderno de Questões, que 
também estarão disponíveis 
para download no portal do 
Inep (portal.inep.gov.br). O 
gabarito também será dis-
ponibilizado pelo aplicativo 
Enem 2016. 

Nos dias 3 e 4 de de-
zembro será realizado o 
Enem para os 3% de inscri-
tos que não fizeram o exame 
nesse fim de semana devido 
as ocupações nas escolas 
em vários estados. Os no-
vos locais de prova serão 
divulgados oportunamente 
na Página do Participante e 
no aplicativo Enem 2016. O 
resultado do Enem, para to-
dos, está previsto para 19 de 
janeiro de 2017.

Um total de 5.848.619 
dos 8.356.215 inscritos fi-
zeram as provas do Enem 
2016. Para o Ministério da 
Educação, o exame foi um 
sucesso, uma vez que mais 
de 97% dos inscritos tiveram 
condições de fazer o exame 
que este ano teve como tema 
da redação “Os caminhos 
para combater a intolerância 
religiosa no Brasil”.

Abstenções e eliminações
A abstenção total foi 

de 30,01%, sendo menor 
no Piauí (22,71%) e na Pa-
raíba (23,54%), e maior no 
Amazonas (37%) e no Mato 
Grosso do Sul (34,64%). Para 
o cálculo, o Inep excluiu os 
participantes que devem fa-
zer as provas em dezembro.

Um total de 768 par-
ticipantes foi eliminado, a 
maioria (641) por portar 
equipamento eletrônico, 
ausentar-se antes do ho-
rário permitido, utilizar 
impressos ou não atender 
orientações dos fiscais, en-
tre outros. O detector de 
metais foi responsável por 
120 eliminações e a recusa 
da coleta do dado biomé-
trico, por sete. Não foi re-
gistrado nenhum incidente 
grave de logística. Outras 
ocorrências (28) foram 
emergências médicas ou 
interrupção temporária de 
energia elétrica. (JA)

Paraíba tem 2o menor 
índice de abstenção

enem 2016

A Pró-Reitoria de Gra-
duação (Prograd) da Univer-
sidade Estadual da Paraíba 
(UEPB) inscreve até amanhã, 
dia 9, os interessados em in-
gressar 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 
distribuídas nos campi de 
Campina Grande, Lagoa Seca, 
Catolé do Rocha, João Pessoa, 
Monteiro e Patos. 

A inscrição deve ser 
efetuada presencialmente, 

na coordenação do curso 
que está oferecendo a vaga, 
no horário das 7h às 11h. O 
resultado da seleção será 
divulgado no dia 17 de no-
vembro e as matrículas dos 
selecionados serão efetuadas 
no dia 21 do mesmo mês

Podem se inscrever can-
didatos que realizaram o 
Exame Nacional do Ensino 
Médio (Enem) referente ao 
ano de 2015 ou os portado-
res de diplomas de cursos 
superiores de graduação, de-
vidamente reconhecidos. Os 
candidatos que concorrerão 
utilizando as notas obtidas 

no Enem devem apresentar 
os seguintes documentos: 
resultado original do exame 
(disponível através do ende-
reço eletrônico http://enem.
inep.gov.br/participante/#/
loginParticipante); cópias 
autenticadas do certificado 
de conclusão do Ensino Mé-
dio, do histórico escolar, do 
registro de nascimento ou 
certidão de casamento, do 
RG, do CPF e da prova de qui-
tação com o serviço militar; 
quitação 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 autenti-
cadas do diploma ou certi-
dão de conclusão de curso de 
graduação, do histórico es-
colar do curso de graduação, 
do certificado de conclusão 
do Ensino Médio, do históri-
co escolar do Ensino Médio, 
do registro de nascimento ou 
certidão de casamento, RG, 
CPF e da prova de quitação 
com o serviço militar; uma 
foto 3×4 colorida recente e 
prova de quitação com o TRE 
(para maiores de 18 anos).

UEPB inscreve para vagas remanescentes
sIsU 2016.2

O Processo Seletivo de 
Cursos Técnicos (PSCT 2017) 
do Instituto Federal de Educa-
ção Ciência e Tecnologia da Pa-
raíba (IFPB) teve as inscrições 
prorrogadas até hoje, dia 8.  O 
PSCT 2017 oferta 3.307 vagas 
em 17 unidades do IFPB e este 
ano a inscrição é gratuita.

As inscrições são feitas 
online, mas o candidato pode 
procurar um campus do IFPB 
para esclarecer dúvidas. A 
seleção é para o semestre de 
2017.1. No Ensino Médio In-
tegrado ao Técnico, são oferta-
das 2.095 vagas. No curso téc-
nico subsequente, para quem 

terminou o Ensino Médio, são 
1.212 vagas.

Há vagas nos campi de 
Cajazeiras, Catolé do Rocha, 
Esperança, Guarabira, Itabaia-
na, Itaporanga, João Pessoa, 
Mangabeira, Picuí, Princesa 
Isabel, Santa Rita, Sousa, Mon-
teiro, Cabedelo, Cabedelo Cen-
tro, Campina Grande, Patos.

Os cursos ofertados são: 
Guia de Turismo, Multimídia, 
Química, Segurança do Tra-
balho, Cuidados de Idosos, 
Meio Ambiente, Recursos 
Pesqueiros, Transporte Aqua-
viário, Pesca, Informática, 
Eletromecânica, Mineração, 

Petróleo e Gás, Contabilida-
de, Eletrônica, Eletrotécnica, 
Equipamentos Biomédicos, 
Mecânica, Secretariado, Edifi-
cações, Instrumento Musical, 
Controle Ambiental, Geolo-
gia, Agropecuária, Manuten-
ção e Suporte em Informática, 
Agroindústria.

Metade das vagas é desti-
nada para egressos de escolas 
públicas e, dentre esses, 50% 
é para quem tem renda fami-
liar per capita mensal de até 
1,5 salário mínimo, tendo cota 
ainda para negros, pardos e 
indígenas. Também há reserva 
para pessoas com deficiência.

Para as vagas do Ensino 
Médio Integrado ao Técnico, 
a seleção será realizada pela 
média em Língua Portuguesa, 
Matemática, História e Geo-
grafia no 6º, 7º e 8º ano do 
Fundamental. Para o Subse-
quente, a seleção é pela média 
em Língua Portuguesa e Mate-
mática no 1º e 2º ano do En-
sino Médio ou nota do Enem 
nas provas de Linguagens, Có-
digos e suas Tecnologias e Ma-
temática e suas Tecnologias.

A lista de inscritos será 
divulgada em 22 de novembro 
e o resultado final sai no dia 
21 de dezembro.

IFPB prorroga inscrições até hoje
Psct 2017
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Corpo encontrado em matagal 
pode ser de Vivianny Crisley Viana
Vendedora de 29 anos 
está desaparecida desde 
o dia 20 de outubro, em JP

A Polícia Civil informou 
que o corpo queimado en-
contrado ontem, no matagal 
no Eitel Santiago, em Santa 
Rita, pode ser da vendedora 
Vivianny Crisley Viana Sal-
vino, de 29 anos, que estava 
desaparecida desde o dia 20 
de outubro, dos Bancários, na 
capital paraibana. Segundo o 
delegado de Homicídios, Rei-
naldo Nóbrega, no local foram 
encontrados um cartão de cré-
dito e as sandálias que a mãe 
da criança de oito meses usava 
no dia do desaparecimento. O 
corpo estava em alto nível de 
decomposição e não dá para 
saber se é de homem ou mu-
lher. De acordo com o perito 
do Instituto de Polícia Cientí-
fica (IPC) Rodrigo Farias, só 
após os resultados dos exames 

de DNA da família é que se sa-
berá se o corpo é da estudante. 

Para o delegado tudo 
leva a crer que seja da ga-
rota desaparecida, mas não 
pode afirmar com certeza. 
“Tem todos os indícios, já 
que encontramos pertences 
da estudante junto ao corpo 
queimado. Quem vai definir 
é o resultado do IPC”, avaliou 
Reinaldo Nóbrega. De acordo 
com a família, no dia 20 de ou-
tubro, Vivianny foi a uma casa 
de shows com uma amiga nos 
Bancários. Por volta das 3h 
deixou o local, acompanhada 
de várias pessoas, como foi 
visto nas gravações das câma-
ras de segurança do estabele-
cimento. 

A partir daí a estudan-
te sumiu, deixando a família 
preocupada e sem nenhuma 
informação. No último dia 29 
os familiares, amigos e a po-
pulação realizaram um ato 
público, na Praça da Paz, nos 
Bancários, em manifestação 
ao desaparecimento da estu-
dante.

Quatro medalhas de ouro, 
uma de prata e quatro de bronze. 
Esse foi o saldo da participação 
da delegação paraibana na pri-
meira fase dos Jogos Universitá-
rios Brasileiros (JUBs), encerrada 
neste final de semana, na cidade 
de Cuiabá-MT. Hoje, terão início 
as disputas da segunda fase da 
competição, reunindo atletas das 
modalidades de basquetebol, fut-
sal, handebol e voleibol.

As medalhas de ouro conquis-
tadas pela delegação paraibana 
nos JUBs de Cuiabá vieram com 
o judoca Isaque Conserva - sendo 
uma na categoria peso pesado e 
outra na categoria absoluto - e 
com as duplas de vôlei de praia 
George/Saymon Barbosa e Tainá 
Bigi/Andressa Ramalho.

A prata foi conquistada pela 
judoca Bruna Mariana, que per-
deu a luta final para a represen-
tante do Rio de Janeiro. As meda-
lhas de bronze também vieram do 
judô, com os atletas Danilo Ferran-
ti, Luma Pinheiro e Rute Macedo.

Na disputa do torneio femini-
no de judô por equipes, a Paraí-
ba faturou a sua quarta medalha 
de bronze nos JUBs de Cuiabá. 
“O saldo foi muito bom. Além 
das sete medalhas conquistadas, 
terminamos a competição em ter-
ceiro lugar geral no masculino e 
quarto no feminino”, destacou o 
professor Júnior Carvalho, treina-
dor da equipe paraibana de judô.

Atletas do Unipê
As nove medalhas conquista-

das pela Paraíba na primeira fase 
dos JUBS de Cuiabá vieram com 
atletas que estudam no Centro 
Universitário de João Pessoa (Uni-

PB encerra 1ª fase com 9 medalhas
Jogos Universitários BrAsileiros

A segunda fase do JUBS tem início, hoje, na cidade de Cuiabá, no Mato Grosso

pê). Para o presidente da Federa-
ção Paraibana de Desportos Acadê-
micos (FPDA), Antônio Figueiredo, 
o resultado é fruto do investimen-
to feito pela universidade.

“O resultado alcançado até 
agora pela delegação paraibana 
mostra que o Unipê tem feito um 
trabalho bacana no desporto uni-
versitário. Esperamos que as ou-
tras universidades do nosso Estado 
sigam os mesmos passos, pois ano 
que vem tem mais JUBs”, destacou 
o professor Figueiredo.

segunda fase
O presidente da FPDA disse es-

tar confiante em novas medalhas 
para a Paraíba na segunda fase 
dos JUBs, que começa hoje. “A 
Paraíba tem tradição nos esportes 
coletivos e, certamente, não fará 
diferente aqui em Cuiabá. Acredi-

to piamente que novas medalhas 
virão para o nosso Estado”, obser-
vou o dirigente.

saiba mais
O JUBs chega à sua 64ª edição 

como a maior competição univer-
sitária do País. O evento reúne em 
Cuiabá, até o próximo dia 13, mais 
de 4 mil participantes dos 26 esta-
dos e do Distrito Federal. Ao todo, 
são 17 modalidades esportivas, sen-
do 13 individuais (encerradas neste 
final de semana) e quatro coletivas 
(que começam hoje).

A competição é uma realiza-
ção da Confederação Brasileira do 
Desporto Universitário (CBDU) e 
da Federação Mato-grossense de 
Esportes Universitários (FMEU), em 
parceria com o Governo Federal, 
Governo do Estado de Mato Grosso 
e apoio da Prefeitura de Cuiabá.

Foto: Fábio Bernard

O Governo do Estado, 
por meio da Secretaria da 
Mulher e da Diversidade Hu-
mana, promove hoje, das 8h 
às 12h, uma capacitação de 
Enfrentamento do Racismo, 
no Centro de Educação da 
Polícia Militar, em João Pes-
soa. O curso é destinado às 
equipes do Centro Integrado 
de Operações (Ciop) e a in-
tegrantes do Disque 197, da 
Polícia Civil.

A capacitação é uma das 
atividades do Novembro Ne-
gro, promovido pela Semdh, 
em parceria com outras insti-
tuições, em alusão ao mês da 
Consciência Negra. Na progra-
mação mensal constam ainda 
atividades de saúde para a po-
pulação negra, capacitação so-
bre a Lei 10.639/2003 (sobre 
o ensino da cultura e história 
afro-brasileira), eventos es-
portivos em comunidades qui-
lombolas nas regiões do Brejo, 
Sertão e Litoral, além de outras 
atividades culturais realizadas 
em parceria com as diversas 
secretarias do Estado.

Segundo a secretária 
da Mulher e da Diversidade 
Humana, Gilberta Soares, 
o objetivo da capacitação é 
proporcionar um espaço de 
diálogo com foco nas rela-
ções étnico-raciais no Brasil 

e na Paraíba, bem como en-
fatizar problemas e desigual-
dades raciais como conse-
quência do racismo. 

O curso também tem 
como proposta simular com 
policiais as respostas que de-
vem ser dadas para casos de 
racismo explicitados pela so-
ciedade em geral e também 
em situações que ocorrem 
dentro de instituições públicas. 
“Vamos promover um diálogo 
para que seja construída uma 
linguagem para o atendimento 
no sentindo de enfrentamento 
e superação das desigualdades 
raciais e intolerância religiosa”, 
disse Gilberta Soares.

Na ocasião, será entre-
gue o Guia de Orientação 
para Denúncias de Racismo. 
Uma cartilha elaborada pela 
equipe da Gerência de Equi-
dade Racial como subsídio 
de apoio na identificação 
de tratamento dos casos de 
crimes raciais. Para o geren-
te executivo de Equidade 
Racial, José Roberto, esse 
momento é muito relevante 
para fortalecer a política ins-
titucional de enfrentamento 
ao racismo na Paraíba. Ele 
afirma ainda que esta ação é 
um passo na estruturação de 
uma rede de atenção aos ca-
sos de racismo.

Policiais vão receber 
capacitação hoje em JP

enFrentAmento do rAcismo

Em virtude do grande 
número de inscrições e com a 
análise minuciosa dos currí-
culos enviados, a coordenação 
geral do Programa Nacional 
de Acesso ao Ensino Técnico e 
Emprego (Pronatec) na Paraí-
ba adiou a divulgação do re-
sultado final para professores 
bolsistas para o dia 16, no site 
da Educação, no portal do Go-
verno do Estado (www.parai-
ba.pb.gov.br/educacao).

De acordo com o novo cro-
nograma, no dia 11 será divul-

gado o resultado preliminar da 
avaliação curricular. No dia 12 
poderão ser interpostos recur-
sos. No dia 16 serão divulgados 
o resultado da interposição de 
recursos e o resultado final da 
seleção.

Foram ofertadas 109 va-
gas para professores bolsistas 
no Pronatec na Paraíba. Os se-
lecionados atuarão em vários 
cursos. Os professores serão 
remunerados pelo Fundo Na-
cional de Desenvolvimento da 
Educação (FNDE).

Resultado final da 
seleção sai no dia 16

proFessor BolsistA do pronAtecAlunos da rede 
estadual devem 
renovar matrícula 
até sexta-feira

Os alunos da rede esta-
dual que ainda não renovaram 
suas matrículas poderão fazê
-lo até sexta-feira (11), período 
para os veteranos. Para efeti-
var, os estudantes ou respon-
sáveis devem preencher a ficha 
de inscrição. Os novatos pode-
rão se matricular de 15 a 30, 
mediante preenchimento da fi-
cha, cópias da Certidão de Nas-
cimento, RG e CPF, duas fotos 
3x4, comprovante de residên-
cia e, se for o caso, o Histórico 
Escolar emitido pela escola de 
origem. A efetivação das ma-
trículas, com possíveis ajustes, 
será de 1º a 22 de dezembro. 

O Governo do Estado ga-
rante vagas para todos que 
procurarem a Rede Estadual de 
ensino. Serão oferecidas 500 
mil para o Ensino Fundamen-
tal, Ensino Médio, Educação 
Profissional e para a Educação 
de Jovens e Adultos (EJA), nas 
764 escolas. Serão oferecidos 
também cursos técnicos em 26 
unidades de ensino, entre elas 
as Escolas Cidadãs Integrais 
técnicas, com a oferta de 1.080 
vagas, nos cursos de: Mecâ-
nica, Enfermagem, Cozinha, 
Administração, Segurança do 
Trabalho, Informática, Vestuá-
rio, Vendas, Restaurante e Bar, 
Hospedagem, entre outros.

i semana regional de 
ciência e tecnologia

A 13ª Gerência Regional de 
Educação (GRE), com sede na cidade 
de Pombal, realiza a partir de hoje 
até sexta-feira (11) a I Semana 
Regional de Ciência e Tecnologia. O 
evento terá como tema “Ação Do-
cente numa Perspectiva Inovadora” 
e visa reunir professores que atuam 
nas escolas estaduais em diversas 
áreas de conhecimento, para que 
possam socializar suas experiên-
cias pedagógicas. Esta ação dará 
visibilidade aos projetos pedagó-
gicos desenvolvidos no âmbito das 
escolas estaduais pertencentes à 
13ª GRE e inscritos no Prêmio Mes-
tres da Educação 2016.

preso foragido da 
Justiça em campina

A Polícia Civil, em uma ação 
conjunta entre a Delegacia de Re-
pressão a Entorpecentes (DRE) e o 
Núcleo Especializado de Repressão 
a Tentativas de Homicídio (Ner-
tho) de Campina Grande, cumpriu, 
ontem o mandado de prisão ex-
pedido pelo Juizado da Execução 
Penal contra Jonas da Silva, 29. 
Ele é foragido do Presídio do Monte 
Santo. Jonas estava sendo procu-
rado desde junho, quando deixou 
de comparecer ao presídio onde 
cumpria pena no regime semiaber-
to. O mandado de prisão contra ele 
foi expedido no mês de setembro 
e a partir daí a polícia iniciou as 
buscas para recapturá-lo. 

Os cursos na modalida-
de EAD (Educação a Distân-
cia) do Programa Semean-
do Sementes de Cidadania, 
desenvolvido pela Escola de 
Administração Tributária 
(Esat) da Receita Estadual, 
serão integrados aos prê-
mios ‘Escola de Valor’ e ‘Mes-
tres da Educação’, organiza-
dos pela Secretaria de Estado 
da Educação, que seleciona 
anualmente as melhores ex-
periências dos educadores 
e das gestões escolares da 

Rede Estadual de Ensino.
A proposta foi definida 

em audiência pelos secretá-
rios da Receita, Marconi Fra-
zão, e da Educação, Aléssio 
Trindade, que contou ainda 
com a participação da gesto-
ra executiva da Esat, Elaine 
Cesar. Os cursos EAD com 
foco em Educação Fiscal de-
verão ser incluídos na pon-
tuação dos critérios de ava-
liação para premiar escolas e 
professores com o bônus adi-
cional de 14º e 15º salários.

Cursos EAD da RE 
integrados a prêmios

Wellington Sérgio
wsergionobre@yahoo.com.br

O juiz federal Sérgio Moro, 
responsável pelas ações da 
Lava Jato na primeira instân-
cia, deferiu o pedido da defe-
sa do ex-deputado Eduardo 
Cunha (PMDB-RJ) para que o 
presidente Michel Temer e o 
ex-presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva sejam testemunhas do 
ex-parlamentar. 

No despacho, Moro diz 
que Temer poderá optar por 
ser ouvido em audiência ou 
responder às questões do tri-
bunal por escrito, conforme 

prevê o CPP. De acordo com o 
Artigo 221 do código, o presi-
dente da República, ministros 
e outras autoridades podem 
marcar previamente local da 
audiência ou responder aos 
questionamentos por escrito.

Já o ex-presidente Lula 
deverá ser ouvido na Justiça 
Federal de São Bernardo do 
Campo, em São Paulo, cidade 
onde mora. O prazo indicado 
por Moro é de 30 dias, “prefe-
rencialmente por videoconfe-
rência”.

Temer e Lula como 
testemunhas de defesa

moro AcAtA pedido pArA cUnhA 
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Evento de cinema no 
Rio de janeiro debate 
territórios e sociedade
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Mostra com peças 
de macramê será 
aberta hoje na UFPB

FOTOS: Divulgação

Diversidade visual

A mostra intitulada No Campo de 
Centeio, que reúne 17 ilustrações 
da artista Minna Miná, cuja abertu-
ra para o público acontece hoje, a 
partir das 19h, no Espaço Expo-
sitivo do Mezanino instalado no 
Espaço Cultural José Lins do Rego, 
em João Pessoa, é mais uma das 

atividades da programação especial da 1ª edição 
do Projeto “Panapaná, Novembro das Artes Visuais 
- 2016”, que a Funesc (Fundação Espaço Cultural 
da Paraíba) vem realizando - por meio da Coor-
denação de Artes Visuais - desde a última quinta-
feira (3) e que se prolongará até o próximo dia 16. 
O objetivo do evento é estimular - em consonância 
com o circuito nacional de artes - o diálogo com os 
artistas locais e a comunidade, através, por exem-
plo, de exposições, leitura de portfólio, palestra, e 
mural em grafitti.

“Acho muito importante essa iniciativa da 
Funesc, porque ocorre com curadoria e contribui 
para divulgar o trabalho dos artistas locais, além de 
dar oportunidade para que as pessoas participem 
de várias atividades que estão incluídas na progra-
mação do evento, como as exposições, palestras 
e vivências”, disse para o jornal A União a artista 
visual paraibana - natural da cidade de João Pessoa 
- Minna Miná, cuja individual que ela abre hoje, 
dentro do evento, é integrada por 17 ilustrações 
em técnica mista acrílica, nanquim e aquarela, em 
tamanhos diversos, ou seja, A4, A3 e A2.  

Minna Miná disse que vai estar realizando 
pela quarta vez a individual No Campo de Centeio. 
A artista antecipou, ainda, que vem trabalhando 

Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com

“No Campo de Centeio”, é o nome 
da exposição da artista Minna Miná, 
que desponta como um dos
grandes nomes das artes 
paraibanas na atualidade 

Artista paraibana Minna Miná abre hoje, no Espaço Cultural, dentro de 
projeto da Funesc, exposição reunindo 17 ilustrações em técnica mista  

em seu próximo projeto. Trata-se de um livro 
para o qual vem produzindo o roteiro e, de forma 
totalmente manual, as ilustrações em técnica mista 
em acrílica, pastel, grafitti e lápis de cor. Em 2017, 
provavelmente durante o segundo semestre, ela 
pretende colocar a obra  no site coletivo de finan-
ciamento chamado Catarse.

Outra atração do Projeto da Funesc, e que 
também começa hoje, é a realização de um painel 
em grafitti, que um grupo de artistas convidados 
vai criar até esta quinta-feira, na lateral do estacio-

namento do Espaço Cultural, localizado no bairro 
de Tambauzinho. A propósito, naquela mesma 
data, a artista visual Alice Vinagre abrirá, a partir 
das 19h, na Galeria Archidy Picado, a individual 
cujo título é Assim, assim vinagre.... 

Na próxima semana, ou seja, na segunda (14), 
a programação do Projeto “Panapaná - Novem-
bro das Artes Visuais” prosseguirá às 9h30, no 
Auditório 3 do Espaço Cultural, com a realização 
de Vivência Artística ministrada pelo artista visual 
Carlos Melo para os artistas paraibanos. No dia se-

guinte, no mesmo horário, ele promoverá a mesma 
atividade, mas só que no Arapuca Arte Residência, 
empreendimento do artista visual francês Serge 
Huot que se localiza na cidade de Conde. E, encer-
rando o evento, Melo apresentará, a partir das 18h, 
na Praça do Povo do Espaço Cultural, a performan-
ce intitulada Asselvajamento. 

A programação do Projeto - com o qual a 
Fundação Espaço Cultural da Paraíba objetiva, 
também, estabelecer uma agenda de ações no 
intuito de que essa própria instituição, que é 
vinculada ao Governo do Estado, consolide sua 
atuação nas Artes Visuais no contexto da arte 
contemporânea - foi aberta na última quinta-feira 
(3), quando, na ocasião, o curador Moacir dos 
Anjos realizou a leitura de portfólio de artistas. 
Naquele mesmo dia, ele proferiu palestra intitu-
lada “Emergência: arte brasileira e o momento 
político de agora”, dentro do Projeto Quintas 
Dialógicas, que - a propósito - também é promo-
vido pela Funesc. Na segunda-feira (7), com início 
às 19h, houve a ocupação do Espaço Cultural, por 
meio da intervenção artística Wser, organizada 
pelo artista visual Ricardo Peixoto e cuja ideia 
consiste em ocupar os sanitários com imagens 
e textos que dialogam com grafias diversas e é 
conhecida como literatura de banheiro.

n Evento: Projeto “Panapaná, Novembro 
das Artes Visuais - 2016”
n Período: Até quarta-feira (16)
n Atividades: Exposições, palestra e vivência artística
n Local: Espaço Cultural, em João Pessoa
n Endereço: R. Abdias Gomes de Almeida, no 800, Tambauzinho

Serviço



 

Quando minha filha caçula fez oito 
anos, matriculei a pirralha na academia 
de karatê.  O Brasil é um País muito peri-
goso, e era preciso preparar minha filha 
para viver com as onças. Poucos anos 
depois ela foi campeã norte-nordeste da 
modalidade Interestilos, no gênero kata. 
Não vou me demorar aqui explicando 
o que é Inter estilos e kata; desculpe, é 
coisa de japonês. Hoje, quando vou ao 
banco sacar a mincharia, chamo a caçula 
para ir comigo, como guarda-costas. A 
garota só tem 17 anos, mas está prepa-
rada para brigar com a vida. O karatê 
tem muitos golpes 
mortais. E eu digo à 
menina: se for agre-
dida, reaja; não bata 
para aleijar, bata para 
matar. E ela sabe.

Vi uma luta 
em que, sem querer, 
a guria acertou os 
bagos do rapaz que 
lutava com ela – pois 
não treina com mo-
ças, mas com rapa-
zes. As moças não 
aguentam o tranco, o 
jeito é ela lutar com 
os rapagões. O cara 
ficou estatelado no 
tatame, haja careta, 
sem se mexer, a boca 
abrindo e fechando-
se silenciosamente, 
como um peixe fora d’água. A moça 
passou um bocado de tempo inibida 
para lutar com rapazes, pois os homens 
têm aquela fragilidade.

Quando você me vir com uma 
moça quase do meu tamanho, parecida 
comigo (sendo bonita), não é amante, 

Caso inusitado aconteceu no interior do 
Estado do Paraná. Um advogado de 32 anos afir-
mou à imprensa e ao delegado que matou, em 
legítima defesa, um pecuarista de 53 anos com 
uma canetada no pescoço. Segundo o profissio-
nal do Direito, após uma discussão relacionada 
a uma ação judicial, ele foi agredido fisicamente 
pelo cliente, o qual lhe aplicou uma “gravata” 
no pescoço, deixando-o sem fala. Para tentar 
escapar do ataque, o advogado usou para se 
defender uma caneta que estava em sua mesa e 
acabou matando a vítima.  Segundo o delegado 
da Polícia Civil local, a mulher do advogado foi 
quem notificou a polícia sobre o crime: “Eles dis-
cutiram, o pecuarista avançou sobre o advogado, 
que levou uma ‘gravata’ e reagiu atacando-o com 
uma caneta com ponta de metal, que deve ter 
atingido uma veia do pescoço”.

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) 
regional acompanha o caso.

O juiz não era mestre nem doutor
O CNJ está processando um juiz que mentiu 

ao afirmar ser possuidor de títulos de mestra-
do e doutorado pela UFMG. O juiz, integrante 
do Tribunal Regional do Trabalho (TRT) da 3ª 
Região, em Minas Gerais, vai responder a pro-
cesso disciplinar por falsidade ideológica no 
Conselho Nacional de Justiça (CNJ), a pedido da 
corregedora nacional, ministra Nancy Andrighi. 
Para dar aulas de Direito do Trabalho e Processo 
do Trabalho no Centro Universitário de Lavras, 
o magistrado mentiu ao declarar que era mestre 
e doutor pela Universidade Federal de Minas 
Gerais (UFMG). Após diversas solicitações de 
comprovação dos títulos, a UFMG comunicou a 
inexistência de qualquer conclusão de cursos de 
Pós-Graduação naquela instituição.

O magistrado foi denunciado pelo Ministério 
Público Federal por crime de falsidade ideológi-
ca, previsto no artigo 299 do Código Penal. Ele 
também respondeu a procedimento administra-
tivo disciplinar no TRT da 3ª Região. O Tribunal 
Pleno da corte aplicou a penalidade de censura, 
de caráter reservado.

O controle de constitucionalidade
“O Controle 

de Constituciona-
lidade das Leis e o 
Poder de Tributar 
na Constituição de 
1988”, obra do ju-
rista Sacha Calmon 
Navarro Coelho, é 
um dos recentes 
lançamentos do 
Grupo GEN, pelo 
Selo Editorial: Fo-
rense (Publicação: 
1/9/2016 - Edição: 
4|2016 - Páginas: 
512 – Preço: R$ 
152,00). Trechos extraídos do prefácio escrito 
por Raul Machado Horta (in memoriam), profes-
sor Catedrático e Emérito da Faculdade de Di-
reito da Universidade Federal de Minas Gerais. A 
seguir, trechos extraídos do prefácio escrito por 
Raul Machado Horta (in memoriam), professor 
Catedrático e Emérito da Faculdade de Direito da 
Universidade Federal de Minas Gerais:

“Este livro examina o controle de constitu-
cionalidade das leis em sua dimensão universal, 
com profunda incursão no Direito Comparado, e 
na sua aplicação ao Direito Brasileiro, particulari-
zando o controle jurisdicional do poder de tributar 
na Constituição Federal de 1988. (...) Constituem 
páginas de alto valor doutrinário as que o autor 
dedicou ao estudo do controle da constitucionali-
dade das leis no Brasil, destacando as duas modali-
dades do controle judiciário: o controle difuso que 
está confiado aos juízes e aos tribunais, de modo 
geral, e o controle concentrado. (...) O Controle de 
Constitucionalidade das Leis e o Poder de Tributar 
na CF/1988 é livro de notável relevo na bibliografia 
brasileira do Direito Constitucional Tributário e 
fonte de segura orientação aos estudiosos, aos in-
térpretes e aos aplicadores desse florescente ramo 
do conhecimento jurídico.”

Os antecedentes de 1964

Fiel depositária

Cronicartigo

Vivências 
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Fernando
Vasconcelos 

Artigo

Matou com
uma canetada

 Inicia-se no Brasil, após anos de trégua, a 
situação de desatino que levou o Brasil a um 
regime de exceção, para pôr fim a esquerdi-
zação do governo de João Goulart e contro-
le da crise econômica. Atribui-se o destino 
especial do País, por 21 anos, a uma série 
de fatores, em especial o caos que, real-
mente, pesou para a atitude militar. 

No estágio atual, estudantes de 
segundo grau, ocupam escolas onde deve 
acontecer o Enem. Os instigadores sindica-
lizados ficam na reserva e concorrem para 
prejuízos aos cofres federais e aos alunos 
aptos para o exame que lhes abrirá as 
portas das Universidades. 

Na década de 60, em plena gestão 
de João Goulart,  grupos jovens ape-
lidados de os “Onze” faziam curso de 
guerrilha, em Cuba, para implantar em 
terras brasileiras, uma república proletá-
ria, com motivação ideológica de extrema 
esquerda. Porém, a orientação comunista 
adotada, os nativos do Brasil, em sua comple-
tude, não estavam preparados para aceitá-la. 

A desordem aportou nas classes operárias, e estudantil. 
Secundaristas e universitários, deram-se à baderna, ao desacato 
às autoridades e o desrespeito às instituições.  prédios públicos 
invadidos e bens do erário foram danificados. 

As ligas camponesas, desnorteadas, pensavam em tomar 
de assalto o patrimônio alheio e houve confrontos, entre 
maiores e menores. De ambos os lados, a morte deixou famí-
lias sem chefes...

O estopim para os desacertos originaram-se na renúncia mal 
conduzida, pelo próprio Jânio Quadros que, apenas com sete me-
ses de mandato, renunciou ao cargo mais distinguido na Consti-
tuição Federal.  O ato de abdicação impôs ao País uma desmedida 
decepção, ao protagonizar para os quatros cantos da nação, ati-
tudes primárias do governante: fardar funcionários, proibir briga 
de galo e biquíni de duas peças nas praias e passarelas, governar 
por bilhetinho. Atitudes estranhas deixavam preocupadas figuras 
como Afonso Arinos de Mello Franco. 

A campanha de Jânio Quadros teve como símbolo uma 
vassoura com que o candidato pretendia expulsar do nosso meio 
a maldita corrupção, que tem sugado o sangue nacional. A trova 
dos comícios era: “Varre, varre,  vassourinha/ Varre, varre a 
bandalheira/ Que o povo já tá cansado/ De sofrer dessa ma-
neira/ Jânio Quadros é a esperança/ Desse povo abandonado/ 
Jânio Quadros é a certeza/  De um Brasil moralizado/ Alerta, meu 
irmão/ Vassoura é conterrâneo/ Vamos vencer com Jânio. 

Afonso Arinos era  chefe da Casa Civil de Jânio Quadros, 
quando, em abril de 1961, aportou na Paraíba com o presidente 
da República,  em visita a João Pessoa. Aliás, nossa capital regis-

tra-se como a terceira a receber a comitiva presidencial 
em missão de ofício, tendo sido Mato Grosso a pri-

meira, desde que o presidente nascera em Campo 
Grande, antes de seu território ser, oficialmente, 
desmembrado da sede.          

Aos treze anos de vigência do Regime 
Militar, o presidente Ernesto Geisel, no dia 11 
de outubro de 1977 elevou Mato Grosso do Sul 
à categoria de Estado. Seu primeiro governa-
dor Harry Amorim Costa e o Poder Legislativo 
empossaram-se em 1º de janeiro de 1979.  Nos 
seus argumentos o Governo Federal frisou que 
a grande extensão da comarca tornava difícil 
administrá-la, daí a divisão se recomendar 
com vistas ao progresso das duas administra-
ções federativas. 

Voltando à visita de Jânio, sua intenção 
era se informar das carências do Estado da 
Paraíba, na época governado por Pedro Gon-
dim. Sua esposa Sílvia fez tantos pedidos para 

a área social, que Jânio se queixou dizendo: a 
primeira-dama fizera dele um limão de tanto 
espremê-lo por benefícios para o Estado.  

Sua vinda foi cheia de surpresas. Notando 
que José Américo não apareceu em nenhum dos eventos e inda-
gando de Afonso Arinos o motivo da ausência, recebeu a informa-
ção vazia: “deve ser a campanha de 1958 que ainda vigora.”  Jânio 
replicou: Com três anos ainda se guarda mágoa?”

Os dois chegaram à mansão do Cabo Branco, sem aviso 
aos hospedeiros governamentais e ao recipiendário da Praia 
de Tambaú.  Depois de recordações sobre as duas vezes que 
Jânio pisou o solo paraibano, enquanto José Américo era 
governador e levou-o ao bar Elite, em Tambaú para almoçar. 
Quando o prefeito de São Paulo avistou várias compoteiras 
com doces de espécies variadas, e um de coco pediu, com a 
mão estendida em concha: “bota uma amostra aqui”. Senhor 
Pereira mandou um garçom pegar um pratinho e Jânio repli-
cou: “coloca aqui mesmo na palma de minha mão”.  Deposita-
da a guloseima, o glutão passou a língua!... 

O encontro de abril de 1961, no Cabo branco,  tinha conota-
ção seria. Era convidar José Américo para a chefia da Comissão 
de Desarmamento em Genebra.  Dona Alice (sua esposa), enfer-
ma no Rio de Janeiro, em tratamento, não poderia acompanhá-lo 
para a Europa, foi a desculpa premeditada. 

Contudo causou surpresa a presença de José Américo 
no embarque no Aeroporto do Castro Pinto, ao lado de 
Jânio, para que conversasse com seu filho coronel Reynaldo 
Almeida, em Brasília, como foi sugerido pelos interessados 
em tê-lo no governo. 

O convidado que vinha com “as barbas de molho” com as 
sandices de Jânio, na mesma hora disse: “não posso.” O segre-
do da visita não caiu na imprensa e anos depois eu divulguei.

Otávio Sitônio Pinto   Escritor - sitoniopinto@gmail.com

Lourdinha Luna Escritora, membro da Academia de Letras de Areia e da Aflap lourdinhaluna@uol.com.br

é ela. Um jeitão de quem 
está pisando no tatame, 
a cara decidida, pronta 
para ensinar ao Estado e à 
sociedade a defender suas 
filhas (e mesmo seus fi-
lhos). Quando pratica um 
assalto, o meliante não 
espera reação da mulher. 
É aí que ele rasga a boca. 
De onde não se espera é 
que vem a reação.

Fiz a minha parte, 
minha filha fez a dela. Só 

o Estado não 
fez a parte que lhe tocaria. As 
mulheres do Brasil, em vez 
de resmungar, deveriam fazer 
alguma coisa, alguma lei, pois 
podem eleger maioria parla-
mentar. As mulheres do Brasil 
e do mundo podem desen-
volver uma defesa pessoal só 
para elas, tipo chutou capou. 
Minha moça pode dar início 
a uma luta nesse estilo, vou 
convencê-la. 

Entendo que as pessoas 
deve fazer alguma coisa em 
favor de sua defesa. Principal-
mente as mulheres, que car-
regam o estereótipo de serem 
fracas. Os legisladores criaram 
o estatuto do Desarmamento, 
o civil tem de compensar com 
alguma iniciava. Minha pirra-

lha faixa preta está pronta para brigar 
na tapa e no pé. Acrescente no joelho; 
esse é que é o bom, e o cotovelo, e o 
joelho. Uma joelhada em cima do cora-
ção mata. Ah, sim, e a testa, para uma 
boa cabeçada. As mulheres formam o 
contingente mais numeroso da popula-

ção.Tem o maior número de eleitoras, 
o maior número absoluto de cidadãs. 
Podem fazer as leis a seu talante. Bem 
que podiam, também, prestar serviço 
militar, como em Cuba e na China, onde 
são prontas para tudo.

Agora as mulheres vivem chiando 
que são donas de seu corpo, que só a 
elas pertence a decisão sobre o aborto. 
Nem e não. A mulher não fez a fecun-
dação sozinha, mas com a participação 
do homem. É, portanto, fiel depositária 
da figura do feto, do bebê que nascerá 
meses depois. É certo que ela, em casos 
de fecundação forçada, ou de saúde, 
decida só, ou com seu médico. Mas há 
situações em que seu companheiro 
deve ser chamado à decisão. O chão é 
fértil para uma boa karateca. Ela só não 
mata um homem se não quiser. Mata do 
coração, quando desperta sua paixão, 
e mata com uma voadora em cima 
do músculo cardíaco. E mata quando 
apronta um chifre e deixa os cornos 
brigando até a exaustão.

(Coluna publicada terça, quinta e 
sábado).
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“A mulher 
não fez a 
fecundação 
sozinha, 
mas com a 
participação 
do homem. É, 
portanto, fiel 
depositária da 
figura do feto



Roteiro

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

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

 

Em cartaz

Cinema

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

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 Espaço Cultural Escola Sesc, 
em Jacarepaguá, zona oeste do Rio 
de Janeiro, abriu no último do-
mingo a Mostra de Cinema Terri-
torialidades, que ocorrerá todos 
os domingos deste mês. O evento, 
gratuito, pretende levar à popu-
lação a discussão de temas que 
envolvem território e sociedade, 
por meio da exibição de filmes.

O primeiro filme exibido foi 
o documentário Encontro com 
Milton Santos – O Mundo Global 
Visto do Lado de Cá, de 2006, que 
apresenta a última entrevista do 
reconhecido geógrafo brasileiro, 
na qual ele traça um retrato das 

desigualdades sociais entre os 
países ricos, situados no Hemisfé-
rio Norte, e as nações pobres, do 
Hemisfério Sul, provocadas pelo 
movimento da globalização. San-
tos mostra alternativas para esse 
quadro e demonstra otimismo em 
relação ao futuro da humanidade. 
Após a sessão, houve um debate 
com o cineasta Sílvio Tendler, au-
tor do documentário.

No próximo domingo, será 
exibido o filme Medianeras: Bue-
nos Aires na Era do Amor Virtual, 
coprodução de Argentina, Espa-
nha e Alemanha, de 2011, que 
conta a história do web designer 
Martin, que passa por um perío-
do de depressão e, pela internet, 
conhece uma vizinha também 

solitária e desiludida com a vida 
moderna nas grandes cidades.

No dia 20, o filme será Pelo 
Malo, de 2013, coprodução da 
Venezuela, Peru, Argentina e Ale-
manha, que mostra o sonho de 
um menino de nove anos de idade 
que quer alisar o cabelo para ficar 
parecido com um cantor de cabelos 
compridos, e dá trabalho à sua mãe, 
que luta para sustentar a família.

Fechando a mostra, no dia 
27, o filme em exibição será Casa 
Grande, do diretor brasileiro 
Fellipe Barbosa, de 2014. A obra 
mostra a falência gradual de um 
casal da alta burguesia carioca e 
como isso afeta a vida do filho dos 
dois, que era superprotegido até 
então.

A hora mais escura

Li numa pesquisa que se o eleitorado dos Estados Uni-
dos fosse integrado só por pessoas brancas, o especulador 
republicano Donald Trump seria eleito hoje tranquilamente 
presidente daquele país contra a democrata Hillary Clinton.

Isso me deixou constrangido. Acredito que também 
constrange a muita gente que acompanha o desfecho desta 
que é uma das campanhas mais acirradas e carregadas de 
simbolismo já ocorridas na pátria de Bob Dylan. 

Especialistas garantem, e a gente vê nos meios de 
comunicação, que nunca o país esteve tão dividido. Metade 
afirma que vota em Trump e a outra metade do eleitorado 
quer Hillary. Até parece o Brasil do confronto Dilma X Aécio. 

E o desconforto aumentou um pouquinho ao ler que 
se o eleitorado fosse só de mulheres, Trump se elegeria em 
12 Estados. Minoria, eu sei, mas ainda assim é muita gente 
disposta a votar contra si mesma. São mulheres que dizem 
votar em alguém que inspirou um movimento que defende o 
fim do voto feminino nos EUA. 

Pesquisa do jornal The Washington Post descreve que 
“Trump tem 31 pontos de vantagem em relação a Hillary 
entre mulheres brancas sem ensino superior”.

O constrangimento que esse quadro é capaz de produ-
zir decorre de que isso acontece numa sociedade que pode-
ria ter aprendido mais sobre igualdade de gênero e de etnia. 

São muitos os exemplos estadunidenses de dor, luta, 
crime, mobilização, ódio e humilhações que o preconceito de 
cor e étnico produziu.

Não deveria haver mais espaço para o ódio que explo-
diu por lá nos últimos dias. Diante dessa contradição, alguns 
nomes me ocorreram, entre outros, nomes vinculados dire-
tamente às tentativas históricas de superar tais abismos.

Um deles é o do pacifista e articulador da luta antirra-
cista nos EUA Martin Luther King. Trecho emblemático do 
seu mais famoso discurso, pronunciado em 28 de agosto 
de 1963 para mais de 200 mil pessoas quando da histórica 
Marcha sobre Washington:

“Eu tenho um sonho; de que um dia, nas colinas da 
Geórgia, os filhos dos antigos escravos e os de seus antigos 
senhores poderão festejar juntos o banquete da fraterni-
dade. (...) De que meus filhos um dia viverão numa nação 
onde não serão julgados pela cor, mas pela força de seu 
caráter. (...) De que um dia esta nação se erguerá para 
aplicar na prática o verdadeiro significado de sua fé. Nós 
acreditamos que esta verdade é autoevidente: que todos 
os homens foram criados iguais”. King seria assassinado 
pela intolerância e pelo ódio racista em abril de 1968. Há 
30 anos, os Estados Unidos criaram um feriado nacional, 
Dia de Martin Luther King, para homenageá-lo. Mas não 
conseguiu reduzir o ódio racial que continua explodindo 
cotidianamente no país.

Outro nome é o da ativista, jornalista e anarcofeminis-
ta Emma Goldman. É notável, cheia de paixão ideológica, 
espírito de renúncia e poder de articulação e mobilização 
política a trajetória dessa lituana nascida em 1869 e que 
fugiu do báltico em 1885 para se constituir em Nova York 
numa das mais importantes ativistas dos Estados Unidos em 
defesa dos direitos e da igualdade das mulheres.

Há mais de um século, precisamente em 1906, ela 
lançou a revista que seria o modelo das publicações críti-
cas destinadas à transformação de mentalidades: “Mother 
Earth”, que editaria até 1917. Nesse ano seria presa acusada 
de opor-se ao recrutamento militar para a I Guerra , e em 
1919 deportada para a Rússia. Em 1936 participa da guerra 
civil na Espanha e termina a vida no Canadá, em 1940. 
Emma Goldman é considerada o típico exemplo do dissenso 
político norte-americano.

Dissenso que se aprofunda sob o impacto da voz da 
ativista e filósofa Angela Davis que teve em setembro aquele 
que considerado o seu livro mais importante lançado final-
mente no Brasil, depois de 35 anos: Mulheres, Raça e Classe, 
importante reflexão sobre as bases para a construção de 
uma sociedade feminista, antirracista e anticapitalista. 

Hoje, quando o processo de escolha de quem substitui-
rá Barak Obama estiver concluído, os Estados Unidos terão 
indicado ao mundo os novos termos com que pretendem 
dialogar com a comunidade internacional: contra segrega-
ção e preconceito ou em prol do “homem raivoso branco” a 
que se refere o The New York Times. Hoje, os EUA vivem sua 
hora mais escura.  

EUA em 
destaque
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Mostra de cinema no Rio 
debate territórios e sociedade

FOTO: Divulgação

Os personagens Martin e Mariana são jovens e se veem frente a um estágio de solidão e depressão, oprimidos pelos próprios sentimentos

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). 
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Trabalho colaborativo e fibras naturais dão vida à exposição “Fibras 
Naturais: etnobiologia e sustentabilidade”, que será aberta hoje
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Fios & sentimentos

A artesã Isis Galvão (lado) utiliza as técnicas de 
tecelagem e macramê na concepção da peças 
que compõem a exposição em cartaz

Fibras naturais do sisal traçados 
a sustentabilidade fazem ponte 
entre o artesanato paraibano e 
o público da capital com a expo-
sição “Fibras Naturais: etnobio-
logia e sustentabilidade”. Aberta 
oficialmente hoje, às 10h, na Ga-
leria de Pesquisa e Documenta-

ção da Cultura Popular (NUPPO), na UFPB, a 
exposição traz peças da artesã, Isis Galvão, 
que trabalha com a técnica do macramê e 
tecelagem na composição de suas peças. A 
exposição fica em cartaz até o fim do mês, 
podendo ser vista das 8h às 17h de segunda 
a sexta-feira. A entrada é franca.  

“Divulgar esse trabalho é muito impor-
tante, porque eu necessito unicamente dos 
dedos para traduzir meus sentimentos. Por 
ser um vegetal que não precisa de água, ele 
se adapta bem na Paraíba e vem dando opor-
tunidade as pessoas para se expressarem, in-
dependente de conhecimento, apresentando 
seus produtos ao público”, contou em entre-
vista ao jornal A União a artesã, Isis Galvão. 

Quem comparecer a galeria do NUPPO 
verá que as peças expostas são feitas a mão, 
cujos fios vão se cruzando e ficam presos por 
nós, formando muitas vezes cruzamentos geo-
métricos, franjas e uma infinidade de formas 
decorativas. Além de trabalhos de Isis Galvão, 
a exposição têm trabalhos desenvolvidos por 
mulheres da Associação Santo Dias, da comu-
nidade do S, bairro do Roger, formando o gru-
po Sisal Artístico do Mangue (Sisarma).

“Embora seja professor de bioquímica, 
venho trabalhando com artes visuais de um 
tempo pra cá, em especial com fibras natu-
rais e sisal, ligado a cultural popular. Logo 
após essa exposição pretendo dar continui-
dade ao projeto, mas pra isso será preciso 
lançar um novo edital de seleção e ver quais 
artistas se interessam pela proposta”, disse o 
coordenador do projeto, Pedro Roberto Pon-
tes Santos.

Para se ter ideia, as peças que compõe o 
Nuppo têm tamanhos variados, por exemplo, 
existem pequenos objetos, que são decora-
tivos, mas também existem moveis suspen-

Já estão abertas as inscrições para a 
quinta edição do Programa Petrobras Distri-
buidora de Cultura (PPDC), seleção pública 
específica para a circulação de peças teatrais 
no País. O objetivo é contemplar projetos 
teatrais profissionais, não inéditos, nas ca-
tegorias adulto e infantojuvenil, relevantes 
dentro do cenário cultural brasileiro. O inves-
timento é de R$ 15 milhões para 
o biênio 2017/2018. O pro-
grama terá R$ 15 milhões 
para circulação de peças 
teatrais em todo o Brasil.

O PPDC é uma parceria 
da Petrobras Distribuidora 
com o Ministério da Cultu-
ra. Para a seleção dos pro-
jetos, será feita uma análi-
se técnica que leva em conta 
itens como a relevância da circulação, as ações 
propostas de formação de público e acessibi-
lidade, o intercâmbio com grupos locais e o 
currículo dos profissionais. O regulamento 
completo está disponível no endrereço www.
br.com.br/cultura.

As inscrições podem ser feitas até 
30/1/2017, exclusivamente por meio do site, 
e as peças selecionadas deverão circular de 
1/10/2017 a 30/11/2018. Os projetos não preci-
sam estar previamente inscritos na Lei Federal 
de Incentivo à Cultura.

Para democratizar o acesso de propo-

nentes de todo País, o programa manterá 
a regra da implementação de cotas, que se-
lecionará, no mínimo, 5% dos projetos ins-
critos por diferentes pessoas jurídicas em 
cada região. Além disso, iniciativas de su-
cesso em edições anteriores continuarão: é 
o caso dos encontros com grupos de teatro 
locais para compartilhar experiências, em 
todas as cidades da circulação; e os proje-
tos deverão oferecer, em todas as apresen-

tações, recursos de acessibilidade 
para pessoas com deficiên-

cia, como tradução para 
Libras – a linguagem 

brasileira de sinais – e/ou 
audiodescrição.

“O objetivo do Pro-
grama é distribuir nossa 
diversidade cultural para 
todos os públicos, estimu-

lando a formação de plateias, fomentando a 
reflexão e discussão dos temas abordados e 
possibilitando a troca de linguagens cênicas” 
diz Alena Aló, coordenadora de Patrocínio 
Cultural da Petrobras Distribuidora. 

Histórico
Desde 2009, o PPDC contemplou 240 

peças teatrais, que fizeram um total de 
2.650 apresentações em 150 municípios de 
todos os estados, com um público superior a 
650 mil espectadores.

Petrobras inicia seleção pública 
para circulação de peças teatrais

Lucas Silva  
Especial para A União

sos que fazem com que o espaço expositivo 
tenha uma dinâmica proposital arquitetada 
pela própria artesã.

A artesã contou que trabalha com algu-
mas linhas de pensamento, mas todas volta-
das para a natureza. “Quero na verdade ex-
pressar meus valores e o que acredito feitos 
através da técnica do macramê”, completou.

Ainda durante a entrevista, Galvão re-
velou que atualmente está trabalhando em 
cima de temas para fazer peças que conver-
sem entre se. “Todas as peças são desenvol-
vidas pelos sentimentos, situações e o que 
vivencio por meio de fios e fibras”, finalizou. 

Indo mais além, a sisalana é cultivado em 
regiões semiáridas. No Brasil, os principais 
produtores são os estados da Paraíba e da 

Começam inscrições para o edital de 
ocupação do Teatro Severino Cabral

Com três editais abertos, a Associa-
ção Amigos do Teatro Municipal Severi-
no Cabral em parceria com a Secretaria 
de Cultura e Teatro Municipal Severino 
Cabral mantém as inscrições abertas 
para os editais de artistas plásticos, 
cantores, bandas e atores. As inscrições 
podem ser feitas para as seguintes cate-
gorias: Campanha de Popularização do 
Teatro e da Dança, Quartas Acústicas e 
ocupação da Galeria Irene Medeiros.

Primeiramente, as inscrições para 
seleção dos espetáculos e companhias 
que desejam participar da Campanha de 
Popularização do Teatro e da Dança, e 
dos grupos, bandas e cantores que dese-
jam participar do Projeto Quartas Acús-
ticas, edição 2017, acontece até o dia 20 
de janeiro de 2017. As apresentações já 
têm lugar reservado e meses de validade 
- de março a maio, na Sala Paulo Pontes. 
Já a seleção para ocupação da Galeria 
Irene Medeiros, será para exposições de 
janeiro a dezembro, com inscrições no 
mesmo período.

Para a 6ª Campanha de Populariza-
ção do Teatro e Dança 2017, podem se 
inscrever grupos e companhias com ou 
sem instituição jurídica no Brasil. Serão 
permitidos até dois espetáculos na ca-
tegoria palco, sendo peças adolescentes 
com mínimo de 40 minutos e máximo 
de 60 minutos. Por outro lado, as peças 
adultas terão no mínimo de 40 minutos 
e máximo de 70 minutos. 

Algo importante a se destacar é 
que, poderão se inscrever para o Proje-

to Quartas Acústicas grupos, bandas e 
cantores com ou sem instituição jurídica 
sediados ou não no município de Cam-
pina Grande/PB. Podem ser inscritas até 
duas propostas de show, inéditos e/ou 
que tenham sido apresentados em anos 
anteriores.

Por fim, para exposição na galeria 
poderão pleitear espaço artistas brasi-
leiros e estrangeiros dentro da categoria 
coletiva ou individual. A ficha de inscri-
ção está disponível no link https://docs.
google.com/forms/d/1ZMZeFNppS-
deIlRCdnMVcqAnwajmTgmyDy3o0Fi-
KOzpQ/viewform, a mesma deve ser 
enviada, preenchida, para o email gale-
riairenemedeiros@gmail.com.

Os editais estão disponíveis na admi-
nistração do Teatro Municipal e no endere-
ço eletrônico teatroseverinocabral.art.br. As 
inscrições deverão ser encaminhadas via 
Correios ou entregues no Teatro Municipal 
Severino Cabral, Avenida Floriano Peixoto, 
S/N Centro – CEP 58.400-165 – Campina 
Grande/PB, aos cuidados do Núcleo de Pro-
dução Cultural. Outras informações podem 
ser obtidas pelo telefone (83)3322.4632.

n Evento: Exposição Fibras Naturais: etnobiologia e sustentabilidade

n Quando: aberta hoje, mas segue até o dia 30 de novembro

n Onde: Galeria de Pesquisa e Documentação da Cultura Popular 

(Nuppo), térreo da reitoria da UFPB

n Horário: de segunda a sexta-feira, das 8 às 17h

n Entrada: Franca

n Editais de ocupação para artistas plásticos, 
cantores, bandas e atores
n Quando: Até o dia 20 de janeiro de 2017

n Onde: Teatro Severino Cabral, Campina Grande 

n Outras informações: (83)3322-4632

Serviço

Serviço

Bahia, neste último, especialmente na região 
sisaleira, onde está localizado o maior polo 
produtor e industrial do sisal do mundo, as ci-
dades de Valente, Queimadas, Santaluz, Reti-
rolândia, São Domingos e Conceição do Coité.

Natural de João Pessoa, A artesã Isis Gal-
vão atua na área arte/ambientação e iniciou 
sua experiência artística na infância e, desde 
então, vem desenvolvendo projetos e disse-
minando expressões diversas, com a constru-

ção de ambientes favoráveis para o desenvol-
vimento de novos artistas.

Em duas décadas, Isis Galvão projetou, 
executou e participou de exposições e even-
tos na Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio 
Branco, Cobija, na Bolívia e Madre de Dios, no 
Peru. Nesse período fixou residência no Rio 
de Janeiro e Rio Branco, onde montou ateliê 
e loja, formou Associações e assumiu a presi-
dência de duas delas. 

FOTOS: Edson Matos
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Maia quer votar pacote anticorrupção
CâmArA Dos DEPUTADos

Do Portal G1

O presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia (DEM-RJ), afir-
mou nessa segunda-feira (7) 
que quer colocar em votação 
até 9 de dezembro, no plená-
rio principal da Casa, o paco-
te de medidas anticorrupção 
apresentado ao Legislativo 
com mais de 2 milhões de as-
sinaturas.

Mas ele ressalvou que as 
propostas podem ser subme-
tidas ao plenário antes mes-
mo dessa data, desde que a 
comissão criada na Câmara 
para analisar o assunto con-
clua a análise dos projetos de 
forma célere.

“Assim que sair da co-
missão, ele [pacote anticor-
rupção] está pronto para ir a 
plenário. Nosso compromisso 
é [votar], no máximo, até 9 de 
dezembro”, destacou Maia.

Batizado de “Dez me-
didas contra a corrupção”, 
o pacote de propostas anti-
corrupção foi lançado pelo 
Ministério Público Federal 
(MPF) em 2015.

Entre as ações sugeridas 
estão a criminalização do en-
riquecimento ilícito de agen-
tes públicos e do caixa dois 
e o aumento das penas para 
corrupção de altos valores.

Caixa 2
A tipificação do caixa dois, 

Presidente da Casa deve 
colocar o projeto em pauta 
até o dia 9 de dezembro

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que as 10 medidas podem ser submetidas ao plenário antes mesmo da data de votação

mantida no relatório elabora-
do na comissão pelo deputado 
Onyx Lorenzoni (DEM-RS), é 
o ponto mais polêmico do pa-
cote anticorrupção.

O caixa dois é uma con-
tribuição ilegal, dinheiro que 
entra na campanha dos can-
didatos e que não é declarado 
formalmente à Justiça Eleitoral.

Atualmente, o político 

que faz uso dele pode ser pu-
nido por falsidade na presta-
ção de contas, com pena de até 
5 anos de prisão. No entanto, 
não há na legislação brasileira 
o tipo penal “caixa dois”.

Geralmente, os políticos 
e partidos que são flagrados 
usando em campanhas di-
nheiro que não foi declarado 
oficialmente são enquadrados 

em outros crimes, como, por 
exemplo, lavagem de dinheiro.

Partidos oposicionistas 
como Rede e PSOL têm aler-
tado que há o risco de a me-
dida criar uma anistia para 
os políticos e os partidos que 
utilizaram no passado recur-
sos não contabilizados em 
campanhas eleitorais.

Na visão de parlamen-

tares dessas duas legendas, 
a tipificação do crime pode-
ria gerar punição só a partir 
do momento em que a lei for 
sancionada.

Em setembro, houve 
uma tentativa de votar no 
plenário da Câmara uma 
proposta que criminaliza 
o caixa dois. A proposta foi 
incluída na pauta de última 

hora, após articulação de vá-
rios partidos, com o aval de 
Rodrigo Maia.

Sob pressão de deputa-
dos da Rede e do PSOL, o tex-
to acabou retirado de pauta 
por decisão do deputado Beto 
Mansur (PRB-SP), primeiro-
secretário da Câmara, que 
presidia a sessão. A avaliação 
foi de que o texto abriria mar-
gem para anistiar quem fez 
uso de contribuições ilegais 
em eleições anteriores.

Nessa segunda-feira, o 
presidente da Câmara con-
testou a acusação de que há 
uma tentativa de manobra 
para anistiar políticos por 
meio da tipificação do crime 
de caixa dois.

Maia disse que não fo-
ram os deputados, e sim os 
brasileiros que assinaram 
o projeto de lei de iniciativa 
popular, que propôs a crimi-
nalização do uso de dinheiro 
não contabilizado em cam-
panhas eleitorais.

“Não fomos nós que co-
locamos, foram os mais de 
3 milhões de brasileiros que 
assinaram o projeto de lei. 
Eles que colocaram a crimi-
nalização do caixa dois em 
debate, não fomos nós”, dis-
se Maia ao chegar à Câmara 
nesta segunda-feira.

O deputado do DEM en-
fatizou que o plenário vai vo-
tar o texto que for aprovado 
pela maioria dos integrantes 
da comissão especial criada 
para analisar o pacote anti-
corrupção. “O texto que apro-
var será o texto da maioria.”

FoTo: Fábio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

O presidente nacional do PT, Rui 
Falcão, reafirmou nessa segunda-feira 
que o partido irá apresentar uma pro-
posta de medidas econômicas no Con-
gresso Nacional que seja uma alternati-
va ao ajuste fiscal do presidente Michel 
Temer (PMDB).

 Ao lado do líder do PT na Câmara, 
deputado Afonso Florence (BA), Falcão 
não detalhou como vai ser efetivamen-
te essa proposta, mas citou algumas 
medidas já levantadas pela bancada pe-
tista. “Tem vários aspectos, temos uma 
comissão de teses para apresentar uma 
grande proposta no Congresso com 
base no acúmulo que a bancada já pro-
duziu”, disse.

 Falcão deu o exemplo da propos-
ta de reforma tributária e disse que é 
possível produzir receita sem aumentar 
impostos no País. Ele ressaltou que o 
partido tem propostas para contrapor 
o teto de gastos proposto por Temer, 
aprovado na Câmara e que agora é dis-
cutido pelo Senado.

 “Enquanto a PEC (do teto de gas-
tos) só fala em cortes, à exceção das des-
pesas financeiras, não trata de receita, e 
é possível produzir mais receita sem ne-
cessariamente aumentar impostos, bas-
ta por exemplo taxar dividendos, coisa 
que o FHC (Fernando Henrique Cardo-
so) aboliu em 1995”, disse. 

 Florence afirmou que a proposta 
pode englobar a deliberação sobre juro 
de capital próprio e revisão da tabela 
do Imposto de Renda, além da tributa-
ção sobre grandes fortunas e heranças.

Caixa dois
O líder do PT na Câmara afirmou 

também que a bancada não participou 

de nenhuma iniciativa para apresentar 
uma proposta de anistia ao caixa dois 
no Congresso. 

 Ele afirmou que os parlamentares 
da legenda poderão deliberar sobre o 
assunto apenas com alguma proposta e 
texto concreto sobre a ideia. Conforme 
o Broadcast Político havia apurado, já 
há movimentações no Congresso para 
que o pacote de medidas contra corrup-
ção, proposto pelo Ministério Público, 
contenha a possibilidade de anistia ao 
crime de caixa dois antes da aprovação 
da medida. 

 “Se for para plenário, vamos saber 
qual é a possibilidade e objetivo. O PT 
não participou de nenhuma iniciativa 
desse tipo, nós estamos esperando o 
resultado do trabalho da comissão (que 
analisa o pacote das dez medidas)”, dis-
se Florence. 

repatriação
Florence afirmou que a bancada 

pode aceitar discutir uma lei que pro-
mova uma nova rodada de repatriação 
de recursos enviados ao exterior não 
declarados à Receita Federal. O período 
aberto pela lei proposta pela ex-presi-
dente Dilma Rousseff terminou no dia 
31 e rendeu uma arrecadação de R$ 
50,9 bilhões ao governo, de acordo com 
a Receita.

 Para a reabertura da repatriação, 
os petistas não vão aceitar medidas 
que favoreçam sonegadores, como 
a que se aventou taxar a repatriação 
apenas sobre a ‘foto’, no caso o últi-
mo dia do ano fiscal. Eles defendem 
que incida sobre todo o “filme” (em 
um período completo). “O que não dá 
é querer facilitar a vida dos sonegado-
res”, defendeu.

PT apresentará proposta 
alternativa ao ajuste fiscal

CrIsE ECoNÔmICA

Da Agência EStado
O Governo Federal anun-

ciou ontem a retomada nos 
próximos quatro meses de 
1.110 obras inacabadas por 
todo o País que, de acordo 
com as estimativas iniciais, 
vão gerar 45 mil empregos. 
A informação foi dada pelo 
presidente Michel Temer, du-
rante reunião com diversos 
ministros para detalhar as 
ações. Ao todo, cerca de 1,6 
mil obras estão paralisadas e 
serão retomadas.

Temer disse que a meta 

é que os 1.110 empreendi-
mentos sejam reativados nos 
próximos 90 a 120 dias, em 
mais de mil cidades dos 26 
estados e do Distrito Federal. 
Segundo ele, a maioria das 
obras envolve necessidades 
básicas dos municípios como 
creches, pré-escolas, postos 
de saúde e aeroportos.

“Esta tese de prosse-
guir nas obras que estão 
paralisadas tem em vista o 
que o governo quer. Gerar 
empregos. Estas obras te-
rão como critério a transpa-
rência e inaugura o Governo 
Digital por meio do aplica-

tivo Desenvolve Brasil, que 
será pioneiro na governan-
ça digital. Qualquer cida-
dão poderá acompanhar as 
ações e fazer sugestões”, 
afirmou Temer.

De acordo com o pre-
sidente, o custo total será 
uma “importância razoável”, 
em torno de R$ 2 bilhões. O 
anúncio ocorre após uma sé-
rie de reuniões em que o go-
verno discutiu os empreen-
dimentos considerados 
prioritários em cada um dos 
ministérios e cujos gastos gi-
ram entre R$ 500 mil e R$ 10 
milhões cada.

Governo anuncia retomada 
de 1,6 mil obras inacabadas

INVEsTImENTo DE r$ 2 BILHÕEs

Paulo Victor Chagas
Da Agência Brasil

O presidente da Câma-
ra, Rodrigo Maia (DEM-RJ), 
quer votar ainda esta sema-
na o projeto de lei - enviado 
pelo governo - que retoma 
as regras de revisão de auxí-
lio doença e aposentadoria 
por invalidez, criadas pela 
Medida Provisória 739/16, 
que perdeu validade na úl-
tima sexta-feira (5). Segun-
do Maia, foi a Câmara quem 

pediu para o governo enviar 
um texto com urgência cons-
titucional para que o pente-
fino tivesse continuidade.

“É fundamental para 
o País porque gera, para o 
próximo ano, uma econo-
mia de R$ 8 bilhões. Preci-
samos votar”, explicou. Sem 
sessões na semana passada, 
o texto da MP editado em 
julho acabou caducando. 
Pelas regras legislativas, 
não é possível editar nova 
medida provisória com o 

mesmo teor e, para que as 
mudanças tivessem conti-
nuidade, só seria possível 
com a inclusão da proposta 
em um projeto de lei.

 Maia deve fazer um 
apelo na reunião do Colé-
gio de Líderes agendada 
para amanhã (8) para que 
a urgência seja votada em 
plenário ainda na terça-fei-
ra. “Na quarta-feira estaria 
pronto para votar. Votamos 
na quarta ou quinta-feira”, 
acrescentou.

Projeto de revisão de benefícios 
deve ser votado esta semana

PENTE-FINo No INss

Carolina Gonçalves
Da Agência Brasil
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O Império nunca dorme
O presidente do Senado chama um juiz de “juizeco”, a 

presidente do Supremo pede respeito, a polícia do Executivo 
prende a polícia do Legislativo, depois que o Legislativo, com o 
Judiciário, cassa o membro Supremo do Executivo, a presidente, 
e do próprio Legislativo, o ex-presidente da Câmara, e ameaça 
correr atrás do presidente do Senado, que pede imunidade à 
sua polícia, enquanto se sugere o exílio político de um ex-presi-
dente da República, que se diz perseguido pelo Judiciário. 

Ministros são xingados em restaurantes. Deputados cassa-
do, atacados no aeroporto. Dentro de aviões, tem corinho con-
tra golpistas. Políticos eleitos são hostilizados. Até a ex-unani-
midade Chico Buarque sofreu um assédio antidemocrático no 
quintal da sua casa, o Leblon, de jovens ricos, escolarizados e 
bem alimentados, que discordam de suas opiniões e ações. 

A cólera ideológica está em todas as varandas. Nas por-
tas de escolas. Nas calçadas de ruas e avenidas. “Comunista!”. 
“Fascista!”. “Vai pra Cuba!”. “Vai pra Miami!”. “Vai comer m... 
na Venezuela!”. “Vai pra Paris!” 

Ir a Paris é uma maldição que serve aos dois lados. Paris 
é onde supostamente FHC tem um apartamento. Onde Chico 
Buarque também tem. Paris é onde o artista “vagabundo” gasta 
seu dinheiro obtido de forma ilícita, graças a leis de incentivo 
e suas conexões com esquemas que sangram estatais, que se 
identifica como de esquerda tomando champanhe com caviar. 

Paris é o fetiche do falso “esquerdóide”, da massa críti-
ca aliada à corrupção, massa crítica que fundou partidos de 
esquerda hoje corruptos, considera a direita. 

O mundo real não é a zona oeste paulistana, a fronteira en-
tre USP e PUC, o Mundo Encantado do Vale do Rio Pinheiros. 
O mundo real não é trocar carros por bicicletas, dividir bens, 
pensar no Estado gerador de justiça social. 

O mundo real é da lama de Samarco, o do desmatamento 
para gerir riqueza, o da queima de combustível fóssil, o do avanço 
sobre terras indígenas, dos saquinhos plásticos, multas perdoa-
das e velocidade para carros aumentada. O mundo real é da gaso-
lina barata, grades nas fachadas, polícia nas ruas, cadeias cheias.

Para eles, camelôs merecem borrachadas, jornalistas 
que cobrem manifestações merecem balas de borracha, 
movimentos sociais, sem-teto, sem-terra, estudantes que 
protestam ocupando escolas, merecem a ação repressiva 
do Estado, merecem borrachada! Os garotos de 15 anos do 
Tocantins, que ocupavam uma escola em Miracema, devem 
ser despejados algemados pela PM.

O Império nunca dorme. Garotos são despejados a borra-
chadas de escolas ocupadas. Garotos que protestam contra um 
ato considerado abusivo da Presidência da República, que im-
pôs uma reforma do Ensino Médio por uma Medida Provisória, 
e da PEC que limita os gatos para a educação. 

Para conturbar o ambiente volátil, o Estado dá oxigênio 
à chama, mantem as datas do exame do Enem, colocando alu-
nos, professores e pais contra e a favor das ocupações em pé de 
guerra, tática maquiavélica para rachar o movimento.

O mundo real é o da tensão e humilhação dos realities 
BBB, MasterChef, X-Factor. TopTrend. Debater publicamen-
te através da dramaturgia os conflitos sociais e o acirra-
mento da divisão do País? Cana. Com borrachada.

A PM em Santos deu o exemplo da sua interpretação ao 
Artigo Quinto da Constituição, o da Liberdade de Expressão. 
Interrompeu a peça Blitz - O Império que Nunca Dorme exi-
bida ao ar livre, que mostrava atores fantasiados de PMs, com 
máscaras, dançando sensualmente. O governador Alckmin, 
nome certo para a corrida presidencial das eleições de 2018, 
que tem seu homem no Ministério da Justiça, defendeu a ope-
ração ao afirmar que a peça era de “muito mau gosto”. 

Policiais chegaram a algemar o ator e diretor da peça, Caio 
Martinez Pacheco. “Ele desrespeitava o país”, alegou-se. O mais 
irônico é que a peça foi produzida a partir de um edital do Go-
verno do Estado de São Paulo. Era a vigésima vez que a apre-
sentavam na Praça dos Andradas, em frente à Cadeia Velha de 
Santos, prédio tombado em que ficaram muitos presos políticos 
no passado, inclusive meu avô italiano, preso por vadiagem. 

O boletim de ocorrência: o grupo atuava de maneira 
desrespeitosa contra símbolos nacionais; o Hino Nacional 
era tocado de maneira desrespeitosa; as bandeiras do Bra-
sil e do Estado de São Paulo estavam com caveiras de cabe-
ça para baixo. O boletim de ocorrência poderia ser simplifi-
cado: protestavam contra o império

O juiz Alex Costa de Oliveira, do Tribunal de Justiça do Dis-
trito Federal, autorizou a PM, a fim de desocupar uma escola, 
suspender o fornecimento de água, energia, impedir a entrada 
de alimentos e fazer o uso de “instrumentos sonoros contínuos, 
direcionados ao local da ocupação, para impedir o período de 
sono”. O império nunca dorme. Não autorizou a negociação, o 
diálogo, mas a uma ação que lembra tortura.

O brasileiro não é o inimigo. O estudante brasileiro que 
protesta não é terrorista. Movimentos sociais não são ban-
didos. Artista não é o canalha usurpador de isenções que 
lesam a pátria. Não é ele quem sangra o País. 

Cultura não é inimiga. Nem filósofos. Bicicleta não é 
inimiga. Não vale a pena destruir florestas, rios. Ações afir-
mativas democratizam os bens do Estado. Bolsas ajudam a 
recomposição de dignidade social, distribuem a renda. 

Desejar o bem para os outros não é querer que o Bra-
sil se transforme numa Venezuela. Querer um estado de 
bem-social é defender a democracia.

Governo cancela 469 mil benefícios 
do Bolsa Família e bloqueia 654 mil
Na PB, foram efetuados 
16.637 cancelamentos e
bloqueados 27.378 cartões

O Ministério do Desen-
volvimento Social e Agrário 
encontrou irregularidades 
em 1,136 milhão de benefí-
cios do Bolsa Família. Desses, 
469 mil foram cancelados 
e 654 mil, bloqueados. Na 
Paraíba, foram bloqueados 
27.378 e cancelados 16.637 
benefícios.

No caso dos bloqueios, 
os usuários têm até três me-
ses para comprovar que cum-
prem os requisitos do progra-
ma de distribuição de renda e 
podem voltar a receber o be-
nefício. A pasta também con-
vocou 1,4 milhão de famílias 
para fazer atualização cadas-
tral em janeiro de 2017.

Os dados são resultado 
de um pente-fino no Bolsa Fa-
mília iniciado em junho, que 
envolveu diversas bases de 
dados nacionais.

Os cancelamentos já co-
meçam a valer este mês e 
terão impacto de R$ 1,024 
bilhão na folha de pagamento 
do Bolsa Família. No caso dos 
bloqueios, o governo espera 
uma economia de R$ 1,428 
bilhão, caso as irregularida-
des sejam confirmadas.

Segundo o ministro do 
Desenvolvimento Social e 
Agrário, Osmar Terra, os re-

Mariana Branco
Da Agência Brasil

Cancelamentos começam a valer este mês e terão impacto de R$ 1,024 bi na folha de pagamento
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cursos economizados com o 
fim de benefícios indevidos 
serão aplicados na própria 
área social. Parte desse di-
nheiro contribuirá, inclusi-
ve, para o ingresso de novos 
usuários no Bolsa Família.

“Não houve, em nenhum 
momento, redução dos pro-
gramas sociais. Não há ne-
nhum direcionamento do go-
verno para reduzir ou acabar 
com eles. Em junho, inclusive, 
nós reajustamos o Bolsa Fa-
mília em 12,5%. O Orçamento 
de 2017 para o programa é 
superior ao de 2016. O rea-
juste deste ano foi acima da 
inflação e pode ser que tenha 
novamente [reajuste] no ano 
que vem”, disse o ministro.

Cruzamento de dados
Para realizar o pente-fi-

no, o governo cruzou informa-
ções do Cadastro Único para 
Programas Sociais, que con-
têm os inscritos no Bolsa Fa-
mília, com dados da Relação 
Anual de Informações Sociais 
(Rais), Cadastro Geral de Em-
pregados e Desempregados 
(Caged), Sistema de Controle 
de Óbitos (Sisobi), Institu-
to Nacional do Seguro Social 
(INSS), Sistema Integrado de 
Administração de Recursos 
Humanos (Siape) e Cadastro 
Nacional de Pessoas Jurídicas 
(CNPJ).

Além disso, o Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE) e o 
Tribunal de Contas da União 

compararam a base de dados 
do Bolsa Família com infor-
mações sobre 114 mil doado-
res de campanha para candi-
datos às eleições de 2016, o 
que levou ao bloqueio de 13 
mil benefícios.

De acordo com o secretá-
rio nacional de Renda de Ci-
dadania, Tiago Falcão, quan-
do o benefício é bloqueado, 
o pagamento continua sendo 
feito, mas o dinheiro não pode 
ser sacado. “Se for resolvido o 
problema [que causou o blo-
queio], as pessoas sacam de 
forma retroativa”, informou. 
Os  beneficiários nessa situa-
ção devem procurar as instân-
cias municipais responsáveis 
pelo Cadastro Único.

Os cancelamentos e blo-
queios ocorreram porque o 
governo identificou que os 
beneficiários do Bolsa Fa-
mília atingidos pela medida 
tinham renda acima da de-
clarada oficialmente. A exce-
ção são os 13 mil bloqueios 
a partir dos dados do TSE e 
TCU, motivados pela revela-
ção de que os beneficiários 
figuravam como doadores de 
campanha com valores aci-
ma do permitido.

Nos casos em renda per 
capita mensal dos beneficiá-
rios superava R$ 440, houve 
cancelamento. Já as famílias 
com renda mensal per capita 
entre R$ 170 e R$ 440 tive-
ram o benefício bloqueado. E 

a chamada para atualização 
cadastral destina-se aos bene-
ficiários com renda abaixo de 
R$ 170, mas em cujas infor-
mações prestadas foi encon-
trada alguma inconsistência.

Os municípios com 
maior número proporcional 
de cancelamentos - ou seja, 
em relação à quantidade de 
beneficiários - foram Trevi-
so (SC), com 25,93%; Picada 
Café (RS), com 23%; Vargem 
Bonita (SC), com 18,89%; Itai-
pulândia (PR), com 16,62%; 
Muçum (RS), com 16,42%; 
Santa Ernestina (SP), com 
16,35%; Jumirim (SP), com 
15,87%; Presidente Lucena 
(RS), com 15,38%; Cocal do 
Sul (SC), com 15,33% e Nova 

Erechim (SC), com 15,28%.
Considerando o núme-

ro absoluto de cancelamen-
tos, a lista inclui metrópoles 
populosas, como São Paulo 
(28.664 cancelamentos), Rio 
de Janeiro (11.887), Salvador 
(6.389), Fortaleza (5.383), 
Manaus (3.666), Brasília 
(3.606) e Recife (3.378).

Pente-fino será mensal
O governo anunciou 

que, a partir de agora, o pen-
te-fino nos benefícios do 
Bolsa Família ocorrerá todos 
os meses. Outra novidade é 
que a análise de possíveis 
irregularidades será prévia 
à concessão de novos bene-
fícios. Segundo Osmar Terra, 

ainda este mês, o governo 
deve anunciar um programa 
de inclusão produtiva, des-
tinado a auxiliar a inclusão 
da população assistida pelo 
Bolsa Família na atividade 
econômica.

O Bolsa Família é voltado 
para famílias extremamente 
pobres (renda per capita men-
sal até R$ 85) e pobres (renda 
per capita entre R$ 85,01 e R$ 
170). Ao entrarem no progra-
ma, elas recebem o auxílio 
financeiro e, como contra-
partida, cumprem compro-
missos nas áreas de saúde e 
educação. Atualmente, cerca 
de 13,9 milhões de famílias 
recebem o benefício concedi-
do pelo Governo Federal.

Renda acima da que foi declarada

A presidente do Supremo 
Tribunal, Cármen Lúcia, reba-
teu ontem as reclamações so-
bre a chamada judicialização 
da saúde. Para ela, que tam-

bém preside o Conselho Na-
cional de Justiça (CNJ), as sen-
tenças que garantem acesso a 
tratamentos e medicamentos 
fazem parte do processo de 
democratização da sociedade 
brasileira.

“Há uma democratização 

“Sentenças são parte da democracia”
CáRmeN LúCIA sObRe ACessO A RemédIOs

Daniel Mello
Da Agência Brasil

da sociedade brasileira. O ci-
dadão brasileiro que morria 
até pelo menos a década de 
1980, antes dessa Constitui-
ção, não sabia que ele tinha di-
reito à saúde, que podia reivin-
dicar. Hoje ele sabe e vai à luta, 
porque a democracia voltou ao 
Brasil. Graças a Deus!”, disse ao 
participar da abertura das ofi-
cinas para juízes sobre saúde. 
A capacitação, parte do termo 
de cooperação entre o CNJ e o 
Ministério da Saúde, ocorreu 
no Hospital Sírio-Libanês, na 
capital paulista.

Além de promover o en-
contro, o hospital, em conjun-
to com o CNJ, criará um banco 
de dados com informações 
técnicas para subsidiar os 
magistrados. As informações 
também poderão ser usa-

das pelos núcleos de apoio 
criados para atender juízes e 
desembargadores que preci-
sarem decidir sobre questões 
envolvendo o Sistema Único 
de Saúde (SUS).

Custos
Os gastos elevados com 

tratamentos determinados 
pela Justiça são uma preocu-
pação do Governo Federal e 
das administrações estaduais. 
Segundo o Ministério da Saúde, 
o SUS terá de arcar com R$ 7 
bilhões neste ano. “A sentença 
não cria um dinheiro novo, ela 
desloca um que já existe”, re-
clama o ministro da pasta, Ri-
cardo Barros, destacando que 
as decisões dificultam o plane-
jamento da administração dos 
recursos.
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FBI inocenta Hillary sobre e-mails, 
mas eleição nos EUA está indefinida
As eleições americanas 
ocorrem hoje e há dúvida 
sobre quem sairá vencedor

O FBI - a Polícia Federal 
norte-americana - informou 
ao Congresso dos Estados 
Unidos que examinou todas 
as mensagens de e-mails de 
Hillary Clinton e concluiu 
que não foram encontrados 
e-mails confidenciais sobre 
o governo durante o período 
em que ela foi secretária de 
Estado dos Estados Unidos, 
de 2009 a 2013. A denúncia 
abalou seriamente a campa-
nha de Hillary Clinton, can-
didata do Partido Democrata 
nas eleições para presiden-
te dos Estados Unidos, que 
ocorrem nesta terça-feria

O diretor do FBI, James 
Comey, disse que os e-mails, 
que fazem parte de um lote 
recentemente descoberto e 
anunciado há oito dias e que 
não estavam incluídos na re-
lação inicial de mensagens 
investigadas, eram textos 
pessoais que não estavam re-
lacionados a negócios gover-
namentais no tempo em que 
Hillary Clinton era secretária 
de Estado. Uma relação inicial 
de e-mails tinha sido investi-
gada pelo FBI. Essa investiga-
ção, concluída em julho, tam-
bém não atribuiu nenhuma 

culpa a Hillary Clinton.
Em resposta à manifes-

tação do FBI, o candidato 
à presidência dos Estados 
Unidos pelo Partido Re-
publicano, Donald Trump, 
disse que duvida de que a 
agência de investigação te-
nha concluído o exame de 
todas as mensagens em ape-
nas oito dias. “Não se pode 
examinar 650 mil novos 
e-mails em oito dias”, disse 
Trump, na cidade de Ster-
ling Heights, subúrbio de 
Detroit, estado de Michigan, 
onde faz campanha.

O diretor do FBI, James 
B. Comey, disse - em carta 
encaminhada ao Congresso 
norte-americano - que os in-
vestigadores trabalharam “o 
tempo todo” para rever os 
e-mails de Hillary. Os pes-
quisadores descobriram que 
os e-mails eram duplicados 
de correspondências revisa-
das anteriormente ou eram 
e-mails pessoais que não 
pertenciam a negócios do De-
partamento de Estado.

Os e-mails estavam em 
um computador usado pelo 
ex-congressista Anthony 
Weiner, ex-marido de Huma 
Abedin, que é assessora de 
Hillary Clinton. O computa-
dor foi apreendido durante 
uma investigação do FBI 
sobre o ex-parlamentar. No 
final de outubro, Comey dis-
se que alguns dos e-mails 
no computador, enviados 

José Romildo
Da Agência Brasil

Os candidatos Hillary Clinton e Donald Trump fizeram uma campanha bastante disputada nos EUA, com acusações de todos os lados

ou recebidos por Abedin, 
poderiam ser “pertinentes” 
a uma investigação do FBI 
sobre Hillary.

Inocente
Com isso, a candidata 

do Partido Democrata não 
é acusada de nenhum cri-
me relacionado ao uso de 
mensagens oficiais em seu 
computador particular. A 
informação do FBI reafir-
ma uma declaração, dada 
pelo mesmo órgão, em julho 
deste ano, de que - após um 

ano de investigação - os in-
vestigadores não encontram 
nenhuma evidência de que 
Hillary Clinton tenha recebi-
do ou enviado informações 
secretas ou confidenciais de 
seu servidor privado.

Com esse esclarecimento, 
o FBI coloca um fim nas espe-
culações sobre um possível 
crime relacionado à quebra de 
sigilo de mensagens oficiais 
durante o período em que 
esteve no governo. O porta-
voz de Hillary Clinton, Brian 
Fallon, disse que a campanha 

da candidata democrata nun-
ca duvidou de que a segunda 
investigação iria ter a mesma 
conclusão da primeira. “Está-
vamos sempre confiantes de 
que nada faria com que a deci-
são de julho fosse reformada”, 
disse Fallon no Twitter.

Comey recebeu pesadas 
críticas de parlamentares e 
da imprensa por sua decisão 
de levar ao Congresso enca-
minhamento para examinar 
os e-mails de Hillary Clinton 
tão perto das eleições. Em um 
editorial do Washington Post, 

o ex-procurador-geral Eric 
Holder disse que Comey rom-
peu com a política da agência 
de investigações de não ado-
tar ações drásticas como essa 
em período eleitoral.

Holder foi um dos 100 
ex-funcionários do Depar-
tamento de Justiça que as-
sinaram uma carta aberta 
dizendo que o documento de 
Comey ao Congresso era in-
consistente com a política go-
vernamental predominante, 
porque quebrou as práticas 
de longa data do FBI.

Uma nova pesquisa elei-
toral da rede de televisão 
NBC em conjunto com a em-
presa SurveyMonkey mostra 
que a candidata à presidên-
cia dos Estados Unidos pelo 
Partido Democrata, Hillary 
Clinton, continua à frente do 

republicano Donald Trump.
No levantamento feito 

entre os dias 31 de outubro e 
6 de novembro, Hillary apare-
ce com 47% das intenções de 
voto dos eleitores, mesmo por-
centual que tinha na pesquisa 
anterior, feito entre os dias 24 e 
30 de outubro. Trump também 
manteve as intenções de voto, 

ficando com 41%. Gary John-
son, do Partido Libertário, e Jill 
Stein, do Partido Verde, têm, 
respectivamente 6% e 3%.  
Quando se leva em conta ape-
nas as candidaturas de Hillary 
e Trump, a vantagem da demo-
crata aumenta para 7 pontos, 
de acordo com a NBC/Survey-
Monkey, com 51% e 44% res-

pectivamente. Entre os entre-
vistados, 38% disseram que 
já votaram, 51% afirmaram 
que com certeza irão votar 
e 2% disseram que não irão 
votar. O levantamento foi fei-
to pela internet, com 70.194 
possíveis eleitores. A margem 
de erro da pesquisa é de 1% 
para mais ou para menos.

Pesquisa aponta a democrata na frente

Estado Islâmico orienta para atentados

Da Agência Estado

Da Agência Ansa 

Da Agência Estado

O grupo extremista Es-
tado Islâmico (EI) convocou 
jihadistas e “ratos solitários” 
para que cometam atentados 
terroristas nos Estados Unidos 
durante as eleições presiden-
ciais, que ocorrem hoje.

De acordo com a espe-
cialista norte-americana em 
contraterrorismo, Rita Katz, 
da agência Site, o Estado Is-
lâmico deu orientações para 
ataques a fim de tumultar o 

processo eleitoral e conquis-
tar a atenção da imprensa, 
em um momento em que está 
encurralado por forças mi-
litares e pela coalizão inter-
nacional na operação contra 
a capital do califado, Mossul.

A sugestão de atentados 
foi feita em um texto divulgado 
ontem em seus canais e redes 
sociais, no qual também pede 
para os muçulmanos não irem 
votar no pleito à Casa Branca, 
que tem como candidatos a 
democrata Hillary Clinton e 

o republicano Donald Trump. 
No documento, o EI diz que 
não há diferença entre o Par-
tido Democrata e o Republica-
no em relação à “política com 
os muçulmanos”.

No entanto, durante sua 
campanha eleitoral, o mag-
nata Donald Trump fez duras 
críticas à comunidade muçul-
mana, ameaçando expulsar 
todos que vivem nos Estados 
Unidos, além de banir a en-
trada de islâmicos no país. 
Já Hillary preferiu manter 

a linha adotada pelo atual 
presidente e companheiro 
de partido, Barack Obama, 
de desvincular o terrorismo 
da religião, apoiando o Islã, 
mas condenando os atos do 
Estado Islâmico. Desde o dia 
17 de outubro, os Estados 
Unidos, liderando uma coali-
zão internacional, fornecem 
apoio às Forças Armadas do 
Iraque para retomar o con-
trole de Mossul, cidade no 
norte do país, que é a capital 
do Estado Islâmico.

Nova York(AE) - O 
Departamento de Po-
lícia de Nova York irá 
reforçar a segurança 
da cidade amanhã, dia 
da eleição presiden-
cial no país, em meio 
a tensões políticas e 
ameaças de ataques 
terroristas.

Segundo a polícia 
nova-iorquina, a ope-
ração pode ser compa-
rada com a véspera do 
Ano Novo e com a vi-
sita do papa Francisco 
em setembro de 2015.

O prefeito da ci-
dade, Bill de Blasio, e 
o comissário da polícia 
de NY, James O’Neill, 
afirmaram que mais 
de 5 mil policiais serão 
designados para pro-
teger o centro de Ma-

nhattan, onde a candi-
data democrata à Casa 
Branca, Hillary Clinton, 
e o republicano Do-
nald Trump passarão 
a noite eleitoral. A po-
lítica também estará 
presente nos locais de 
votação espalhados na 
cidade.

“Eles irão ver um 
monte de policiais, um 
monte de uniformes 
e um monte de carros 
oficiais”, disse O’Neill.

Na semana passa-
da, o FBI e a polícia de 
NY disseram que rece-
beram a informação da 
possibilidade de atos 
terroristas promovidos 
pela Al Qaeda no dia 
das eleições presiden-
ciais no país. Nova York, 
Texas e Virgínia foram 
mencionados como po-
tenciais alvos.

Segurança é reforçada

O presidente da Nicarágua, 
Daniel Ortega, foi reeleito no-
domingo (6), com 71,3%, segun-
do os resultados preliminares da 
apuração. Mas antes da conta-
gem de votos terminar, milhares 
de simpatizantes comemoraram 
a continuidade do ex-guerrilhei-
ro de 70 anos no poder.  Esse será 
o terceiro mandato presidencial 

consecutivo do homem que lide-
rou a Revolução Sandinista há 
37 anos, derrotando a ditadura 
de Anastásio Somoza.  

Os opositores - entre os 
quais alguns ex-guerrilheiros 
que lutaram a seu lado - acu-
sam Ortega de autoritarismo e 
de querer perpetuar a família 
no poder, como o ditador que 
ele combateu. Anastásio So-
moza foi o último de uma di-
nastia que governou a Nicará-

gua durante mais de 40 anos.
Ortega mudou a Constitui-

ção para eliminar os limites da 
reeleição. Seu partido, a Fren-
te Sandinista da Liberação Na-
cional (FSLN), foi ganhando o 
controle das instituições. E sua 
mulher, Rosário Murillo, será vi-
ce-presidente. 

Às vésperas das eleições, 
as pesquisas de opinião davam 
a vitória do casal como certa – 
até porque o maior partido da 

oposição foi excluído do pleito 
e os outros quatro candidatos 
tinham pouco peso. Ortega 
não permitiu a presença de ob-
servadores internacionais nes-
ta votação, levando uma parte 
dos opositores a criticar a falta 
de transparência e fazer cam-
panha pela abstenção.

Primeira eleição foi em 1984
Ortega foi eleito presiden-

te pela primeira vez em 1984. 

Mas, seu governo esquerdista 
foi marcado pela guerra civil 
com os Contras – rebeldes fi-
nanciados e armados pelos Es-
tados Unidos. Com a economia 
do país em crise, foi negociado 
um acordo de paz, que levou 
à realização de novas eleições 
presidenciais em 1990.

Desde então, Ortega tentou 
mais de uma vez candidatar-se 
à presidência, mas só conseguiu 
reconquistar o poder em 2006.

Ortega é reeleito presidente na Nicarágua
TERCEIRO MANDATO

Monica Yanakiew 
Da Agência Brasil

FOTO: Reprodução/Internet
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Projeto troca 170
geladeiras em 
Princesa Isabel e CG

Só um quarto dos estudantes diz estar bem informado 

Reforma da educação
17

  Essas coisas Carlos Aranha  -  Membro da Academia Paraibana de Letras  -  caranha@terra.com.br

Era 2 de novembro de 1975. Por volta 
das 9 horas, eu estava na discoteca da Rá-
dio Tabajara selecionando músicas para a 
programação das ondas tropicais da emis-
sora (***).  De repente, o saudoso locutor-
noticiarista Paulo Rosendo entrou na sala 
com a folha de um telex na mão, me mos-
trando: “Olha aí, que é da tua área. Morreu 
um diretor de cinema”. Quando vi o nome, 
me senti como um personagem parado no 
ar. O morto era Pier Paolo Pasolini. Minha 
mente foi invadida por cenas de três dos úl-
timos filmes que tinha visto dele: “Gaviões 
e passarinhos”, “Pocilga” e o extraordinário 
“Teorema” (foto com cena do filme).

Assim, na quarta-feira passada, Dia de 
Finados, completaram-se 41 anos da morte 
daquele que o crítico literário americano 
Harold Bloom (de “O cânone ocidental”) 
considerou como o “maior poeta europeu” 
e a “maior voz da poesia do século XX”.

Sobre o cinema de Pasolini muita coisa 
foi publicada nos jornais da semana passa-
da, principalmente os de São Paulo. Pouco 
foi escrito sobre o poeta. Não sou exceção à 
regra, até porque vi grande parte dos filmes 
de Pasolini (alguns aqui não exibidos) no 
Cine Paissandu, do Rio de Janeiro, quando 
lá morava. Conheci parte de seus poemas 
depois de sua morte, numa coletânea e em 

Pasolini: cristão, marxista e homossexual
dois livros (no 
original) que 
não sei se fo-
ram traduzidos 
no Brasil: “La 
nuova gioven-
tú” e “Roman 
poems”. Dele 
tenho um livro 
em prosa, que 
comprei num 
sebo em São 
Paulo “Meninos 
da vida” (“Ra-
gazzi di vita”).

Pasolini 
realizou 28 
filmes e escreveu 28 livros (poesia, prosa e 
ensaios). Para quem gosta de numerologia  
e coisas “affinis”, é um bom “prato”.
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A extraordinária poesia de Pier Paolo 
Pasolini é quase desconhecida no Brasil, tan-
to pela inexistência de traduções como por 
ter ficado conhecido aqui como cineasta.

A Cosac & Naify quebrou essa “tradi-
ção” lançando o livro “Pier Paolo Pasolini”, 
da estudiosa Maria Betânia Amoroso, 

demos-
trando o 
complexo 
universo 
de ideias 
do cineas-
ta pisciano 
nascido na 
Bolonha 
em 5 de 
março de 
1922. A 
autora do 
livro des-
tacou que 
“Pasolini 
foi um crí-

tico radical da sociedade de seu tempo. Ele 
foi um dos que, por primeiro, souberam 
enxergar a virada irreversível do mundo.”

Sobre os poemas de Pasolini, escri-
tos no estilo poético “experimentalista” 
- parte deles em dialeto friulano, o crítico 
Rafael Teodoro afirmou que “denotam 
uma sensibilidade extrema, confessio-
nais e ao mesmo tempo voltados para a 
temática social. A temática homossexual 
e a sensualidade dos poemas convivem 
sem dificuldade com a temática política, 
presente especialmente no diálogo esta-

belecido com o pensamento filosófico e político 
de Gramsci” Por que o filósofo, jornalista, crítico 
literário e político marxista  Antonio Gramsci? 
Pelo fato de que Pasolini  leu quase tudo de 
Gramsci para  embasar sua posição política, além 
de ficar com maiores noções sobre sociologia, 
antropologia e linguística.

Enfim, Pier Paolo Pasolini foi um intelec-
tual de obra multifacetada. Participou ativa-
mente da vida pública, tentando conciliar três 
características inarredáveis da sua persona-
lidade: era cristão, marxista e homossexual 
assumido.

Concluo transcrevendo trecho de seu poema 
“A recessão”, com tradução de Mario S. Mieli:

“Reveremos calças com remendos / vermelhos 
pores do sol sobre as aldeias / vazias de carros / 
cheias de pobre gente que terá voltado de Turim 
ou da Alemanha. / Os velhos serão donos de suas 
muretas como poltronas de senadores / e as crian-
ças saberão que a sopa é pouca e o que significa 
um pedaço de pão. / E a noite será mais negra que 
o fim do mundo e de noite ouviremos os grilos ou 
os trovões / e talvez algum jovem entre aqueles 
poucos que voltaram ao ninho tirará para fora um 
bandolim / O ar terá o sabor de trapos molhados / 
tudo estará longe. / Trens e ônibus passarão de vez 
em quando como num sonho”.
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(***) A Rádio Tabajara na época tinha o recém-falecido  
Carlos Roberto de Oliveira como seu diretor geral. Ele me 
convidou para fazer a programação das ondas tropicais da 
emissora, toda com músicas instrumentais.

Alex Rodrigues 
Da Agência Brasil

Uma pesquisa divulga-
da pelo Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial 
(Senai) aponta que apenas 
53% dos estudantes brasilei-
ros entre 13 e 18 anos afir-
mam estar a par das mudan-
ças propostas pelo Governo 
Federal para o Ensino Médio. 
Dos estudantes que dizem 
estar acompanhando o tema, 
quase 52% admitem estar 
pouco ou mal-informados.

As críticas à Medida Pro-
visória (MP 746/2016), que 
propõe a reestruturação do 
Ensino Médio, e à Proposta 
de Emenda Constitucional 
(PEC) do Teto de Gastos, que 
visa limitar gastos do Gover-
no Federal pelos próximos 
20 anos, têm sido apontadas 
como motivos para que es-
tudantes ocupem universi-
dades e escolas públicas em 
todo o País. 

Os estudantes pedem 
que as reformas da educa-
ção sejam discutidas com a 
comunidade escolar e de-
monstram preocupação com 
possíveis cortes de verbas na 
educação.

 A União Brasileira dos 
Estudantes Secundaristas 
(Ubes) contabiliza mais de 
mil estabelecimentos de en-
sino públicos ocupados. Em 
função disso, o Instituto Na-
cional de Estudos e Pesqui-

sas Anísio Teixeira (Inep), 
responsável pelo Exame 
Nacional do Ensino Médio 
(Enem), aplicado no último 
final de semana, adiou para 
dezembro a realização da 
prova em 364 locais. 

Superficial
Para o diretor-geral do 

Senai, Rafael Lucchesi, os re-
sultados da pesquisa “Os Jo-
vens, a Educação e o Ensino 
Médio” sugerem que a dis-
cussão do tema está sendo 
superficial. Os dados foram 
obtidos a partir de entrevis-
tas feitas com 2.002 jovens 
de 13 a 18 anos, entre os dias 
8 e 18 de outubro. A margem 

de erro é de 2 pontos para 
mais ou para menos, com 
intervalo de confiança de 2 
pontos para mais ou para 
menos, com intervalo de 
confiança de 95%. Pergunta-
dos sobre as principais pro-
postas de mudanças, 65% 
responderam ser favoráveis 
à possibilidade do estudante 
substituir algumas das disci-
plinas tradicionais por maté-
rias do ensino profissionali-
zante a partir da metade do 
Ensino Médio. 

Pouco mais de 26% dos 
entrevistados disseram ser 
contrários às mudanças, en-
quanto 6% responderam não 
ser nem a favor, nem contra 

e 2% não responderam.  Já 
o aumento da jornada diária 
de aulas de 4 horas para 7 
horas foi rejeitada por 57% 
dos entrevistados e aprovada 
por 36%. Quem indicou ter 
maior conhecimento sobre as 
propostas foram os entrevis-
tados do Sul (66%) e do Nor-
te e Centro-Oeste (57%). Nas 
regiões Sudeste e Nordeste os 
percentuais dos jovens que 
afirmam estar inteirados cai 
para 53% e 46% respectiva-
mente. O maior percentual de 
entrevistados que admitem 
não estar bem-informados foi 
registrado na região Sudeste 
(44,4%), seguida pelo Nor-
deste (43,8%).

Pesquisa do Serviço Nacional 
de Aprendizagem Industrial (Senai) 
aponta que a maioria dos jovens 
brasileiros considera a educação 
profissionalizante uma importante 
via de acesso ao primeiro empre-
go. O estudo “Os Jovens, a Educa-
ção e o Ensino Médido”, divulgado 
hoje, revela que 76% dos que fre-
quentam ou pretendem fazer um 
curso técnico avaliam o diploma 
como vital para ingressar no mer-

cado de trabalho mais rapidamen-
te e 79% o consideram importante 
para seu futuro profissional como 
um todo. Os dados foram obtidos 
a partir de entrevistas feitas com 
2.002 jovens de 13 a 18 anos, entre 
os dias 8 e 18 de outubro. Do total 
de entrevistados, apenas 16,6% 
cursaram ou estão cursando o En-
sino técnico. Mas quase 51% dos 
que nunca frequentaram o ensino 
profissionalizante manifestaram o 

desejo de fazê-lo. trinta e quatro 
por cento disseram não ter preten-
são de se matricular em um curso 
técnico e pouco mais de 13% não 
souberam responder à pergunta. 
Do total de entrevistados, 42% 
consideram boa a qualidade do 
ensino técnico oferecido no Bra-
sil. Quase 8% a consideram ótima 
e 29%, regular. Quatro por cento 
dos entrevistados avaliam o ensi-
no técnico como ruim (2,9%).

Profissionalizante dá acesso ao 10 emprego

José Maria Tomazela
Da Agência Brasil

Sorocaba - A juíza 
Maria Alejandra Mauri-
cio, do 3º Juízo de Ga-
rantias de Mendoza, na 
Argentina, concedeu 
habeas corpus em fa-
vor da chimpanzé ‘Ce-
cília’, que vive sozinha e 
confinada no zoológico 
daquela cidade, autori-
zando sua transferência 
para o santuário de pri-
matas de Sorocaba, in-
terior de São Paulo. 

Em sentença divul-
gada na última sexta-fei-
ra, 4, a juíza considerou 
que, embora não seja 
humana, a chimpanzé é 
“um sujeito de direitos”.  
A decisão só não é inédi-
ta porque, há um ano e 
meio, outra juíza argen-
tina havia deferido medi-
da semelhante em favor 
de um orangotango. 

O processo foi ini-
ciado em 2014 por Pablo 
Buompadre, presidente 
da Associação dos Fun-
cionários e Advogados 
por Direitos dos Animais 
(Afada), daquele país. 
Ele alegou que, após a 
morte de seu compa-
nheiro, ‘Cecília’ ficou iso-
lada num ambiente com 
chão de cimento e pou-
co espaço, em condições 
“deprimentes”, em meio 
a animais “estranhos”. A 
entidade informou ter 
obtido concordância do 
Grupo de Apoio dos Pri-
matas (GAP), que man-
tém um santuário em 
Sorocaba, em receber a 

chimpanzé.  O santuá-
rio já abriga animais da 
mesma espécie. A ação 
destaca a colaboração 
da direção do zoológico 
e da Secretaria de Am-
biente de Mendoza para 
a solução do problema.

Em sua decisão, a juí-
za se disse “comovida” 
com a situação de ‘Cecí-
lia’ e lembrou que as so-
ciedades evoluíram tan-
to em condutas morais 
como em valores. “Há 
um século, direitos indivi-
duais que hoje estão ex-
pressamente reconheci-
dos, eram ignorados pela 
sociedade e pelas leis, in-
clusive na perspectiva de 
gênero”, pontuou. 

Isso se aplica, segun-
do ela, aos direitos dos 
animais. “Classificar os 
animais como coisas não 
é um critério correto. Os 
cientistas coincidem de 
forma unânime sobre 
a proximidade genéti-
ca dos chimpanzés com 
os seres humanos”, es-
creveu. Segundo ela, os 
animais devem estar mu-
nidos de direitos funda-
mentais que os ampare 
na situação em que se 
encontram, de acordo 
com seu grau evolutivo e 
como seres que têm sen-
timentos. “São sujeitos 
de direitos, como o fun-
damental de nascer, viver, 
crescer e morrer em meio 
aos de sua própria espé-
cie. Não são os animais, 
nem os grandes prima-
tas, objetos de exposição 
como uma obra de arte 
criada pelo homem.”

Chimpanzé “Cecília” 
ganha habeas corpus 

CONFINADA NO ZOOLÓGICO
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Dos estudantes que acompanham o tema, 52% admitem estar pouco ou mal informados, diz o Senai 



UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 8 de novembro de 2016

GERAL

TROCA DE GELADEIRAS
18

Projeto faz cadastramento no Sertão  
Nossa Energia seleciona 
famílias em Princesa Isabel 
e em Campina Grande Anistiados vão 

receber indenizações
O Diário Oficial da União publi-

cou ontem as portarias com os nomes 
das  pessoas  que  receberam  anistia 
política em julgamentos da Comissão 
de Anistia, ocorridos em 2015 e este 
ano.  A maioria  deles  deverá  receber 
indenizações. No caso dos anistiados 
que  já  morreram,  as  indenizações 
serão pagas às  famílias. A Comissão 
de Anistia foi criada pela Lei 10.559, 
de 13 de novembro de 2002. Ela tem 
por objetivo reparar moral e economi-
camente as vítimas de atos de exce-
ção,  arbítrio  e  violações  aos  direitos 
humanos  cometidos  entre  1946  e 
1988. A  comissão  conta atualmente 
com mais de 75 mil pedidos de anistia 
protocolados. 

Celular do Sul passa 
a ter nove dígitos 

Os  números  de  telefones  ce-
lulares  da  região  Sul  passam  a  ter 
nove  dígitos  desde  o  último  dia  6. 
O  usuário  que  fizer  chamadas  para 
esses aparelhos deverá acrescentar 
o dígito 9 na frente do número origi-
nal. A alteração vale tanto para liga-
ções efetuadas a partir de aparelhos 
móveis  quanto  de  telefones  fixos. 
Os números dos terminais fixos não 
sofrem alteração e permanecem com 
oito dígitos.

Auxílio-doença 
tem nova regra

Os  trabalhadores  que  deixa-
ram de contribuir com a Previdência 
Social  terão  mais  facilidade  para 
obter benefícios como auxílio-doen-
ça,  aposentadoria  por  invalidez  e 
salário-maternidade. Com a perda da 
validade  da  Medida  Provisória  (MP) 
739, as regras antigas de concessão 
dos  benefícios  voltaram  a  valer  no 
último  sábado  (5).  Pela MP  editada 
em  julho,  o  trabalhador que deixou 
de  pagar  ao  Instituto  Nacional  do 
Seguro Social (INSS) e tinha perdido 
a  qualidade  de  segurado  tinha  de 
contribuir  com  a  Previdência  Social 
por  pelo menos  12 meses  para  ter 
direito  ao  auxílio-doença  e  à  apo-
sentadoria por invalidez. Para o salá-
rio-maternidade, a exigência mínima 
eram dez contribuições. Agora, bas-
tam quatro novas contribuições para 
ter acesso aos benefícios.

INSS vai remarcar 
perícias agendadas 

As perícias do Instituto Nacio-
nal do Seguro Social (INSS) agendadas 
entre os dias 7 e 25 de novembro se-
rão remarcadas após a Medida Provi-
sória 739 perder a validade na última 
sexta (4), suspendendo o pente-fino 
nos benefícios por incapacidade. A MP 
foi editada em julho com o objetivo de 
aperfeiçoar  a  gestão  do  governo  na 
concessão dos benefícios.

O Ministério do Desenvolvimen-
to  Social  e  Agrário  (MDSA)  informou 
que 5,9 mil  beneficiários  agendados 
para  este  período  serão  contatados 
pela central de atendimento do INSS, 
por meio do telefone 135.

País debate o lixo 
marítimo em evento

O  Ministério  do  Meio  Ambien-
te  (MMA)  participou  de  workshop 
sobre  a  situação  do  lixo  marítimo 
em  Bremen,  na  Alemanha.  O  evento 
“Ampliando a ação do G7 no combate 
ao lixo marinho” reuniu os países que 
integram o G7 em 25 e 26 de outu-
bro.  A  convite  do  Ministério  Federal 
do  Meio  Ambiente,  Infraestrutura  e 
Segurança Nuclear alemão (BMUB), o 
gerente de Gerenciamento Costeiro do 
MMA, Regis Pinto de Lima, e o analista 
ambiental Salomar Mafaldo participa-
ram do evento que reuniu três países 
do grupo do G20: Brasil, África do Sul 
e Indonésia.

Começa hoje na cida-
de de Princesa Isabel, o 
cadastramento para o Pro-
jeto “Nossa Energia”, que 
trocará geladeiras antigas 
por modelos mais novos e 
mais eficientes. O projeto, 
que leva serviços gratuitos à 
população de todo o Estado, 
fará um levantamento para 
selecionar famílias aptas a 
receberem os novos eletro-
domésticos.

O projeto também pas-
sará este mês por Campina 
Grande, onde começa, no dia 
22, a visitar as famílias. As 
equipes visitarão as casas 
dos candidatos para verifi-
car as condições do eletro-
doméstico e selecionar os 
contemplados, que devem 
atender a requisitos, como 
estar regularmente inscrito 
nos programas sociais do 
Governo Federal, entre ou-
tros.

No ato do cadastro, o 
candidato deverá apresen-
tar CPF, RG, uma conta de 
energia paga, o Número de 
Inscrição Social (NIS) ou Nú-
mero do Benefício (NB) que 
comprova a participação 

nos programas sociais do 
Governo Federal.  “O projeto 
quer justamente combater o 
desperdício de energia elé-
trica nas residências desses 
consumidores e ampliar a 
consciência na mudança de 
hábitos e comportamento 
no uso eficiente e seguro da 
energia elétrica, por meio 
de ações educacionais, troca 
de geladeiras e substituição 
de lâmpadas eficientes com 
Selo Procel”, informa a coor-
denadora do projeto, Carla 
Petrucci.

Palestra e educação 
O projeto “Nossa Energia”, 
que faz parte do programa 
de Eficiência Energética da 
Aneel, percorre várias cida-
des do Estado oferecendo di-
versos serviços à  população, 
como substituição de gela-
deiras e lâmpadas por equi-
pamentos mais eficientes 
que economizam energia, 
ações educativas e palestras 
sobre o combate ao desper-
dício.

A Energisa já investiu 
nessas ações R$ 6 milhões, 
com a substituição de 375 
mil lâmpadas, troca de mais 
de 18 mil geladeiras e reali-
zação de mais de quatro mil 
palestras.

Princesa Izabel  – 100 geladeiras 
n Cadastros: 08 a 10/11 (Praça 
José Norminando Diniz/ Praça do 
Coreto das 08h30 às 16h) 
n Pesquisas em Campo: 11,12 e 14/11 
n Cerimônia de anúncio dos con-
templados: 16/11 
n Entrega das geladeiras: 17/11

Campina Grande  – 70 geladeiras 
n Cadastros: 22 a 24/11 
n Pesquisas em Campo: 25, 26 e 
28/11 
n Cerimônia de anúncio dos con-
templados: 29/11 
n Entrega das geladeiras: 30/11

Programação:   

O Prêmio Criança foi criado em 1989 
pela Fundação Abrinq e, a cada dois 
anos, reconhece iniciativas inovadoras 
direcionadas à Primeira Infância (da ges-
tação até os 6 anos de idade) em todo o 
Brasil. Em João Pessoa, o projeto finalista 
foi idealizado pela Casa Pequeno Davi.

 A cerimônia de premiação da 21ª 
edição do evento acontecerá no dia 16 
de novembro, às 19 horas, no Teatro 
Santander, em São Paulo, e será condu-
zida pelo ator Anderson Di Rizzi. Duran-
te o evento, haverá a apresentação da 
Orquestra Juvenil Heliópolis do Instituto 
Baccarelli – Maestro Edilson Ventureli 
com participação especial do cantor Tia-
go Abravanel. 

Durante o processo seletivo, 129 
iniciativas de organizações sociais e em-
presas foram inscritas, das quais cinco 
serão premiadas. Os projetos desenvol-
vidos nos eixos de Educação Infantil, So-
brevivência Infantil e Violência Infantil 
são originários de 72 municípios de 17 
estados brasileiros. Neste ano, o Prêmio 
contará ainda com quatro categorias de 
reconhecimento: Jovem; Jornalista; Co-
letivo ou Rede e Sustentabilidade.

 O projeto da Casa Pequeno Davi é 
intitulado “Um Toque pela Primeiríssima 
Infância” e consiste em articular com a 
rede e movimentos locais por políticas 
públicas que atendam de forma integral 
à primeira infância. Para isso, são pro-
duzidas ações voltadas para o cuidado 
com crianças, gestantes e seus familiares. 
Entre as atividades desenvolvidas com as 
gestantes estão a biodança, capacitação 
em cidadania e discussões sobre direitos 
humanos relacionados à Primeira Infân-
cia, bem como práticas integradas na 
saúde em interface com as diversas polí-
ticas públicas da educação, assistência e 
cidadania. 

 Representantes de organizações 
sociais, empresas, parceiros e doado-
res estão esperados para o evento, que 
também é aberto ao público em geral. 
A inscrição deve ser feita por meio do 
link fadc.org.br/premiocrianca, e o in-
gresso retirado no local.

 As outras iniciativas finalistas são: 
“A Descoberta da Língua Escrita” do 
Projeto Arrastão; “Campanha Pra Toda 
Vida – A violência não pode marcar o 
futuro das crianças e dos adolescentes” 
do Hospital Pequeno Príncipe; “Da ges-
tação ao desenvolvimento: a beleza que 
o Grupo Boticário faz pelas crianças” do 
Grupo Boticário; “Ludicidade – Preve-
nindo a Violência na Primeira Infância” 
da  Associação Comunitária do Guarani; 
“ Música na Primeira Infância” da Liga 
Solidária; “ Programa Educação Inte-
gral para a Primeira Infância” da Casa 
da Criança Armanda Malvina de Men-
donça; “Programa SMS Bebê: do início 
da gestação até 1.000 dias do bebê” da 
Tá.Na.Hora Saúde Digital; “Projeto Ipe-
zinho” da Fundação Julita e”Tecendo 
Laços – Rede para o Futuro” da  Casa 
Angela, Centro de Parto Humanizado 
e Saúde Materno-Infantil da Associação 
Comunitária Monte Azul. Conheça me-
lhor os projetos em: www.fadc.org.br/
programas-institucionais/protecao-pre-
mio-crianca#tab-5

“É de extrema importância valorizar 
boas iniciativas com foco na Primeira In-
fância”, afirma Denise Cesario, gerente 
executiva da Fundação Abrinq. Criada 
em 1990, a Fundação Abrinq pelos Direi-
tos da Criança e do Adolescente é uma 
organização sem fins lucrativos que tem 
como missão promover a defesa dos 
direitos e o exercício da cidadania de 
crianças e adolescentes. Pautada pela 
Convenção Internacional dos Direitos da 
Criança (ONU, 1989), Constituição Fede-
ral Brasileira (1988) e Estatuto da Crian-
ça e do Adolescente (1990), a Fundação 
Abrinq tem como estratégias o estímulo 
para implementação de ações públicas, 
fortalecimento de organizações não go-
vernamentais e governamentais para 
prestação de serviços ou defesa de direi-
tos. Estimula também a responsabilida-
de social, a articulação política e social 
na construção e defesa dos direitos e o 
conhecimento da realidade brasileira 
quanto aos direitos da criança e do ado-
lescente.

Entidade se insere entre os 
finalistas da Fundação Abrinq 

CASA PEQUENO DAVI

Crianças, gestantes e familiares recebem assistência integral de projeto na Casa Pequeno Davi

O Governo do Estado, por 
meio da Secretaria de Esta-
do da Educação (SEE) iniciou 
ontem a avaliação dos dossiês 
(relatórios, documentos com-
probatórios e autoavaliação 
com justificativa) de partici-
pação de 441 escolas e 3.274 
professores inscritos nos prê-
mios Escola de Valor e Mestres 
da Educação. 

A homologação das ins-
crições ocorreu na última 
sexta-feira (4) e a relação com 
os nomes de todos os regis-
trados, está disponível no site 
http://www.sec.pb.gov.br/
premios. A relação dos sele-
cionados será divulgada no 
dia 10 de dezembro.

Os prêmios Escola de 
Valor e Mestres da Educação 
estão na 6ª edição e têm ob-
jetivo de fomentar, selecionar, 
valorizar e premiar as práticas 
pedagógicas e experiências 

administrativas que, compro-
vadamente, tenham alcançado 
sucesso no enfrentamento dos 
desafios no processo ensino
-aprendizagem na Paraíba. 
Foram contemplados 72.438 
servidores, entre professores 
e demais profissionais de edu-
cação das escolas vencedoras. 
Ao todo, foram investidos R$ 
103.673.132,58.

O “Escola de Valor” con-
templa com o 14º salário 
todos os funcionários das es-
colas premiadas: gestores, téc-
nicos, merendeiras, professo-
res, porteiros, vigilantes, entre 
outros. Já o “Mestres da Edu-
cação” possibilita que profes-
sores, com projetos premia-
dos, sejam beneficiados com o 
14º salário. Caso estes profes-
sores trabalhem em escolas já 
contempladas com o Prêmio 
Escola de Valor, eles também 
receberão o 15º salário.

SEE avalia dossiês de 
escolas e professores

PRÁTICAS INÉDITAS DE EDUCACÃO

Cinco municípios vão ganhar novas emissoras

A cidade de Sousa, no 
Alto Sertão da Paraíba, vai 
ganhar mais uma emissora 
de rádio na frequência FM. 
Na manhã dessa segunda-
-feira, em solenidade que 
contou com a participação 
do presidente da República 
Michel Temer, foi assinado, 
em Brasília, termo aditivo 

que autoriza as emissoras 
AM a migrarem para a fre-
quência modulada. Na Pa-
raíba, além de Sousa, estão 
na relação de emissoras que 
passarão do AM para o FM, 
rádios das cidades de Gua-
rabira, Princesa Isabel, Mon-
teiro e Pombal. Na relação 
está a Rádio Progresso AM, 
emissora pioneira na cidade 
de Sousa, fundada na década 
de 70, que, com a outorga do 

Ministério das Comunica-
ções, passará a operar atra-
vés da frequência 103.5 FM, 
o que deverá acontecer den-
tro de seis meses. 

A emissora foi repre-
sentada no evento pelo su-
perintendente, Homero de 
Sá Pires, que esteve acom-
panhado da esposa, a pro-
fessora Fátima Pires, e do 
filho, o deputado estadual 
e secretário de Estado, Lin-

dolfo Pires Neto, do PROS.  
A cerimônia foi presidida 
pelo presidente da Repúbli-
ca Michel Temer e contou 
com participação do minis-
tro da Ciência, Tecnologia, 
Inovações e Comunicações, 
Gilberto Kassab, e de diri-
gentes de 244 emissoras de 
rádio do País inteiro que ofi-
cializaram a nova frequência 
radiofônica. O ato de assina-
tura do aditivo aconteceu 

exatamente no dia 7 de no-
vembro, dia dedicado ao ra-
dialista. O superintendente 
da Rádio Progresso, Homero 
Pires, disse que “trata-se de 
um avanço importante para 
todo o Sertão.” O deputado 
estadual Lindolfo Pires des-
tacou a conquista da migra-
ção do AM para o FM e dis-
se que “a meta é oferecer ao 
Sertão um serviço de comu-
nicação ainda mais moderno.

MIGRAÇÃO DE AM PARA FM NA PARAÍBA

George Wagner 
Sucursal de A União

FOTO: Reprodução/Internet
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João Pessoa tem o quinto maior custo no País, diz Dieese

Cesta básica
Em outubro, o custo to-

tal do conjunto de gêneros 
alimentícios que compõe a 
cesta básica de João Pessoa 
apresentou uma pequena 
redução de - 0,37% em rela-
ção a setembro, e saiu a R$ 
385,50. No ano, o aumento foi 
de 18,71%. Entre as 27 capi-
tais pesquisadas pelo Dieese, 
João Pessoa passou a ser a sé-
tima capital com menor custo 
da cesta básica de alimentos, 
caindo uma posição se com-
parado com setembro. Entre 
as capitais do Nordeste, ela 
possui o 5º maior custo.

Entre setembro e ou-
tubro, seis produtos apre-
sentaram alta de preço, a 
saber: o tomate comum 
(7,56%), o café (3,23%), 
a carne (2,15%), o açúcar 
(1,42%), pão (0,89%) e o ar-
roz (0,87%). Foi observada 
redução no valor da banana 
(-9,69%), o feijão (-5,89%), 
a manteiga (-3,00%), o leite 
(-1,53%), da farinha de man-
dioca (-1,27%) e do óleo de 
soja (-1,03%).

Nos dez primeiros meses 
de 2016, todos os produtos 
registraram variação positiva 
em seus preços, exceto o to-
mate que obteve uma redução 
de -1,86%. Os principais au-
mentos se deram nos preços 
do feijão (103,60%), da man-
teiga (62,04%), da farinha 
(36,26%), do leite (33,14%), 

FOTO: Reprodução/Internet

Telefonia tem queda 
de 1 milhão de linhas 

Em setembro, foram registra-
das 251.028.412 linhas de telefones 
móveis em operação no país. Segundo 
dados da Agência Nacional de Tele-
comunicações (Anatel), o número 
representa uma queda de mais de 1 
milhão de linhas em comparação ao 
mês anterior. Em relação a setembro 
de 2015, a redução no número de 
linhas chegou a 9%. Em setembro, 
os acessos pré-pagos totalizavam 
174,46 milhões (69,5% do total) e os 
pós-pagos 76,57 milhões (30,5%). 
Em todo o país, foi registrada em se-
tembro uma média de 121,79 linhas 
ativas para cada 100 habitantes. 

Projeção de inflação 
em 6,88% é mantida 

Instituições financeiras con-
sultadas pelo Banco Central (BC) 
mantiveram a projeção para a infla-
ção, medida pelo Índice Nacional de 
preços ao Consumidor Amplo (IpCA), 
em 6,88% este ano. para 2017, a 
estimativa caiu de 5% para 4,94%. 
As projeções ultrapassam o centro 
da meta que é 4,5%. O teto da meta 
é 6,5% este ano e 6% em 2017. É o 
que informa o Boletim Focus divulga-
do sempre às segundas-feiras pelo 
Banco Central, em Brasília. A projeção 
de instituições financeiras para a 
queda da economia este ano, passou 
de 3,30% para 3,31%. 

1.478 empregados 
ficam em lay-off

As montadoras do ABC paulis-
ta estão com pelo menos 1.478 em-
pregados em lay-off. A medida é uma 
alternativa para evitar demissões 
nas unidades. Com esse sistema, 
o contrato de trabalho é suspenso 
temporariamente, mas o empregado 
continua recebendo o salário, pago 
em parte pela empresa e em par-
te pelo governo Federal. Os dados 
são do Sindicato dos Metalúrgicos 
do ABC. A Ford, que conta com 3,9 
mil trabalhadores no ABC, tem 710 
empregados em lay-off: 260 deles 
desde janeiro e mais 450 desde o dia 
17 de outubro. 

RF libera consulta 
ao 1º lote amanhã

A partir das 9h de hoje, esta-
rá disponível para consulta o sexto 
lote de restituição do Imposto de 
Renda pessoa Física 2016, que con-
templa 2.207.477 contribuintes, 
totalizando mais de R$ 2,6 bilhões. 
O lote ainda abrange restituições 
dos exercícios de 2008 a 2015. O 
crédito bancário para 2.244.479 
contribuintes será realizado no dia 
16 de novembro, totalizando o va-
lor de R$ 2,75 bilhões. Desse total, 
R$ 68.281.658,86 referem-se ao 
quantitativo de contribuintes de que 
trata o Art. 69-A da Lei nº 9.784/99.

Etanol sobe em 19 
Estados e no DF

Os preços do etanol hidratado 
nos postos subiram em 19 estados e 
no Distrito Federal na semana encer-
rada no sábado, caíram em outros seis 
estados e não variaram no Amapá, se-
gundo a Agência Nacional do petróleo, 
gás Natural e Biocombustíveis (ANp), 
compilados pelo AE-Taxas. Na semana 
anterior, as cotações do produto ha-
viam aumentado em 17 estados e no 
Distrito Federal, caído em outros oito e 
não se alteraram no Amapá. Em mês, o 
biocombustível só registrou queda no 
preço em quatro estados.

Em outubro, alimentos apresentaram uma redução de 0,37% em relação a setembro; custo da cesta ficou em R$ 385,50

do açúcar (30,14%). Outros 
produtos apresentaram au-
mentos em seus preços: café 
(25,49%), banana (21,30%), 
arroz (16,95%), óleo de soja 
(6,39%), carne (4,54%) e 
pão (2,60%).

O trabalhador pessoense 
cuja remuneração equivale 
ao salário mínimo necessitou 
cumprir, em outubro, jornada 
de 96 horas e 23 minutos, um 
pouco menor do que as 96 
horas e 44 minutos registra-

das em setembro. Em outu-
bro de 2016, o custo da cesta 
em João Pessoa comprome-
teu 47,62% do salário míni-
mo líquido (após os descon-
tos previdenciários). No mês 
de setembro o percentual 
exigido foi de 47,79%, mos-
trando uma pequena redução 
ao mês referido. 

No Brasil
Em outubro, o custo do 

conjunto de alimentos bási-

cos repetiu o comportamento 
diferenciado nas 27 capitais 
verificado no mês anterior, 
de acordo com a Pesquisa 
Nacional da Cesta Básica de 
Alimentos, realizada pelo 
Departamento Intersindi-
cal de Estatística e Estudos 
Socioeconômicos (Dieese). 
Enquanto houve alta da ces-
ta em 13 cidades, em outras 
14, foi registrada redução. 
As maiores altas ocorreram 
em Florianópolis (5,85%), 

Vitória (3,19%), Porto Velho 
(2,18%) e Maceió (2,12%). 
As retrações mais expressivas 
foram observadas em Brasília  
(-5,44%), Teresina (-1,77%), 
Palmas (-1,76%) e Salvador 
(-1,66%).

A cesta mais cara foi a de 
Porto Alegre (R$ 478,07), segui-
da de Florianópolis (R$ 475,32) 
e São Paulo (R$ 469,55). Os me-
nores valores médios foram ob-
servados em Natal (R$ 366,90) 
e Recife (R$ 373,66).

O Sistema Nacional de Emprego 
de João Pessoa (Sine-JP) ontem 108 
oportunidades de emprego capta-
das com diversas empresas para esta 
semana. Confira a lista de postos de 
trabalho no link http://bit.ly/SineJP

A função com maior número 
de vagas é a de vendedor externo, 
com 12 no total. Há 10 oportunida-

des para costureira de máquinas in-
dustriais, que requer seis meses de 
experiência. Há também cinco va-
gas para representante comercial, 4 
para ajudante de carga e descarga, 
3 para auxiliar de expedição (exclu-
sivo para pessoas com deficiência), 
entre outras. O Sine-JP está localiza-
do na Avenida Cardoso Vieira, 85, 

Varadouro, e atende das 8h às 14h, 
de segunda à sexta-feira. O traba-
lhador deve apresentar RG, CPF e 
Carteira de Trabalho. Para concor-
rer às oportunidades em que o em-
pregador exige apenas o currículo, 
o interessado deve enviá-lo para o 
endereço sinejp.imo@joaopessoa.
pb.gov.br

Sine oferece 108 oportunidades 
MERCaDO DE TRabalhO

Comércio 
recua 1,2% 
em outubro 
ante setembro
Larissa Teixeira 
Agência Estado

Apesar da comemoração 
do Dia da Criança, uma nova 
retração atingiu a atividade 
varejista no País em outubro. 
De acordo com Indicador Se-
rasa Experian de Atividade 
Econômica, houve recuo de 
1,2% no movimento das lojas 
ante setembro, já descontados 
os efeitos sazonais. Na com-
paração com outubro do ano 
passado, a queda foi de 5,2%. 
Já nos dez primeiros meses 
de 2016, o comércio varejista 
registrou queda de 7,4% ante 
igual intervalo do ano passa-
do.

Para os economistas da 
Serasa, a diminuição de em-
pregos, a retração da renda, 
a inadimplência elevada e as 
condições restritivas do cre-
diário são alguns dos fatores 
que estão afetando a atividade 
varejista. 

Em outubro, metade 
das categorias pesquisadas 
pela Serasa registrou recuo. 
A maior queda ocorreu no 
segmento de móveis, eletroe-
letrônicos e equipamentos de 
informática, que recuou 2,3% 
em outubro, seguido pela re-
tração de 2,1% no ramo de 
combustíveis e lubrificantes 
e de 1% no segmento de su-
permercados, hipermercados, 
alimentos e bebidas. Por outro 
lado, o segmento de veículos, 
motos e peças cresceu 1,1% 
neste mês, o de materiais de 
construção registrou avanço 
de 0,4% e o de tecidos, ves-
tuário, calçados e acessórios 
cresceu 0,2%. No acumulado 
do ano, o setor que registrou 
a maior queda foi o de veícu-
los, motos e peças - encolheu 
14,1% ante igual intervalo do 
ano passado. 

Marli Moreira 
Repórter da Agência Brasil

De janeiro a outubro, a 
produção de veículos no País 
caiu 17,7%, totalizando 1,7 mi-
lhão de unidades. Já na compa-
ração de outubro sobre setem-
bro, ocorreu alta de 2,3% com 
a produção de 174.150 veícu-
los. Em relação a outubro do 
ano passado, no entanto, houve 
recuo de 15,1%.

As vendas internas foram 
0,6% inferiores às de setem-
bro. Segundo o presidente da 
Associação Nacional dos Fabri-
cantes de Veículos Automoto-

res (Anfavea), Antonio Megale, 
isso indica praticamente uma 
estabilidade, levando em con-
sideração o fato de outubro ter 
tido um dia útil a menos do que 
setembro, além da folga pelo 
Dia do Servidor Público, o que, 
de acordo com o executivo, in-
fluencia na comercialização. 
No acumulado do ano, o total 
licenciado chegou a 1,66 mi-
lhão, número 22,3% abaixo do 
de igual período do ano passa-
do. Na comparação com igual 
mês de 2015, foi registrada 
queda de 17,2%. O resultado 
de outubro foi puxado pelos 
veículos pesados. No caso dos 

veículos leves (carro de passeio 
e utilitários, como vans), os 
dados indicam uma pequena 
recuperação, com alta de 1,3% 
na comparação com o mês an-
terior. Sobre igual período do 
ano passado, houve redução de 
18,7% e, no acumulado do ano, 
queda de 22,8%.

O presidente da Anfavea 
informou que pouco mais da 
metade dos negócios (51,7%) 
referem-se às vendas com fi-
nanciamento e o restante, a 
operações à vista. As vendas 
de caminhões apresentaram 
retração de 17,9% sobre se-
tembro; de 40,4% sobre o 

mesmo mês de 2015 e de 31% 
no acumulado de janeiro a ou-
tubro. No segmento de ônibus, 
de janeiro a outubro, houve 
queda de 16,7%. Em relação 
a outubro do ano passado, as 
vendas diminuíram 34% e, no 
acumulado do ano, foi verifi-
cada queda de 32,3%. Apesar 
desse fraco desempenho, Me-
gale vê sinais de melhora. Se-
gundo ele, a expectativa de a 
próxima safra agrícola do País 
superar as 200 milhões de to-
neladas de grãos abre a possi-
bilidade de uma recuperação 
da procura por caminhões e 
máquinas agrícolas.

Kelly Oliveira 
Repórter da Agência Brasil

Os saques na poupan-
ça superaram os depósitos 
pelo décimo mês seguido. 
A retirada líquida (descon-
tados os depósitos) ficou 
em R$ 2,712 bilhões em 
outubro, informou ontem 
o Banco Central (BC). Nos 
dez meses de 2016, a reti-

rada líquida chegou a R$ 
53,251 bilhões, chegando 
próximo ao resultado ne-
gativo registrado em todo 
o ano passado (R$ 53,567 
bilhões).

Os saques da poupan-
ça chegaram a R$ 165,524 
bilhões em outubro, e a R$ 
1,631 trilhão nos dez meses 
deste ano, superando os de-
pósitos, que ficaram em R$ 

162,812 bilhões e R$ 1,578 
trilhão, respectivamente. Os 
rendimentos creditados nas 
cadernetas totalizaram R$ 
4,062 bilhões no mês passa-
do. O saldo total nas contas 
ficou em R$ 644,340 bilhões, 
em outubro.

Com os juros e a inflação 
em alta, outras aplicações 
podem ser mais atrativas, a 
depender da taxa de admi-

nistração cobrada pela ins-
tituição financeira, o custo 
do imposto e o prazo do in-
vestimento. Além disso, a re-
cessão econômica contribuiu 
para a fuga de recursos da 
poupança. Por causa da crise 
e do desemprego, os brasilei-
ros têm menos dinheiro para 
aplicar na caderneta, além de 
precisarem sacar mais recur-
sos para pagar dívidas.

Queda foi de até 17,7% em 10 meses

Saques superam depósitos em outubro

PRODuçãO DE VEÍCulOs

EM MaIs DE R$ 53 bIlhÕEs



Empresários Francisco 
Melo Neto e Maurício 
Alves Almeida, médicas 
Verônica Holanda e Heleni-
ce Afonso Vigolvino, Sras. 
Jamile Viana e Ilka Evaristo 
de Queiroz, jornalista Her-
mes de Luna, economista 
Vanildo Pessoa Filho.
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Ele disse Ela disse
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Parabéns

Zum Zum Zum
   O Conselho da Magistratura do TJPB, formado pelos desembargadores Marcos 
Cavalcanti, Leandro dos Santos, João Alves, Romero Marcelo e Arnóbio Alves Teodósio, 
aprovou voto de pesar pelo falecimento do publicitário e editorialista Carlos Roberto Oliveira.
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Amigas de toda uma vida: Socorro Mayer, Nara Lemos e LIde Milanez

Fabiana Gama, a anfitriã Ana Karina Maia e Wanderlúcia Brito

Alegria, alegria: Lícia Beltrão e Gláucia Campos Porpino 

Alegria
COM delícias 

gastronômicas assi-
nadas pela chef Jus-
sara Florentino, Ana 
Karina Maia recebeu 
amigas para um 
descontraído al-
moço em sua 
residência na praia 
do Cabo Branco.

O gostoso bate- 
papo foi na última 
sexta-feira, onde 
apenas faltaram Su-
zana Amorim, Patrícia 
Farias e Sandra Ber-
nardo, integrantes 
do Grupo Marieta 
Bernardo.

O PRÊMIO DE MELHOR trabalho multidisciplinar 
no 24o Congresso Brasileiro de Cardiologia e Cirurgia 
Cardiovascular Pediátrica foi conquistado pelo projeto 
“Caravana do Coração”, desenvolvido pelo Governo do 
Estado em parceria com a ONG pernambucana Círculo 
do Coração.

O evento foi na semana passada em Belo Horizon-
te, MG, onde o projeto concorreu com 300 trabalhos 
inscritos, apresentando o relato dos atendimentos e 
diagnóstico de crianças com malformação congênita 
na Paraíba.

Caravana do Coração

Dois Pontos

  O mega empresário Janguiê 
Diniz, nascido em Santana de Garrotes 
na Paraíba, vai lançar novo livro no dia 
26 no salão nobre do Tribunal de Justiça 
de Pernambuco, sob o título “Ação 
Rescisória dos Julgados”.
   Janguiê também é autor de 
“Transformando Sonhos em Realidade” 
que relata sua trajetória de vida de en-
graxate à famosa lista dos milionários 
na Forbes.

FOTO: Arquivo

Caminhada
O RENOMADO 

médico Augusto de 
Almeida Júnior está 
coordenando a Caminhada 
CTMO, que vai acon-
tecer em João Pessoa 
no próximo dia 15, com 
saída às 16h do Bus-
to de Tamandaré, na 
Praia de Tambaú, onde 
haverá distribuição de 
camisetas, frutas e 
água mineral.

O evento é pro-
movido pelo CTMO 
Bariátrica João Pessoa 
(Centro de Tratamen-
to Multidisciplinar da 
Obesidade).

Médicos Ewerton e Verônica Holanda, ela é a aniversariante de hoje

Turismo
UMA equipe de 

reportagem da edito-
ra Trip que publica a 
revista de bordo da 
Gol Linhas Aéreas, 
está na Paraíba para 
produzir uma matéria 
sobre o projeto “Nas 
Trilhas dos Potiguaras” 
que saíra na edição 
de dezembro. O proje-
to é um novo roteiro 
turístico desenvolvido 
pelo Governo do Esta-
do através da PBTur.

   A missa de sétimo dia de falecimento do inesquecível Carlos Roberto foi no último 
sábado na Igreja São Pedro Pescador, em Manaíra, onde estivemos ao lado dos amigos Gorete 
e Martinho Moreira Franco. Na ocasião foi distribuída uma plaquete organizada por Martinho 
contendo diversas publicações que saíram na imprensa paraibana sobre Carlos Roberto.
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Cristianny Sobreira e Franci Belmont no festivo almoço 

Palestra

O JUIZ e titular da 
Vara da Infância e Ju-
ventude de João Pessoa, 
Adhailton Lacet, vai pro-
ferir hoje palestra para 
os novos juízes empossa-
dos. Será às 9h na Escola 
Superior da Magistratura.

FOTOS: Fabiana Gama

FOI PUBLICADO no Diário Oficial da última sex-
ta-feira, o edital de chamamento que vai selecionar 
os artesãos interessados em participar da 27a Feira 
Nacional de Artesanato, que será realizada nos dias 6 
a 11 de novembro no Centro de Convenções ExpoMinas, 
em Belo Horizonte-MG.

O evento é uma grande vitrine para o nosso arte-
sanato e também para a nossa gastronomia.

Vem aí a ExpoMinas

“Ser profundamente 
amado por alguém nos 
dá força; amar alguém 
profundamente nos 
dá coragem”

“Fui dormir umas vezes 
tão feliz que, se soubesse 
minha força, levitava. Em 
outras, tanta foi a tristeza 
que fiz versos”

LAO-TSÉ ADÉLIA PRADO

   O cardiologista Grinberg Medeiros Botelho já está de volta ao batente no consultório 
no Metropolitan Expedicionários e no Centrocor.

   O desembargador Plínio Leite Fontes e Socorro vão festejar o aniversário dele, 
na próxima semana, em Maceió. A festa será na residência da empresária e representante 
no Nordeste da Brasil Kirin, Eveline Martins, que também comemora aniversário.

O SENAC Paraíba está oferecendo neste mês de 
novembro nove cursos nas áreas de beleza, informática, 
gestão, comércio, arte e saúde.

Entre os cursos disponíveis está o de Cuidador de 
Idoso, onde estará participando uma equipe da AMEM. 
Maiores informações no site www.pb.senac.br ou pelo 
telefone (83) 3214-2330.

Cursos profisisonalizantes
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Palmeiras tem mais de 
92% de chance de ser o 
campeão da temporada

Seleção No MINeIRão

Jogo testa popularidade de Tite
Palco da goleada de 2014 
mexe com o novo técnico
e com os jogadores
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Bauza se mostra 
otimista e crê 
que pode vencer 
time brasileiro

O momento da seleção 
argentina nas Eliminatórias 
não é nada bom. sexta colo-
cada com 16 pontos e fora 
da zona de classificação para 
a Copa do Mundo da Rússia, 
terá como próximo desafio 
o clássico contra o Brasil no 
Mineirão. Mas nada que as-
suste o comandante Edgardo 
Bauza, que garantiu que seu 
time vai para ganhar.

"sou uma pessoa mui-
to otimista. Contra o Brasil 
vamos ganhar. O dia em que 
armando Pérez me chamou 
para dirigir a seleção, nem 
bem eu desliguei o telefone 
e já me imaginava campeão. 
Não consigo entender essa 
profissão de técnico se não 
luto para isso."

O treinador ainda dis-
se que não deverá mexer na 
escalação da equipe para 
enfrentar o jogo. segundo 
Bauza, há que respeitar a 
hierarquia e confiar no talen-
to, pois tempo para trabalhar 
não existe.

"Espero ter uma equipe 
completa. É muito provável 
que joguem aqueles que já 
vinham atuando. Na seleção 
você está sempre questiona-
do, mas temos que confiar na 
hierarquia dos atletas, pois 
tempo para trabalhar não 
existe."

Ele ainda comentou so-
bre as críticas que vem so-
frendo por parte da impren-
sa argentina. segundo ele, 
não se pode sair dando ouvi-
dos a tudo o que dizem, e sua 
postura não irá mudar até o 
último dia.

"Falam tantas coisas...
Quando fui ver o Messi na 
Espanha, os jornalistas dis-
seram que fui lhe perguntar 
a lista completa da convo-
cação. Não posso sair acre-
ditando em cada coisa que 
dizem por aí. Os que me co-
nhecem sabem como traba-
lho e como vou me compor-
tar até o último dia." No jogo 
do primeiro turno, disputado 
em Buenos aires, a argentina 
apenas empatou de 1 a 1 com 
o Brasil.

a seleção Brasileira está 
de volta ao sudeste para um 
jogo oficial da equipe principal 
após a marcante derrota por 7 
x 1 na Copa do Mundo de 2014. 
Depois de pouco mais de dois 
anos de viagens pelo exterior, 
torneios continentais e uma 
clara preferência por partidas 
nas regiões Norte e Nordeste, 
o grupo se prepara para en-
carar seu público mais crítico 
em território nacional nesta 
quinta-feira, quando encara a 
argentina, em Belo Horizonte, 
pela sequência das Eliminató-
rias para o Mundial da Rússia.

a vontade de "descer" 
pelo País já vinha sendo es-
tudada há alguns meses, mas 
ainda sofria rejeição dentro da 
CBF, onde muitos se preocupa-
vam em ter o time atuando em 
estádios que foram palcos de 
vaias e questionamentos em 
um passado não muito distan-
te. No entanto, com a boa fase 
atual da equipe que lidera as 
eliminatórias, o retorno à prin-
cipal região se concretizou.

O encontro entre torcida e 
time no palco da acachapante 
goleada para a alemanha será 
ainda um teste para Tite. Em 
lua de mel com público e crítica 
após quatro vitórias nos quatro 
primeiros jogos, o treinador da 
seleção testará sua popularida-
de diante de um Mineirão com-
pletamente lotado.

"Claro que tudo isso [re-
torno ao palco do 7 x 1] ainda 
mexe. Mas temos que saber 
trabalhar em todas as situa-

ções", frisou Tite.
Em campo, o treinador 

terá quatro atletas que par-
ticiparam do jogo das quar-
tas de final da Copa de 2014: 
Marcelo, Fernandinho, Pau-
linho e Willian. O coordena-
dor de seleções da CBF, Edu 

Gaspar, não se preocupa com 
qualquer peso pelo reencon-
tro com o Mineirão.

"O Mineirão é um palco 
lindo de grandes espetáculos. 
Independente do que as pes-
soas citam, temos ali também 
uma história de grandes resul-

tados da seleção. Não enxerga-
mos problema algum. Vamos 
de peito aberto para fazer um 
grande jogo. O Tite é muito ha-
bilidoso para essas situações, 
sabe conduzir no elenco, sejam 
casos positivos ou negativos. 
Não vai ser um assunto a ser 

tocado. É outro torneio, outro 
momento. Objetivo é fazer um 
grande jogo e se aproximar 
ainda mais da classificação 
para a Copa. Esse, sim, é o nos-
so foco, nosso assunto do mo-
mento. Não podemos desviar 
disso", analisou.

O primeiro treino da 
Seleção Brasileira Feminina 
Sub-20 em Port Moresby, 
capital da Papua-Nova Gui-
né, para a Copa do Mundo, 
foi na manhã de ontem. O 
treinamento durou cerca 
de uma hora e meia e foi 
importante para o início da 
adaptação das jogadoras 
ao calor local.

O aquecimento, co-
mandado pelo preparador 
físico Juninho Brilhante, 
foi com muita movimenta-
ção. Em seguida, as atletas 
foram liberadas para o trei-
nador Doriva Bueno e seus 
assistentes Rúbio Alencar e 

Daniela Alves. 
A parte inicial do tra-

balho foi de finalização e 
defesa. As zagueiras, late-
rais e volantes tinham que 
afastar uma bola da área e 
depois defender com uma 
atleta atacando. Enquan-
to as meias e atacantes ti-
nham que chutar a gol sem 
defesa e, em seguida, com 
uma atleta defendendo.

Para finalizar, trabalho 
em campo reduzido com 
duas equipes e três coringas 
se revezando no suporte. O 
objetivo era marcar gols, 
defendidos pelas goleiras 
Carla, Lorena e Stefane.

A estreia do Brasil na 
competição é no próximo 
domingo contra a Papua-
Nova Guiné, às 19h (7h de 
Brasília). Até lá, as jogado-
ras já estarão adaptadas ao 
calor e ao fuso horário de 
12 horas.

“ É bem forte o calor e 
a gente sentiu, temos uma 
semana para preparar en-
tão a gente está tranqui-
la quanto a isso. A Mildre 
(nutricionista) já passou 
todas as dicas quanto à 
hidratação e temos tudo 
a nossa disposição, água e 
Gatorade” avaliou a volan-
te Nycoli.

Seleção já realiza treino em Papua-Nova Guiné
coPa do MuNdo de futebol feMININo Sub-20

foto: CBF/Divulgação

Antes de se apresentar em Belo Horizonte à seleção Brasileira, o volante Paulinho treinou com jogadores sub-20 no CT do Fluminense

Bruna e Gabi antes da bola rolar 
no treinamento da seleção que 
está  em Port Moresby

No Figueirense, onde come-
çou, ele era um meia-atacante. 
Na Alemanha, onde jogou pelo 
Hoffenheim, era um atacante 
que caía pelos lados. Agora, no 
Liverpool, virou, pelas mãos do 
alemão Jurgen Klopp, um “cen-
troavante que faz o trabalho 
mais intenso”.

Roberto Firmino é um dos 
destaques do Liverpool, líder do 
Inglês com um ataque demolidor. 
E com o brasileiro se destacando 
na artilharia e nas assistências no 
papel de centroavante, posição 

que a Seleção Brasileira penou 
nos últimos anos antes do pal-
meirense Gabriel Jesus aparecer 
e virar titular de Tite.

Em 12 jogos nesta tempora-
da, Firmino já marcou seis gols, 
e ainda deu três assistências que 
acabaram em gols para seus 
companheiros pelo Inglês.

A média de 0,50 gol por 
jogo é muito melhor do que 
na sua primeira temporada do 
Liverpool. Foram 11 gols em 
49 jogos, média de 0,22. E a si-
tuação era muito pior quando 

o técnico era Brandon Rogers. 
Com ele, o brasileiro nunca 
marcou pelo Liverpool.

Aí chegou Klopp, e tudo 
mudou. Ainda na temporada 
passada o alemão começou a 
utilizar Firmino como centroa-
vante. E agora virou oficial, 
com direito a explicação.

“Ele gosta de fazer isso. É 
uma habilidade natural. É uma 
boa oportunidade para ter a 
bola e estar perto do gol, que é 
o que ele está fazendo”, falou 
o alemão.

“Ele não pensa muito, ele 
é um jogador instintivo, que é 
muito forte nesta situação. Ro-
berto é nosso centroavante pela 
sua habilidade física para fazer 
isso, o trabalho mais intenso”, 
completou o treinador.

Na Seleção Brasileira, Tite 
também parece ver Firmino 
como centroavante. Contra a 
Bolívia, em Natal, pelas elimi-
natórias, ele entrou em campo 
justamente na vaga de Gabriel 
Jesus. E não decepcionou, mar-
cando um gol.

Firmino segue fazendo sucesso no Liverpool

foto: Lucas Figueiredo/CBF
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Paraíba ganha ouro no vôlei de 
praia nos Jogos Universitários
Conquistas em Cuiabá 
foram no masculino e 
também no feminino

O Santa Cruz pernambucano 
repete a saga do Campinen-
se de 2009 no Campeonato 
Brasileiro, mas este na Série 
B. A comparação é com a 
campanha tricolor na Série 
A deste ano. A Raposa saiu 
da Série C em 2008 e caiu 
no ano seguinte, o mesmo 
com o Santa que veio da B 
com todo gás e sua torcida 
empolgada para um ano depois cair no fracasso. E 
o que é pior: abandonado. A torcida não está mais 
indo ao Arruda, palco de grandes públicos em 2015 
e os problemas de ordem financeira estão crescen-
do. Até o Estádio do Arruda está ameaçado de ir a 
leilão. Quem te viu e quem tevê! 

Queda imediata

Palmeiras é o melhor 
time do momento

Agora não há mais dúvidas no Campeonato Brasilei-
ro. A afirmação se deve aos resultados do fim de sema-
na do Campeonato Brasileiro, onde o Palmeiras segue 
absoluto e dependendo apenas de seus resultados em 
casa para carimbar o título nacional e com muita justiça. 
Ainda tem gente questionando alguns jogos em que a ar-
bitragem teria ajudado o time paulista, mas a reclamação 
não cabe diante da irregularidade dos outros postulantes 
ao campeonato como Flamengo e Atlético Mineiro que 
vinham na perseguição, mas caíram assustadoramente de 
produção e se distanciaram bastante do líder que seguiu 
pontuando bem em casa e fora também.

O título vai ficar com a equipe que melhor se pre-
parou. Tem somente o Gabriel Jesus como estrela e os 
outros jogadores são medianos, o que mostra que não 
adiante ter uma constelação para brigar por conquistas. 
O Flamengo demorou para acordar na competição e tem 
Diego e Paolo Guerrero como grandes nomes, sem falar 
noutros que reforçaram a equipe. Mesma coisa do Atléti-
co Mineiro de Fred, Robinho e Lucas Pratto.

O Santos, que ainda resiste por estar mais próximo, 
não tem nenhuma estrela, em que pese o futebol de 
Lucas Lima e o oportunismo de Ricardo Oliveira. Só veio 
crescer na reta final e agora acho tarde demais para tirar 
uma diferença de seis pontos. A rigor, o Campeonato 
Brasileiro mostrou equipes muito irregulares e algumas 
delas sempre presente no G4, hoje G6, andam sofrendo 
bastante como o Corinthians, goleado impiedosamente 
pelo São Paulo no sábado passado por 4 a 0.

Sem falar no Internacional que está na UTI do Brasi-
leiro. O time gaúcho abre a zona de rebaixamento e terá 
muito trabalho nas quatro rodadas finais para escapar 
diante do futebol irregular que está exibindo, sem contar 
com a indisciplina de jogadores experientes como o 
meia Alex que não aceitou uma garrafa de água de um 
membro da comissão técnica, num gesto tresloucado e 
bastante reprovável para um jogador do seu nível. Mais 
embaixo da tabela Figueirense, América e Santa Cruz já 
trabalham para o Brasileirão de 2017 na Série B.  

A Fifa voltou a multar a Seleção Brasileira nas Eliminató-
rias. Depois da multa de cerca de R$ 66 mil pelos cânti-
cos homofóbicos do jogo contra a Colômbia, agora são 
R$ 83 mil do jogo contra a Bolívia, este último em Natal.

Seleção multada

A CBF Social desembarcou 
em Belo Horizonte. Os 
embaixadores do projeto 
na capital mineira serão 
o ex-zagueiro Piazza, do 
Cruzeiro, e o ex-atacante 
Reinaldo, do Atlético-MG. 

Reinaldo e Piazza
Hoje, Reinaldo fará entrega 
de uma camisa autografada 
da seleção a um grupo de 
serviço voluntário e ama-
nhã Piazza participa de um 
Workshop CBF Social na 
OAB de Minas Gerais.

Homenagens

Após ser expulso do campo de jogo aos 17 minutos do 
segundo tempo na segunda partida da final da Série C do 
Campeonato Brasileiro entre Boa Esporte e Guarani, na cidade 
de Varginha, no Estádio Melão, o zagueiro Ferreira do time 
paulista perdeu a cabeça e agrediu o árbitro Marcos Mateus 
Pereira. A carreira do jogador certamente vai ser interrompida 
após punição do STJD.

Zagueiro agride árbitro

varellajp@yahoo.com.br

Geraldo 
VarelaO vôlei de praia paraiba-

no manteve a escrita e subiu 
duas vezes no lugar mais alto 
do pódio neste final de se-
mana, em Cuiabá-MT, sede 
dos 64º Jogos Universitários 
Brasileiros (JUBs). Debaixo 
de um sol escaldante, as du-
plas masculina e feminina do 
Unipê-PB venceram as finais 
do torneio e garantiram o bi-
campeonato da competição.

Na final do torneio mas-
culino, George e Saymon 
Barbosa venceram a dupla 
do Rio Grande do Norte por 
2 sets a 0 - 21x16 e 21x12. 
Favorita ao título, a dupla da 
Paraíba lidou com as expec-
tativas e sagrou-se campeã, 
resultado que para George 
é fruto de um bom trabalho 
desenvolvido em equipe.

“Jogamos junto o tem-
po todo, ele (Saymon) é um 

cara muito descontraído, 
nós jogamos nos divertin-
do sempre”, destacou Geor-
ge, que conquistou o ouro 
nos JUBs de Uberlândia em 
2015, formando dupla com 
outro atleta.

Saymon também exal-
tou o trabalho em equipe e 
destacou sua participação 
nos JUBs como um aprendi-
zado. “Treinamos para ser-
mos os melhores do mun-
do, então estar aqui é um 
aprendizado para conse-
guir chegar lá”, disse o atle-
ta do Unipê-PB, que atua 
profissionalmente em cir-
cuitos internacionais e está 
de olho no ciclo olímpico de 
Tóquio 2020.

No torneio feminino, 
Tainá Bigi e Andressa Rama-
lho venceram a dupla da Fa-
nec-RN por 2 sets a 0 - 21x17 
e 21x15. Para as atletas do 
Unipê-PB, conquistar o ouro 
este ano foi um pouco mais 
difícil do que no ano passa-
do, em Uberlândia-MG. “As 

meninas evoluíram, foi mais 
disputado que o ano passa-
do”, destacou Andressa. 

As meninas também 
aproveitaram para agra-
decer o incentivo da uni-
versidade e falaram sobre 
a importância dos JUBs. 
“O Unipê fornece os ma-
teriais, os treinamentos e 
todo o necessário para es-
tarmos aqui no JUBs”, disse 
Tainá, atual número 11 no 
ranking nacional.

“É um incentivo maior 
para o Brasil, de poder es-
tudar e fazer esporte, assim 
como nos Estados Unidos, e 
acho isso muito importante 
pra nós”, enfatizou Andres-
sa, número 15 do ranking 
nacional. As duplas de ouro 
do Unipê-PB são comanda-
das tecnicamente pelo pro-
fessor Rossini Freire,

Os JUBs chega à sua 64ª 
edição como a maior compe-
tição universitária do País. O 
evento reúne em Cuiabá, até 
o próximo dia 13, 4.500 par-

ticipantes dos 26 Estados e 
do Distrito Federal, dentre 
delegações, árbitros, volun-
tários e Comitê Organizador. 
Ao todo, são 17 modalidades 
esportivas, sendo 13 indivi-
duais e quatro coletivas.

Além das já conhecidas 
badminton, basquete 3x3, 
judô, corrida de rua, nata-
ção, vôlei de praia, tênis, 
tênis de mesa, xadrez, bas-
quetebol, futsal, handebol e 
voleibol, a edição deste ano 
traz algumas novidades: 
JUBs Acadêmico, futebol vir-
tual - com o jogo Fifa 2016, 
plataforma PS4 -, natação 
paralímpica e tênis de mesa 
paralímpico.

O JUBs é uma realização 
da Confederação Brasileira 
do Desporto Universitário 
(CBDU) e da Federação Ma-
to-grossense de Esportes 
Universitários (FMEU), em 
parceria com o Governo Fe-
deral, Governo do Estado de 
Mato Grosso e apoio da Pre-
feitura de Cuiabá.

O britânico Andy Murray, o 
26o jogador a ostentar o posto 
de número 1 do mundo desde 
1973, estreou ontem o reinado 
com uma vantagem de 405 pon-
tos sobre o antigo líder do circui-
to, o sérvio Novak Djokovic, em 
um ranking que pela primeira 
vez em 14 anos coloca o suíço 
Roger Federer fora dos dez pri-
meiros lugares.

O escocês, campeão de oito 
torneios em 2016, aparece nesta 
semana no topo do ranking da 
ATP com 11.185 pontos, enquan-
to Djokovic conta com 10.780. 
Federer, que desde o dia 20 de 
maio de 2002 nunca tinha aban-
donado o grupo de elite, está na 
16a posição.

O suíço permanece fora das 
quadras desde as semifinais de 
Wimbledon e tem retorno pre-
visto para o início do próximo 
ano. A expectativa dos rivais é 
que Federer volte renovado, tan-
to física como mentalmente.

Sete anos após ter chega-
do, pela primeira vez, ao segun-
do lugar da classificação, Andy 
Murray tomou ontem a posse 
do número um. A aparição do 
britânico na posição interrompe 
a hegemonia de Djokovic, que 
ocupava o posto praça desde o 

Murray chega ao topo da ATP
númeRo 1 do mundo

FOTO: Se sadfasdfasdB

FOTO: Divulgação

Dono de muitas conquistas na temporada, ele conseguiu superar Novak Djokovic 

dia 7 de julho de 2014, ou seja, 
de maneira ininterrupta durante 
as últimas 122 semanas.

"Chegar ao número 1 não é 
algo de hoje, mas de 12 meses de 
torneios para chegar a esta con-
dição. Os últimos meses foram os 
melhores da minha carreira e es-
tou muito orgulhoso de ter alcan-
çado o número 1. Esse foi um dos 
meus objetivos nos últimos anos", 
avaliou Andy Murray, de 29 anos, 

em declarações ao site da ATP.
Murray é o segundo jogador 

mais velho a estrear no topo do ran-
king, ficando atrás apenas do aus-
traliano John Newcombe, número 
1 do mundo com 30 anos e 11 dias.

As Finais da ATP, que serão 
disputadas a partir de domingo 
em Londres, oferecem a Andy 
Murray a possibilidade de lutar 
para manter a primeira posição 
até o final do ano.

As duplas George e Saymon Barbosa e Tainá Bigi e Andressa Ramalho com dirigente paraibano ao final das disputas em Cuiabá FoTo: Antônio Melcop/Santa
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Palmeiras tem 92,5% de chances 
de ser campeão brasileiro de 2016
Santa Cruz e América-MG 
já estão rebaixados após 
rodada do fim de semana

A vitória contra o In-
ternacional por 1 a 0 no 
Allianz Parque, domingo 
passado, deixou o Palmei-
ras ainda mais perto da 
taça. De acordo com o site 
Chance de Gol, o time pau-
lista tem 92,5% de possi-
bilidade de conquistar o tí-
tulo nacional. O Flamengo, 
que começou a rodada na 
vice-liderança, empatou o 
clássico contra o Botafogo e 
viu as chances caírem para 
apenas 1,2%.

O novo segundo colo-
cado é o Santos, que derro-
tou a Ponte Preta em Cam-
pinas por 2 a 1. O time da 
Vila Belmiro tem 6,2% de 
chances de ganhar o troféu.

Na quarta colocação, 
o Atlético-MG ainda con-
segue matematicamente 
sonhar com uma conquista 
do Brasileirão. A possibili-
dade é praticamente nula: 
0,09%. Com 70 pontos ga-
nhos, o Palmeiras tem qua-
tro jogos a disputar (Atléti-
co-MG, fora; Botafogo, casa; 
Chapecoense, casa; e Vitó-
ria, fora). O Santos soma 64 
pontos. O Flamengo apare-
ce em 3º, com 63 pontos, 
seguido pelo Atlético-MG, 
com 60 pontos.

Palmeiras e Santos já 
se garantiram na Liberta-
dores; Flamengo e Atléti-
co-MG estão quase lá. Os ti-
mes carioca e mineiro têm 
mais de 99,9% de chances 
de disputarem o torneio 
Sul-Americano. Na zona 
de rebaixamento, América 
e Santa Cruz estão rebai-
xados e o Figueirense está 
próximo de confirmar na 
próxima rodada. O Inter 
está seriamente ameaçado 
na zona da degola.

FOTO: Friedemann Vogel/Getty Images

O Palmeiras depende só de si 
para dar a volta olímpica no Allianz 
Parque lotado. Com a vitória por 1 a 
0 sobre o Internacional, neste domin-
go, o time alviverde abriu seis pontos 
de vantagem para o Santos, 2º colo-
cado na tabela, a quatro rodadas do 
fim do torneio.

Agora, os palmeirenses têm 
mais duas partidas em casa e duas 
fora. Primeiro, pega o Atlético-MG 
em Belo Horizonte. Depois, faz duas 
partidas seguidas no Allianz.

Portanto, o clube paulista depen-

de só de si mesmo para assegurar a 
taça contra a Chapecoense, dia 27 de 
novembro. Ganhando esse jogo e os 
dois anteriores, o clube não poderá 
ser alcançado na rodada derradeira.

Isso evitaria que o Palmeiras te-
nha a possibilidade de levantar a taça 
na última rodada, contra o Vitória, no 
Barradão, dia 4 de dezembro - por-
tanto, longe de sua torcida.

Na disputa mais próxima pelo 
título, os comandados de Cuca pos-
suem 70 pontos, 21 vitórias, saldo de 
+27 e 57 gols pró.

Ou seja, leva vantagem sobre o 
“Peixe”, que tem 64 pontos, em todos 
os critérios de desempate. A equipe 
praiana tem 20 vitórias, saldo de +24 
e 57 gols-pró.

Para passar os alviverdes, por-
tanto, o Santos terá que alcançar não 
só a pontuação do adversário como 
também superá-lo nestes critérios.

E se o Palmeiras vencer ao me-
nos três de seus próximos quatro 
duelos, a equipe comandada por 
Dorival Jr. terá que ser perfeita e 
somar 100% de aproveitamen-

to contra Vitória (casa), Cruzeiro 
(fora), Flamengo (fora) e América
-MG (casa).

Vale lembrar que o time paulis-
ta é um dos melhores mandantes do 
Brasileirão: foram 12 vitórias (in-
cluindo a de domingo) em 17 par-
tidas realizadas no Allianz Parque, 
além de quatro empates e só uma 
derrota.

Além disso, os palmeirenses são 
os melhores visitantes do torneio: 
em 17 jogos, nove vitórias, três em-
pates e cinco derrotas.

Título pode ser confirmado no Allianz Parque

Veja a situação 
dos clubes

l Chances de título
Palmeiras: 92,5%
Santos: 6,2%
Flamengo: 1,2%
Atlético-MG: 0,09%
 
l Chances de G-6
Palmeiras: 100%
Santos: 100%
Flamengo: quase 100%
Atlético-MG: 99,97%
Botafogo: 86,4%
Atlético-PR: 34,8%
Corinthians: 26,8%
Grêmio: 42,4%
Fluminense: 8,7%
Chapecoense: 0,1%
Ponte Preta: 0,2%
São Paulo: 0,4%
Cruzeiro: 0,1%
Outros times: 0% ou perto disso

l Risco de rebaixamento
Santa Cruz: quase 100%
América-MG: quase 100%
Figueirense: 98,8%
Internacional: 46,8%
Vitória: 38,6%
Sport: 11,8%
Coritiba: 3,3%
Cruzeiro: 0,6%
São Paulo: 0,04%
Ponte Preta: 0,1%
Chapecoense: 0,05%
Outros times: 0% ou perto 
disso

Cleiton Xavier marcou o gol do Palmeiras contra o Internacional no final de semana que colocou o time gaúcho na zona de rebaixamento e o Verdão perto do título

Se o Santos está revol-
tado com a CBF (Confede-
ração Brasileira de Futebol) 
por ter mudado em cima da 
hora o dia e o horário de sua 
partida contra a Ponte Pre-
ta, vencida por 2 a 1 no úl-
timo domingo, o clube tem 
ainda mais razão em recla-
mar da entidade por outro 
fator, que pode ser decisi-
vo para lhe tirar o título do 
Brasileiro: as convocações 
para a seleção.

Sem alguns de seus 
principais jogadores, que 
não jogaram porque o 
campeonato seguiu acon-
tecendo ao mesmo tempo 
dos torneios disputados 
pela seleção, o time da 
Vila Belmiro perdeu gran-
de quantidade de pontos, 
que agora fazem falta em 
sua corrida atrás do rival 
Palmeiras, líder com seis 
pontos de vantagem para a 
equipe praiana.

Durante a Copa Améri-
ca Centenário, por exemplo, 
o "Peixe" perdeu o atacante 
Gabigol e o meia Lucas Lima 
durante cinco partidas.

Destas, ganhou duas 
empatou uma e perdeu ou-

tras duas, com aproveita-
mento de 46,6%.

Já na Olimpíada, o vo-
lante thiago Maia e o late-
ral Zeca viraram desfalque 
por seis partidas do Santos 
no Brasileirão.

Foram três vitórias, 
um empate e duas derro-
tas, com aproveitamento de 
55,5%.

No total, a CBF des-
falcou o clube praiano em 
11 partidas, na qual o time 
somou cinco vitórias, dois 
empates e quatro derrotas, 
o que dá aproveitamento de 
52%.

Esse valor é muito me-
nor do que o aproveitamen-
to geral do Santos quando a 
equipe não teve ausências 
por convocação: 68%.

Fazendo as contas: caso 
o "Peixe" repetisse essa 
performance (68%) nos jo-
gos em que foi desfalcado 
pela seleção, a equipe teria 
ganho 22 pontos, e não 17.

Portanto, se tivesse 
cinco pontos a mais, es-
taria hoje a apenas um do 
Palmeiras, faltando qua-
tro rodadas para o tor-
neio acabar.

Clube diz que convocações 
atrapalharam os resultados

SANTOS

Faltam apenas quatro rodadas 
para o Brasileiro-2016 terminar. E, dos 
20 treinadores que começaram a com-
petição, em maio, apenas quatro se-
guem empregados no mesmo clube. O 
16o a deixar o emprego foi Levir Culpi, 
demitido pelo Fluminense nesse do-
mingo após derrota para o Cruzeiro, 
no Mineirão, por 4 a 2.

Os que resistem até agora são 
Cuca, do líder Palmeiras, Dorival Jr., 
do segundo colocado Santos, Pau-
lo Autuori, que ainda briga por vaga 
na Libertadores com o Atlético-PR, e 
Eduardo Baptista, que faz campanha 
intermediária com a Ponte Preta.

Quatro saíram por vontade pró-
pria. Tite pediu demissão do Corin-
thians para dirigir a Seleção Brasilei-
ra. Edgardo Bauza trocou o São Paulo 
pela Seleção Argentina. Guto Ferreira 
preferiu o Bahia na Série B a ficar na 
Chapecoense. E Ricardo Gomes deixou 
o Botafogo para assumir o São Paulo 
no lugar de Bauza.

Além deles, Muricy Ramalho deixou 
o Flamengo por problemas de saúde de-
pois que o campeonato já tinha come-
çado e após resultados ruins no Carioca.

Os outros 11 foram demitidos e 
nem sempre as coisas melhoraram. 
Um exemplo recente é o Corinthians, 

Levir Culpi é o 16o técnico 
a não resistir a derrotas

QUEDA NO FLUMINENSE

que depois da saída de Tite contratou 
Cristóvão Borges e o acabou demitin-
do para a entrada de Oswaldo de Oli-
veira, que piorou todos os números 
do clube.

Mas nem sempre perder o em-
prego é um problema para os trei-
nadores, já que muitos deles conse-
guem nova colocação. É o caso, por 
exemplo, de Argel, que já trabalhou 
em três clubes durante o Brasileiro: 
Inter, Figueirense e Vitória.

Levir não resistiu aos 4 a 2 do Cruzeiro

FOTO: Nelson Perez/Fluminense FC



Dois goleiros, um volante, um 
zagueiro e um atacante são 
as novidades do Alvinegro

Treze anuncia cinco reforços
PARAIBANO DE 2017
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Para ser campeão Brasileiro da Série 
A, é preciso ter um grande elenco, não 
apenas um bom time titular. Tem também 
que ter sorte de campeão, para somar 
pontos também quando não jogar bem, e 
os adversários perderem pontos preciosos, 
na reta final do campeonato. Tudo isto vem 
acontecendo com o Palmeiras, e não tenho 
dúvidas de que o Verdão será o Campeão 
de 2016, com muita justiça.

Já não temos mais um campeonato de 
altíssimo nível, como no passado, porque 
nossos melhores atletas estão jogando na 
Europa, China e Oriente Médio. Sobrou 
para a gente os que estão velhos, ou os 
jovens, com alguns já com o passaporte ca-
rimbado para a Europa. Mas não podemos 
negar que este campeonato de 2016 é um 
dos mais disputados de todos os tempos.

Houve briga pelo topo da tabela, duran-
te todo o campeonato, e só agora o Palmei-
ras deu uma boa escapada rumo ao título. 
Nas demais posições classificatórias para a 
Libertadores, a briga continua feia. Lá em-
baixo a luta não é menor, com equipes como 
Internacional, Vitória e Sport lutando para 
fugir do rebaixamento, e América, Santa 
Cruz e Figueirense, praticamente rebaixa-
dos, lutando para fugir da lanterna. Emoção 
não vai faltar até a última rodada.

O cansaço do final de temporada pare-
ce que pegou de cheia o Flamengo, que já 
não consegue mais ganhar, e o Atlético de 
Mineiro anda tropeçando nas próprias per-
nas, e priorizando o título da Copa do Bra-
sil. O único time que vejo com condições de 
oferecer um certo desconforto ao Palmeiras 
é o Santos, com a sua juventude. Este tem 

sido regular, e até vem crescendo na reta 
final. Mas depende de um vacilo grande do 
Palmeiras, o que não acredito que vai acon-
tecer. Um tropeço é possível, mas nada que 
possa tirar o título do Verdão.

Otimista
Na última sexta-feira, fiz uma en-

trevista longa com o novo presidente do 
Botafogo, Zezinho Botafogo. O conteúdo 
principal está em uma matéria especial, 
publicada no domingo no jornal A União. 
Senti um Zezinho confiante numa bela 
temporada do Botafogo em 2017. Durante 
todo o papo, senti o espírito de irmandade 
entre os diretores, e de continuidade de 
um modelo de gestão que vem trazendo 
benefícios ao clube.

Ao mesmo tempo, senti que para o 

próprio Zezinho,  a fase de investimento 
em infraestrutura irá continuar, mas a 
prioridade para o próximo ano será a con-
quista de títulos. Ele sabe que um grande 
clube precisa de títulos para sobreviver, 
e o torcedor cobra isto. Não adianta está 
muito bem fora de campo, e dentro dele 
não conquistar títulos.

Zezinho deixou claro que o título 
paraibano é prioridade máxima no clube, 
e ainda acredita em um título da Copa 
Nordeste, além de uma bela campanha na 
Copa do Brasil e a tão sonhada ascensão 
para a Série B. A princípio, parece um exa-
gero, mas confesso que Zezinho usou bons 
argumentos para me convencer. O fato é 
que saí da Maravilha do Contorno com 
esperanças que dias melhores virão para o 
Belo, em 2017. 

O título é do Verdão

Ivo Marques ivo_esportes@yahoo.com.br

O presidente do Belo, Zezinho Bo-
tafogo, disse ontem, que o clube deve-
rá anunciar em breve 2 zagueiros, 2 la-
terais esquerdos, e 3 atacantes, para a 
temporada 2017. Segundo ele, estes jo-
gadores, em sua maioria, estão atuan-
do pelos seus clubes, nas Séries B e A do 
Campeonato Brasileiro. O pensamento 
da diretoria do Botafogo é trabalhar 
com um elenco de 30 atletas, por causa 
do grande número de competições no 
primeiro semestre, Campeonato Parai-
bano, a partir de janeiro, Copa do Nor-
deste, a partir de fevereiro, e a Copa 
do Brasil, a partir de abril. Os nomes só 
serão revelados, quando os jogadores 
deixarem seus clubes e assinarem con-
trato com o Botafogo.

“Contando com os da base, o Bo-
tafogo já tem hoje uns 16 jogadores. 
Do elenco deste ano, nós renovamos 
com o zagueiro Plínio, o lateral Gusta-

vo, os goleiros Michel Alves e Edson, o 
volante Sapé, os meias Marcinho e Ra-
fael Luz, além dos atacantes Warley e 
Rafael Oliveira. Nós contratamos ainda 
o meia Wanderson, que veio do Pais-
sandú, e os volantes Amarildo, que es-
tava no River, e Robston, que jogou no 
Cuiabá”, disse o presidente.

O novo presidente está muito oti-
mista para a próxima temporada, e 
acha que é chegada a hora do Botafo-
go voltar a ganhar títulos, o que não 
ocorre, desde 2014, quando conquis-
tou o Paraibano, pela última vez. Em 
2015 e 2016 o clube passou em bran-
co, apesar de feito boas campanhas na 
Copa do Brasil e na Série C.

“No primeiro semestre, nossa prio-
ridade é retomar a hegemonia do fu-
tebol paraibano, e ainda conquistar o 
título da Copa Nordeste. Se o Campi-
nense foi campeão e vice, porque nós 

não podemos também ser campeões? 
Não vejo bicho de 7 cabeças. O Botafo-
go manteve uma base, está contratan-
do com muito critério, e vai começar as 
atividades bem mais cedo do que mui-
tos favoritos ao título da Copa, o que 
será uma vantagem nossa diante dos 
considerados grandes, que disputam 
as Séries A e B do Campeonato Brasilei-
ro”, disse Zezinho, confiante.

Para o segundo semestre, Zezi-
nho planeja o Botafogo chegar, o mais 
longe possível, na Copa do Brasil, e fi-
nalmente, conseguir a ascensão para 
a Série B do Campeonato Brasileiro. 
“Nós fizemos bonito este ano na Copa 
do Brasil, e pela primeira vez, nos clas-
sificamos para a segunda fase da Série 
C. Batemos na trave. Por muito pouco, 
não conseguimos a vaga. Em 2017, va-
mos com tudo para conquistar este ob-
jetivo”, concluiu o dirigente. (IM)

Zezinho adianta posições que o Botafogo deverá contratar
ElENcO DEvE sER fEchADO cOM 30 jOgADOREs

Rafael Oliveira vai ganhar nova oportunidade no Belo

O goleiro Bruno Fuso, ex-Ponte Preta, é um dos reforços do time galista para 2017. Já o Campinense anunciou o meia Marcos Paulo, egresso do futebol maranhense

fOTO: Adré Rezende/Botafogo
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Apesar da dificuldade de 
contratar jogadores, pela fal-
ta de calendário para o ano 
de 2017, o Treze, aos poucos, 
vem compondo o elenco para 
as disputas do Campeonato 
Paraibano do próximo ano. 
No fim de semana, o diretor 
de futebol do Galo, Fábio Aze-
vedo, divulgou os nomes de 
cinco atletas que já assinaram 
contrato com o clube. São 
eles, os goleiros Bruno Fuso 
e Diego Martins, o atacante 
Dico, o zagueiro Laerte Júnior 
e o volante Robson Lopes. Os 
atletas deverão se apresentar, 
com o restante do elenco, no 
dia 1º de dezembro, podendo 
a data ser antecipada para o 
dia 28 deste mês.

De acordo com as infor-
mações da diretoria do Galo, 
o goleiro Bruno Fuso tem 28 
anos. Ele é natural de Limei-
ra-SP e este ano vestiu a ca-
misa do Novo Hamburgo-RS. 
Bruno começou a carreira 
no Atlético-MG, e tem passa-
gens por Coritiba, Ponte Pre-
ta, Villa Nova-MG, ABC-RN 
e Náutico. O outro goleiro, 
Diego Martins, tem 34 anos, 
e nasceu em Gravataí-RS. Ele 
estava no Santa Helena-RS. 

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Diego tem 1 metro e 84 centí-
mentos e 76 quilos.

O zagueiro Laerte Júnior 
tem 35 anos e é natural de 
Campo dos Goytacazes-RJ. 
Ele tem 1 metro e 90 centí-
metros e pesa 80 quilos. Seu 
último clube foi o Ypiranga 
do Rio Grande do Sul. Tam-
bém do Ypiranga vem o vo-
lante Robson Luis Lopes, de 
24 anos. Ele nasceu em Ere-
chim, no Rio Grande do Sul, 
tem 1 metro e 80 centíme-
tros, e pesa 71 quilos. 

O atacante Dico é um ve-
lho conhecido do torcedor do 
Sertão da Paraíba. Ele já ves-
tiu a camisa do Sousa, este 
ano, no Campeonato Parai-
bano. No momento, ele esta-
va no Uniclinic-CE. Dico está 
com 28 anos, e nasceu em 
Quixadá-CE. Além do Sousa, 
ele também teve passagem 
pelo Serra Talhada-PE, além 
do Horizonte, Tiradentes e 
Fortaleza, todos do Ceará.

Além dos atletas men-
cionados acima, o Treze tam-

bém renovou o contrato com 
o zagueiro Fernando Lopes, e 
o volante Patrick Mota. Os ju-
niors Caíque e Júlio subiram 
para o time profissional e 
também farão parte do elen-
co de 2017. No momento, a 
diretoria está em negociação 
com o lateral direito, John 
Lennon, ex-Sergipe, o volante 
Marcelo Labarthe, ex-Ypiran-
ga-RS e o atacante Nonato, 
um velho ídolo do torcedor 
trezeano. O técnico Leocir 
D'Lastra quer a contratação 

de 18 a 19 atletas para fechar 
o elenco.

Mudanças
No campo administra-

tivo, a mudança será na vi-
ce-presidência do clube. Sai 
Paulo Meira Gaioso, e entra 
Ênio Galdino. Hoje, ele e o 
presidente Petrônio Gadelha 
terão seus nomes homologa-
dos na diretoria executiva.

Campinense
A Raposa anunciou ontem 

a contratação de um maestro 
para comandar o meio campo 
na temporada 2017. Trata-
se do meia Marcos Paullo, 
ex-Moto Clube, eleito o me-
lhor jogador do Campeona-
to Maranhense deste ano, e 
autor de autor de 8 gols no 
certame. Ele tem 26 anos, 
iniciou sua carreira no Goiás 
e passou por clubes como o 
Atlético Paranaense, NY Red 
Bulls, dos Estados Unidos, 
Vila Nova-GO, Londrina-PR e 
Bragantino-SP.
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REG. CGE Nº - 16-00059-9
João Pessoa, 07 de novembro de 2016

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação

Responsavel.: IND DE ARG NOSSA MASSA LTDA
CPF/CNPJ: 004060714/0001-46
Titulo: DUP VEN MER IND  R$9.823,51
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 057929
Responsavel.: IND DE ARG NOSSA MASSA LTDA
CPF/CNPJ: 004060714/0001-46
Titulo: DUP VEN MER IND  R$13.217,41
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 057932
Responsavel.: JACINTO VICENTE BARBOSA
CPF/CNPJ: 337932394-20
Titulo: DUP VEN MER IND  R$100,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 058154
Responsavel.: JOSE IRAN PEREIRA DE SOUZA
CPF/CNPJ: 178023098-24
Titulo: CED CRE BAN IND  R$9.845,57
Apresentante: REGINA CELIA GERALDO
Protocolo: 2016 - 057380
Responsavel.: LEANDRO DUARTE GUEDES
CPF/CNPJ: 055033634-69
Titulo: DUP VEN MER IND  R$256,53
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 057960
Responsavel.: LIVIO MATOS BRANDAO
CPF/CNPJ: 097100794-25
Titulo: DUP VEN MER IND  R$ 50,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 057709
Responsavel.: MICHELLE VAZ CAVALCANTI - ME
CPF/CNPJ: 002564491/0001-29
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.635,74
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 058330
Responsavel.: MISTURA NORDESTINA COMERCIO 
DE ALIM
CPF/CNPJ: 024290173/0001-50
Titulo: DUP VEN MER IND  R$360,20
A p r e s e n t a n t e :  B A N C O  D O  B R A D E S -
CO-60746948/342340
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 057817
Responsavel.: ODILON RIBEIRO COUTINHO FILHO
CPF/CNPJ: 630892387-72
Titulo: DUP PRES SER IN  R$1.769,42
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 056342
Responsavel.: PERSONALIZA CONFC DE FARD 
EIRELIME
CPF/CNPJ: 010643160/0001-02
Titulo: DUP VEN MER IND  R$500,00
A p r e s e n t a n t e :  B A N C O  D O  B R A D E S -
CO-60746948/342340
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 057800
Responsavel.: POCOES EMPREENDIMENTO IMOBIL 
SPE LT
CPF/CNPJ: 015340589/0001-44
Titulo: DUP VEN MER IND  R$270,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 057195
Responsavel.: PSO ENGENHARIA DE INFRAESTRUTU
CPF/CNPJ: 012361753/0001-01
Titulo: DUP VEN MER IND  R$4.903,69
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 057693
Responsavel.: RICARDO RENAN SERAFIM PINHEIRO
CPF/CNPJ: 013186840/0001-32
Titulo: DUP VEN MER IND  R$4.750,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 058113
Responsavel.: SANDRA MARCELLA MARQUES PAIVA
CPF/CNPJ: 054707364-07
Titulo: DUP VEN MER IND  R$ 67,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 057711
Responsavel.: THOMAZ PIRES DOS SANTOS NETO
CPF/CNPJ: 025090384-94
Titulo: DUP VEN MER IND  R$991,59
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 058092
Responsavel.: VILMA PONTES DE LIMA
CPF/CNPJ: 002741545/0001-84
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.559,61
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 057915
Responsavel.: RENAN FONSECA RODRIGUES - ME
CPF/CNPJ: 022819856/0001-26
Titulo: DUP VEN MER IND  R$250,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 057402
Responsavel.: RESIDENCIAL REFERENCE E IN-
CORP.SPE
CPF/CNPJ: 019925735/0001-54
Titulo: DUP VEN MER IND  R$3.025,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 057436
Responsavel.: SUELI FRANCISCA FERREIRA
CPF/CNPJ: 022549884/0001-70
Titulo: DUP VEN MER IND  R$929,99
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 057466
Responsavel.: TAIENNE RAIANNE MACIEL RIBEIRO
CPF/CNPJ: 068445034-82
Titulo: DUP VEN MER IND  R$ 45,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 057191
Responsavel.: TRIADE ANALISE DE SISTEMAS LTD
CPF/CNPJ: 070118112/0001-27
Titulo: DUP VEN MER IND  R$2.587,09
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 057498
Responsavel.: HAILTON BARBOSA DE FARIAS
CPF/CNPJ: 035633084-20
Titulo: DUP VEN MER IND  R$700,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 054277
Responsavel.: HELIO DIONISIO DA SILVA ME
CPF/CNPJ: 012575114/0001-49
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$1.230,73
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 053392
Responsavel.: MICHELA BRUNA LINS BATISTA
CPF/CNPJ: 011892254/0001-88
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$11.662,86
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 053390
Responsavel.: RAFAEL RODRIGUES AMORIM
CPF/CNPJ: 079282994-88
Titulo: DUP VEN MER IND  R$843,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 054379

Em razao de que os supracitados devedores nao  
foram 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,  08/11/2016
Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO

- Titular -

Responsavel.: ADEMIR GANGORRA COSTA
CPF/CNPJ: 142486894-72
Titulo: INDIC DUPLICATA  R$329,00
Apresentante: BANCO DO NORDESTE S/A AG CENTRO
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 056559
Responsavel.: ALCIMELIA DE LIMA SILVA ME
CPF/CNPJ: 017742337/0001-77
Titulo: DUP VEN MER IND  R$246,88
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 057958
Responsavel.: ALCIMELIA DE LIMA SILVA ME
CPF/CNPJ: 017742337/0001-77
Titulo: DUP VEN MER IND  R$246,88
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 058009
Responsavel.: AMANDA LIRA DOS PASSOS
CPF/CNPJ: 018911046/0001-28
Titulo: DUP VEN MER IND  R$182,27
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 057713
Responsavel.: ARLINDO RODRIGUES DE ANDRADE
CPF/CNPJ: 144133704-06
Titulo: DUP VEN MER IND  R$ 45,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 056592
Responsavel.: ADRIANO DE OLIVEIRA SOUZA - ME
CPF/CNPJ: 015025423/0001-33
Titulo: DUP VEN MER IND  R$707,00
A p r e s e n t a n t e :  B A N C O  D O  B R A D E S -
CO-60746948/342340
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 057807
Responsavel.: ANDREA DE SOUZA SILVA ARAUJO ME
CPF/CNPJ: 022569025/0001-43
Titulo: DUP VEN MER IND  R$319,79
A p r e s e n t a n t e :  B A N C O  D O  B R A D E S -
CO-60746948/342340
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 058509
Responsavel.: ANTONIO DEHON BRASILEIRO FILHO
CPF/CNPJ: 072358894-54
Titulo: DUP VEN MER IND  R$312,50
A p r e s e n t a n t e :  B A N C O  D O  B R A D E S -
CO-60746948/342340
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 058514
Responsavel.: ARTUR NUNES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 066148894-27
Titulo: CED CRE BAN IND  R$2.604,74
Apresentante: SCHULZE ADVOGADOS ASSOCIADOS
Protocolo: 2016 - 057941
Responsavel.: BEMFAM-BEM-ESTAR FAMILIAR NO 
BRASIL
CPF/CNPJ: 033669672/0070-75
Titulo: DUP VENDA MERCR$30.690,00
Apresentante: BAYER S.A.
Protocolo: 2016 - 058127
Responsavel.: BEMFAM-BEM-ESTAR FAMILIAR NO 
BRASIL
CPF/CNPJ: 033669672/0070-75
Titulo: DUP VENDA MERCR$3.360,00
Apresentante: BAYER S.A.
Protocolo: 2016 - 058128
Responsavel.: BEMFAM-BEM-ESTAR FAMILIAR NO 
BRASIL
CPF/CNPJ: 033669672/0070-75
Titulo: DUP VENDA MERCR$  114.094,53
Apresentante: BAYER S.A.
Protocolo: 2016 - 058129
Responsavel.: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 066881854-90
Titulo: DUP PRES SER IN  R$250,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 057417
Responsavel.: CR CONSTRUCOES E INCOORPO-
RACOE
CPF/CNPJ: 007597655/0001-38
Titulo: DUP VEN MER IND  R$505,10
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 058346
Responsavel.: CR CONSTRUCOES E INCORPO-
RACOES
CPF/CNPJ: 007597655/0001-38
Titulo: DUP VEN MER IND  R$321,74
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 058344
Responsavel.: CR CONSTRUCOES E INCORPO-
RACOES
CPF/CNPJ: 007597655/0001-38
Titulo: DUP VEN MER IND  R$641,22
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 058315
Responsavel.: CR CONSTRUCOES E INCOORPO-
RACOE
CPF/CNPJ: 007597655/0001-38
Titulo: DUP VEN MER IND  R$551,28
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 058312
Responsavel.: CICERO SERGIO PEREIRA DE ASSIS
CPF/CNPJ: 023714350/0001-15
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.382,46
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 058455
Responsavel.: C & L LOCACAO DE VICULOS E 
TRANSPOR
CPF/CNPJ: 008544611/0001-02
Titulo: DUP VEN MER IND  R$365,19
A p r e s e n t a n t e :  B A N C O  D O  B R A D E S -
CO-60746948/342340
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 058534
Responsavel.: CLAUDIA VIRGINIA BARBOSA PEDRO
CPF/CNPJ: 015593158/0001-90
Titulo: DUP VEN MER IND  R$649,35
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 057895
Responsavel.: DALETE NATUSAYARA DA COSTA
CPF/CNPJ: 060266844-17
Titulo: DUP VEN MER IND  R$197,41
A p r e s e n t a n t e :  B A N C O  D O  B R A D E S -
CO-60746948/342340
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 057065
Responsavel.: DIAGNOSTIQUE SPA URBANO LTDA 
- ME
CPF/CNPJ: 007509344/0001-70
Titulo: DUP VEN MER IND  R$412,44
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 057715
Responsavel.: EMPRESA BRASILEIRA DE MANU-
TECOES IN
CPF/CNPJ: 023279269/0001-54
Titulo: DUP VEN MER IND  R$225,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 058008
Responsavel.: IND DE ARG NOSSA MASSA LTDA
CPF/CNPJ: 004060714/0001-46
Titulo: DUP VEN MER IND  R$5.752,51
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 057927
Responsavel.: IND DE ARG NOSSA MASSA LTDA
CPF/CNPJ: 004060714/0001-46
Titulo: DUP VEN MER IND  R$7.721,15
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 057928

TOSCANO DE BRITO
SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL 

Rua Cândido Pessoa, 31
Fone: 241.7177

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

CPF/CNPJ: 007151964/0001-80
Titulo: DUP VEN MER IND  R$198,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 057779
Responsavel.: MARCIO ARAUJO PEREIRA  ME
CPF/CNPJ: 021958786/0001-24
Titulo: DUP VEN MER IND  R$4.000,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 059178
Responsavel.: MARIO SERGIO SOLANO DE MACEDO
CPF/CNPJ: 569205204-00
Titulo: DUP VEN MER IND  R$155,32
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 057846
Responsavel.: PEDROSSIAN BERNARDO MEIRA
CPF/CNPJ: 054649504-43
Titulo: DUP VEN MER IND  R$800,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 059171
Responsavel.: PETRONI MICHAEL DE QUEIROZ 
DANTAS
CPF/CNPJ: 017989748/0001-61
Titulo: INDIC DUPLICATA  R$120,67
Apresentante: ORG LIRA DE PROD ELET LTDA
Protocolo: 2016 - 059085
Responsavel.: RODRIGO SERGIO AMORIM DA PAZ
CPF/CNPJ: 035765814-05
Titulo: DUP VEN MER IND  R$833,55
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 057850
Responsavel.: TAISA CALCADOS LTDA
CPF/CNPJ: 006880971/0001-50
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.002,06
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 058523

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,  08/11/2016
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.: ALEXANDRE NUNES VIDAL
CPF/CNPJ: 558079334-00
Titulo: DUP VEN MER IND  R$174,40
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 058382
Responsavel.: ANA LUCIA FIRMINO MEIRELES
CPF/CNPJ: 893818404-82
Titulo: DUP VEN MER IND  R$ 50,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 058133
Responsavel.: BR COM PECAS PNEUS E SERV LT
CPF/CNPJ: 007674705/0001-33
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.858,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 058333
Responsavel.: CREUSA DE SOUZA TAVARES ME
CPF/CNPJ: 008923088/0001-25
Titulo: DUP VEN MER IND  R$642,50
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 058195
Responsavel.: FLIPFLOP CHINELARIA E COMERCIO
CPF/CNPJ: 021599052/0001-04
Titulo: DUP VEN MER IND  R$180,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 058069
Responsavel.: JOSE ARNALDO ALVES DE ARAUJO
CPF/CNPJ: 964574494-68
Titulo: DUP VEN MER IND  R$595,33
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 057729
Responsavel.: JOSE EWERTON NOBREGA ARAUJO
CPF/CNPJ: 003213894-68
Titulo: DUP VEN MER IND  R$219,18
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 059127
Responsavel.: JULIANA GALVAO DE OLIVEIRA

CARTÓRIO ANTONIO HOLANDA 
Rua Odilon Cavalcante, 81 - Centro

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

EDITAL

Responsável: Nelson Rodrigues de Lima Filho
CPF: 077.941.414-43
Título/Valor – CH – R$ 4.996,50
Protestante: Caja Alimentos
Apresentante: Banco do Nordeste
Protocolo: 109900
Responsável: Nelson Rodrigues de Lima Filho
CPF: 077.941.414-43
Título/Valor – CH – R$ 4.200,00
Protestante: Caja Alimentos
Apresentante: Banco do Nordeste
Protocolo: 109899
Responsável: Nelson Rodrigues de Lima Filho
CPF: 077.941.414-43
Título/Valor – CH – R$ 4.800,00
Protestante: Caja Alimentos
Apresentante: Banco do Nordeste
Protocolo: 109896
Responsável: Nelson Rodrigues de Lima Filho
CPF: 077.941.414-43
Título/Valor – CH – R$ 3.000,00
Protestante: Caja Alimentos
Apresentante: Banco do Nordeste
Protocolo: 109894
Responsável: Nelson Rodrigues de Lima Filho
CPF: 077.941.414-43
Título/Valor – CH – R$ 3.400,00
Protestante: Caja Alimentos
Apresentante: Banco do Nordeste
Protocolo: 109892
Responsável: Nelson Rodrigues de Lima Filho
CPF: 077.941.414-43
Título/Valor – CH – R$ 5.000,00
Protestante: Caja Alimentos
Apresentante: Banco do Nordeste
Protocolo: 109890
Responsável: Nelson Rodrigues de Lima Filho
CPF: 077.941.414-43
Título/Valor – CH – R$ 5.000,00
Protestante: Caja Alimentos
Apresentante: Banco do Nordeste

Protocolo: 109888
Responsável: Nelson Rodrigues de Lima Filho
CPF: 077.941.414-43
Título/Valor – CH – R$ 4.000,00
Protestante: Caja Alimentos
Apresentante: Banco do Nordeste
Protocolo: 109898
Responsável: Nelson Rodrigues de Lima Filho
CPF: 077.941.414-43
Título/Valor – CH – R$ 3.600,00
Protestante: Caja Alimentos
Apresentante: Banco do Nordeste
Protocolo: 109897
Responsável: Nelson Rodrigues de Lima Filho
CPF: 077.941.414-43
Título/Valor – CH – R$ 4.000,00
Protestante: Caja Alimentos
Apresentante: Banco do Nordeste
Protocolo: 109895
Responsável: Nelson Rodrigues de Lima Filho
CPF: 077.941.414-43
Título/Valor – CH – R$ 2.800,00
Protestante: Caja Alimentos
Apresentante: Banco do Nordeste
Protocolo: 109893
Responsável: Nelson Rodrigues de Lima Filho
CPF: 077.941.414-43
Título/Valor – CH – R$ 4.980,00
Protestante: Caja Alimentos
Apresentante: Banco do Nordeste
Protocolo: 109891
Responsável: Nelson Rodrigues de Lima Filho
CPF: 077.941.414-43
Título/Valor – CH – R$ 4.600,06
Protestante: Caja Alimentos
Apresentante: Banco do Nordeste
Protocolo: 109889
          Em obediência ao Art. l5 da Lei 9.492, de 10.09.1997, 
intimo as pessoas físicas e/ou jurídicas citadas a virem 
pagar ou darem razões que tem, neste Cartório de 
Protesto, à Rua acima citada, no prazo de 03 (três) dias, 
sob pena de serem os referidos títulos protestados, na 
forma da Lei.

Cajazeiras – PB, 07 de novembro de 2016.
Maria Dolores Lira de Souza

Oficiala do Protesto

A V I S O D E L I C I T A Ç Ã O

PROCESSO Nº 17.03.16.549 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2016
DATA DE ABERTURA: 21/11/2016 - ÀS 14h.
REGISTRO CGE Nº 16-01023-1
OBJETO: AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA DETECÇÃO DA DEFICIÊNCIA DA BIOTINIDASE 

E DA HIPERPLASIA ADRENAL CONGÊNITA EM RN, COM CESSÃO DE EQUIPAMENTO EM 
COMODATO, PARA O LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA - LACEN/PB.

O Governo do Estado da Paraíba, através da Secretaria de Saúde, por sua Pregoeira Oficial, 
Sra. Karla Michele Vitorino Maia, nomeada pela Portaria nº 215/2016 da Excelentíssima Senhora 
Secretária de Saúde, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará a licitação acima, 
na modalidade Pregão do tipo Presencial, sob o critério do menor preço por Item. O Edital ficará 
à disposição dos interessados no prazo prescrito na legislação pertinente, na Sala da Comissão 
Permanente de Licitação, situada na Av. Dom Pedro II, nº 1826, Torre, João Pessoa–PB ou nos 
sites www.paraiba.pb.gov.br/saude/licitacoes e www.centraldecompras.pb.gov.br. SUPORTE LEGAL: 
Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº. 3.555/2000, Decreto Estadual nº. 24.649/2003, e, 
subsidiariamente, Lei nº 8.666/1993. Fonte de recurso: 160 – Convênio TFVS. Consultas com a 
Pregoeira e a sua Equipe de Apoio no HORÁRIO de 08h às 12h e de 13:30h às 16:30h, no Telefone/
Fax: 83. 3218-7478 ou pelo e-mail: licitação.saudepb@yahoo.com.br.   

João Pessoa, 07 de novembro de 2016.
Karla Michele Vitorino Maia

Pregoeira Oficial/Presidente da CPL/SES/PB
Matrícula nº 170.333-1

EDITAL Nº 17/2016 - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITAPORO-
ROCA – SINSPMI/PB - CNPJ 09.388.527/0001-00- COMISSÃO ELEITORAL – ELEIÇÕES GERAIS 
2016 -  - EDITALDE CONVOCAÇÃO - A Comissão Eleitoral constituída para gerir o processo eleitoral 
do SINSPMI/PB, para o pleito referente ao mandato da Diretoria para o quadriênio 2017 / 2021, vem 
convocar todos os filiados aptos para votarem e serem votados, de acordo com o Estatuto Social 
da entidade, que se encontra à disposição de todos na sede do sindicato, para participarem das 
ELEIÇÕES que irão definir, democraticamente e sem gerência de nenhum poder local, e sim pela 
vontade da maioria de seus filiados, os destinos de sua entidade representativa, para tanto fazendo 
saber:1.Eleição da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal; 2.Data:20 de dezembro de 2016; 3.Local: 
Sede do SINSPMI, à Rua Pe. João Madruga, 63 – Centro, Itapororoca/PB; 4.Horário: das 08h00min 
às 16h00min; 5.Prazo Registro de chapas: 15 (quinze) dias corridos após publicação deste edital; 
6.Documentação necessária:a)Ficha de qualificação devidamente assinada pelo candidato;b)Xerox 
autenticada da carteira de identidade e contracheque comprovando o desconto da contribuição 
sindical, na forma do prazo do artigo 24 do Estatuto da entidade; 7. Havendo somente uma chapa 
registrada para as eleições, poderá a Assembleia de Eleição, em última convocação, ser realizada 
2 (duas) horas após a primeira convocação, desde que do edital respectivo conste essa advertên-
cia, podendo ser eleita a chapa única por aclamação ou votação secreta, com qualquer número 
de servidores presentes de sua base territorial (parágrafo único do art. 29);8. Data da Assembleia 
Geral de posse da Diretoria eleita para o quadriênio 2017/2021: 25 de fevereiro de 2017. Demais 
orientações, vide Estatuto. Itapororoca-PB, 05 de novembro de 2016.Comissão Eleitoral.

MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº  001/2016

Conforme relatório apresentado pela Comissão Permanente de Licitação deste Ministério 
Público, referente ao Processo Licitatório nº 2016/13039 – TOMADA DE PREÇO Nº 001/2016, 
cujo objeto é a Contratação de empresa para serviços de engenharia para Reforma  do Prédio 
Sede da Promotoria de Justiça de Santa Rita, Município de Santa Rita/PB, ultrapassadas as fases 
procedimentais de julgamento de habilitação, propostas de preços e fase recursal, torno público,  
que  ADJUDICO e HOMOLOGO o seguinte resultado final do certame: 1º lugar e vencedora: NGH 
CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP, com valor de R$ 141.394,47;  2º lugar: RRF 
LACERDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELE-EPP, com valor de R$146.617,19;  3º lugar:  
BERTA CONSTRUÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO LTDA-EPP, com valor de R$158.728,41;  4º lugar: 
VN CONSTRUÇÕES E |INCORPORAÇÕES EIRELI – ME, com valor de R$160.596,19;  5º lugar:  
FC FERNANDES CARVALHO CONSTRUTORA LTDA-EPP, com valor de R$160.862,33;  6º lugar:  
ZOIH ENGENHARIA LTDA-EPP, com o valor de R$ 161.400,00;  7º lugar: 3JT CONSTRUÇÕES 
LTDA-EPP, com valor de R$ 172.033,11.

João Pessoa, 07 de novembro de 2016.
BERTRAND DE ARAÚJO ASFORA

Procurador-Geral de Justiça

MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RESULTADO DE JULGAMENTO DAS  PROPOSTAS DE PREÇO

CARTA CONVITE Nº 001/2016
OBJETO: Contratação de empresa para serviços de engenharia no Prédio Sede da Promotoria 

de Justiça de Esperança, Município de Esperança/PB.
A Comissão Permanente de Licitação do Ministério Público, torna público para conhecimento dos 

interessados, na forma da lei, o resultado do julgamento, à unanimidade, da fase de propostas de 
preços: 1º lugar e vencedora:  CADECON ENGENHARIA E INCORPORAÇÃO LTDA-EPP, com o 
valor de R$ 36.724,63;  2º lugar:  MONTBRAVO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP, com 
o valor de R$ 36.902,78. Não houve aplicação da LC 123/06 e sua alteração na fase de julgamento 
das propostas. Ficam os licitantes intimados da decisão do julgamento, abrindo-se o prazo recursal, 
na forma do art. 109, inciso I da Lei Geral de Licitações, prazo de 02 (dois) dias úteis,  ficando os 
autos franqueados aos licitantes interessados, na Sala de Licitações,  Anexo Administrativo do 
Ministério Público da Paraíba/Procuradoria Geral de Justiça,  situado à Av. Rodrigues de Aquino, 
S/N, Centro, João Pessoa – PB.

João Pessoa, 07/novembro/2016.
Francisco de Assis Martins Junior

Presidente COPLI/MPPB

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS

Nos termos do julgamento da licitação do PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO nº 
019/2016, feito pela Pregoeira através do Laudo apresentado e regido pela Lei Federal nº 10.520 e 
de conformidade com a Lei Federal n.º 8.666/93, Decreto n.º 7892/13 e alterações, fica decidido a:

HOMOLOGAÇÃO
Do julgamento em favor das empresas: DENTAL MARIA LTDA/CNPJ: 09.222.369/0001-13, no 

valor total de R$ 259,44 (Duzentos e cinquenta e nove reais e quarenta e quatro centavos); BE-
TANIAMED COMERCIAL EIRELI EPP/CNPJ: 09.560.267/0001-08, no valor total de R$ 61.590,00 
(Sessenta e um mil, quinhentos e noventa reais); DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME/CNPJ: 
09.193.047/0001-93, no valor total de R$ 5.636,50 (Cinco mil, seiscentos e trinta e seis reais e 
cinquenta centavos); EDILANE DA COSTA CARVALHO-ME/CNPJ: 12710.916/0001-14, no valor 
total de R$ 47.241,00 (Quarenta e sete mil, duzentos e quarenta e um reais), pelas razões expostas 
no referido Laudo. 

Gab. Do Prefeito Municipal de São José dos Ramos - PB, 07 de novembro de 2016.
Eduardo Gindre Caxias de Lima

Prefeito Constitucional

ADJUDICAÇÃO
Nos termos do Laudo apresentado pela Pregoeira, quando do julgamento do PREGÃO PRE-

SENCIAL REGISTRO DE PREÇO N.º 019/2016, ADJUDICAMOS a Presente Licitação para as 
empresas: DENTAL MARIA LTDA/CNPJ: 09.222.369/0001-13, no valor total de R$ 259,44 (Duzen-
tos e cinquenta e nove reais e quarenta e quatro centavos); BETANIAMED COMERCIAL EIRELI 
EPP/CNPJ: 09.560.267/0001-08, no valor total de R$ 61.590,00 (Sessenta e um mil, quinhentos e 
noventa reais); DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME/CNPJ: 09.193.047/0001-93, no valor total de 
R$ 5.636,50 (Cinco mil, seiscentos e trinta e seis reais e cinquenta centavos); EDILANE DA COSTA 
CARVALHO-ME/CNPJ: 12710.916/0001-14, no valor total de R$ 47.241,00 (Quarenta e sete mil, 
duzentos e quarenta e um reais).

Gab. Do Prefeito Municipal de São José dos Ramos - PB, 07 de novembro de 2016.
Maria Simone Rodrigues da Silva

Pregoeira

Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Santa Rita

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 226/2016
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 042/2016
DATA DE ABERTURA: 18/11/2016 – ÀS 09h30min.
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, 

SEM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS 
DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA-PB.

A Prefeitura Municipal de Santa Rita/PB, através de seu Pregoeiro Oficial, o Sr. José Robson 
Fausto, nomeado por portaria do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de nº 164/2016, torna 
público, para conhecimento dos interessados, que fará licitação na modalidade Pregão Presencial 
SRP (Sistema de Registro de Preço), sob o critério do menor preço por ITEM. O edital ficará a 
disposição dos interessados no prazo prescrito na legislação pertinente, na Sala da Comissão 
Permanente de Licitação, situada na Rua Virgeneo Veloso Borges, s/n, Lotes 22 e 23, Loteamento 
Jardim Miritânia, Santa Rita/PB. Suporte legal: Lei nº 10.520/2002, Decretos nºs 3.555/2000 e 
7.892/2013, e subsidiariamente pela lei nº 8.666/1993 e alterações posteriores. Consultas com o 
Pregoeiro e a sua equipe de apoio no HORÁRIO ÚNICO de 08h00min as 13h00min, na sede da 
CPL – Comissão Permanente de Licitação.

Santa Rita/PB, 07 de Novembro de 2016.
José Robson Fausto

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

AVISO DE LICITAÇÃO – REPUBLICAÇÃO
MOTIVO: MODIFICAÇÕES NO EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00055/2016
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Sargento Florentino Leite, S/N - Centro - Água Branca - PB, às 13:30 horas do dia 21 de Novembro de 
2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de veículos tipo 
Van, destinados para a Secretaria de Educação e Saúde do Município de Água Branca/PB. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
01/2007. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Água Branca - PB, 04 de Novembro de 2016
DANILA FIRMINO DE LIMA 

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

AVISO DE LICITAÇÃO – REPUBLICAÇÃO
MOTIVO: MODIFICAÇÕES NO EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00056/2016
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Sargento Florentino Leite, S/N - Centro - Água Branca - PB, às 14:30 horas do dia 21 de Novembro de 
2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Ambulâncias 
de simples remoção, destinadas a Secretaria de Saúde do Município de Água Branca/PB. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
01/2007. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Água Branca - PB, 04 de Novembro de 2016
DANILA FIRMINO DE LIMA

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

RESULTADO DE JULGAMENTO
PROCESSO Nº 213/2016
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 040/2016
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ES-

PECIALIZADA EM FORNECIMENTO, ENTREGA E ACOMPANHAMENTO NA PLANTAÇÃO DE 
MUDAS E GRAMA ESMERALDA PARA PRAÇAS E LOGRADOURO PÚBLICO.

A Prefeitura de Santa Rita, Estado da Paraíba, através de seu Pregoeiro Oficial, torna público, 
para conhecimento dos interessados, o Resultado de Julgamento do presente certame, embasado 
no Relatório Técnico, adjudicando o objeto em favor da empresa: SIG AMBIENTAL CONSTRUTORA 
E PROJETOS LTDA, cadastrada sob o CNPJ Nº 17.609.476/0001-27,  para os itens de 01 à 27, 
perfazendo o valor global de R$: 361.141,00 (Trezentos e sessenta e um mil cento e quarenta e 
um reais), classificada pelo critério de menor preço por ITEM.

Santa Rita/PB, 04 de Novembro de 2016. 
José Robson Fausto

Pregoeiro Oficial
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ
ADITIVO CONTRATUAL

CONTRATO Nº 0105/2015
EXTRATO DE 5° ADITIVO CONTRATUAL DE VALOR
OBJETO Aditivo de Prazo fica prorrogado por mais dois meses ao contrato original 0105//2015 

nos termos do art. 57, § 1, II, da Lei nº 8.666/93.
PARTES: Prefeitura Municipal de Sapé - PB, inscrita no CNPJ sob o nº 08.917.080/0001-56 

(CONTRATANTE) e D I T CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME, inscrito no CNPJ sob nº 
18.547.219/0001-70.

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

Sapé, 12 de Outubro de 2016.
FLÁVIO ROBERTO MALHEIROS FELICIANO

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS

CONVOCAÇÃO 
PREGAO PRESENCIAL SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS  N.º 019/2016
O prefeito do Município de São José dos Ramos, no uso de suas atribuições, CONVOCA as 

empresas: DENTAL MARIA LTDA/CNPJ: 09.222.369/0001-13; BETANIAMED COMERCIAL EIRELI 
EPP/CNPJ: 09.560.267/0001-08; DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME/CNPJ: 09.193.047/0001-93; 
EDILANE DA COSTA CARVALHO-ME/CNPJ: 12710.916/0001-14, para assinatura da Ata de Registro 
de Preços, do Pregão Presencial nº 019/2016, nos termos do item X da peça editalícia. Maiores 
informações na sala da CPL, localizado na Praça Noé Rodrigues de Lima, s/n – Centro – São José 
dos Ramos-PB, no horário de expediente normal de 08:00 as 13:00 Horas.

São José dos Ramos-Pb, 07 de Novembro de 2016.
Eduardo Gindre Caxias de Lima

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisições parceladas de MATERIAIS DE LIMPEZA e HIGIENE PESSOAL, destinados 
a manutenção do Gabinete da Prefeita, Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde. FUN-
DAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 019/2016. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / QSE / 
FMS / MDE: e Orçamentários constantes do orçamento vigente. VIGÊNCIA: até o final do exercício 
financeiro de 2016, PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA e SE-
VERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANJEIRO - ME - CT Nº 198/2016 - 03.11.2016 - R$ 
24.953,00 – Vinte e Quatro Mil Novecentos e Cinquenta e Três Reais.

Alagoinha, 03 de Novembro de 2016.
ALCIONE MARACAJÁ DE MORAIS BELTRÃO

Prefeita
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB.
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 020.2016.
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Dr. 

João Pequeno, 38 - Centro - Alagoinha - PB, às 09h00min, do dia 23.11.2016, licitação modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço, para aquisições de Móveis, Equipamentos e Eletrodomés-
ticos destinados a diversos setores da Administração. Recursos financeiros: PRÓPRIOS, QSE, 
FEB, FMS, IGD e BOLSA FAMÍLIA e orçamentários previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Leis Federais nºs 8.666/93, 10.520/02, Decreto Municipal nº 36/2010 e demais Legislações 
vigentes. Outros esclarecimentos e Cópia do referido Edital poderão ser obtidos no endereço retro 
mencionado, em dias úteis, no horário compreendido de 08h00min às 12h00min 

Alagoinha/PB, 07 de Novembro de 2016.
MAX VICTOR DO NASCIMENTO FREITAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de Pessoa Física ou Jurídica do ramo pertinente para acompanhamento(s) 
e Fiscalização(ões) de Obra(s) e Serviço(s) de Engenharia em execução(ões) no Município de 
Alagoinha-PB, como também operacionalizações dos Sistemas: SICONV, SISMOB, SIMEC, 
SGI-PACTO ESTADUAL e GEO-PB, pelo período de 03 (três) meses. FUNDAMENTO LEGAL: 
Pregão Presencial nº 00018/2016. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS: 02.06 - 15.451.0016.2031 
- 3390.36.00 - 3390.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA/JURÍDICA. VI-
GÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016, PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal 
de Alagoinha e: CT Nº 00195/2016 - 04.10.16 - WILTON CARVALHO DE MACEDO - R$ 8.970,00.

Alagoinha, 04 de Outubro de 2016.
ALCIONE MARACAJÁ DE MORAIS BELTRÃO

Prefeita 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
TERMO DE ADJUDICAÇÃO 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00001/2016
A Comissão de Licitação do Município de Ibiara, no uso das atribuições que lhe foram conferidas 

através da Portaria nº 001/2016 e Portaria nº 058/2016, e observadas os dispostos da Lei Federal 
nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, encaminha processo para a adjudicação.  

ADJUDICO a Dispensa de Licitação nº 00001/2016, para a Contratação de empresa para executar 
os serviços com a implantação de um sistema de abastecimento de água completo, no sitio Brito,, 
sítio Fartura, sítio Barreiros e sitio Logradouro, com base nos elementos constantes do processo, 
para a contratação direta da empresa SILVA E LEITE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP, 
cadastrada no CNPJ nº 17.287.720/0001-82, com o valor de global R$ 465.878,88 (quatrocentos e 
sessenta e cinco mil, oitocentos e setenta e oito reais oitenta e oito centavos).    

Ibiara - PB, 03 de Novembro de 2016.
PEDRO FEITOZA LEITE

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO 
AVISO DE ADIAMENTO III DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 09023/2016

PROCESSO ADM. Nº. 2016/065535
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MOBILI-

ÁRIOS ESCOLARES (CONJUNTO ALUNO E CONJUNTO PROFESSOR), PARA ATENDIMENTO 
DAS DEMANDAS DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL.

A Secretaria de Educação e Cultura do Município de João Pessoa através da Pregoeira torna 
público que a licitação com abertura das propostas marcado para o dia 07.11.2016, foi adiada 
para o dia 18.11.2016 (abertura das propostas), tendo em vista que foram acatadas as impugna-
ções interpostas, no que se refere ao item12.1 do Edital. SUPORTE LEGAL: com Lei Federal nº. 
10.520/2002, que institui a modalidade Pregão; o Decreto Municipal nº. 4.985 de 18 de novembro 
de 2003, que regulamenta o pregão no município de João Pessoa; Decreto Municipal 5.716 de 25 
de agosto de 2006; Decreto Municipal nº. 7.364 de 04 de outubro de 2011; Decreto Municipal 7.884 
de 24 de maio de 2013; Lei Municipal nº. 10.431 de 11 de abril de 2005, publicada no SO nº. 952, 
com aplicação subsidiária da Lei nº. 8.666/1993 e respectivas alterações, Lei Complementar nº. 
123/2006, Lei Complementar nº. 147/2014, Lei nº. 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), 
Decretos nº. 3.555/2000 e 5.450/2005. Novo Edital: cópia a ser adquirida no site www.licitacoes-e.
com.br, a partir de 08 de novembro de 2016.

João Pessoa, 04 de novembro 2016.
Gláucia Kaline A. da Fonseca Carvalho

Pregoeira da CSL/SEDEC

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA 

AVISO DE RESPOSTA A IMPUGNAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO Nº 00009/2016
A Prefeitura Municipal de Água Branca do Estado da Paraíba/PB, torna público, para conhe-

cimento dos interessados, que a Comissão de Licitação, após análise da impugnação interposta 
pelo representante da empresa CEDRO ENGENHARIA LTDA, CNPJ nº 07.940.834/0001-26, contra 
a clausula editalicia da Tomada de Preço N° 00009/2016, decide essa comissão de licitação, nos 
termos da peça recursal, da Lei 8.666/93 e decisões dos nossos Tribunais Pátrios, em consonância 
com o inafastável interesse público: a) Julgar procedente o pedido do autor, e, ato contínuo, corrigir 
a incidência do item 8.2.3 do edital no que tange a exclusão do texto as parcelas irrelevantes tais 
são: Controle Tecnológico - Recomposição do traço; Ensaio de penetração – Material Betuminoso; 
Ensaio de viscosidade Saybolt – Furol – Material Betuminoso; Ensaio de ponto de Fulgor – Material 
Betuminoso; Ensaio de Espuma – Material Asfáltico; Ensaio de Granulometria do Agregado; Ensaio de 
Granulometria de Filler; Ensaio de Equivalente em areia; b) Aproveitar todos os atos administrativos 
praticados por ocasião do processo licitatório supra declinado, mantendo-se, pois, a realização da 
sessão anteriormente marcada para o dia 11/11/2016, haja vista a inexistência de vícios insanáveis 
e respeito aos princípios já expostos. É a decisão! Publique-se e intime-se como de estilo. 

Água Branca/PB, 07 de novembro de 2016.
Danila Firmino de Lima

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2016

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE ATRAVÉS DA COMISSÃO PERMANENTE DE 
LICITAÇÃO torna público que fará realizar licitação na modalidade Concorrência sob o regime de 
empreitada por preço global nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, 
Lei complementar n.º 123/2006 alterações, e demais normas inerentes à espécie, em reunião 
prevista para o dia 12 de dezembro de 2016 as 10h00min, tendo como objetivo: contratação de 
empresa para execução de obra civil pública de construção (REMANESCENTE) de 02 unidades 
escolares de educação infantil – CRECHE tipo “B” no Conjunto Cícero Lucena e Areal no Município 
de Mamanguape. A reunião ocorrerá na sala da CPL, na praça Antenor Navarro, n°10, 1º andar, 
Centro, MAMANGUAPE – Pb. Maiores informações na COPELI no endereço acima descrito, no 
horário de expediente normal de 08:00 as 12:00 Horas. (83) 98168-8199. 

Mamanguape-PB, 31 de outubro de 2016.
Huan Carlos Salvino da Silva

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 00002/2016
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

Major José Fernandes, 146 - Centro - Uiraúna - PB, às 08:00 horas do dia 09 de Dezembro de 
2016, licitação modalidade Concorrência, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa para 
execução de obra de Pavimentação em Paralelepípedos na Rua José Joaquim Duarte e Rua José 
Vieira Bujary (Lado Direito), no Município de Uiraúna/PB.. Recursos: CONTRATO REPASSE Nº 
1023.195-59/2015 - MINISTERIO DAS CIDADES e previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 35342808.
Uiraúna - PB, 07 de Novembro de 2016

FRANCISCO FRANCESNILDO ALMEIDA DA SILVA
Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UIRAUNA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00032/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Silvestre Claudino, SN - Centro - Uirauna - PB, às 09:00 horas do dia 21 de Novembro de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Relógio de Ponto 
destinados a secretaria de Saúde deste Município. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 024/2013. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 35342113.
Uirauna - PB, 07 de Novembro de 2016

FRANCISCO FRANCESNILDO ALMEIDA DA SILVA
Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00035/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Major José Fernandes, 146 - Centro - Uiraúna - PB, às 11:00 horas do dia 21 de Novembro de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro de 
Preços para contratações futuras, para: Aquisição de vacina contra Febre Aftosa com fornecimento 
parcelado para a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para atender às atividades do Programa 
Nacional de Erradicação e Prevenção da Febre Aftosa. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 024/2013. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 35342808.
Uiraúna - PB, 07 de Novembro de 2016

FRANCISCO FRANCESNILDO ALMEIDA DA SILVA
Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE 

SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Pre-
sencial nº 00012/2016. DOTAÇÃO: Orçamento de 2016 - RECURSOS PRÓPRIOS DA SECRETARIA 
DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA/FEDERAIS (RECEITA DE IMPOSTOS 
E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE/TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS). 
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal 
de Saúde de Araruna e: CT Nº 00038/2016 - 01.09.16 – HC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - ME.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de Serviços Médicos Especializados que serão prestados na Policlínica 

Orlando Cavalcanti de Melo, localizada nesta cidade de Solânea/PB. FUNDAMENTO LEGAL: 
Pregão Presencial nº 00027/2016. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO DE 2016 - RECURSOS PRÓPRIOS 
DO MUNICÍPIO DE SOLÂNEA/FEDERAL (RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA 
DE IMPOSTOS - SAÚDE/TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS) - 06:00 - SECRETARIA 
DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 10.302.2009.2040/10.302.2010.2043 - ELEMEN-
TOS DE DESPESAS - 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA E 
3.3.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: até o final 
do exercício financeiro de 2016. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Solânea e: CT 
Nº 00107/2016 - 27.10.16 - BRONZEADO E VIEIRA CLÍNICA MÉDICA LTDA - ME - R$ 22.500,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação dos Serviços de Publicidade volante de interesse do Município de Solânea/

PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00028/2016. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO DE 
2016 - RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE SOLÂNEA (RECEITA DE IMPOSTOS E DE 
TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO/ RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFE-
RÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE/RECURSOS ORDINÁRIOS/TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 
DO FNAS/TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNDE/TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 
DO SUS). VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Solânea e: CT Nº 00108/2016 - 31.10.16 - JOSÉ PEREIRA DE SOUZA 
67637159434 - R$ 18.000,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA

EXTRATO DO RESULTADO DE HABILITAÇÃO
LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº. 00014/2016

RESULTADO DE HABILITAÇÃO
Em cumprimento ao disposto no artigo 109, I, a, da Lei nº 8.666/93 de 21 de junho de 1.993, 

torna-se público aos proponentes os seguintes resultados: decidiu pela Habilitação das empresas: 
M.L.S - CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA – ME E SETHA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – EPP por 
ter cumprido a todas as exigências do edital. Portanto decidiu ainda pela Inabilitação/Desqualificação 
Técnica das empresas: CONSTRUTORA BRAÇO FORTE, SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI – EPP; 
LP CONSTRUTORA E LOCADORA DE MÁQUINAS LTD; E SERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 
LTDA. Portanto fica a parti desta publicação informado aos licitantes que a documentação esta a 
disposição dos mesmos e que a parti desta publicação esta aberto o prazo recursal mediante o 
que o preceitua o artigo 109, incisos, da Lei 8.888/93. O presidente informou que se não houver 
nenhum recurso interposto pelas empresas participantes do certame a data provável de abertura 
de propostas será 17/11/2016 ás 10:30min (horário local)Nada mais havendo a tratar, encerrou-se 
a reunião, lavrando-se a presente ata que vai assinada pelos membros da Comissão Permanente 
de Licitação.  Autue-se, divulgue-se e cumpra-se.

Manaíra/PB, 07 de novembro de 2016.
SAWLLO NOGUEIRA BEZERRA

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA 
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato de prestação de serviços, de acordo com o processo de Dispensa 
de Licitaçãonº  00001/2016. 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBARA
CONTRATADA: SILVA E LEITE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP.
OBJETO: Contratação de empresa em executar os serviços com a implantação de um sistema 

de abastecimento de água, no sitio Brito, sítio Fartura, sítio Barreiros e sítio Logradouro, na zona 
rural do município de Ibiara-PB. 

VALOR GLOBAL R$: 465.878,88 (quatrocentos e sessenta e cinco mil, oitocentos e setenta e 
oito mil e oitenta e oito centavos).   

PRAZO:31.12.2016.
Ibiara - PB, em 04 de Novembro de 2016.

PEDRO FEITOZA LEITE
Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00027/2016, que objetiva: Contratação de Serviços 
Médicos Especializados que serão prestados na Policlínica Orlando Cavalcanti de Melo, localizada 
nesta cidade de Solânea/PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: 
BRONZEADO E VIEIRA CLÍNICA MÉDICA LTDA - ME - R$ 22.500,00.

Solânea - PB, 26 de Outubro de 2016
SEBASTIÃO ALBERTO CANDIDO DA CRUZ 

 Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00028/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00028/2016, que objetiva: Contratação dos Serviços 
de Publicidade volante de interesse do Município de Solânea/PB; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: JOSÉ PEREIRA DE SOUZA 67637159434 - R$ 18.000,00.

Solânea - PB, 28 de Outubro de 2016
SEBASTIÃO ALBERTO CANDIDO DA CRUZ 

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
HOMOLOGAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Ibiara, no uso de suas atribuições legais e, de acordo com o art. 24, 
inciso IV da Lei nº 8.666/93 e do parecer jurídico exarado no referido processo, em face ao cum-
primento da Comissão Permanente de Licitação do Município, e tendo em vista a documentação 
que instrui o Processo de Dispensa de Licitação nº 00001/2016, HOMOLOGO, A DISPENSA DE 
LICITAÇÃO, pela contratação direta para a executar os serviços com a implantação de um sistema 
de abastecimento de água, no sitio Brito, sítio Fartura, sítio Barreiros e sítio Logradouro, neste 
município, a empresa SILVA E LEITE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP, cadastrada no 
CNPJ nº 17.287.720/0001-82, com o valor global de R$ 465.878,88 (quatrocentos e sessenta e 
cinco mil, oitocentos e setenta e oito reais e oitenta e oito centavos).  

Ibiara, em 03 de Novembro de 2016.
PEDRO FEITOZA LEITE

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZÓPOLIS
REFERENTE: TOMADA DE PREÇO Nº 007/2016
REQUERENTE: CONTRUTORA CONSTRUTERRA E SERVIÇOS EIRELI-EPP
ASSUNTO: PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO DO EDITAL
Diante do exposto, com base nos fundamentos de fato e direito retro declinados, o parecer desta 

Procuradoria é a CPL, DEFERIR os pedidos da Empresa Requerente, declarando nulo o item ataca-
do, de modo, que seja modificado o Edital concernente ao Processo Licitatório modalidade Tomada 
de Preço nº 007/2016, com a devida republicação, reabrindo-se o prazo inicialmente previsto, nos 
termos do § 4º, do art. 21, da Lei nº 8.666/93.

Desde já fica estabelecido uma nova data para a Abertura do Certame 24/11/2016 as 8h:00.
Marizópolis-PB, 07 de novembro de 2016.

RENATO GOMES BATISTA
Presidente da Comissão de Licitação 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
EMLUR – AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO Nº. 2016/09.475 PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 013/2016
Com base nas informações constantes no referido Pregão e em cumprimento aos termos do artigo 

43, inciso VI, da Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores, acolho parecer da Assessoria Jurídica, e 
HOMOLOGO o presente procedimento que tem por objeto por objeto o  REGISTRO DE PREÇOS 
CONSIGNADO EM ATA PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
EM FORNECIMENTO DE CAL ESPECIAL PARA PINTURA, DESTINADOS AS NECESSIDADES 
DESTA AUTARQUIA, ora licitado em favor da empresa CLARIT COMERCIAL EIRELI, CNPJ: 
02.898.097/0001-27 com o item 01, perfazendo o valor total de R$ 106.596,00 (CENTO E SEIS 
MIL QUINHENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS), desta forma fica registrado que o valor global da 
licitação é de R$ 106.596,00 (CENTO E SEIS MIL QUINHENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS). Com 
base no Art. 4º, Inciso XXII, da Lei n.º 10.520/2002, em consequência, fica convocado o adjudicatário 
para assinatura da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS e o consequente instrumento de contrato, 
nos termos do art. 64, caput, da Lei nº. 8.666/93, sob pena de decair o direito à contratação sem 
prejuízo das sanções previstas no art. 81 desta lei.

João Pessoa,  07 de Novembro de 2016
Lucius Fabiani de Vasconcelos Sousa

Superintendente - EMLUR

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
EMLUR – AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

TERMO DE ADJUDICAÇÃO 
PROCESSO Nº. 2016/09.475 PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 013/2016
O Pregoeiro Oficial da Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana - EMLUR, no uso de 

suas atribuições, com fundamento no Art. 3º, Inciso IV da Lei Federal nº 10.520/2002, ADJUDICA 
o presente procedimento que tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS CONSIGNADO EM ATA 
PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE 
CAL ESPECIAL PARA PINTURA, DESTINADOS AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, ora 
licitado em favor da empresa CLARIT COMERCIAL EIRELI, CNPJ: 02.898.097/0001-27 com o item 
01, perfazendo o valor total de R$ 106.596,00 (CENTO E SEIS MIL QUINHENTOS E NOVENTA E 
SEIS REAIS), desta forma fica registrado que o valor global da licitação é de R$ 106.596,00 (CENTO 
E SEIS MIL QUINHENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS). 

João Pessoa, 07 de Novembro de 2016
Jacinta Firmino de Sousa Queiroga

Pregoeiro/Presidente da CPL - EMLUR
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURÚ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

José Alves Barbosa, 128 - Centro - Juru - PB, às 09:00 horas do dia 17 de Novembro de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa para 
compra de medicamentos e gêneros alimentícios para PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU PB, 
através de recursos do CONVÊNIO 075/2016 - SES - PARAÍBA.. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Federal nº 3555. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (83) 3484-1245.
E-mail: licitacaojuru@hotmail.com

Juru - PB, 05 de Novembro de 2016
Ronny Kleber Pereira de Lima- Pregoeiro Oficial 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA

TERMO DE RATIFICAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº  00001/2016
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL – Art. 24, incisos IV, da Lei nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, 

atualizada pela Lei nº 8.883, de 08 de Junho de 1994.
OBJETO: Contratação de empresa em executar os serviços com a implantação de um sistema 

de abastecimento de água completo, no sitio Brito, no sítio Fartura, no sítio Barreiros e no sítio 
Logradouro, neste município, pela contratação direta com a empresa SILVA E LEITE CONSTRU-
ÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP, cadastrada no CNPJ nº 17.287.720/0001-82, com o valor global 
de R$ 465.878,88 (quatrocentos e sessenta e cinco mil, oitocentos e setenta e oito reais e oitenta 
e oito centavos).  

RATIFICAÇÃO: Ratifico a presente Dispensa de Licitação, de acordo com o parecer do Advogado.
Ibiara -  PB, em  03 de Novembro de 2016.

PEDRO FEITOZA LEITE
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ
RESULTADO DA ANALISE DE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº. 007/2016
A Prefeitura Municipal de Sumé, através de sua CPL, torna público aos licitantes interessados, 

o resultado da fase de julgamento dos Documentos de Habilitação da Tomada de Preços nº. 
007/2016, que tem por objeto a EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS GRANÍTICAS EM 
DIVERSAS RUAS, conforme segue: EMPRESAS INABILITADAS: CONCRENOR CONSTRUÇÕES 
DO NORDESTE LTDA. - ME, por não atender ao disposto dos itens: 6.1.2.3; 6.1.2.3; SERVICON - 
SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA., por não atender ao disposto do item: 6.1.2.3 e 6.1.3.1. 
EMPRESAS HABILITADAS: Não houve. Não havendo licitantes habilitados, considera-se fracassado 
o processo licitatório. As razões que resultaram na inabilitação das empresas supramencionadas, 
encontram-se à disposição nos autos do processo licitatório que originou a Tomada de Preços 
em apreço. Maiores informações através do tel.: (83) 3353.2274, no horário das 08:00 às 13:00h.

Sumé - PB, 12 de setembro de 2016.
DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ
RESULTADO DA ANALISE DE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº. 008/2016
A Prefeitura Municipal de Sumé, através de sua CPL, torna público aos licitantes interessados, o 

resultado da fase de julgamento dos Documentos de Habilitação da Tomada de Preços nº. 008/2016, 
que tem por objeto a CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, conforme 
segue: EMPRESAS INABILITADAS: CONCRENOR CONSTRUÇÕES DO NORDESTE LTDA. - ME, 
por não atender ao disposto dos itens: 6.1.2.3; 6.1.2.3; SERVICON - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES 
CIVIS LTDA., por não atender ao disposto do item: 6.1.2.3 e 6.1.3.1. EMPRESAS HABILITADAS: 
Não houve. Não havendo licitantes habilitados, considera-se fracassado o processo licitatório. As 
razões que resultaram na inabilitação das empresas supramencionadas, encontram-se à disposição 
nos autos do processo licitatório que originou a Tomada de Preços em apreço. Maiores informações 
através do tel.: (83) 3353.2274, no horário das 08:00 às 13:00h. 

Sumé - PB, 12 de setembro de 2016.
DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ
RESULTADO DA ANALISE DE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº. 009/2016
A Prefeitura Municipal de Sumé, através de sua CPL, torna público aos licitantes interessados, 

o resultado da fase de julgamento dos Documentos de Habilitação da Tomada de Preços nº. 
009/2016, que tem por objeto a SEGUNDA ETAPA DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE COMER-
CIALIZAÇÃO DE ARTESANATO, conforme segue: EMPRESAS INABILITADAS: LOPES & MOURA 
CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. EPP, por não atender ao disposto dos itens: 6.1.1.3; 
6.1.2.1; 6.1.3.2.1; 6.1.3.3; 6.1.4.4 do Edital. CONSTRUTORA ARARA LTDA. por não atender ao 
disposto dos itens 6.1.4.4 do Edital; ALTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – ME por não 
atender ao disposto dos itens 6.1.3.2; 6.1.3.3 do Edital; BAIA INDÚSTRIA METALÚRGICA EIRELI, 
por não atender ao disposto dos itens 6.1.1.1;  6.1.1.3; 6.1.2.2; 6.1.3.2; 6.1.3.2; 6.1.4.3; 6.1.9 do 
Edital. EMPRESAS HABILITADAS: KARLA GOMES BEZERRA – ME e R.T.S CONSTRUÇÕES E 
SERVIÇOS LTDA. Caso não haja interposição de recurso, fica marcada a sessão de abertura das 
propostas de preços para o dia 17 de novembro de 2016, as 09h30min (horário local) ou na mesma 
hora do primeiro dia útil subsequente, na hipótese de não haver expediente na referida data, na 
sala da Comissão Permanente de Licitação na Avenida Primeiro de Abril, 390, Centro, Sumé – PB. 
Maiores informações através do tel.: (83) 3353.2274, no horário das 08:00 às 13:00h.. 

Sumé - PB, 03 de novembro de 2016.
DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA

Presidente da CPL
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO Nº 213/2016
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 040/2016
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ES-

PECIALIZADA EM FORNECIMENTO, ENTREGA E ACOMPANHAMENTO NA PLANTAÇÃO DE 
MUDAS E GRAMA ESMERALDA PARA PRAÇAS E LOGRADOURO PÚBLICO.

Tendo em vista que o procedimento licitatório tratado nos autos n° 213/2016, realizado na 
modalidade PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 040/2016, apontou como vencedor a empresa SIG 
AMBIENTAL CONSTRUTORA E PROJETOS LTDA, cadastrada sob o CNPJ Nº 17.609.476/0001-
27, para os itens de 01 a 27, perfazendo o valor global de R$: 361.141,00 (Trezentos e sessenta e 
um mil cento e quarenta e um reais), classificada pelo critério de menor preço por ITEM, com fulcro 
no Inciso VI do Art. 43 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, de 21 de Junho 
de 1993, ADJUDICO E HOMOLOGO o procedimento licitatório, em consequência, fica convocada 
a proponente para assinatura do instrumento de contrato, nos termos do Art. 64, caput, do citado 
diploma legal. 

Santa Rita/PB, 07 de Novembro de 2016.
Severino Alves Barbosa Filho

Prefeito Constitucional 
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2016
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00003/2016, que objetiva: Con-
tratação de empresa especializada em construção civil, para execução dos serviços de conclusão 
de pavimentação em paralelepípedos de diversas ruas localizadas no Município de Fagundes-PB; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: VN Construções 
e Incorporações Eireli - ME - R$ 196.607,90.

Fagundes - PB, 03 de Novembro de 2016
JOSÉ PEDRO DA SILVA - Prefeito

JW CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA CNPJ: 12.804.788/0001.178.
ESCRITÓRIO RUA AV. OSÓRIO PAES DE CARVALHO ROCHA, 00017 BAIRRO TAMBAU JOÃO 
PESSOA - PB CEP 58.038-102  ,ENDEREÇO DA OBRA: RUA TENENTE RIVALDO ANTONIO DE 
ARAUJO COM A RUA  OCEANO PACIFICO ! JD OCENIA ST 03 QD     JOÃO PESSOA PARAÍBA   
A EMPRESA TORNA PÚBLICO QUE RECEBEU DA SEMAM - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 
PARA A LICENÇA( LP) Nº 177/2016  LICENÇA DE PRÉVIA    PARA CONSTRUÇÃO  .

PH INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA-ME, CNPJ - 13.800.589/0001-54, torna publico que requereu a 
SEMAPA - Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo a Licença ( LO) Licença 
de Operação para a Fabricação de Produtos de papel, cartolina, papel cartão e papel ondulado 
situado a Rua: Antonio Francisco de Araujo número  333 Loteamento Morada Nova Cabedelo PB.

João Pessoa > Paraíba > terça-feira, 8 de novembro de 2016Publicidade
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