
Tintin Cineclube apresenta mostra de filmes em 

homenagem a Fernando Teixeira. PÁGINA 9
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clima & tempo
Sertão

Fonte: INMET

LitoraL

Altura
0.3m

Moeda

Informações úteis para a semana:Cariri-agreste

Marés Hora

Fonte: Marinha do Brasil

Altura

32o Máx.
25o  Mín.

35o  Máx.
20o Mín.

37o Máx.
22 Mín.

DÓLAR    R$ 3,166 (compra) R$ 3,167  (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 3,000  (compra) R$ 3,330  (venda)
EURO   R$ 3,491  (compra) R$ 3,496   (venda)

l Consea pede suspensão dos cortes no Bolsa Família na PB. Página 3

l Mais 2 pessoas podem estar envolvidas na morte de Vivianny. Página 6

l Quilombolas se preparam para venda direta ao consumidor. Página 7

l Petrobras volta a cortar preço de gasolina e diesel nas refinarias. Página 14

Sol e poucas 
nuvens

Sol e poucas 
nuvens

www.paraiba.pb.gov.br auniao.pb.gov.br Twitter > @uniaogovpb

FOTO: Divulgação

Audiência em Brasília
apressa demandas da PB

A audiência de ontem do governador Ricardo Coutinho com o ministro da Fazenda, Henrique Meireles, abriu caminho para a 
aceleração de pleitos do Estado. Uma nova reunião, desta vez com o presidente Temer, já está marcada para o dia 16.  PÁGINA 3

reuNIãO NO MINIsTérIO dA FAzeNdA

Nublado com 
chuvas ocasionais

facebook.com/uniaogovpb

Os dois imóveis localizados na 
orla de Tambaú, em João Pessoa, 
podem ser arrematados por até 
R$ 246 milhões.  PÁGINA 3

Previsão é de que 1,5 mil 
jovens entrem na disputa por 
560 vagas e façam as provas no 
dia 30 de novembro.  PÁGINA 5

Hotéis Tambaú
e Ouro Branco vão
a leilão amanhã

Liceu Paraibano
inscreve para seleção 
de novos alunos

Hotel Tambaú foi incluído no
2o leilão do ano da Justiça Federal

Colégio é um dos mais tradicionais 
e concorridos da rede pública

Educação Justiça Federal
FOTO: Arquivo

FOTO: Ricardo Araújo

FOTO: Lênin Braz

FOTO: Evandro Pereira

Habitação Emprego
Caixa reduz taxa 
de juros do crédito 
imobiliário no País

 

Micro e pequenas 
empresas geram 
905 vagas na PB

 

Limite mínimo de fi-
nanciamento pelo Sistema 
Brasileiro de Poupança e 
Empréstimo foi reduzido 
para R$ 80 mil.  PÁGINA 19

Mercado obteve desem-
penho melhor do que as 
médias e grandes empresas, 
que fecharam 338 postos 
em setembro.  PÁGINA 19

ALTA

05h32

17h58

0.7m

0.7m

baixa

baixa

11h58 1.9m

estudantes fazem 
ocupação na uFPB 

Assembleia debate 
reforma do ensino 

Alunos estão acampados 
no Centro de Vivência do cam-
pus I desde segunda-feira em 
protesto contra a PEC 55, que 
tramita no Senado.  PÁGINA 4

Estudantes e professores 
do IFPB participaram de au-
diência sobre as ocupações 
das escolas.  PÁGINA 4

Contra a PeC do Teto de Gastos

Ontem pela manhã, o movimento realizou uma reunião preparatória para as atividades de mobilização na UFPB; cerca de 40 estudantes integram o protesto
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UNInforme

LEILÃO DE hOtéIs FEchOu quEstÃOsuRDEz unILAtERAL

ELEIÇÃO nO sEnADO: PMDB PODE OPtAR POR LIRA

Após o vereador João dos San-
tos (PR) cobrar do deputado 
Jutay Meneses (PRB), publica-
mente, o cumprimento de um 
acordo que manteria seu filho, 
Emano Santos (PTN), suplen-
te, na AL-PB, o parlamentar 
reagiu com irritação: “Não sou 
menino de recado, não aceito 
pressão”, disse, afirmando 
que não pretende tirar licen-
ça para que Santos continue 
como deputado.

Dois grandes hotéis de João 
Pessoa, ambos em Tambaú, 
vão a leilão amanhã, por cau-
sa de dívidas dos dois esta-
belecimentos com a União: 
um é o icônico Hotel Tambaú, 
cartão postal de João Pes-
soa, avaliado em R$ 212 mi-
lhões; o outro é o Hotel Ouro 
Branco, avaliado em R$ 34 
milhões. O leilão ocorrerá no 
auditório da Justiça Federal, 
em Campina Grande.

Tramita na AL-PB projeto de 
lei que estabelece a surdez 
unilateral como deficiência 
auditiva. De autoria do de-
putado Nabor Wanderley 
(PMDB), a matéria interessa 
as pessoas que fazem con-
cursos para ingressar na 
administração pública e na 
área privada. Assim, poderão 
ser incluídas nas quotas de 
vagas destinadas aos porta-
dores de deficiência.

cARtAxO vAI cOngELAR sEu sALáRIO?
Pouco antes das eleições de outubro, o presidente da Câmara de Vereadores de João Pessoa, Durval 
Ferreira (PP), anunciou que não haveria aumento dos salários de vereadores, fruto de um acordo dos 27 
vereadores da Casa. Ontem, ele ratificou a decisão. A expectativa, agora, é saber se o prefeito Luciano 
Cartaxo (PSD) vai adotar igual procedimento, congelando o seu salário, o do vice e dos secretários muni-
cipais, dando um exemplo de austeridade nesses tempos de crise econômica. Tem até 20 de dezembro 
para tomar a decisão, quando ocorrerá a última sessão dessa legislatura.

MAIs FAvORItIsMO
“cuIDE DE suA OBRA”

Nos últimos dias, o senador Raimundo Lira (PMDB-PB) vem negando, terminantemente, que tem a pretensão de 
disputar a presidência do Senado, em fevereiro, quando termina o exercício de Renan Calheiros (PMDB-AL). A ne-
gativa do peemedebista tem uma justificativa: ele teria um acordo com o senador Eunício de Oliveira (PMDB-CE), 
que o indicou para presidente da Comissão Especial do Impeachment, que resultou na cassação da presidente 
Dilma Rousseff. Ocorre que a recente decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) de proibir réus em ações penais de 
integrar a linha sucessória presidencial, terminou, digamos, por ‘beneficiar’ Lira. É que Eunício de Oliveira poderá 
se tornar réu se a Procuradoria Geral da República (PGR) denunciá-lo ao STF. Por enquanto, a PGR apenas pediu a 
abertura de uma ‘petição autônoma’, procedimento que visa avaliar se existem elementos concretos para que seja 
determinada a abertura de um inquérito sobre o senador. Ele foi citado em delação premiada do ex-diretor 
de Relações Institucionais do grupo Hypermarcas, Nelson José de Mello: Eunício Oliveira teria recebido, em 
esquema de caixa 2, R$ 5 milhões para a sua campanha ao governo do Ceará, em 2014. Pelo sim, pelo não, 
o PMDB poderá escolher um candidato que não esteja na mira da Justiça, como é o caso de Raimundo Lira.

Ricco Farias
papiroeletronico@hotmail.com
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O deputado Buba Germano (PSB), irô-
nico, respondeu ao prefeito Luciano 
Cartaxo, que se posicionou contra a 
transferência da sede da AL-PB para a 
Av. Epitácio Pessoa. Fez menção a obra 
municipal que se arrasta há anos: “Em 
quatro anos, não conseguiu concluir 
uma ‘banda’ da passagem [na Av Bei-
ra Rio], imagino que com mais quatro 
não consiga também o outro lado”.

 Crônica gonzaga Rodrigues - gonzagarodrigues33@gmail.com
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O favoritismo de Raimundo Lira para ser indicado 
candidato do PMDB à presidência do Senado ain-
da pode ser analisado de outro ponto de vista. É 
que entre os parlamentares do partido, apenas 
ele e as senadoras Rose de Freitas (ES) e Kátia 
Abreu (TO) não podem se tornar réus em pro-
cessos no STF, pois não há denúncias contra eles 
nem processo investigatório preliminar.

              A força do comício 

A julgar pela insistência como os candi-
datos à presidência norte-americana, neste 
pleito, apelaram para o comício, a velha for-
ma de convencimento eleitoral não foi pas-
sada para trás por um estado que tem sido 
modelo em tudo, sobretudo para nós brasi-
leiros. 

Não houve dia, na campanha eleitoral 
encerrada na véspera do pleito, que Hillary e 
Trump não aparecessem inflamados na mul-
tidão, batendo-se pelas suas balizas. A televi-
são, pelo que se viu, foi um instrumento do 
comício e não o comício. 

É certo, para quem se lembre, que os 
nossos comícios chegaram a um esvazia-
mento de conteúdo e, consequentemente, de 
afluência popular que eram mais um show 
de artistas contratados do que mensagem 
eleitoral. Os últimos comícios de minha lem-
brança foram os de João Agripino versus Rui 
Carneiro na campanha de 1965. O “mago” 
de Catolé já fugindo da antiga retórica e dos 
palanques tradicionais, um pé na carroceria, 
outro na grade do caminhão, rosnando uma 
conversa que era mais diálogo do que um 
discurso formal. Mas tendo o povo pela fren-
te, diante de si, numa comunicação solidária, 
de ida e de volta, de perguntas e respostas de 
influência direta e mútua entre povo e can-
didato. Chegou ao atrevimento: “Dizem que 
o sr. gosta muito é de mulher!” E o Mago, em 
cima da bucha: “Pelo que sei, não é lá esses 
grandes defeitos”. 

Veio o regime de exceção que não proi-
biu o comício mas proibiu a liberdade. Do 
governador ao prefeito, suprimiu-se a esco-
lha popular. O senador, o deputado sempre 
dependeram, em sua maioria, do esforço in-
dividual condicionado a grandes apoios do 
poder ou dos recursos pessoais fossem de 
que natureza fossem. 

E as campanhas passaram a restringir-
se às técnicas de comunicação indireta, de-
pendendo de especialistas pagos para botar 
conversa na boca dos candidatos. 

Desde Marcos Freire, candidato a se-
nador por Pernambuco, que o comício se 
passou para a televisão. Só que, com uma 
atuação marcante na luta contra o regime, o 
grande pernambucano tinha de sobra o que 
dizer. E rompeu todas barreiras numa vitó-
ria consagradora em 1974, eleito senador. A 
legislação eleitoral, mesmo na ditadura, per-
mitia mais tempo diário para o candidato se 
fazer. E Marcos Freire se fez. 

Hoje, gozando de liberdade plena, os 
candidatos não gozam de tempo para um de-
bate consequente, nem se prepararam para 
isso. E o horário eleitoral é desligado, restan-
do o debate com regras que mais limitam do 
que animam. 

Já a matriz cultural da modernidade goza 
a felicidade de ser conservadora no apelo di-
reto do comício. A revolução eletrônica aju-
da, amplia, universaliza, mas não substitui o 
calor do discurso. 

E as campanhas passaram a restringir-se às técnicas de comunicação indireta, 
dependendo de especialistas pagos para botar conversa na boca dos candidatos.”

O boletim sobre o mercado de tra-
balho no país, divulgado ontem pelo 
Instituto Nacional de Pesquisa Econô-
mica Aplicada (Ipea), trouxe um dado 
preocupante: foi mais difícil para jo-
vens entre 14 e 24 anos conseguirem 
vagas de emprego neste primeiro se-
mestre em comparação a igual período 
do ano passado. É um indício claro de 
que a crise econômica vem atingindo 
de forma mais severa essa faixa etária 
que, ou está em busca do primeiro em-
prego ou tem pouca experiência pro-
fissional.

Os números divulgados pelo Ipea 
corroboram a dificuldade de os jovens 
ingressarem no mercado de trabalho, 
desde que a crise econômica recru-
desceu no país. A taxa de desemprego 
na faixa etária supracitada passou de 
19,3%, no primeiro semestre de 2015, 
para 26,5% no mesmo período de 2016

Mas não é de hoje que a população 
jovem vem sofrendo os efeitos do de-
semprego no país, fato este que torna 
ainda mais urgente a discussão sobre 
mecanismos que possam oferecer 
mais oportunidades para esse contin-
gente. E a prova que essa situação vem 
se repetindo, ao longo dos anos, é que 
entre 1995 e 2003, a taxa de desem-
prego na população economicamente 
ativa entre 15 e 19 anos saltou de 13% 
para 23%, percentual este que é mais 
que o dobro da média nacional.

Uma explicação para o aumento 

das taxas de desemprego nessa faixa 
estaria, de acordo com especialistas, 
seria que os jovens estão protelando o 
ingresso no mercado de trabalho para 
se qualificar melhor, em face da eleva-
ção do nível de competitividade, que 
requer profissionais mais habilitados 
para um sem número de funções.     

Fato é que nem sempre a educação 
que esses jovens estão recebendo nas 
escolas, no ensino médio, é adequada 
às exigências do mercado, o que pode 
ser outro aspecto que explica a dificul-
dade de eles conseguirem empregos. 
E a deficiência do ensino é outro fator 
agravante a essa situação. O Sistema 
Nacional de Avaliação da Educação 
Básica, teste que é realizado pelo Mi-
nistério da Educação, registrou que 
38,6% dos jovens que completaram o 
ensino médio não tinham capacidade 
de leitura compatível nem com a 8ª sé-
rie do ensino fundamental. 

O investimento num modelo de 
escola em tempo integral e profis-
sionalizante, como vem ocorrendo 
na Paraíba, parece ser uma solução 
que deveria ser adotada, com mais 
intensidade, em nível nacional. Cer-
tamente, uma escola que prepara o 
aluno para o mercado de trabalho 
é um instrumento eficaz para abrir 
novas perspectivas para os jovens, 
dando-lhes mais oportunidades para 
ingressar com qualificação no con-
corrido mercado de trabalho do país. 

Trabalho e juventude
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Audiência cria ambiente para 
Fazenda apressar pleitos da PB

O senador Raimundo 
Lira (PMDB) avaliou de forma 
positiva a audiência do gover-
nador Ricardo Coutinho com 
o ministro da Fazenda, Hen-
rique Meireles, na tarde dessa 
terça-feira (8). O senador ava-
lia que o contato do governa-
dor e de sua bancada federal 
com o ministério foi muito 
bom porque ele criou as con-
dições para que o Ministério 
da Fazenda apresse os pleitos 
da Paraíba. 

Acompanharam o gover-
nador, além de Raimundo Lira, 
os deputados federais parai-
banos Wilson Filho (PTB), Da-
mião Feliciano (PDT), André 
Amaral (PMDB), Hugo Motta 
(PMDB) e Veneziano Vital 
(PMDB), o secretário João 
Azevedo e o procurador-geral 
do Estado, Gilberto Carneiro. 

Segundo Lira, a greve dos 
técnicos da Secretaria do Te-
souro Nacional durante mais 
de 50 dias atrasou o processo 
de empréstimos e financia-
mentos do Ministério da Fa-
zenda, prejudicando os esta-
dos e também as demandas 
da Paraíba. 

“As demandas da Para-
íba ainda vão demorar um 
pouco por conta desse atraso 
da greve que aconteceu na 
Secretaria do Tesouro Na-
cional. Prejudicou não só a 
Paraíba, mas também outros 
estados”, disse. 

O senador paraibano 
intermediou, também nessa 
terça-feira (8), em Brasília, o 

contato do governador Ricar-
do Coutinho com o presiden-
te Michel Temer, marcando 
para o dia 16 de novembro a 
audiência entre o governador 
socialista e o presidente da 
República.   

De acordo com Lira, o 
ministro Gedel Vieira ofere-
ceu a possibilidade da audi-
ência com o presidente Mi-
chel Temer acontecer nesta 
quarta-feira (9), mas o go-
vernador Ricardo Coutinho 
vai fazer uma cirurgia nesta 
data, e além disso, Ricardo 
preferiu o dia 16 para poder 
levar a pauta com mais tran-
quilidade para o presidente 
da República.

“A minha ligação política 
e pessoal com o governador 
é uma ligação consistente e 
meu interesse é que ajudando 
o Governo da Paraíba eu estou 
ajudando o meu Estado da Pa-
raíba”, disse Raimundo Lira.

Agenda confirmada
“O presidente falou comi-

go e com o senador Raimundo 
Lira por telefone, confirmando 
a data. Iremos tratar de assun-
tos de interesse do povo da Pa-
raíba”, afirmou Ricardo Couti-
nho. O senador Raimundo Lira 
avisa que terá a oportunida-
de de adiantar algumas das 
questões ainda essa semana. 
“Acompanharei o governador 
no dia, mas terei a oportuni-
dade de tomar um café com o 
presidente essa semana e con-
versar com ele a respeito de 
todas as demandas que estão 
surgindo atualmente no Esta-
do”, completou. (Com infor-
mações do portal ClickPB)

A Justiça Federal na Pa-
raíba promoverá o segundo 
Leilão Judicial do ano nesta 
quinta-feira (10), a partir das 
9h, no auditório da Subseção 
Judiciária de Campina Grande. 
Quem não puder se deslocar 
até a Rainha da Borborema 
poderá participar da hasta pú-
blica nas modalidades telepre-
sencial (videoconferência para 
João Pessoa, Sousa, Monteiro, 
Patos e Guarabira) ou virtual. 

Os imóveis da hotela-
ria pessoense são os bens de 
maior destaque deste leilão. 
O Hotel Tambaú, cartão postal 
de João Pessoa, está avaliado 
no valor de R$ 212 milhões; já 
o Hotel Ouro Branco, localiza-
do na Avenida Nossa Senhora 
dos Navegantes, no mesmo 
bairro, está avaliado em R$ 34 
milhões. A novidade é que os 
bens poderão ser arremata-
dos  por um  mínimo de até 
50% do valor da avaliação, 
conforme determina o Novo 
Código de Processo Civil.

Um prédio de propriedade 
do Instituto de Pneumologia 
da Paraíba, localizado na Rua 
Dra. Neuza Andrade, no bair-
ro Jardim 13 de maio, em João 
Pessoa, da mesma forma, vai a 
leilão  avaliado por R$ 10,8 mi-
lhões. O imóvel onde funciona 
o Colégio Geo, por sua vez, 
saiu da lista por motivo de pa-
gamento da dívida. 

Também serão disponibi-
lizados para arremate equi-
pamentos de informática 
(computadores, impressoras, 
copiadoras), automóveis, imó-
veis (apartamentos, casas, lo-
tes), entre outros materiais 
como obras de arte e pedras 
de esmeraldas lapidadas. 

Nesta 1ª praça, serão le-
vados a leilão bens relativos 
a processos que tramitam nas 
1ª, 2ª, 3ª e 5ª   Varas, em João 
Pessoa; nas 4ª, 6ª e 10ª Varas, 
em Campina Grande; e nas 8ª 
(Sousa), 11ª (Monteiro), 12ª 
(Guarabira) e 14ª (Patos) Varas 
Federais no Estado. 

Leilão Eficaz
Dentro do projeto Leilão 

Eficaz da JFPB, o evento se 
repetirá, em 2ª data, no dia 
24 de novembro, às 9h, tam-
bém em Campina Grande, com 
as transmissões nas modalida-
des telepresencial e virtual. 

De acordo com o diretor 
de Secretaria da 5ª Vara Fe-
deral, Helio Aquino, a prática 
vem demonstrando que é bem 
melhor adquirir determinados 
bens em leilão judicial, face à 
vantagem que se oferece em 
relação aos preços praticados 
no mercado. “Ainda é possí-
vel que alguns bens venham a 
ser adquiridos através de pa-
gamento parcelado, bastan-
do, para tanto, verificar o que 
prevê o edital de leilão, no to-
cante ao bem específico que se 
deseja arrematar”, afirmou. 

Mais informações poderão 
ser obtidas pelo Edital disponí-
vel no endereço www.jfpb.jus.
br, na área reservada ao Leilão 
Eficaz.

Hotel Tambaú vai a leilão amanhã
JUSTIÇA FEDERAL

FOTO: Felipe Gesteira

Tradicional cartão postal da capital paraibana, Hotel Tambaú poderá ser arramatado pelo valor inicial de R$ 106 milhões

Diante de queixas de 
pessoas, informações de con-
selheiros e denúncias nos 
meios de comunicação, onde 
o Governo Federal e gesto-
res municipais vem cortando 
varias pessoas beneficiadas 
com o programa Bolsa Famí-
lia, ante justificativas pouco 
aceitáveis. Para o Consea-PB 
tem sido uma afronta ao di-
reito humano a alimentação, 
pois os cortes indiscrimi-
nados ferem a dignidade de 
quem mais precisa do auxílio.  

O  Consea-PB solicitou 
em audiência ao Dr. José Go-
doy Bezerra, procurador do 
Ministério Público Federal, 
para que o mesmo agilizasse 
uma ação suspendendo blo-
queio de qualquer corte no 
programa na Paraíba, até que 
se faça as devidas atualização 
do cadastro e cruzamentos 
necessários, evitando que 
pessoas dentro das condicio-
nalidades, padeçam em suas 
necessidades básicas, com 
privação alimentar e sofri-
mento em toda a família.

Para Arimatéia França, 
presidente do Conselho Esta-
dual de Segurança Alimentar 
e Nutricional, o Bolsa Família 
é um direito conquistado pela 
população mais carente, mas 
que qualquer corte interfere 
diretamente em várias cama-
das da sociedade, pois a cada 
R$ 1 pago tem um impacto 
de R$ 1,78 na economia, por-
tanto aquece toda a cadeia 

produtiva independente da 
camada social. 

“O que temos visto é 
uma perseguição aos direitos 
conquistados pelos mais ca-
rentes, pessoas que não têm 
a quem socorrer”, destacou 
Arimatéia França.

O Consea da Paraíba 
aponta que é preciso esclare-
cer a redução dos valores des-
tinados para o Estado, pois, 
em 2015 foram repassados 
um bilhão e noventa e oito  
milhões, já em 2016 só 855 
milhões de reais, mesmo ten-
do um acréscimo de 12% para 
cada beneficiado, quebrando a 
lógica da busca ativa para in-
clusão social, que vinha cres-
cendo gradativamente.

 
Audiência pública
Para o procurador dos di-

reitos do cidadão-MPF, Dr. José 
Godoy o fato merece uma aten-
ção especial e vai convocar uma 
audiência publica juntamente 
com o MP Estadual, para o dia 
21 de novembro, para que jun-
tamente com a Caixa Econômi-
ca Federal, Governo do Estado, 
Prefeituras, Comissão de Direi-
tos Humanos da OAB-PB, Con-
selhos Tutelares, Consea Esta-
dual e municipais, Conselhos 
de Assistências, Assembleia 
Legislativa e também com os 
beneficiários do programa que 
tiveram seus direitos cortados 
ou que estão dentro do perfil e 
não conseguem entrar por re-
dução dos valores. 

Conselho pede suspensão 
dos cortes de beneficiários 

BOLSA FAMÍLIA

A Assembleia Legisla-
tiva da Paraíba, através do 
Departamento de Informá-
tica, realiza nessa quarta 
e quinta-feira (9 e 10), o 
III Workshop Interno em 
Tecnologia da Informação. 
O evento acontece no au-
ditório João Eudes e será 
aberto pelo presidente da 
ALPB, deputado Adriano 
Galdino, às 9h30.

A primeira palestra 
do workshop terá o tema 
“Rumo ao Processo Legisla-
tivo”, proferida pelo secre-
tário legislativo Washing-
ton Rocha de Aquino. 

Consta da programa-
ção nos dois dias temas 
específicos da área Tecno-
logia da Informação: Nor-

mas Gerais de Utilização 
da Rede, Uso de E-mail 
Corporativo e Acesso à In-
ternet; Sistema de Vídeo-
conferência; Apresentação 
da dinâmica de uso do Por-
tal Modelo implantado em 
Assembleias Legislativas e 
em Câmaras de Vereadores 
no Brasil; Transparência, 
Serviço de Informação ao 
Cidadão; Serviços de Atas 
Digitais e Vídeo Stream-
ming.

O secretário legislativo 
da ALPB, Washington Ro-
cha, destaca a importância 
do III Workshop para os ser-
vidores da Casa de Epitácio 
Pessoa. “O Departamento 
de Informática é dinâmico 
e tem trazido importantes 

temas tanto para a parte de 
assessoramento parlamen-
tar quanto para a assistên-
cia técnica das comissões, 
além de temas de interesse 
também da população como 
transparência nos serviços 
de informação, por exemplo 
com relação à tramitação de 
matérias”.  O workshop na 
verdade molda uma nova 
atitude administrativa que 
envolva informação, inse-
rindo a sociedade dentro do 
Poder Legislativo, acrescen-
ta o secretário legislativo.

Para o diretor-geral do 
Departamento de Informá-
tica da Assembleia Legisla-
tiva, Francisco das Chagas 
Perigo, o III Workshop vai 
transmitir aos servidores 

da Casa pontos que são re-
levantes em termos de sis-
temas de informatização 
da Assembleia Legislativa. 
“Por exemplo está sen-
do implantado na Casa há 
mais de um ano o sistema 
do apoio ao processo legis-
lativo, estamos fazendo a 
inclusão de todos os gabi-
netes dos deputados como 
também a parte de acesso 
a essa tecnologia através 
de notebooks instalados no 
plenário”, destacou. 

Francisco Perigo infor-
ma que, para participar do 
evento, os servidores da 
ALPB não precisam se ins-
crever, mas é fundamental 
que participem desta for-
mação.

Assembleia realiza workshop sobre TI
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Encontro entre Ricardo e 
Temer foi intermediado pelo 
senador Raimundo Lira
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Políticas

AL debate ocupação de escolas com 
estudantes em audiência pública

A Assembleia Legislati-
va da Paraíba (ALPB) reali-
zou nessa terça-feira (8) uma 
audiência pública para deba-
ter com estudantes e profes-
sores as ocupações dos Ins-
titutos Federais da Paraíba 
(IFPB), que vêm sendo reali-
zadas por estudantes secun-
daristas contrários à aprova-
ção da Medida Provisória do 
Ensino Médio e à (Proposta 
de Emenda Constitucional) 
PEC do Teto de Gastos.

A audiência foi presidida 
pelo deputado estadual Anísio 
Maia (PT), autor da proposi-
tura, e também contou com a 
presença da deputada Estela 
Bezerra (PSB) e dos deputa-
dos Bosco Carneiro (PSL), Frei 
Anastácio (PT), Jeová Campos 
(PSB), Hervázio Bezerra (PSB) 
e Tovar (PSDB). Participaram 
também do debate estudantes 
de escolas secundaristas de 
João Pessoa e da Região Me-
tropolitana, além de professo-
res e representantes da socie-
dade civil organizada.

Anísio justificou que a 
audiência teve como objeti-
vo alertar a população sobre 
o real motivo dos estudantes 
em realizar as ocupações, que 
vêm sendo feitas em todo o 
País contra a MP 746 e a PEC 

Ocupações acontecem como 
protesto contra propostas 
recentes do Governo Federal

Deputada estadual Estela Bezerra afirma que País passa por uma inversão de valores que ataca principalmente a juventude

241. Anísio Maia chamou 
atenção dos presentes para 
denunciar que o ministro da 
Educação, Mendonça Filho, 
não possui, segundo ele, sen-
sibilidade com a Educação Pú-
blica do País e sim com a rede 
privada de ensino.

A deputada Estela Be-
zerra acrescentou que o 
Brasil vem sofrendo uma in-
versão de valores, que ataca, 
principalmente, a juventude 
do País. Para a deputada, as 
manifestações realizadas pe-

los alunos secundaristas são 
legítimas e merecem o apoio 
de todos. O deputado esta-
dual Jeová Campos lembrou 
que a Casa de Epitácio Pessoa 
não poderia se ausentar da 
realização de um debate tão 
importante. O deputado cri-
ticou a gestão do presidente 
Michel Temer e, principal-
mente, o processo que tirou 
a ex-presidente Dilma Rou-
sseff do cargo. O deputado 
Frei Anastácio parabenizou 
os estudantes pelas ocupa-

ções e disse ter convicção 
que eles serão responsáveis 
pelas principais mudanças 
que acontecerão no País. 

O professor do IFPB no 
campus de Cabedelo, Lício 
Romero, elogiou a Assem-
bleia Legislativa pela inicia-
tiva de realizar a audiência 
pública visando discutir uma 
temática tão importante no 
atual momento do País. Ele 
criticou a elaboração da PEC 
241 e da MP 746 e parabeni-
zou os estudantes pelas ocu-

pações que vêm realizando. 
A estudante secunda-

rista Andreza Aryanne, 16, 
também usou a tribuna do 
plenário durante a audiên-
cia para comentar a respei-
to das ocupações que vêm 
sendo realizadas na Paraíba. 
Andrezza cobrou da impren-
sa uma melhor divulgação a 
respeito do real motivo pelo 
qual os estudantes vêm ocu-
pando escolas em todo o País. 
A estudante afirmou que a 
imprensa não tem dado voz 

aos estudantes e os mostra 
na mídia de forma errônea. 
“A imprensa divulga que so-
mos baderneiros e que que-
remos atrapalhar o Enem e 
este não é o nosso objetivo. 
Nós queremos unir os estu-
dantes em prol da melhoria 
do ensino. Eles não querem 
que a gente estude, querem 
contribuir que continuemos 
burros e calados”, declarou a 
estudante.

A PEC 241, de autoria 
do presidente Michel Te-
mer, e que já foi aprovada 
em dois turnos na Câmara 
dos Deputados, visa instituir 
por 20 anos o novo regime 
fiscal para todos os Poderes 
da União, fixando para cada 
ano a despesa primária dos 
Poderes Executivo, Judiciário 
e Legislativo. De acordo com 
a matéria, os valores fixados 
serão corrigidos em cada 
ano pela variação do Índice 
Nacional de Preços ao Con-
sumidor Amplo (IPCA). 

A MP 746, promove al-
terações na estrutura do 
Ensino Médio, implantando 
escolas de tempo integral, 
determinando as disciplinas 
de Língua Portuguesa e Ma-
temática como obrigatórias, 
assim como o ensino da Lín-
gua Inglesa a partir do sexto 
ano e restringindo a obriga-
toriedade das disciplinas de 
Artes, Educação Física, Filo-
sofia e Sociologia.

FOTO: Divulgação/ALPB

O Diretório Cen-
tral dos Estudantes do 
Iesp vai promover nesta 
sexta-feira (11), às 19h, 
um debate acerca da 
Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC) 241, a 
chamada “PEC do Teto”, 
ou “PEC da Morte”, que 
congela os investimen-
tos públicos em até 20 
anos e, após sua apróva-
ção na Câmara dos De-
putados, agora tramita 
no Senado com o nome 
de PEC 55. O evento será 
no auditório do bloco F 
nas dependências da Fa-
culdade Iesp, em Cabe-
delo. Os convidados são 
a deputada estadual Es-
tela Bezerra (PSB) que é 
contra, e o deputado fe-
deral Pedro Cunha Lima 
(PSDB), que é a favor. 

A entrada são dois 
quilos de alimentos não 
perecíveis, que serão 
doados à comunidade 
Filhos da Misericórdia, 
de Padre George, para 
as pastorais de rua, que 
entregam alimentos dia-
riamente aos morado-
res de rua. As inscrições 
ainda podem ser feitas 
através do e-mail: (dce@
iesp.edu.br). O evento 
irá valer 10 horas-aula 
para alunos da institui-
ção de ensino.

De acordo com Lu-
cas Rodrigues, presiden-
te do DCE, os parlamen-
tares são as melhores 
vozes nesse momento 
para debater um tema 
tão complexo. “A ideia 
veio assim que pensa-
mos em realizar o de-

bate e observamos que 
mesmo com professores, 
estudiosos, advogados, 
etc o tema não teria a 
tal explicação técnica e 
ficaria um vácuo naqui-
lo que os palestrantes 
acreditam ser, ou naqui-
lo que realmente é, que 
realmente aparece no 
projeto”, ressalta.

O mediador será o 
advogado membro da 
Ordem dos Advogados 
do Brasil - seccional Pa-
raíba, Lucas Henriques, 
que é presidente da 
Comissão dos Hono-
rários Advocatícios da 
OAB-PB, com as partici-
pações dos professores 
Ricardo Duarte (UFRN) 
e Gilbert Patsayev.

O evento será uma 
mesa redonda em um 
formato informal, 
onde o intuito é acima 
de tudo esclarecer os 
alunos e o público em 
geral. “Teremos um pri-
meiro momento onde 
todos de forma iguali-
tária terão oportunida-
de de falar sua opinião, 
e um segundo momen-
to de perguntas em 
que ambos, a favor ou 
contra, terão a oportu-
nidade de responder”, 
lembrou Lucas.

Para Lucas esse de-
bate será de extrema 
importância para quem 
quer eximir todas as dú-
vidas que restam sobre 
esse que é sem dúvi-
da um dos projetos de 
emenda a constituição 
que mais gerou polêmi-
ca nos últimos anos.

Iesp promove debate 
sobre a ‘PEC do Teto’

EVENTO BENEFICENTE

Em contraposição à 
Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC) 241, que 
congela os investimentos 
do Governo Federal por até 
20 anos, mais de 40 alunos 
da Universidade Federal da 
Paraíba (UFPB) ocuparam 
na tarde de ontem o Centro 
de Vivência da Universi-
dade. Os estudantes de di-
versos cursos reuniram um 
total de 22 barracas para 
passar a noite na institui-
ção. A ação, realizada desde 
segunda-feira (7),  contou 
com a presença de profes-
sores e servidores públicos, 
que prestaram apoio aos 
acadêmicos entregando 
panfletos, abordando pes-
soas para explicar sobre a 
PEC 241, aprovada em dois 
turnos na Câmara dos De-
putados e que agora trami-
ta no Senado com o nome 
de PEC 55. O ato público 
teve várias atividades du-
rante a tarde e a noite, com 
aulas públicas e exibição de 
filmes com temas políticos. 
As programações vão conti-
nuar durante toda semana.

A aluna de Serviço So-
cial, Priscila Alves, afirmou 
que todos os acadêmicos 
estão assistindo as aulas 
normalmente e que eles 
não têm previsão de deso-
cupar a UFPB “enquanto a 
PEC não cair”. A estudante 
comentou que não esperava 
ter uma receptividade tão 
positiva das pessoas, e que a 
ocupação tem o objetivo de 
se somar às manifestações 
nacionais,  que estão ocor-
rendo em 1.300 escolas e 
134 universidades. 

O maior produto des-
sa ação é levar a questão 
da conscientização para 
a população em geral, in-
formar sobre a importân-
cia do porquê lutar contra 

a PEC 241, e esclarecer 
para a comunidade a ori-
gem da dívida, de acordo 
com a professora titular da 
UFPB e membro fundador 
do Coletivo Representati-
vo dos Docentes em Luta 
(Cordel), Cristine Hirsch 
Monteiro, que acredita não 
haver necessidade do ajus-
te fiscal.   “Junto à luta dos 
estudantes vem a Reforma 
do Ensino Médio, a Lei da 
Mordaça, que o Governo 
tenta impor para silenciar  
a população. A dívida pre-
cisa ser auditada, e nós 
não precisamos passar por 
esse aperto que estamos 
vivendo”, declarou. A pro-
fessora Cristine afirmou 
que sexta-feira (11) terá 
um movimento nacional, 
que também será contra a 
PEC 241 e pela solicitação 
da auditoria da dívida. 

Programações
De acordo com a do-

cente Cristine Hirsch Mon-
teiro, as programações da 
ação vão acompanhar as 
atividades normais do En-
contro Unificado, que ocor-
re na UFPB, e que o Centro 
de Vivência será apenas 
um ponto de referência e 
o local onde os estudantes 
vão ficar alojados à noite. 
Durante toda a semana es-
sas ações vão de panfleta-
gens, a aulas públicas, fina-
lizando com o CineClub.

O aluno de Relações 
Internacionais, Nilson Ri-
beiro, afirmou que os cor-
tes estão mais agressivos 
depois que o governo de 
Michel Temer assumiu, 
pois as medidas impostas 
estão “tirando direitos que 
foram conquistados com 
muito esforço”. Durante 
três semanas os alunos fi-
zeram mobilizações para 

Centro de Vivência da UFPB é ocupado
MAIS PROTESTOS

Ação iniciada na segunda-feira abriga estudantes em 22 barracas

que fosse decidida a ocu-
pação, realizada ontem, a 
fim de  conseguir resistir 
de uma forma mais asser-
tiva e reconhecer o prota-
gonismo em uma luta his-
tórica. “Ocupar nos garante 
um sentido mais incisivo, 
trazendo pra gente uma 
possibilidade de entender 
como a educação e a saúde 
estão sendo afetadas. Con-
vidamos os servidores que 
estão em greve para nos 
apoiar, além de estudantes 
de cursos de Direito, Psi-
cologia, Engenharia, com a 
ideia de discutir a educa-
ção, resistir e formar uma 
nova proposta para conse-
guir derrubar essa propos-
ta”, disse o estudante.

Ocupação no IFPB
Os alunos que haviam 

desocupado o Instituto Fe-
deral da Paraíba (IFPB) na 
sexta-feira (4), em decor-
rência do Exame Nacional 
do Ensino Médio (Enem), 
retomaram as ocupações 
na segunda-feira (7), sem 
previsão de término. As 
ações estão ocorrendo nos 

campi de João Pessoa, Ca-
bedelo e Sousa.  

O aluno do curso de 
Design Gráfico do campus 
de Cabedelo, Lênin Braz, 
afirmou que os alunos rece-
beram mantimentos da po-
pulação e que a ocupação 
está sendo pacífica, mas 
que todos vão resistir até 
o fim da PEC 241. Na pro-
gramação estão oficinas e 
palestras, com o intuito de 
deixar a população ciente 
sobre temas políticos, e ati-
vidades culturais. Na noi-
te da segunda-feira houve 
apresentação do cantor 
Jonathas Falcão, da ban-
da Seu Pereira e Coletivo 
401. Sobre a desocupação 
antes do Enem, Lênin Braz 
informou que foi enviado 
ao Ministério da Educação 
(MEC) uma nota pública de 
esclarecimento, informan-
do sobre as desocupações 
durante o período do exa-
me, desde o dia 28 de outu-
bro, e por esse motivo não 
teria necessidade de adiar 
a prova, mas mesmo tendo 
sido adiada os alunos libe-
raram o local.

FOTO: Renata Ferreira



Suspeito diz que mais dois 
homens estão envolvidos 
na morte de Vivianny
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Serão aplicadas provas de 
Português e Matemática 
no dia 30 deste mês

Candidatos concorrem a 560 vagas
EXAME DE ADMISSÃO DO LICEU

Cerca de 1.500 alunos 
deverão fazer exame de ad-
missão no dia 30 de novem-
bro, em busca de uma das 
560 vagas que estão sendo 
oferecidas pelo Liceu Parai-
bano. Segundo o diretor do 
mais antigo e central colégio 
da rede pública do Estado, 
Olegário Vieira, o exame se 
faz necessário em razão da 
grande procura pelo Liceu. 
Ele disse que as inscrições 
já estão abertas no próprio 
colégio e que as provas serão 
de Português e Matemática.

Já a renovação das ma-
trículas dos alunos vetera-
nos de toda a Rede Estadual 
de Ensino continuam sendo 
feitas automaticamente até 
a próxima sexta-feira (11). 
Por outro lado, os novatos 
poderão se matricular de 15 
a 30 de novembro, median-
te preenchimento da ficha, 
cópias da Certidão de Nasci-
mento, RG e CPF, duas fotos 
3x4, comprovante de resi-
dência e, se for o caso, o His-
tórico Escolar emitido pela 
escola de origem. 

Ainda segundo o diretor 
do Liceu, atualmente o co-
légio tem 2001 alunos, mas 
considerando o turno da noi-
te o educandário tem capaci-
dade para superar o número 
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de três mil estudantes. O exa-
me de admissão do Liceu, que 
é uma prova de múltipla esco-
lha, acontecerá no dia 30 des-
te mês, das 8h ao meio-dia.

Vaga garantida
O Governo do Estado ga-

rante vagas para todos que 
procurarem a Rede Estadual 
de Ensino. Ao todo serão ofe-
recidas 500 mil vagas para o 
Ensino Fundamental, Ensino 
Médio, Educação Profissio-

nal e para a Educação de Jo-
vens e Adultos (EJA), nas 764 
escolas. Serão oferecidos 
também cursos técnicos em 
26 unidades de ensino, entre 
elas, as escolas cidadãs inte-
grais técnicas, com a oferta 
de 1.080 vagas, nos cursos 
de: Mecânica, Enfermagem, 
Cozinha, Administração, Se-
gurança do Trabalho, Infor-
mática, Vestuário, Vendas, 
Restaurante e Bar, Hospeda-
gem, entre outros. 

Este ano, o calendário 
de matrículas foi adiantado, 
com o objetivo de proporcio-
nar ao Governo do Estado o 
melhor planejamento para o 
ano letivo 2017. A intenção é 
reforçar os investimentos nos 
programas já existentes, além 
de criar outros mecanismos 
de melhorias do aprendizado. 

Após o período de ma-
trículas, as escolas realizam, 
nos dias 1º, 2 e 3 de feverei-
ro, o planejamento das ações 

que serão desenvolvidas nos 
estabelecimentos de ensi-
no durante o ano, tais como 
acolhimento aos docentes e 
organização do início das au-
las, que será no dia 6 de feve-
reiro. O ano letivo 2017 terá 
204 dias, conforme determi-
nação da Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação (LDB). 

Sistema Saber 
O período de matrículas 

começou no dia 24 de outu-

bro, quando o Governo do 
Estado também apresentou 
o Sistema Saber. Trata-se de 
um instrumento de gestão 
escolar destinado aos profis-
sionais de educação da rede 
estadual. Ele permite acom-
panhar a frequência, evasão 
ou retenção dos estudantes, 
além de outras funcionalida-
des, possibilitando às escolas 
pesquisarem informações 
importantes dos alunos da 
rede.

Diretor do Liceu, Olegário 
Vieira, diz que a grande 
procura torna necessário 
o exame de admissão para 
novos alunos no colégio

145 detentos farão Enem em Campina Grande

 Cento e quarenta e cin-
co detentos que cumprem 
penas nas unidades prisio-
nais de Campina Grande 
farão as provas do Exame 
Nacional do Ensino Médio 
(Enem) nos dias 13 e 14 de 
dezembro. Elas estavam ini-
cialmente previstas para os 
dias 6 e 7, mas foram adia-
das por causa das ocupações 
de unidades escolares, onde 
parte das provas seria apli-
cada, segundo informou Sil-
vana Matias da Silva, coorde-
nadora de Ressocialização da 
Secretaria de Administração 
Penitenciária do Estado da 
Paraíba. 

Em Campina Grande, as 
provas do Enem serão aplica-
das na Penitenciária Regional 
Raymundo Asfora, que abriga 
os detentos sentenciados; no 
Presídio Padrão, onde ficam 
os presos que aguardam de-
cisão da Justiça; no Presídio 

Feminino, integrantes do 
complexo penitenciário do 
Serrotão; e no Presídio Ag-
nelo Amorim, (antiga  Casa 
de Detenção), que abriga os 
apenados do regime semia-
berto. As provas serão aplica-
das por equipes da Fundação 
Cesgranrio, credenciada pelo 
Instituto Nacional de Pesqui-
sas Educacionais Anísio Tei-
xeira (Inep), do Ministério da 
Educação. 

Silvana Matias explica 
que a aplicação e a fiscaliza-
ção das provas serão de res-
ponsabilidade da Fundação 
Cesgranrio, mas a seguran-
ça dos locais ficará a cargo 
dos agentes penitenciários. 
Serão dois agentes em cada 
sala. Na Penitenciária do Ser-
rotão, segundo o diretor Del-
miro Nóbrega, os detentos 
participaram do Programa 
Pró-Enem, com aulas pre-
paratórias. Na Penitenciária 
funciona um campus avança-
do da Universidade Estadual 
da Paraíba (UEPB).   

A participação no Enem, 
de acordo com a coordena-
dora de Ressocialização da 
Secretaria de Administração 
Penitenciária, é facultada a 
todos os detentos. Os deten-
tos  que têm apenas o Ensi-
no Fundamental serão vali-
dados para o Ensino Médio, 
desde que obtenham 450 
pontos em cada área de co-
nhecimento e 500 pontos na 
prova de redação. Os que já 
estiverem no Ensino Médio, 
estarão habilitados a dispu-
tar vaga em curso superior. 

          
Benefício
Além da certificação do 

Ensino Médio para os que 
estão no Ensino Fundamen-
tal e da possibilidade de in-
gresso no Ensino Superior, o 
Enem para Pessoas Privadas 
de Liberdade (PPL) é, ain-
da, fator positivo para redu-
ção da pena a que o detento 
está submetido. Entretanto, 
na Paraíba, ainda não existe 
decisão judicial concedendo 

o direito para que o detento 
que cumpre pena em regi-
me fechado possa frequen-
tar curso superior. “Para 
que esse direito pudesse ser  
exercido, seria necessário es-
quema de transporte e esco-
la para que o apenado possa 
frequentar as aulas”, ressal-
tou o diretor da Penitenci-
ária Regional do Serrotão. 
Delmiro Nóbrega disse que 
há  estudos para implantação 
do sistema de Ensino a Dis-
tância nas próprias unidades 
prisionais. No momento, a 
única exceção envolve os de-
tentos que estão no final do 
cumprimento da pena. 

 

EM DEZEMBRO

Inscritos em Campina Grande: 
Penitenciária Padrão - 62  
Penitenciária Raymundo Asfo-
ra - 34 
Presídio do Monte Santo - 30
Presídio Feminino - 19

SERVIÇO

Prefeitos e vice-pre-
feitos (atuais e eleitos em 
outubro), vereadores, con-
selheiros tutelares, sindica-
listas e representantes da 
Ordem dos Advogados do 
Brasil na Paraíba (OAB-PB), 
das Polícias Militar e Civil e 
de vários outros segmentos 
e instituições representa-
tivas da sociedade de cin-
co municípios da região do 
Vale do Paraíba (Itabaiana, 
Juripiranga, Salgado de São 
Félix, Mogeiro e São José 
dos Ramos) lotaram o ple-
nário da Câmara Municipal 
de Itabaiana (CMI) na tarde 
dessa terça-feira (8), para 
a primeira de uma série de 
reuniões de consultas pú-
blicas em 15 municípios 
paraibanos, promovida pelo 
Ministério Público da Paraí-
ba (MPPB), por meio da Se-
cretaria de Planejamento e 
Gestão (Seplag).

Presidida pelo procura-
dor-geral de Justiça Bertrand 
de Araújo Asfora e coordena-
da pelo promotor de Justiça 
Clístenes Bezerra de Holan-
da, secretário da Seplag, a 
consulta pública dessa ter-
ça-feira (8) deu início à se-
gunda etapa do processo de 
elaboração do ‘Planejamen-
to Estratégico do Ministério 
Público da Paraíba (MPPB) – 
2017-2021’, que se desenvol-
verá nos meses de novembro 
e dezembro.

“O Ministério Público 
decidiu, no nosso Planeja-
mento Estratégico, ouvir a 
sociedade, que apontará os 
caminhos da nossa política 

pública institucional”, dis-
cursou o procurador-geral 
Bertrand Asfora, enfatizan-
do: “Ouvindo a sociedade  
por meio dos seus repre-
sentantes, vamos construir 
ações resolutivas. São ações 
criativas e resolutivas em 
favor do povo, pois esta é a 
primeira vez que a alma do 
Ministério Público, no que 
diz ao seu Planejamento Es-
tratégico, estará em, sinto-
nia com a vontade do povo 
paraibano”.

Também acompanha-
ram a consulta pública, no 
plenário da Câmara Munici-
pal de Itabaiana, a procura-
dora de Justiça Kátia Rejane 
Medeiros Lira Lucena e as 
promotoras de Justiça Mi-
riam Pereira Vasconcelos, 
Adriana de França Campos, 
Ana Maria França Cavalcan-
te de Oliveira e Cláudia Ca-
bral Cavalcante.

Antes dos microfones 
serem abertos para a parti-
cipação de quem quisesse se 
manifestar, o secretário Clís-
tenes Holanda explicou que 
na prima etapa do processo 
de elaboração do ‘Planeja-
mento Estratégico do Mi-
nistério Público da Paraíba 
(MPPB) – 2017-2021’ foram 
apresentados 77 temas como 
propostas prioritárias para o 
Plano Geral de Atuação do 
MPPB em 2017. Os 15 mais 
sugeridos estão sendo leva-
dos para as 15 consultas pú-
blicas programadas para que 
os participantes, represen-
tando a sociedade, votem em 
até dez desses temas. 

MP reúne cinco cidades 
e abre série de reuniões

CONSULTAS PÚBLICAS

O Departamento Estadual de 
Trânsito (Detran-PB) vai realizar um 
leilão, nesta sexta-feira (11), na ci-
dade de Campina Grande. Veículos 
apreendidos por infração ao códi-
go de trânsito e levados ao pátio da 
Ciretran, que não foram resgatados 
em um prazo de 60 dias, podem ser 
arrematados.

O leilão acontecerá a partir 

das 9h, na Escola Estadual da Pra-
ta, situada na Rua Duque de Caxias 
nº 235, Bairro da Prata. Serão lei-
loados 477 veículos, entre carros, 
motos e sucatas. Os lances iniciais 
variam entre R$ 100 a R$ 5 mil. 
Veículos não arrematados voltarão 
à Ciretran e poderão participar de 
outros eventos. Segundo o presi-
dente da Coordenação de Leilões 

do Detran-PB, Crizanto Diniz, os 
interessados poderão se inscrever 
através do site http://leiloespb.com.
br ou efetuar a inscrição presencial-
mente no dia do evento. É necessário 
apresentar os documentos pessoais: 
RG, CPF e comprovante de residên-
cia, para pessoas físicas. Pessoas ju-
rídicas deverão, ainda, apresentar o 
contrato social da empresa e CNPJ.

Detran realiza leilão com 477 veículos em CG
CARROS, MOTOS E SUCATAS
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Mais duas pessoas podem estar
envolvidas na morte de Vivianny
Laudo do corpo encontrado 
em Santa Rita deve ser 
concluído em dez dias

O homem preso suspei-
to de participação no desa-
parecimento de Vivianny 
Crisley Viana Salvino, de 
29 anos, confessou à Po-
lícia Civil que outras duas 
pessoas estão envolvidas 
na morte da estudante. De 
acordo com o delegado de 
Homicídios, Reinaldo Nó-
brega, o suspeito contou 
em depoimento que saiu 
da casa de shows com Vi-
vianny e mais dois homens, 
sendo que um deles esta-
ria em um relacionamento 
com a jovem. “Ele falou que 
ficou em casa e os outros 
dois seguiram em direção a 
Santa Rita ou Bayeux. Logo 
depois, os indivíduos retor-
naram e confessaram que 
tinham matado a garota”, 
disse o delegado.

Para o delegado, as in-
vestigações estão em anda-
mento para tentar prender 
a dupla que está sendo acu-
sada. Segundo ele, a polícia 
não descarta as hipóteses 
de latrocínio ou de violên-
cia sexual. “Não descarta-
mos, afinal, estamos nas in-
vestigações para chegar aos 
acusados do crime”, obser-
vou Reinaldo. 

A mãe da estudante, Ve-
ranilde Viana, compareceu 

ontem à sede do Instituto de 
Perícia Científica (IPC) para 
fornecer material genético 
para exame de DNA. 

Entre os indícios da 
perícia que levam a polí-
cia a acreditar que o corpo 
encontrado na segunda-
feira (7) seja de Vivianny, 
estão um cartão de crédito 
e uma sandália que ela es-
taria usando na noite em 
que foi vista pela última 
vez. O corpo queimado foi 
encontrado em um matagal 
no Eitel Santiago, em Santa 
Rita. A perita Roberta Costa 
Meira informou que no lo-
cal foram encontrados ves-
tígios que levam a crer que 
o cadáver é de uma mulher. 
A previsão do IPC é que em 
até dez dias o laudo possa 
ser concluído.

De acordo com a famí-
lia, no dia 20 de outubro, 
Vivianny foi a uma casa de 
shows com uma amiga nos 
Bancários. Por volta das 3h 
deixou o local, acompanha-
da de várias pessoas, como 
foi visto nas gravações das 
câmaras de segurança do 
estabelecimento. A partir 
daí a estudante sumiu, dei-
xando a família preocupada 
e sem nenhuma informação. 
No último dia 29, os familia-
res, amigos e a população 
realizaram um ato público, 
na Praça da Paz, nos Bancá-
rios, pelo desaparecimento 
da estudante.

A prisão preventiva 
de Marvin Henriques 
Correia, indiciado por 
manter contato com o 
paraibano acusado de 
matar quatro pessoas 
da mesma família na 
Espanha, foi mantida 
pelo Tribunal de Justiça 
da Paraíba.

O pedido de limi-
nar foi negado pelo juiz 
José Guedes, relator do 
processo nº 0804983-
59.2016.815.0000, por 
considerar que há pro-
vas e indícios do en-
volvimento de Marvin 
Correia com François 
Patrick Nogueira Gou-
veia. François Patrick é 
acusado de matar e es-
quartejar o seu tio, Mar-
cos Campos Nogueira, 
Janaína Santos Américo 
e os dois filhos do casal, 
no dia 17 de setembro 
de 2016, na cidade Pioz, 
na Espanha. 

De acordo com os 
autos, Marvin Correia 
trocou mensagens atra-
vés do aplicativo What-
sApp com François Pa-
trick, onde ele contou 
como praticou o crime 
e da sua preocupação 
em esconder os corpos. 
Marvin teria, inclusi-
ve, mandado arquivos 
para o amigo para aju-
dá-lo na ocultação dos 
cadáveres.

“O paciente, de-
monstrando propor-
cional desapego a vida, 
mostra-se interessado 

em saber como se deu 
tudo, em nenhum mo-
mento dirigindo-se ao 
amigo com qualquer 
juízo de reprovação ou 
manifestando-se sur-
preso”, explicou o juiz 
José Guedes.

Para a defesa, a 
conversa mantida entre 
os dois acusados não 
autorizaria o decreto 
de prisão preventiva, 
por não haver qualquer 
indício de incentivo ou 
adesão a conduta cri-
minosa por Marvin. 
Além disso, ele possui 
residência fixa, é réu 
primário e está na con-
dição de estudante.

“Cumpre ressaltar 
que condições pessoais 
favoráveis são insufi-
cientes para afastarem 
o aprisionamento”, 
completou o magistra-
do José Guedes. O pe-
dido de habeas corpus 
definitivo de Marvin 
Henriques Correia ain-
da será julgado em ses-
são da Câmara Criminal 
do TJPB.

Marvin tem pedido 
de liberdade negado

ASSASSINATO NA ESPANHA

Paraibano 
foi indiciado 
por manter 
contato com 
acusado de 
matar família

A Polícia Militar intercep-
tou três suspeitos de arrom-
bar uma casa, segunda-feira 
(7), no bairro Três Irmãs, em 
Campina Grande, e recuperou 
todos os objetos levados da 
residência. Os suspeitos têm 
29, 21 e 17 anos. Eles prati-
caram o furto utilizando um 

carro para transportar os ob-
jetos levados da casa.

O veículo foi intercep-
tado já no bairro do Velame, 
onde os policiais do 2º Ba-
talhão recuperaram um te-
levisor, um videogame, um 
tablet, um notebook e vários 
outros equipamentos eletrô-

nicos. Os três foram levados 
para a Central de Polícia Ci-
vil, em Campina Grande.

Prisão em Bodocongó
Dois homens foram pre-

sos em flagrante, na noite de 
segunda-feira (7), por prati-
carem roubos a estudantes, na 

Rua Isolda Barros Torquato. 
Os suspeitos, de 20 e 19 anos, 
estavam em uma moto e o ga-
rupa utilizava um simulacro 
para intimidar as vítimas. Com 
eles, foram recuperados três 
celulares. A dupla foi apresen-
tada na Delegacia de Polícia 
Civil, em Campina Grande. 

A Polícia Civil da Paraí-
ba, por meio de uma ação 
realizada pelo Grupo Tático 
Especial (GTE) da 19ª De-
legacia Seccional, com sede 
em Sousa, prendeu em fla-
grante Lucas Oliveira dos 
Santos, de 21 anos. A prisão 
aconteceu no Conjunto Frei 
Damião, naquela cidade.

De acordo com o dele-
gado Carlos Seabra, a prisão 
aconteceu após as investiga-
ções apontarem que Lucas 
Oliveira dos Santos estava 
envolvido na comercializa-
ção de drogas e realizava o 

delito na sua própria casa. 
“Ele já tinha sido preso pelo 
mesmo crime no mês de ou-
tubro e, após a audiência de 
custódia, ele conseguiu ser 
liberado. Agora, mais uma 
vez, ele será encaminhado à 
Justiça”, disse o delegado. 

O suspeito foi encami-
nhado para a sede da 19ª 
Delegacia Seccional para 
prestar depoimento e em 
seguida ficará à disposição 
da Justiça. 

Tentativa de homicídio 
A Polícia Civil da Paraíba, 

por meio do Grupo Tático 
Especial (GTE) da 15ª De-
legacia Seccional, com sede 
em Patos, prendeu na noite 
de segunda-feira (6), Deu-
sivan Rodrigues de Lucena, 
de 22 anos. Ele é suspeito de 
tentativa de homicídio. 

De acordo com os poli-
ciais, a prisão ocorreu após 
serem realizadas diligências 
no sentido de localizar o 
suspeito, que era apontado 
como responsável por uma 
tentativa de homicídio con-
tra um adolescente em uma 
localidade da cidade de Pa-

tos. Deusivan Rodrigues foi 
preso quando se deslocava 
em um veículo em atitude 
suspeita, no bairro do Jar-
dim Guanabara, momento 
em que foi abordado e preso 
em flagrante. 

O suspeito já tem pas-
sagens pela polícia. Ele foi 
encaminhado para a sede 
da Delegacia Seccional, onde 
prestou depoimento e em 
seguida foi levado para o 
Presídio de Segurança Máxi-
ma Procurador Romero Nó-
brega, onde permanecerá à 
disposição da Justiça. 

A Polícia Rodoviária 
Federal (PRF) atendeu uma 
ocorrência de acidente de 
trânsito na tarde de ontem 
e acabou prendendo um 
homem por documentação 
falsa. Um caminhão M. Benz 
com placas da Bahia, car-
regado com caixas d’água, 
seguia pela BR-230 com 
destino ao Rio Grande do 
Norte e ao passar em frente 
à Unidade Operacional em 

Cajazeiras colidiu com um 
dos postes de iluminação. 

Diante da ocorrência 
de acidente de trânsito, os 
policiais iniciaram os pro-
cedimentos para confecção 
do Boletim de Acidente de 
Trânsito, solicitando os do-
cumentos pessoais do con-
dutor e do autocarga. De 
imediato, os agentes perce-
beram que se tratava de um 
documento falso.

Em conversa com o 
condutor e proprietário 
do caminhão, os policiais 
descobriram que ele havia 
encomendado o documen-
to falso com intuito de li-
vrar-se da vistoria anual de 
conformidade exigido pelo 
Detran para esse tipo de 
veículo. 

Agora, além de respon-
der criminalmente pelo uso 
de documento falso, o pro-

prietário deverá regularizar 
o veículo com os pagamen-
tos das taxas e impostos 
devidos e ainda pagar as 
multas por transportar car-
ga com excesso de dimen-
são, circular com veículo em 
mau estado de conservação 
e com o certificado de cro-
notacógrafo vencido. O ho-
mem foi encaminhado para 
a Delegacia de Polícia Civil 
de Cajazeiras.

PM intercepta suspeitos de arrombamento

Acusados de crimes são presos no Sertão

PRF prende motorista com documento falso

EM CAMPINA GRANDE

AÇÃO POLICIAL
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Vivianny Crisley desapareceu no último dia 20 de outubro, após sair com várias pessoas de uma casa de show nos Bancários



Paraíba
UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 9 de novembro de 2016

Agricultores quilombolas de Areia 
farão venda direta ao consumidor
Comunidade integra Projeto 
Ecoprodutivo da Gestão 
Unificada do Estado

Os agricultores familia-
res da comunidade quilom-
bola Senhor do Bonfim, no 
município de Areia, que in-
tegram um dos seis núcleos 
do Projeto Ecoprodutivo da 
Gestão Unificada Emepa/
Interpa/Emater, vinculada à 
Secretaria de Estado de De-
senvolvimento da Agrope-
cuária e da Pesca, receberam 
a visita de um grupo de inte-
grantes do Coletivo Gaia Pa-
raíba que manifesta o desejo 
de comprar cestas com pro-
dutos agrícolas da comuni-
dade. Foi uma oportunidade 
para contatos e conhecimen-
to dos métodos de produção 
utilizados.

A proposta é criar uma 
relação de consumo com os 
agricultores que se tornarão 
fornecedores da própria pro-
dução agrícola diretamente 
aos consumidores. Uma das 
integrantes do Coletivo Gaia 
Paraíba, Fernanda Quadro, 
informou que a proposta é 
formar um grupo fixo de pes-
soas que se propõe a comprar 
mensalmente produtos agrí-
colas, principalmente frutas 
e hortaliças, com entrega se-
manal.  Outra integrante é Vi-
viam Maitê, que juntas enca-
minharam as discussões e se 
propõem, voluntariamente, a 
contribuir com essa ação.

Depois da visita, Fernan-
da relatou a vitalidade dos 
gestos dos quilombolas do 
Bonfim, que hoje são donos 
das terras do antigo engenho, 
trabalham comunitariamen-
te com diversificação agro-
pecuária, com enfoque maior 
para as hortaliças.  “Os ali-
mentos orgânicos surgiram 
de suas habilidades natas, 
contando com incentivo da 
Emater e suas capacitações. 
Hoje, os quilombolas vivem 

no paraíso depois de tan-
ta luta, e nós os motivamos 
ainda mais a acreditar que 
o amor à terra e a natureza 
é uma conexão tão forte que 
resiste a tudo”, comentou.

O Coletivo Gaia Paraíba 
voluntariamente está crian-
do uma rede de fortaleci-
mento da agricultura familiar 
orgânica, a fim de contribuir 
com a comercialização por 
parte dos agricultores e aten-
der o desejo deles, enquanto 
consumidores, de ter à mesa 
alimentos saudáveis.

Localizada no Territó-
rio da Cidadania Borborema, 
a comunidade quilombo-
la Senhor do Bonfim, conta 
com 22 famílias. Neste ano, 
passou a integrar o Proje-
to Ecoprodutivo que, numa 
parceria com a Associação de 
Moradores, da Associação de 
Apoio aos Assentamentos e 
Comunidades Afro-descen-
dentes da Paraíba (Aacade
-PB), desenvolve ações que 
melhoram a qualidade de 
vida de seus integrantes.

Com a intermediação 
da Emater-GU, o agricultor 
familiar Luciano Wanderley 
Soares de Maria participou 
do Curso Educação Gaia João 
Pessoa, realizado neste ano 
e recentemente encerrado, 
levando à comunidade as ex-
periências aprendidas. “Com 
a presença do Ecoprodutivo 
tudo está se modificando em 
nossa comunidade, alavan-
cando mudanças. Participar 
do curso do Gaia, a convite 
da Emater, foi uma coisa boa 
porque podemos trazer algo 
novo para a comunidade”, co-
mentou Luciano.

As 22 famílias remanes-
centes de quilombo Senhor 
do Bonfim moram numa área 
com aproximadamente 122 
hectares, onde viveram seus 
antepassados. Na ocasião do 
encontro, a presidente da 
Associação de Apoio aos As-
sentamentos e Comunidades 

Afro-descendentes da Paraí-
ba (Aacade-PB), Francimar 
Fernandes, falou sobre a ca-
minhada e conquistas deles. 
Os integrantes do Gaia se 
emocionaram com a história 
de luta e perseverança para 
conquistar a posse definiti-
va das terras. “Agora, pouco 
mais de uma década depois, 
estamos vivendo uma nova 
vida e com a chegada do Eco-
produtivo, temos avançado 
ainda mais e, acreditamos 
que mais coisas virão”, co-
mentou o presidente da As-
sociação de Moradores, Ge-
raldo Gomes de Maria.

Cesta de orgânicos
Ao perceber as neces-

sidades de comercialização 
por parte dos agricultores e 
deles, consumidores, o Co-

letivo Gaia Paraíba, volunta-
riamente, está criando uma 
rede de fortalecimento da 
agricultura familiar orgânica. 
Após o encontro do domingo, 
ficou acertado que a partir de 
agora, as cestas terão dois ta-
manhos: pequena (1 a 3 pes-
soas) R$ 30,00 e média (aci-
ma de 4 pessoas) R$ 55,00.

São compostas por: al-
face (crespa ou americana), 
espinafre, coentro, salsinha, 
cebola, cebolinha, couve, ce-
noura, rúcula, hortelã, pimen-
tão (verde e vermelho), maca-
xeira, limão (galego e taiti, a 
depender da época), banana e 
uma fruta da estação (variável 
de acordo com as produções 
da época). A diferença de va-
lor corresponde a quantidade 
das porções, sendo a média o 
dobro da pequena.

Venda de orgânicos 

l É possível fazer pedidos avulsos, conforme lista abaixo:

Alface americana (unidade) - R$ 2,50
Alface crespa(unidade) - R$ 2,50
Couve (molho) - R$ 2,00
Coentro (molho) - R$ 2,00
Cebolinha (molho) - R$ 2,00
Cebola (molho) - R$ 2,50
Espinafre (molho) - R$ 2,00
Macaxeira (kg) - R$ 3,00
Cenoura (kg) - R$ 3,00
Maxixes molho) - R$ 2,00
Pimentão (3 unidades) - R$ 2,00
Banana (10 unidades) - R$ 3,00
Limão galego (10 unidades) - R$ 2,00
Tangerina (10 unidades) - R$ 4,00
Laranja comum (10 unidades) - R$ 4,00
Maracujá  (kg) - R$ 5,00
Feijão verde debulhado (kg) - R$ 10,00

- Os pedidos podem ser feitos com Vivi (99640-9331 Whatsapp) 
e Fernanda (99613-8227 Whatsapp), até segunda-feira, às 18h.

- Entrega é na quarta-feira, das 16h às 20h, nos seguintes locais:
Rua Major Ciraulo, 447, Manaíra.
Rua Waldemar Oliveira Leite, 285, Castelo Branco.

Agricultores familiares receberam a visita de grupo de integrantes 
do Coletivo Gaia Paraíba, que conheceu os métodos de produção

FOTOS: Secom-PB

Técnicos do Governo do 
Estado da Paraíba estão dis-
cutindo a escassez de água 
com especialistas em recur-
sos hídricos do Brasil e do 
exterior no 13° Simpósio de 
Recursos Hídricos do Nordes-
te. O evento começou na noi-
te de ontem, em um hotel na 
orla marítima de Aracaju (SE) 
e vai até a sexta-feira (11).

Na tarde de hoje, o pre-
sidente da Agência Execu-
tiva de Gestão de Águas da 
Paraíba (Aesa), João Fernan-
des, vai participar da mesa 
redonda “Os Estados e a 
Gestão da Crise Hídrica no 
Nordeste Setentrional”. “Va-
mos apresentar nossas ex-
periências, buscar mais co-
nhecimento para melhorar o 
gerenciamento dos recursos 
hídricos e garantir o abaste-
cimento da população. Sabe-
mos que os estados vizinhos 
têm desafios semelhantes, 
mas cada um lida com as 
dificuldades à sua maneira”, 
observou João Fernandes.

A discussão será media-
da pelo diretor da Agência 
Nacional das Águas (ANA), 
Paulo Varella, e os outros 
debatedores serão: Josivan 
Cardoso Moreno, do Insti-
tuto de Gestão das Águas 

do Estado do Rio Grande do 
Norte; Francisco José Coelho 
Teixeira, da Secretaria de Re-
cursos Hídricos do Ceará; e 
José Procópio Lucena, presi-
dente do Comitê da Bacia do 
Piancó-Piranhas-Açu.

Também na tarde de 
hoje, o diretor da empresa de 
abastecimento de Israel, Die-
go Berger, apresentará a pa-
lestra “Governança da Água – 
A Experiência em Israel”. As 
intervenções da plateia serão 
organizadas pelo mediador 
Francisco José Coelho Teixei-
ra, da Secretaria de Recursos 
Hídricos do Ceará.

Integração do Nordeste
O Simpósio de Recursos 

Hídricos pretende estimular 
e divulgar o conhecimento 
técnico-científico, tendo como 
norte das discussões o seguin-
te tema: “Governança da Água 
– Desafio para Integração do 
Nordeste no Presente e Fu-
turo”. O evento é organizado 
pela Associação Brasileira de 
Recursos Hídricos (ABRH), 
em parceria com a Secretaria 
de Estado do Meio Ambiente 
e dos Recursos Hídricos de 
Sergipe, Universidade Fede-
ral de Sergipe (UFS), e Em-
brapa Tabuleiros Costeiros.

PB participa de evento 
sobre recursos hídricos 

SIMPÓSIO REGIONAL

O complexo de Pediatria 
Arlinda Marques, que integra 
a rede hospitalar do Estado, 
também se integrou à campa-
nha Novembro Azul, que visa 
orientar e prevenir sobre o 
câncer de próstata. A progra-
mação, elaborada pelo Núcleo 
de Ensino e Pesquisa (NEP), 
foi aberta na manhã de ontem 
pela direção da unidade de 
saúde.  A parte administrativa 
foi enfeitada com adereços na 
cor azul para lembrar o evento. 

Em seguida, houve uma 
explanação sobre o câncer de 
próstata pela enfermeira do 
trabalho, Sibele Coelho, e a 
apresentação do cordel “Saú-
de do Homem”,  por Antônio 
Vilar, tendo com convidados 
Ernande Alexandria e Petrúcio 
Lany. A programação teve con-
tinuidade à tarde, com uma 
palestra sobre “Saúde do Ho-
mem e Prevenção do Câncer 
de Próstata”, ministrada por 
uma equipe da Faculdade de 
Enfermagem São Vicente de 
Paula (Fesvip).

No dia 16, às 14h, será 
proferida palestra sobre “Pre-
venção do Câncer de Próstata”, 
pela equipe da Faculdade San-
ta Emília de Rodat (Uniesp). 
No dia 23,  a enfermeira  Adela-
ne Renali e a técnica de enfer-
magem e nutricionista  Andréa  
Mendes, do Núcleo de Ensino 

Hospital adere ao Novembro Azul
SAÚDE DO HOMEM NO ARLINDA MARQUES

Servidores do Complexo de Pediatria participam das atividades, que foram abertas ontem 

e Pesquisa (NEP), vão percor-
rer todos os setores do Arlinda 
Marques  para falar sobre  a 
saúde do homem, as principais 
doenças que afetam sua saúde 
e como preveni-las por meio 
da alimentação.

Para o diretor-geral do 
Arlinda Marques, Cláudio Tei-
xeira Regis, eventos como esse 
mostram  a preocupação que 
a direção tem para com a saú-
de dos seus funcionários. “No 
mês passado realizamos ações 
direcionadas às mulheres den-
tro do Outubro Rosa, que enfo-
cou o câncer de mama, e agora 
chegou a vez dos homens, que 

receberão orientações sobre a 
prevenção do câncer de prós-
tata”, afirmou.

“É sempre bom e muito 
importante o engajamento da 
gente, gestores de saúde, nes-
se tipo de evento e, nesse caso, 
serve para valorizar e reconhe-
cer o nosso funcionário do sexo 
masculino”, disse a diretora ad-
ministrativa Angélica Costa. 

A enfermeira Sibely Coe-
lho explicou que o câncer de 
próstata é o de maior incidên-
cia nos homens e representa a 
4a causa de morte por câncer 
no Brasil e o 6o tipo mais co-
mum no mundo.  

Ela lembrou que a Socie-
dade Brasileira de Urologia re-
comenda que todos os homens 
acima de 45 anos façam exame 
de próstata anualmente, o que 
compreende o toque retal e o 
exame de sangue PSA. “O to-
que retal é indispensável e não 
pode ser substituído por qual-
quer outro exame. Os sintomas 
mais comuns de que pode ha-
ver um tumor de próstata são a 
dificuldade de urinar, frequên-
cia urinária alterada, diminui-
ção da força do jato da urina, 
dor ou ardor durante a micção 
e, em alguns casos, pode ocor-
rer impotência sexual”, disse.
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Apreendidas mais de 1.000 unidades de 
munições e 2 mil carteiras de cigarros
Ação da Polícia Civil da 
Paraíba aconteceu no
município de Pombal

O trabalho investigati-
vo desenvolvido pela Polícia 
Civil da Paraíba resultou na 
apreensão de mais de 1.000 
unidades de munições de 
uso restrito, quatro caixas 
de cigarros contrabandea-
dos  e ainda na prisão do 
comerciante de bebidas Ed-
milson Almeida Evangelista, 
62, em Pombal, Sertão do 
Estado. A ação foi realizada 
por policiais do Grupo Tá-
tico Especial (GTE) e da 2ª 
Delegacia Distrital da cida-
de, que faz parte da 19ª De-
legacia Seccional, com sede 
em Sousa.

De acordo com os inves-
tigadores, a apreensão acon-
teceu em virtude de cum-
primento de mandado de 
prisão expedido pela Justiça 
na residência de Edmilson, 
que fica na rua Antônio Ma-
mede, centro do município, 
após investigação minuciosa 
da polícia. No local, foram 
encontradas as munições ca-

libres .44, .45, .556, 12, 762, 
40 e 380 e ainda caixas de 
cigarros.

Segundo a delegada sec-
cional Patrícia Forny, foram 
apreendidas duas mil car-
teiras de cigarros sem nota 
fiscal, além de uma gran-
de quantidade de pólvora, 
chumbo, espoletas que são 
utilizados para recarga de 
munições e 100 kg de ma-
terial bélico para confecção 
de mais munições. Em de-
poimento, o preso assumiu 
a propriedade e comerciali-
zação dos produtos, e ainda 
afirmou que as munições vi-
nham da cidade de Sousa. 

Ainda de acordo com a 
autoridade policial, a prisão 
do comerciante serve como 
alerta aos outros comercian-
tes e também aos compra-
dores destes contrabandos, 
já que só é possível a co-
mercialização dos produtos 
quando existe autorização 
do uso, o que não é o caso. 
Autuado em flagrante, o sus-
peito não terá direito à fiança 
e aguardará a decisão da Jus-
tiça, preso na cadeia pública 
da cidade de Pombal. Comerciante preso disse que munições vinham da cidade de Sousa 

FOTO: Secom-PB

A Polícia Civil, por 
meio da Delegacia de 
Crimes Contra o Pa-
trimônio de Campina 
Grande, prendeu em 
flagrante delito, ontem, 
Wallysson Albuquerque 
Nunes, 23, suspeito de 
integrar um grupo cri-
minoso responsável por 
praticar vários roubos 
a estabelecimentos co-
merciais na região. As 
investigações policiais 
mostram que o suspeito 
participou de um arras-
tão na tarde do dia 4 de 
novembro em uma clí-
nica de ortopedia locali-
zada no bairro São José.

As testemunhas in-
formaram que dois ado-
lescentes chegaram ao 
local se passando por 
pacientes, um deles es-
tava com uma mochila 
nas costas e o segundo 
teria sacado a arma e 
anunciou o assalto. Eles 
roubaram um notebook 
da clínica e abordaram 
de forma violenta os 
pacientes que estavam 
esperando por atendi-
mento médico, exigin-
do dinheiro, celulares e 
joias. A ação criminosa 
durou poucos minu-
tos e para não levantar 
suspeitas os jovens co-
locaram todos os obje-
tos roubados dentro da 
mochila e em seguida 
fugiram em um veículo 
Renault Clio.

O crime foi gravado 

pelo circuito de câme-
ras do estabelecimento 
e as imagens foram re-
passadas para a polícia. 
Durante a análise, foi 
possível identificar os 
números da placa do 
carro usado para dar 
fuga aos adolescentes. 
Os agentes de inves-
tigação conseguiram 
encontrar o dono do 
carro, mas ele infor-
mou que vendeu o veí-
culo e deu o endereço 
do novo proprietário. 
Ao chegar à residência 
dele, os policiais viram 
o veículo estacionado 
na rua. Eles chamaram 
por Wallysson, que con-
firmou ter participado 
do assalto.

“A participação dele 
no caso é o que chama-
mos de ‘cavalo’, ou seja, 
Wallysson é a pessoa 
que serve de motorista 
para os adolescentes. 
Ele leva os menores até 
os alvos e depois ajuda 
na fuga deles. O outro 
integrante do grupo é 
quem fornece as armas 
usadas para praticar os 
crimes. Wallysson, além 
de ter contado como 
tudo funciona, ainda 
disse que os aparelhos 
celulares roubados na 
clínica foram vendidos 
logo em seguida na Pra-
ça Clementino Procó-
pio, no Centro de Cam-
pina Grande”, disse a 
delegada Ellen Lima.

Preso um suspeito 
de integrar grupo

rOubO a clínica em cg

O Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ) condenou ontem 
a juíza Olga regina de Souza 
Santiago, do Tribunal de Justi-
ça da Bahia (TJBA), à pena de 
aposentadoria compulsória, 
punição máxima prevista na 
Lei Orgânica da Magistratura. 
Interceptações telefônicas fei-
tas pela Polícia Federal (PF) 
constataram que a magistra-
da baiana mantinha envolvi-
mento e trocava favores com 

o narcotraficante Gustavo Du-
ran Bautista, líder de um gru-
po criminoso especializado 
na exportação de cocaína da 
América do Sul para a Europa.

A decisão foi unânime no 
processo administrativo dis-
ciplinar que tramitava no CNJ 
desde 2013. Além da punição 
disciplinar, a juíza Olga regina 
de Souza Santiago também res-
ponde, no TJBA, a uma ação pe-
nal em que é acusada de diver-
sos crimes, entre eles corrupção 
passiva e lavagem de dinheiro.

Em seu voto, o conselhei-

ro do CNJ Norberto Campelo 
disse que a relação da juíza 
com o narcotraficante come-
çou em 2001, quando Olga ino-
centou Bautista em uma ação 
criminal em que ele foi preso 
em flagrante por tráfico de 
drogas durante uma inspeção 
realizada pela PF na Fazenda 
Mariad, de propriedade do 
traficante, devido a suspeitas 
de trabalho escravo. De acordo 
com o conselheiro, como for-
ma de retribuição, em 2006, 
o traficante teria depositado 
r$ 14,8 mil para a magistrada, 

mas não chegou a completar o 
pagamento integral combina-
do porque foi preso.

Em uma das intercepta-
ções telefônicas captadas pela 
PF em meio à Operação São 
Francisco, a juíza agradece a 
Bautista por um presente re-
cebido. “Obrigada pelas uvas, 
estavam maravilhosas.”

De acordo com o CNJ, 
investigações realizadas no 
Brasil indicam que Bautista, 
empresário na exportação de 
frutas, tem mais de cinco fazen-
das no Brasil e no exterior.

Juíza é condenada a aposentadoria
pOr envOlvimenTO cOm TraFicanTe

Ivan Richard Esposito
Da Agência Brasil

Pelo menos dez gover-
nadores foram ontem ao Su-
premo Tribunal Federal (STF) 
para pedir que a Corte julgue 
ação na qual 19 estados e o 
Distrito Federal pretendem 
garantir o recebimento de 
parte do valor obtido com 
multas cobradas pelo Governo 
Federal com a Lei da repatria-
ção. A norma já prevê a divisão 
dos valores obtidos com a co-
brança de Imposto de renda 
dos bens repatriados, mas os 
estados entendem que a quan-
tia obtida com multas também 
deve ser dividida.

Após deixar a reunião 
com a presidente do STF, Cár-
men Lúcia, o governador do 
rio de Janeiro, Luiz Fernan-
do Pezão, defendeu a divisão 
do valor obtido com a multa. 
Segundo Pezão, uma decisão 
favorável do Supremo pode 
garantir ao Governo Estadual 
cerca de r$ 60 milhões.

“O Estado do Rio é o se-
gundo que menos recebe re-
cursos do Fundo de Partici-

pação dos Estados. Para nós, 
tudo que está pingando hoje 
é um tsunami. Qualquer di-
nheiro que entrar é um tsu-
nami”, disse.

O governador do Mato 
Grosso, Pedro Taques, disse 
que a União não pode sub-
trair recursos dos estados. 
Segundo ele, sem o repasse da 
multa, os governadores ficam 
sem a metade dos valores a 
que teriam direito se o repas-
se não tivesse sido vetado pela 
ex-presidente Dilma rousseff.

“Aqui nós não estamos 
buscando recursos para pagar 
servidores públicos. Alguns 
estados estão fazendo as es-
colhas. Eu tenho que escolher 
qual hospital regional nós va-
mos salvar a vida das pessoas. 
O que está acontecendo com o 
rio de Janeiro hoje, está aconte-
cendo na maioria dos estados”.

A Lei 13.254/2016, co-
nhecida como Lei da repatria-
ção, prevê que pessoas físicas 
e jurídicas possam fazer a re-
gularização de bens e recur-
sos obtidos de forma legal no 
exterior, mas que não foram 
declarados à receita Federal.

Governadores vão ao STF 
para garantir mais repasses

lei da repaTriaçãO

No atual contexto de 
crise econômica, o ingresso 
no mercado de trabalho está 
mais complicado para os jo-
vens que têm entre 14 e 24 
anos. Para essa faixa etária, o 
crescimento do desemprego 
foi mais acentuado na com-
paração entre o primeiro se-
mestre deste ano e o de 2015. 
O dado é do 61º Boletim Mer-
cado de Trabalho divulgado 
ontem pelo Instituto Nacional 
de Pesquisa Econômica Apli-
cada (Ipea). O estudo analisa 
o mercado de trabalho no pri-
meiro semestre deste ano.

De acordo com o boletim, 
a taxa de desemprego para 
quem tem entre 14 e 24 anos 
passou de 19,3% no primeiro 
semestre de 2015 para 26,5% 
no mesmo período de 2016.

O estudo mostra ainda 
que, em geral, a taxa de desem-
prego no primeiro semestre de 
2016 ficou em 11,1%, 3 pontos 
percentuais acima do verifica-
do para o primeiro semestre de 
2015, quando registrou 8,1%.

Quando o dado é desa-
gregado por regiões, a Nor-
deste apresentou as maio-
res taxas de desemprego no 
primeiro semestre de 2016, 
chegando a 13%. Na compa-
ração com o mesmo semes-
tre do ano anterior, o maior 
crescimento foi registrado na 
região Sudeste, cuja taxa de 
desemprego passou de 8,1% 
para 11,5%, uma variação de 
3,4 pontos percentuais.

O boletim do Ipea faz 
uma análise do mercado de 
trabalho a partir da Pesquisa 
Nacional por Amostra de Do-
micílios (Pnad) do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Es-
tatística (IBGE).

Sindicatos
No lançamento do bole-

tim, o técnico de planejamento 
e pesquisa do Ipea, André Gam-
bier Campos, apresentou da-
dos sobre os sindicatos no País. 
Atualmente, o País registra 11 
mil sindicatos de trabalhado-
res, sendo 73% da área urbana 
e 26% da área rural. Por região, 
a concentração é maior no Su-
deste e no Nordeste.

Cresce desemprego entre 
os jovens de até 24 anos

pesquisa ipeaVaccari indiciado 
por corrupção 
e associação 
criminosa pela PF

O ex-tesoureiro do PT 
João Vaccari Neto foi indicia-
do criminalmente pela Polícia 
Federal (PF) de Curitiba por 
corrupção e associação crimi-
nosa, no âmbito da Operação 
Lava Jato. Também são alvos do 
inquérito mais cinco pessoas, 
incluindo o lobista Mario Góes e 
dois ex-executivos da Petrobras, 
Pedro Barusco e renato Duque.

O indiciamento foi mo-
tivado por investigações que 
envolvem a empresa Carioca 
Engenharia, que teria pago 
propinas para garantir contra-
tos em obras com a Petrobras. 
A PF afirma que Vaccari atuou 
como intermediário do PT 
para exigir e receber vantagem 
indevida da Carioca.

O inquérito foi recebido 
pela 13ª Vara Federal de Curi-
tiba e está registrado sob sigilo 
no sistema processual eletrôni-
co. Vaccari já foi condenado em 
três ações penais a 31 anos de 
prisão por corrupção passiva e 
lavagem de dinheiro.

Treze anuncia 
três reforços 
para disputa do 
Paraibano 2017 

O Treze anunciou ontem, 
mais três reforços para o Cam-
peonato Paraibano/2017, que 
terá início no dia 8 de janeiro. 
Vão defender o Galo da Borbo-
rema na próxima temporada: 
Murilo Ceará (lateral- esquer-
do), de 28 anos, que estava 
no Penapolense; Léo Kanu, 
de 28, que defendeu o Aimoré 
e Thiago Costa (meia), que 
atuou pelo Barra-SC. 

   
Confirmações
Estão confirmados Bru-

no Fuso e Diego (goleiros), 
Laerte (zagueiro), robson 
(volante) e Dico e Geraldo 
Filho (atacantes), além da re-
novação de Patrick (volante). 
A expectativa é que nos pró-
ximos dias a diretoria possa 
anunciar “novas caras” para 
compor o grupo que conta-
rá com 23 jogadores. A pré-
temporada pode começar no 
dia 1º de dezembro, com os 
treinamentos realizados no 
estádio Presidente Vargas.

André Richter
Da Agência Brasil Daniel Isaia

Da Agência Brasil

Yara Aquino
Da Agência Brasil Wellington Sérgio

wsergionobre@yahoo.com.br



Pedagogia Griô é tema 
de palestra e debate 
no Espaço Cultural
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DIVERSIDADE CINEMA

Sentimentos diversos 
do cotidiano, na coluna 
de Evaldo Gonçalves
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Filme Mon Oncle, de 
Jacques Tati, será 
exibido amanhã na FCJA
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Considerado um dos nomes mais importantes do cinema paraibano, 
Fernando Teixeira é o homenageado do Tintin CineClube de hoje

Reconhecimento

Com 54 anos de atividade no teatro, 
no cinema e na televisão, Fernan-
do Teixeira é considerado um dos 
grandes nomes do audiovisual na 
Paraíba. Além disso, um mestre 
quando se fala em atuação. Então, 
devido este talento e versatilidade, 
o Tintin CineClube apresenta ao 

público hoje no Cine Bangüê a mostra intitu-
lada “Tintin convida Fernando Teixeira” que 
presta homenagem ao artista. Marcada para às 
19h30, as exibições dos quatro filmes tradu-
zem um pouco da trajetória do ator, drama-
turgo e diretor no cinema paraibano. Como de 
costume, a entrada é gratuita e a sessão tem 
classificação indicativa de 16 anos. 

Em entrevista ao jornal A União, Fer-
nando Teixeira contou que gosta de todos os 
quatro filmes que serão exibidos durante a 
sessão. “Na verdade, eu passei uma relação de 
filmes ao pessoal que faz a curadoria do Tintin, 
a Liuba de Mendeiros e a Mariah Benaglia, e 
elas escolheram com muito apreço esses filme 
que estão na programação da mostra. Sinto-me 
lisonjeado em participar de um bate-papo tão 
legal sobre o cinema paraibano e, em espe-
cial, sobre filmes que participei”, completou 
Teixeira.

Lucas Silva
Especial para A União

FOTOS: Divulgação

n Evento: Além do Tintin CineClube, confira abaixo a 
programação que o Cine Bangüê reservou para o público 
da capital durante todo o mês de novembro:  

n Quinta-feira (10)
18h30: Ralé
20h30: O Silêncio do Céu

n Sábado (12)
16h: O Silêncio do Céu
18h: Aquarius

n Domingo (13)
16h: Ralé
18h: O Silêncio do Céu

n Segunda-feira (14)
18h30: O Silêncio do Céu
20h30: Ralé

n Terça-feira (15)
19h: Aquarius

n Quarta-feira (16)
17h30: O Silêncio do Céu
19h30: Tintin CineClube

n Quinta-feira (17) 
18h30: O Mestre e o Divino
20h30: Pedro Osmar, Prá liberdade que se conquista* 
Sessão gratuita, lugares limitados, debate com diretor e 
Pedro Osmar após sessão

n Sábado (19)
16h: O Silêncio do Céu
18h: Aquarius

n Domingo (20)
16h: O Mestre e o Divino
18h: Do outro Lado do Atlântico.* Sessão especial para o 
dia da consciência negra

n Segunda-feira (21)
18h30: O Silêncio do Céu
20h30: O Mestre e o Divino

n Terça-feira (22)
18h30: Ralé
20h30: O Silêncio do Céu

n Quarta-feira (23)
17h30: O Mestre e o divino
19h30: Tintin CineClube

ServiçoMuito bem humano na entrevista, o ator 
contou ainda que para esse ano está com três 
novas propostas para serem lançadas. Até o 
momento não se tem nomes, mas com início 
da temporada de cinema, que se dá com o 
verão, as produções serão lançadas. 

Partindo para os filmes, entre os títulos 
reservados para a noite estão: “Ilha”, de Ismael 
Moura; “O Terceiro Velho”, de Marcus Vilar; “O 
Sinaleiro”, de Daniel Augusto e “O Desejo do 
Morto”, de Ramon Porto Mota.  Após conferir o 
nome das produções que serão exibidas, che-
gou a vez de se acomodar nas cadeiras da sala 
de cinema e dar play na exibição. O primeiro 
curta-metragem da noite é “O Terceiro Velho”, 
do cineasta Marcus Vilar. 

O filme se passa na noite pessoense onde 
uma prostituta encontra três estranhos clien-
tes de idade e vivencia situações inesperadas 
em que desejo, medo e solidão misturam-se e 
tomam forma na escuridão.

 “Todos os atores estão ótimos e o filme é 
um bom exemplo do nível de qualidade que o 
audiovisual paraibano vem atingindo nos últi-
mos tempos. Nele destaco, ainda, a escolha da 
fotografia em preto-e-branco, bem mais efetiva 
do que se a equipe tivesse optado por algum 
colorido sombrio, ou, num caso extremo, por 
aquele recurso chamado de “noite americana”, 
em que se filma de dia, escurecendo a imagem 
com lentes opacas”, fez a análise do filme, o 
crítico paraibano João Batista de Brito, que co-
mentou ainda em seu blog chamado Imagens 
Amadas um pouco dos atores, de sua visão 
sobre a produção paraibana e claro como o 
filme é apresentado ao público.  

Logo em seguida o filme “Ilha”, de Ismael 
Moura toma conta da telona e conta a história 
de Seu Antônio. Um senhor de 80 anos que 
vive isolado em uma casa velha junto com 
seu filho, um rapaz que sofre de um distúrbio 
mental e é obrigado a viver em cativeiro em 
um quarto escuro cercado com água, trans-
formando sua cama em uma espécie de ilha. A 
vida dos dois é vivida em frequente conflito de 
um homem sofrido e esquecido pela sociedade 
com seu filho com uma doença perturbadora.

Dessa forma, em meio ao isolamento, o 
filme traduz a história de duas vidas presas 
em suas próprias correntes, fazendo do seu 
mundo sua ilha interior.

Ainda apresentando uma história de vida, 

o filme “O Sinaleiro”, de Daniel Augusto faz 
uma mistura entre a literatura e o meio audio-
visual. Em resumo, o filme é inspirado livre-
mente num conto de Charles Dickens, publica-
do em 1866, nunca filmado para o cinema. 

Em depoimento dado na página oficial do 
filme no facebook, o escritor Italo Calvino con-
tou que a produção é uma das narrativas mais 
importantes da história da literatura fantásti-
ca. Trata-se de uma história tensa numa pai-
sagem ferroviária desolada, onde um homem 
encontra-se diante dos seus medos internos e 
da possibilidade do sobrenatural.

E finalizando a mostra, o filme “O Desejo 
do Morto”, de Ramon Porto Mota apresenta de 
cara a mensagem - “A velhice não é uma bata-
lha, é um massacre”.  Para entender melhor, o 
longa-metragem apresenta a história de Dário, 
um senhor de idade. Com idade já avançada, o 
protagonista resolveu passar os dias planejan-
do o próprio enterro - algo complexo, de difícil 
execução, mas coerente com o que ele acredita 
ser o seu último desejo. 

Apesar disso, família, médicos, rotina e 
sociedade resolveram, todos juntos, cair em 
cima de Dário e lhe dizer “não”. “Você é um 
peso morto”, gritam. Quando Dário morre, sua 
família, sem se importar com seu planejamen-
to e esforço, decide enterrá-lo normalmente, 
sem atender nenhum de seus desejos. Mas, o 
que ninguém esperava é que Dário volta dos 
mortos buscando vingança.

Quem é Fernando Teixeira?
Premiado como Melhor ator no Festival 

Comunicurtas pela atuação em “O Hóspede”, 
de Anacã Agra e Ramon Porto Mota, Fernando 
Teixeira era um menino hiperativo e peregrino 
na própria cidade, a arrumar malas e viver de 
mudanças. O que ninguém sabe é que, quan-
do essa história estava apenas começando, o 
jovem que ainda ensaiava sua estreia teatral 
esteve, literalmente, atrás das grades. 

Eram fins da década de 1950 e Teixeira 
acabava de ser convocado para o Exército. 
“Quando eu me alistei na Junta Militar, um sujei-
to enfardado apareceu e perguntou se havia vo-
luntários para a Marinha. Eu cutuquei o colega 
ao lado e cochichei: ‘Eu não vou porque sou de 
família’. O sujeito pediu que eu desse um passo à 
frente e ordenou: ‘Você será o primeiro’”, conta 
o professor, ator, diretor e dramaturgo.

Em sentido horário: Os filmes 
“O Desejo do Morto”; “Ilha”; 

“O Sinaleiro” e “O Terceiro Velho”
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Como conciliar tristezas por 
perdas irreparáveis com justas 
alegrias? São desafios a que se 
tem de emprestar todo o esforço 
para acolhê-los, pois se trata de 
missão, e, como tal, há de ser fiel 
eterminantemente cumprida. 

Há pessoas às quais a Vida 
reservou tais desafios, sendo ca-
pazes de serem sensíveis ao que 
lhes alegra, e, ao mesmo tempo, 
se submeterem à convivência com 
tristezas inevitáveis.

Alguém poderá ponderar: tal 
situação ainda é possível quando 
as datas das alegrias e das triste-
zas não coincidam, havendo um 
natural espaço de tempo para 
que as lembranças trazidas pelos 
desafios aconteçam em datas 
diferentes. Talvez, nesse caso, 
mais fácil se torne aceitar os dois 
sentimentos antagônicos.

E quando os fatos são coin-
cidentes em termos de datas de 
suas ocorrências?  Nesse caso, 
há de se ter excepcional auto-
controle, e equilíbrio emocional, 
para entender que, neste mundo 
de tantas imperfeições, possi-
velmente por nossa culpa, difi-
cilmente nos é dada a graça de 

A atriz Tippi Hedren, de 86 anos, uma das favori-
tas de Hitchcock e que alcançou a fama mundial pelo 
filme Os Pássaros (1963), acaba de lançar um livro 
de memórias com graves acusações de assédio sexual 
contra o diretor.

Mãe da atriz Melanie Griffith e avó da atriz Dako-
ta Johnson, Tippi Hedren, nascida Nathalie Hedren, 
resolveu escrever o livro “Tippi”, como um desabafo. 

A atriz assegura que durante os seis meses de fil-
magem de Os Pássaros, sofreu constantes abusos por 
parte de Hitchcock, que a intimidou e foi muito cruel 
com ela. 

Além disso, o diretor 
com ciúmes, proibiu os de-
mais atores, especialmente 
Rod Taylor de se dirigir 
a ela, a não ser durante 
as filmagens. Hitchcock 
estava então casado com a 
produtora Alma Reville e 
mesmo assim vivia obceca-
do por Tippi Hedren.

O diretor descobriu 
Hedren quando esta aos 31 
anos, fazia um anúncio de 
televisão e decidiu convidá-la 
para atuar em Os Pássa-
ros, filme premiado com o 
Globo de Ouro e mais tarde 
em Marnie, Confissões de 
uma Ladra. (1964).

No livro atriz afirma 
que o primeiro assédio 
aconteceu quando o di-
retor pediu-lhe que lhe 
tocasse e tentou beijá-la 
à força, dentro de uma 
limusine. 

“Foi horrível, um momento horrível”, escreveu, 
dizendo ainda que nunca se queixou porque naquela 
época, na década de sessenta, não se falava em assé-
dio sexual. E ainda duvidava que alguém no estúdio 
acreditaria no que se passava. “Qual dos dois era 
mais valioso para eles, ele ou eu?”

Além de assediá-la sexualmente, Hitchcock 
seria mentiroso e insensível. Na cena final de Os 
Pássaros, foi mesmo “brutal e desagradável” ao op-
tar por incluir aves verdadeiras, quando lhe disse-
ra que iriam ser falsas. “Nem o melhor adestrador 

do mundo conseguiria controlar o movimento dos 
animais, especialmente numa situação de estresse”, 
lembra a atriz.

“A tortura se prolongou durante cinco dias. Até 
que quase perdi um olho em uma das cenas”. Depois 
das filmagens ela começou a ter pesadelos.

Tippi Hedren recorda ainda que Hitchcock lhe 
contou que tinha ficado com uma ereção durante 
uma cena em que ela contracenava com Cary Grant e 
Grace Kelly, no filme Ladrão de Casaca.

A obsessão pela atriz atingiu tais proporções que 
frequentemente Hitchco-
ck mandava o motorista 
passar devagar à frente de 
sua casa.

Um ano depois, duran-
te a rodagem de Marnie, 
Confissões de uma Ladra, 
Hitchcock voltaria à carga. 
O realizador mandou cons-
truir uma porta secreta 
que conectava o escritório 
do diretor com o cama-
rim da atriz e lá chegan-
do tentou mais uma vez 
abordá-la. “Ele era sexual 
e perverso. Quanto mais 
me opunha, mais agressivo 
ficava.”

Os dois nunca mais 
filmariam juntos, embora 
tenham mantido algum 
contato até à morte do 
realizador, em 1980. 

A obra de Tippi He-
dren que está nas livrarias 
dos Estados Unidos desde 
o último dia 1 de novem-

bro, tem recebido muitas críticas, principalmente por 
parte dos fãs de Hitchcock.

Um deles perguntou porque que só agora a atriz 
de 86 anos vem a público acusar Hitchcock, que já 
está mais do que morto, de assédio sexual?

Segundo Tippi Hedren, que depois da morte do 
diretor, ainda participou de mais de 50 películas, so-
mente agora resolveu abrir a boca e contar tudo em 
seu livro de memórias, foi para demonstrar que, em-
bora Hitchcock possa ter tentado arruinar a carreira, 
ela nunca lhe deu “o poder” de arruinar a sua vida.

Missão Impossível?

Crônica Evaldo Gonçalves - Membro da APL e do IHG

Vivências 
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Professora e poetisa - vitorialr@gmail.com

Vitória
Lima

Rogério Almeida - Jornalista de turismoArtigo

FOTOS:  Reprodução Internet

O que não vi em Cuba
Não vi crianças e velhos esmolando pelas 

ruas. Vi velhos dando show, dançando, para ganhar 
uns trocados.

Não vi pais usando filhos para pedir esmolas.
Não vi estudantes fardados perambulando 

pelas ruas em horário escolar.
Vi alegria, muita alegria nos olhos das pes-

soas.
Coisas que ainda quero ver, em Cuba:
Não dá para ver tudo dentro de 7 dias. Ainda 

faltou ver o Memorial José Martí, a Necrópolis de 
Colón e o Museo de Artes Decorativas.

O Cemitério de Colombo é um dos maiores 
do mundo e passamos por ele várias vezes. Ocupa 
uma área de 56 hectares e tem perto de 54 mil 
túmulos. Foi projetado em 1860 pelo arquiteto 
espanhol Calixto de Loira que se inspirou nos cam-
pos militares romanos para delimitar sua planta 
rigorosamente simétrica. Foi construído entre 
1871 e 1886. Foi proclamado monumento nacional 
por conter esculturas e monumentos em variados 
estilos, dos ecléticos às mais radicais expressões 
da arte contemporânea. Apesar da sua importância 
artística e histórica, continua sendo usado como 
cemitério para os cidadãos de Havana. As pessoas 
vão lá reverenciar seus mortos ou simplesmen-
te passear. E é isso que eu queria fazer, mas não 
consegui convencer o grupo com quem viajei a me 
acompanhar. Se eu voltar a Havana, um dia, vou lá 
à Necrópolis de Colón.

Também gostaria de passear pela Avenida 
5, a principal avenida de Miramar e admirar suas 
mansões em art déco, a maioria abandonada pelos 
antigos donos depois que Fidel tomou o poder. 
Fidel transformou muitas dessas residências em 
ministérios, embaixadas e até em orfanatos.

Queríamos ir ao famoso cabaré Tropicana, o 
mais famoso de Cuba, onde se apresentaram várias 
celebridades do passado da estatura de Josephine 
Baker, Bola de Nieve e Nat King Cole, mas fomos 
desaconselhados pelos guias turísticos, por ser 
muito caro. Aí optamos por conhecer um nightclub 
mais tradicional, onde poderíamos ouvir a música 
do Buena Vista Social Club. E não nos arrepen-
demos. Não foi uma noite demasiadamente cara 
e ainda foram incluídos 3 drinks por pessoa, no 
cachê que pagamos. E ficamos muito satisfeitos em 
compartilhar a autêntica música cubana com uma 
plateia multinacional, calorosa e divertida.

Também gostaria de ter conhecido o hotel 
Ambos Mundos, onde Ernest Hemingway morou 
nos fins dos anos 1930. Hemingway também era 
frequentador da BodeguitadelMedio e do bar La 
Floridita, ambos bem próximo do seu quarto no 
quinto andar do Hotel Ambos Mundos. Foi ele que 
ajudou a criar o coquetel daiquiri e até hoje es-
ses bares lhes rendem homenagens, exibindo seu 
nome e efígie para ao frequentadores de hoje.

Mas a residência mais famosa de Hemingway 
foi a Finca La Vigia, em San Francisco de Paula, 
projetada pelo arquiteto catalão Miguel na perife-
ria de Havana. Entre idas e vindas a Cuba ele viveu 
no local por quase vinte anos.

Tippi Hedren lança livro de 
memórias acusando Hitchcock

nos conformarmos com a rigidez 
de sentenças irrecorríveis com as 
quais temos de conviver, em nossas 
vidas, adversas, e que acontecem 
independentemente de expectati-
vas ou opções. 

Natural que essa hipótese, 
mesmo de rara incidência, acon-
tece quando as tristezas ou as 
alegrias não dependam de nossa 
antecipada e consciente delibera-
ção. Exemplo: que fazer quando 
haja coincidência do aniversário 
do nascimento com o da morte de 
pessoas queridas? Como proceder 

para, acima de tudo, agradecer as 
bênçãos da Vida, mesmo perdida 
prematuramente? 

Ouso afirmar que, nessa tris-
te conjuntura em que a Vida e a 
Morte se encontram, nada há fazer, 
a não ser agradecer, e muito, por 
termos participado, principalmen-
te, do milagre da criação da Vida, e 
dela termos usufruído, distribuin-
do com outrem seus dons, a servi-
ço, conforme presunção geral, do 
Bem-Estar de todos. 

A fé de que Deus dá a roupa 
conforme o frio, procede?
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Cinema

Em cartaz

 Funesc [3211-6280]  Mag Shopping [3246-9200]  Shopping Tambiá [3214-4000]  Shopping Iguatemi [3337-6000]  Shopping Sul [3235-5585]  Shopping  Manaíra (Box) [3246-3188]  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]

SERVIÇO

FM
0h - Madrugada na Tabajara
4h - Aquarela Nordestina
6h - Jornal Estadual
7h - Reserva Especial MPB
8h - Programação Musical
12h - Fala, Paraíba!
14h - Programação Musical
16h - Menu 105
18h - Tabajara Esporte
19h - Voz do Brasil
20h - Futebol
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 - Ponto de Equilíbrio
19h - Voz do Brasil
20h - Futebol
22h - E por falar em saudade

PROGRAMAÇÃO DE HOJE

Rádio Tabajara

A tapioca e a
batuta do maestro

Crônica em destaque

Conhecimento repassado com 
base na cultura da transmissão oral. 
Essa é a ideia da Pedagogia Griô, que 
será tema de palestra com as educa-
doras Déa Limeira e Penha Teixeira, 
amanhã, às 17h, no mini auditório 
José Siqueira, do Centro de Documen-
tação e Pesquisa Musical, na Fundação 
Espaço Cultural, em João Pessoa. A en-
trada é gratuita e há apenas 25 vagas.

 Conforme Pedro Osmar, da 
coordenação do CDPM, as atividades 
são permanentes. O foco principal é 
a reunião para troca de informações 
e debate sobre o tema proposto. O 
coordenador explicou que o plano 
de ocupação da sala de trabalho do 
CDPM também conta com exibição 
comentada de vídeos educativos, pa-
lestras, oficinas, lançamento de discos 
e livros, recital de poesia comentada 
e eventos para registro filmográfico e 
fotográfico.

Valorização dos mestres e mestras
O objetivo dessa pedagogia é a 

valorização dos mestres e mestras 
portadores dos saberes e fazeres da 
cultura oral, os chamados griôs (ou 
griots, devido à colonização fran-
cesa), e o fomento da transmissão 
desta tradição. O termo griô surgiu 
na região do Noroeste da África. 
Eles são contadores de histórias, 
genealogistas, mediadores políticos, 
comunicadores, cantadores e poetas 
populares. 

A Pedagogia Griô já atingiu, em 
média, um milhão de pessoas, em 
130 ONGs e 130 escolas e universi-
dades públicas. Está em tramitação 
no Congresso Nacional a proposta 
que une a Lei dos Mestres e a Lei 
Griô, para instituir a Política Na-
cional de Proteção e Fomento aos 
Saberes e Fazeres das Culturas 
Tradicionais de Transmissão Oral no 
Brasil.

 Escola Viva Olho do Tempo - 
Déa Limeira e Penha Teixeira são 
integrantes da Escola Viva Olho 
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Luiz Augusto Paiva da Mata
guthov@gmail.com

Mesmo vivendo aqui por mais de duas décadas, o 
sotaque ainda é o nativo e facilmente denuncia minhas 
origens. O “porta aberta” não consegue esconder minha 
procedência paulista, interiorana, caipira da Mantiquei-
ra. No mais fui me adaptando e incorporando a cultura, 
hábitos e até a gastronomia. Neste último quesito, muito 
bem adaptado, restrições só com o cominho. Até o coen-
tro de difícil adaptação ao paladar foi substituindo em 
alguns pratos a salsinha. Vou da buchada ao caranguejo 
no coco com desenvoltura tal, que faria inveja qualquer 
amigo nascido por estas bandas.

De qualquer modo, ouso considerar-me filho da 
terra, ainda que na modalidade de “adotivo”. Nessa inco-
mum condição de parentesco é que rabisco esses escritos 
tentando relatar com que intensidade essa brisa nor-
destina foi tomando conta de minha vida. Quando aqui 
chegado, logo fui sendo apresentado ao que aqui se tem 
de melhor: essa imensa e prodigiosa riqueza cultural. Já 
relatei nessa coluna ter sido, pela viola do amigo Sér-
gio Túlio, apresentado às músicas de Vital Farias, Cátia 
de França, Geraldo Azevedo, Xangai, Elomar, ao lirismo 
matuto e sensível de Patativa do Assaré e àquele misto 
de irreverência, loucura e genialidade de Zé Limeira. Isso 
para dizer de alguns sem adentrar na seara da prosa e 
de outras artes onde a lista é por certo mais generosa e 
extensa.

Dito aqui o quanto aprecio essas coisas daqui que 
fazem bem aos ouvidos e ao paladar, é justo que eu 
relate uma grata surpresa que meu estômago, sempre 
sancho, teve um dia desses: a tapioca de Dona Detinha! 
Mas quem é Dona Detinha? Essa ilustre senhora tem um 
pequeno comércio ambulante que se posta na principal 
entrada do Espaço Cultural, ali em Tambauzinho. Foi ali, 
por mera força do acaso, que provei esse pitéu dias atrás 
quando estive por lá. Oferecido em várias modalidades 
ou sabores, minha escolha foi pela tapioca recheada com 
queijo de coalho e linguiça calabresa. Pedi que a colo-
casse em um saco de papel “para viagem” e fui apreciar 
o petisco num daqueles bancos protegidos pela sombra 
generosa daquela extensa e intrigante edificação. Esse 
instante, meramente casual, levou-me a algumas refle-
xões.

Deve ser lucrativo o comércio de Dona Detinha, tão 
numerosa parece ser sua clientela como pude observar 
naqueles instantes enquanto apreciava aquela iguaria 
e quão me pareceu vivo aquele logradouro. Sim, o que 
percebi ali foi existir naquele local um centro gerador de 
cultura, se é assim que posso considerar minhas impres-
sões. Um cinema que procura resgatar o que há de mais 
precioso na sétima arte, espaço para outras artes, cênicas 
e até as visuais e ainda para a ciência de quem aprecia os 
mistérios celestes. E a biblioteca, então! 

Veio então aquela aspiração de que aquela praça de 
cultura, há pouco revitalizada, assim permaneça por ges-
tões futuras em nossa Paraíba. É bom saber o que acon-
tece por ali, poder apreciar a tapioca de Dona Detinha, e 
como é bom também podermos usufruir de momentos 
mágicos nas noites das quintas-feiras , quando a compe-
tente batuta do maestro Durier rege uma de suas duas 
orquestras, a principal ou a jovem.

Quero que se me permitirem saúde e algumas maze-
las da vida, poder vez ou outra, ao longo dos anos, degus-
tar a tapioca de Dona Detinha. E mais ainda, que nosso 
ousado regente continue firme, trazendo para os apre-
ciadores da boa música seu eclético repertório. O som de 
suas sinfônicas, se é que nosso maestro não sabe, vem 
alimentando a alma de muita gente, a minha também. 

Mas para que minhas aspirações não sejam vãs, 
fica aqui meu pedido à quem de responsabilidade for, 
que aquele local seja tratado com zelo e carinho para 
que muitas gerações possam beber a água revigorante 
daquela fonte encantada de cultura e erudição.

Pedagogia Griô é tema de palestra
e debate amanhã no Espaço Cultural

do Tempo (EVOT), associação sem 
fins lucrativos, com certificação de 
OSCIP, e credenciada pelo Con-
selho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente. A escola 
tem dois focos: a preservação de 
olhos d´agua e atender prioritaria-
mente crianças e adolescentes do 
entorno.

A EVOT
Escola Viva Olho do Tempo 

desenvolve, desde 2004, junto aos 
moradores do Vale do Rio Gramame, 
ações que buscam a religação dos 
moradores da região aos seus valores 
culturais pautados em seu tradicional 
modo de viver e seu contato perma-
nente com a natureza.

FOTOS: Divulgação

Penha Teixeira é moradora do Vale do Gramame, onde desenvolve atividades educativas

A arte educadora Déa Limeira desenvolve a Pedagogia Griô na Escola Viva Olho do Tempo

A GAROTA DO TREM (EUA 2016). Gênero: 
Suspense. Duração: 116 min. Classifica-
ção: 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, fan-
tasiando sobre a vida, mas certo dia ela 
testemunha uma cena chocante e mais 
tarde descobre que a mulher está de-
saparecida. CinEspaço1: 13h50 (DUB) e 
16h20, 21h20 (LEG). Manaíra1: 16h40, 
22h20 (LEG). Manaíra11: 20h30 (LEG).  

SHAOLIN DO SERTÃO (BRA 2016). Gênero: Comé-
dia. Duração: 101 min. Classificação: 12 anos. 
Direção: Halder Gomes. Com Edmilson Filho, 
Fábio Goulart, Bruna Hamú. Sinopse: Durante a 
década de 80, lutadores de vale-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. Manaí-
ra2: 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, Sa-
muel 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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“Mon Oncle”

Ganhador do Oscar de Me-
lhor Filme Estrangeiro e do 
Prêmio do Júri no Festival de 
Cannes, o longa-metragem 
de 1958 intitulado Mon On-
cle, do diretor e ator francês 
Jacques Tati, será exibido, 
com entrada gratuita para o 

público, em sessão especial - e, também, 
em cunho experimental - amanhã, a partir 
das 18h, na sede da Fundação Casa de 
José Américo (FCJA), em João Pessoa. A 
iniciativa, cujo objetivo é atrair as novas 
gerações para produções de temática 
ainda atual, é do crítico de cinema Andrés 
von Dessauer, que, na ocasião, antes e de-
pois da projeção, vai comentar e discutir 
- em caráter excepcional - a obra com os 
espectadores. Leia, abaixo, o texto que ele 
escreveu para o jornal A União sobre essa 
comédia.

“De tão atemporal a primeira obra 
em cores do diretor e ator Jacques Tati 
de 1958, ganhadora do Oscar de melhor 
filme estrangeiro e do prêmio especial do 
Júri no Festival de Cannes foi ovacionada 
de pé, por uma plateia altamente espe-
cializada, em uma selecionada amostra 
Paulista, sobre os melhores filmes da his-
tória da cinematografia. Já de início, Tati 
expõe toda sua capacidade inventiva ao 
inserir os créditos de seu filme, em meio 
a um canteiro de obras, tendo como pano 
de fundo o árduo trabalho dos operários 
e o incansável barulho das britadeiras, 
indicando com isso, a existência de uma 
sociedade em ascensão, representada 
pelo pós segunda guerra parisiense.

Ao mostrar o cachorro com pedigree 
revirando lixeiras, na companhia de seus 
pares vira-latas, seguido por um fundo 
musical difícil de esquecer, a primeira 
cena, além de deixar evidente a questão 
central a ser abordada, funciona como 
uma espécie de tema que acompanha o 
filme em todo seu desenvolver.   

Pouquíssimos são os filmes que resis-
tem à ação do tempo, até porque a maio-
ria dos diretores não consegue abordar, 
com simplicidade, questões complexas 

Começa hoje o XIV Festival Paraibano de Coros 
– Fepac, e o Coral Universitário Unipê está em plena 
preparação para esta sexta-feira (11), quando fará a 
apresentação final da noite. O maestro João Alberto 
Gurgel promete surpresas e um novo repertório para 
o público do Fepac, que ocorrerá na Sala de Concer-
tos Radegundis Feitosa, no Centro de Comunicação, 
Turismo e Artes – CCTA da Universidade Federal da 
Paraíba – UFPB. A entrada é franca e o XIV Fepac será 
realizado até o domingo (13).

Este ano, o Festival homenageia o maestro Mau-
rício Gurgel, pai do maestro João Alberto Gurgel. “Em 
virtude disso, eu como filho, colocarei duas músicas 
cujos arranjos são dele”, disse o maestro do Coral 
Unipê. “Nós ainda teremos músicas regionais. E, no 
intuito de inovar e mudar como as pessoas veem o 
Coral, temos uma apresentação inédita, preparada 
por mim e por uma equipe de apoio que tenho forma-
da por alunos”, contou. 

O maestro contou que a preparação da nova per-
formance durou mais de um mês para ser feita, com 
diversos ensaios. “Nós estrearemos um novo reper-
tório, que será usado, e muito, durante um ano, até as 
próximas criações e novos musicais”, finalizou Gurgel. 
O Coral Unipê tem mais de 60 alunos integrantes 
atualmente e, neste ano, completou 15 anos de exis-
tência, com centenas de apresentações já realizadas.

XIV Fepac
O XIV Festival Paraibano de Coros – Fepac tem 

coordenação do maestro Eduardo Nóbrega e ocor-
rerá entre os dias 9 e 13 deste mês, a partir das 18h 
com audições de grupos convidados. Será cinco dias 
de apresentações oficiais, com grupos dos estados de 
Alagoas, Bahia, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do 
Norte, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe. 

FOTOS: Divulgação

Longa-metragem do cienasta francês Jacques será exibido amanhã na FCJA 

Os assimétricos sobrados inspirados na “perspectiva impossível” se contrapõem as mansões derivadas da escola Bauhaus

O Projeto Quartas Acústicas apresenta hoje o novo show do 
cantor Renan Barbosa “Do Desejo”, marcando seu retorno aos palcos 
paraibanos. No repertório, canções de Chico Buarque e poemas de 
Hilda Hilst. 

Radicado no Estado de São Paulo há mais de vinte anos, o cam-
pinense Renan Barbosa volta à Paraíba para shows em Campina 
Grande e João Pessoa. No espetáculo, intimista e com ares de 
recital, o artista mergulha no universo do desejo e suas 
vicissitudes, a partir do cancioneiro de Chico Buarque 
e alguns dos viscerais poemas da paulista Hilda Hilst, 
extraídos do livro “Do desejo”, que inspirou o título 
do show. 

O formato não poderia ser outro; para emoldurar 
seu canto intenso e comovente, o intérprete o violão 
do paulistano Kaneo Ramos, diretor musical dos seus 
últimos projetos, e o baixo acústico do paraibano Rai-
nere Travassos.

O formato acústico permitirá que a plateia des-
frute, num clima de total intimidade, apaixonadas e 
apaixonantes interpretações de Geni e o zepelim, Sob 
medida, Bárbara, Mil perdões, O meu amor, Palavra 
de mulher, Tango de Nancy e outras belas canções. As 
apresentações acontecem no Projeto Quartas Acústi-
cas, na Sala Paulo Pontes, em Campina Grande, hoje, 
às 20 horas, e na Energisa Usina Cultural, em João 
Pessoa, no dia 13 (domingo), às 19 horas, com ingres-
sos a preços populares. Para a apresentação em Campina 
Grande, os ingressos estão à venda por R$ 20 (inteira) e R$ 
10 (meia entrada) na administração do teatro. 

O Projeto Quartas Acústicas faz parte da programação 
do Teatro Municipal Severino Cabral, e acontece todas as 
quartas-feiras, na Sala Paulo Pontes.

Quartas Acústicas apresenta 
o cantor Renan Barbosa com 
show “Do Desejo” 

Coral Unipê 
se apresenta 
no XIV Fepac

e, dessa forma, suas obras tendem a se 
afastar da atualidade. Em Mon Oncle, 
porém, a linguagem visual é tão explícita 
e as metáforas tão claras, que a pantomi-
ma consegue, sem qualquer dificuldade, 
substituir diversos diálogos. ‘Merci,’ aliás, 
é primeira palavra pronunciada e, como 
gentileza gera gentileza, nem mesmo a 
ironia e sarcasmo com o qual o filme abor-
da assuntos relevantes em uma sociedade 
de consumo, conseguem quebrar o clima 
leve. Devido a essa leveza o filme foi, equi-
vocadamente, classificado como comédia. 
Porém, trata-se de um retrato sobre o 
auto-engessamento da classe ascenden-
te, quando comparada com a parcela da 
sociedade que, embora não se beneficie 
do desenvolvimento tecnológico, ainda 
consegue apreciar o canto de um pássaro. 

Os resquícios de um muro de tijolos 
em decomposição marca divisa entre dois 
mundos contrapostos. Cachorros, veículos 
medievais (carroças) e o próprio ‘vélo’ do 
Monsieur Hulot transitam, diuturnamen-
te, entre esses dois universos.

Sob os ditames do petróleo, a eferves-
cência tecnológica, instiga o surgimento 

de uma sociedade consumerista que dá 
início a ‘Era do Plástico’ e passa a recep-
cionar as linhas retas e as cores sólidas 
como um sinal de requinte e bom gosto. O 
‘carro’ se torna sinônimo de sucesso abso-
luto e o ‘rush’,  desde então, passa vitimar 
motoristas.

Enquanto isso, na galáxia do soltei-
rão Tati, as relações humanas são sempre 
abrasadoras, temperatura propícia para 
festas, brigas, e conciliações. Reinam as 
formas curvilíneas e os tons pastéis dos 
sobrados que mais parecem ter passado 
por uma caprichosa pátina. A intimidade 
acentua a solidariedade entre vizinhos e 
a comunicação é constante, ao ponto do 
varredor de rua nunca conseguir mover 
seu montinho de lixo. Para o sobrinho do 
Monsieur Hulot, o mundo singelo de seu 
tio, repleto de cores, cheiros e sabores é, 
disparadamente, mais sedutor que aque-
le, comandado por eletrodo, onde vivem 
seus pais. Diante disso, voltar para casa 
significa se submeter aos formalismos 
de uma sociedade de frases prontas e 
suportar todo o tédio de uma mansão es-
téril, onde tudo parece ter sido pensado 

com vistas a dificultar o diálogo. O mais 
irônico é que, contrariando essa reali-
dade, a mãe do menino sempre ressalta 
às visitas que, ali ‘tudo se comunica’. De 
tão auto-suficiente, na percepção de Tati, 
a casa passa a ter vida própria, a ponto 
de se auto vigiar e de ditar as regras de 
convívio. O ser humano vira refém de 
suas próprias maravilhas tecnológicas. E, 
isso, fica evidente quando o simples ato 
de abrir um armário na cozinha passa a 
exigir um treinamento prévio, ou a leitu-
ra do manual de instruções.

E, por falar em estrutura, como se vê 
abaixo, o filme também é um prato cheio 
para arquitetos e decoradores, pois, os as-
simétricos sobrados inspirados na ‘pers-
pectiva impossível’ de Escher (o ‘Papa’ da 
arte gráfica) se contrapõem as mansões, 
fábricas e escolas, derivadas da Bauhaus, 
(primeira escola de arquitetura e design 
moderno na Europa).

Ao final, a ironia cede espaço à emo-
ção, pois, enquanto a individualidade de 
M. Hulot é engolida pela massa aeropor-
tuária, pai e filho se reaproximam ao divi-
dir um momento de pura cumplicidade. 
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Profissionais da área de 
Economia participaram 
de audiência no Senado

PEC do Teto divide economistas
CONTROLE DE GASTOS PÚBLICOS

Ana Cristina Campos
Da Agência Brasil 

Economistas ouvidos 
ontem em audiência públi-
ca no Senado se dividiram 
sobre a Proposta de Emen-
da à Constituição (PEC) 
55/2016, que limita os gas-
tos públicos pelos próximos 
20 anos à correção da infla-
ção do ano anterior, a cha-
mada PEC do Teto.

O chefe da assessoria 
especial do Ministério da Fa-
zenda, Marcos José Mendes, 
disse que o primeiro mito 
com relação à proposta é o de 
que a saúde vai perder recur-
sos com o novo regime fiscal. 
“A grande realidade é que a 
saúde vai ser beneficiada. Há 
que se lembrar sempre que 
não temos um limite máximo 
para a saúde; o limite é míni-
mo. Portanto, é uma prote-
ção”, afirmou, em audiência 
conjunta das Comissões de 
Constituição e Justiça (CCJ) 
e de Assuntos Econômicos 
(CAE) do Senado.

“E a PEC antecipa uma 
progressão dos cálculos dos 
recursos mínimos da saúde. 
Pela regra atual, ela chegaria 
a 15% da Receita Corrente 
Líquida em 2020. Isso foi an-
tecipado para 2017, de modo 
que já dá uma injeção para o 
setor da saúde de R$ 10 bi-
lhões, que serão carregados 
ao longo de todo o processo 
do novo regime fiscal. Por-
tanto, de cara, a saúde já tem 
uma recuperação da sua ver-
ba mínima”, acrescentou.

Mendes afirmou que o 
segundo mito em relação à 
PEC é de que a área de edu-
cação também será prejudi-
cada. “Boa parte da educa-
ção está fora da PEC. Não é 
sequer incluída no limite da 
PEC. E há motivos para acre-
ditar que a educação vai ser 
beneficiada. Mais de 70% 

da despesa pública com a 
educação não está sujeita ao 
limite da PEC. Por que isso? 
Porque a maior parte do gas-
to com educação é feita por 
estados e municípios, e o li-
mite da PEC é para o gasto 
do governo Federal”, disse o 
representante do Ministério 
da Fazenda.

O chefe da assessoria 
também lembrou que estão 
fora dos limites da PEC al-
guns gastos federais, como 
a complementação da União 
ao Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educa-
ção Básica (Fundeb). “Essa 
é uma complementação que 
a União faz para os estados 
e municípios mais pobres 
para manter o gasto míni-
mo por aluno. Assim como 
o Fies [Fundo de Financia-
mento Estudantil] e o Prou-
ni [Programa Universidade 
para Todos] também estão 
fora”, acrescentou.

Para o professor de Eco-
nomia, Samuel Pessoa, da 
Fundação getúlio Vargas, a 
PEC do Teto visa a recuperar 
a capacidade fiscal do Esta-
do brasileiro para que o País 
não perca o que foi construí-
do até o momento. “Muitas 
das pessoas que, hoje, são 
contra a PEC são as mesmas 
pessoas que foram contrá-
rias à Lei de Responsabilida-
de Fiscal e foram contrárias 
ao Plano Real”, afirmou.

Segundo o economista, 
a despesa do governo cresce 
a um ritmo que é “o dobro 
da velocidade” do Produto 
Interno Bruto (PIB). “Quan-
do o PIB passou a crescer 
mais lentamente, a despesa 
continuou no mesmo ritmo. 
Ou seja, o que existe hoje 
de anormal no comporta-
mento das finanças públicas 
brasileiras não é o compor-
tamento da receita, que tem 
acompanhado muito em li-
nha o crescimento da econo-
mia, como se espera. O que é 
anormal é um crescimento 
extraordinário da receita”, 
argumentou.

A Polícia Federal (PF) pe-
diu ao Supremo Tribunal Fe-
deral (STF) o arquivamento 
do inquérito no qual o sena-
dor Lindbergh Farias (PT-RJ) 
é investigado pelo crime de 
corrupção e lavagem de di-
nheiro na Operação Lava Jato.

De acordo com os dele-
gados, não foi possível com-
provar que o senador rece-
beu R$ 2 milhões para sua 
campanha, como afirmou o 
ex-diretor de Abastecimento 
da Petrobras, Paulo Roberto 
Costa, um dos delatores da 
Lava Jato.

A investigação contra o 
senador foi aberta no Supre-
mo em março de 2015 a pe-
dido da Procuradoria-geral 
da República (PGR). Na oca-
sião, a PGR afirmou que Paulo 
Roberto Costa declarou ter 
recebido, em 2010, a visita 
do senador pedindo recursos 
para sua campanha no valor 
de R$ 2 milhões.

Ele disse ainda, em seu 

depoimento, ter contatado o 
doleiro Alberto Youssef para 
operacionalizar o repasse. 
Também delator da Lava 
Jato, Youssef, no entanto, dis-
se desconhecer Lindbergh e 
não se recordar de ter feito 
tal pagamento.

Para a Polícia Federal, 
não há “indícios mínimos de 
autoria” para o prossegui-
mento da investigação. “Em 
que pese terem sido consta-
tadas doações eleitorais vul-
tosas, muitas das quais em 
espécie, efetuadas pelas em-
presas envolvidas no esque-
ma de corrupção no âmbito 
da Petrobras, ora em favor da 
pessoa física do candidato, 
ora por intermédio do Dire-
tório Nacional do Partido dos 
Trabalhadores, nenhum dos 
executivos ouvidos no bojo 
deste apuratório, inclusive 
na condição de colaborado-
res, foi capaz de corroborar a 
narrativa que ensejou a ins-
tauração do presente inqué-
rito, ou ao menos de que as 
contribuições tivessem ori-
gem ilícita”, diz a PF.

PF pede o arquivamento 
de ação contra Lindbergh

LAVA JATO Senado instala 
comissão para 
levantar obras 
inacabadas

A Comissão Especial do 
Senado que fará um levanta-
mento sobre obras inacabadas 
no Brasil foi instalada ontem. 
O colegiado será presidido 
pelo senador Ataídes de Oli-
veira (PSDB-TO) e composto 
por mais oito senadores. O re-
lator e o vice devem ser eleitos 
na próxima semana.

A comissão terá o obje-
tivo principal de identificar 
obras federais que estejam 
paralisadas e a razão da in-
terrupção. Os senadores de-
verão também propor leis e 
apontar possíveis soluções 
para que os empreendimen-
tos sejam concluídos.

Uma lista prévia do go-
verno Federal foi apresenta-
da com 1.600 obras paralisa-
das em todos os estados e no 
Distrito Federal. A meta é que 
70% delas sejam reativadas 
até o ano que vem e o restan-
te até 2018. Mais de mil mu-
nicípios estão envolvidos.

André Richter
Da Agência Brasil

Na primeira reunião de trabalho, a 
Comissão da Reforma Política na Câma-
ra aprovou os 29 requerimentos apre-
sentados por diferentes partidos para 
ouvir especialistas e autoridades sobre 
os pontos que serão tratados no texto. 
Em um dos pedidos aprovados está o 
nome do presidente do Tribunal Su-
perior Eleitoral (TSE), ministro Gilmar 
Mendes, que será convidado para dis-
cutir a atual legislação.

Na lista, ainda estão desde cien-
tistas políticos até marqueteiros de 
campanhas, como Duda Mendonça; 
Guillermo Raffo e Lula Guimarães. Os 
parlamentares também decidiram ou-
vir representantes dos movimentos 
sociais Brasil Livre, Movimento Liberal 
Acorda Brasil, Vem Pra Rua e Nas Ruas.

Além das audiências públicas, depu-
tados alertaram sobre pontos do texto 
que podem acabar sendo judicializados 
como a possibilidade de coincidência de 
mandatos. Eles defenderam que o cole-
giado consulte o Supremo Tribunal Fede-

ral sobre pontos do texto. Para o relator 
da matéria, deputado Vicente Candido 
(PT-SP), que apresentou o plano de tra-
balho durante a sessão de ontem, alguns 
temas como a regulamentação de pré-
campanhas, antecipação de registro elei-
toral, revisão de regras de pesquisas elei-
torais e de propaganda eleitoral podem 
ser votadas com mais agilidade.

Temas como mudança do sistema 
eleitoral e funcionamento dos parti-
dos, alvos de maior polêmica entre 
parlamentares, poderiam demandar 
mais tempo. Apesar de alguns depu-
tados se mostrarem inflexíveis sobre 
as regras de financiamento de campa-
nha, que hoje proíbe doações de em-
presas, o assunto voltou à tona.

Marcos Rogério (DEM-RO) defen-
deu que a questão volte ao debate já 
que, segundo ele, a atual lei beneficia 
candidatos que têm mais recursos. Uma 
das propostas que já foram apresentadas 
seria a criação de um fundo que poderia 
substituir ou complementar o atual fun-
do partidário e seria composto por, por 
exemplo, doações voluntárias a partir do 
imposto de renda dos cidadãos.

Especialistas serão ouvidos 
sobre a reforma política 

CÂMARA DOS DEPUTADOS

Carolina Gonçalves
Da Agência Brasil

As Comissões de Constituição e Justiça e de Assuntos Econômicos do Senado realizaram audiência pública para discutir a PEC

Os professores do Insti-
tuto de Economia da Univer-
sidade Estadual de Campinas 
(Unicamp), Pedro Paulo Zalu-
th Bastos e guilherme Santos 
Mello, apresentaram argu-
mentos contra a PEC do Teto.

Segundo Pedro Bastos, a 
despesa primária sobre o PIB 
– se o PIB crescer, a partir de 
2021, a uma taxa de 2,5% – vai 
cair de 20% para 12% do PIB 
em 2036. “Isso é menos do que 
a despesa primária sobre o PIB 
dos países africanos. Então, 
a proposta de país que a PEC 
oferece é um Estado que é do 
tamanho do Estado dos países 
africanos de mais baixa ren-
da. Isso significa o seguinte: se 
você aumentar os gastos com 
previdência e mantiver os gas-
tos em educação e saúde, nada 

mais nada menos que todos os 
outros gastos do governo vão 
ter que caber, em 2036, em me-
nos do que 1% do PIB. Isso é 
absolutamente inviável.”

Para Bastos, a PEC é muito 
injusta do ponto de vista social. 
“Ela vai, certamente, impedir a 
recomposição do salário míni-
mo, porque o aumento dele é 
responsável pelo aumento das 
transferências sociais. Ela vai 
reduzir fortemente o gasto so-
cial”, afirmou. “Posso dizer, en-
tão, que, de certo modo, a PEC, 
tal como está, pune os inocen-
tes, os dependentes do gasto 
social e da previdência, e nada 
faz com os criminosos, com os 
sonegadores fiscais e com pri-
vilegiados pela estrutura tribu-
tária regressiva”.

O professor guilherme 

Mello argumentou que há al-
ternativas mais justas à PEC, 
como a reforma do sistema 
tributário. “O Brasil é um dos 
pouquíssimos países do mun-
do que não tributa lucro e di-
videndo. Outra coisa: imposto 
sobre grandes fortunas. Há 
exemplos muito bem-sucedi-
dos no mundo de impostos 
de grandes fortunas, no Uru-
guai, na França. Por que não 
vamos copiar esses exemplos? 
No Brasil, nós temos uma das 
taxas mais baixas de impostos 
sobre heranças, criando, na 
verdade, uma forma não me-
ritocrática, porque o sujeito 
herda uma riqueza enorme, 
não paga taxa sobre isso e não 
precisa trabalhar, pois ele é 
rico por causa de herança”.

O economista também 

defendeu a recriação de alí-
quotas adicionais do Imposto 
de Renda para Pessoa Física. 
“O Brasil é um dos países que 
têm a taxa máxima mais bai-
xa do mundo, criando aquele 
cenário de regressividade do 
Imposto de Renda nas altas 
rendas. E [deve] rever algu-
mas regras de abatimento na 
base de cálculo do IRPF. Por 
exemplo, no Brasil, você pode 
abater ilimitadamente despe-
sa com saúde. Vamos criar um 
limite para isso?”, questionou.

O professor Mello ar-
gumentou que o aumento 
da carga tributária pode ser 
compensado com redução dos 
impostos em cascata sobre 
produção e consumo e com a 
isenção do Imposto de Renda 
para pessoas mais pobres.

Professores são contra a proposta

FOTO: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Mariana Jungmann
Da Agência Brasil
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Contra a corrupção
Evolui a discussão sobre o projeto de lei “10 Medidas 

contra a Corrupção” que o Ministério Público Federal propõe 
à sociedade brasileira. São poucos os que não acham o 
conjunto relevante.

As medidas embutem ferramentas que bagunçam 
os procedimentos básicos da corrupção com sua cultura 
de ilicitudes matizadas, progressividade dos danos e 
impunidade robustecida.

Alguns aspectos do projeto são mesmo polêmicos, 
como a possibilidade de realização dos chamados testes de 
integridade.

Os testes “seriam simulação de situações, sem o 
conhecimento do agente público ou empregado, com o 
objetivo de testar sua conduta moral e predisposição para 
cometer crimes contra a Administração Pública”.

Uma pegadinha típica do programa do Gugu seria 
transformada em norma legal e estabeleceria meticulosa 
operação que incluiria até mesmo gravações em vídeo do 
cotidiano de servidores sob observação.

É de se imaginar o que poderia resultar desse tipo 
de investigação numa conjuntura como a atual, em que o 
serviço público convive ainda com os cargos comissionados 
que obedecem a critérios prioritariamente políticos para as 
nomeações.

E esses comissionados interagem com os concursados 
entre os quais há uma percepção dos que não fizeram 
concurso como se fossem gafanhotos vorazes do tipo 
polifagos, que se alimentam tanto dos salários quanto dos 
“por fora”, o que pode significar muitas coisas. Mas nenhuma 
positiva.

Na recíproca, poderiam, ou poderão, caso as dez 
medidas sejam tornadas lei, os comissionados armarem 
situações constrangedoras contra os efetivos num vale-tudo 
contra condutas desviantes.

Obviamente que estamos criando cenários a partir 
da lógica atual e em situações limites, excepcionais. Mas 
é preciso lembrar que atualmente são muitos os conflitos 
encontráveis nas equipes do setor público integradas por 
comissionados, efetivos e contratados por excepcional 
interesse público. Geralmente, o conflito de interesses, 
o nível do repertório técnico, a percepção divergente do 
que representam as metas complicam o desempenho 
e comprometem a eficiência e a eficácia do que é 
planejado.   

Mas essa proposta do MPF é análoga aos exames 
toxicológicos a que são submetidos os motoristas de 
veículos pesados. Também na direção dos serviços públicos 
há de se ter garantias quanto à segurança na correção 
do processo, o que, neste caso, representa idoneidade, 
legalidade, impessoalidade.

Há quem veja ilegalidade, ou no mínimo imoralidade 
numa perspectiva deontológica, de uma ética do dever 
a indicar que alguém não poderia sofrer tal emboscada 
institucional, num tipo de procedimento que pressupõe 
a dissolução dos limites da privacidade de funcionári@s 
no ambiente de trabalho, espaço que apesar de público 
requer uma normatização dos procedimentos que os 
envolvem. Mas aí há que se ponderar: se for norma, 
aprovada no bojo de um projeto de lei, aí tudo fica legal. A 
ONU e a Transparência Internacional apoiam os testes de 
integridade. E agora me ocorre aquela máxima do Direito 
Romano: salus populi suprema lex esto, o que se traduz 
por “a salvação do povo seja a suprema lei”. A corrupção é a 
saúva que arrasa a saúde das políticas para o povo. Qualquer 
medida contra ela será sempre bem-vinda.

SAÚVAS E MAU-CARATISMO
A referência à frase “pouca saúde e muita saúva, os 

males do Brasil são”, pronunciada pelo brasileiríssimo 
Macunaíma do romance homônimo de Mário de Andrade, 
despertou em minha memória uma notícia divulgada por “O 
Globo” no ano passado.

O texto: “A descoberta de formigas ameaçadas de 
extinção da espécie Atta robusta, mais conhecida como 
saúva-preta, em área de uma obra da Petrobras, foi um dos 
motivos para a Mendes Júnior Engenharia, outra empresa 
investigada no âmbito da Lava-Jato, cobrar ressarcimentos 
depois que o contrato já estava encerrado, por meio de 
transação extrajudicial”.

E continua: “A empresa havia recebido R$ 493,5 
milhões para prestar serviços no Terminal Aquaviário de 
Barra do Riacho, em Aracruz (ES). Em dezembro de 2010, 
a Petrobras aceitou pagar um extra de R$ 64,3 milhões por 
razões diversas, entre elas ‘dificuldades geradas por motivos 
de ordem ambiental’”.

O jornal informa também que “Uma comissão de 
negociação da estatal cobrou da Mendes Júnior mais provas 
dos prejuízos com as formigas, que foram localizadas em 
16% da área da obra. A empresa não as apresentou, mesmo 
assim conseguiu negociar o pagamento por horas adicionais 
de seus funcionários na obra. O trabalho na área foi liberado 
apenas 15 dias depois da descoberta da espécie.”

E nada mais precisa ser dito, por hoje, quanto à 
criatividade dos gafanhotos que atacaram a Petrobras. 
Criatividade macunaímica. Do herói sem nenhum 
caráter...

Petrobras anuncia novo corte no preço 
da gasolina e do diesel nas refinarias
Última redução foi anunciada 
em outubro, mas em alguns 
estados os preços subiram

A Petrobras informou on-
tem que vai baixar novamente 
o preço dos combustíveis nas 
refinarias, para que fiquem 
mais alinhados com os preços 
no exterior. A gasolina ficará 
3,1% mais barata, em média, e 
o óleo diesel, 10,4%. 

A mudança é no preço das 
refinarias, o que significa que 
o preço final para o consumi-
dor pode não cair, necessaria-
mente, na mesma proporção. 
A mudança entrou em vigor 
ontem à noite. 

Se esse reajuste for re-
passado ao consumidor in-
tegralmente, a gasolina pode 
cair 1,3% ou R$ 0,05 por litro 
e o diesel pode ficar 6,6% ou 
cerca de R$ 0,20 por litro mais 
barato, calcula a estatal.

A última baixa nos preços 
para as refinarias havia sido 
anunciada em 14 de outubro. 
Porém, em muitos estados os 
preços nas bombas subiram 
em vez de cair. Um dos moti-
vos foi a alta do preço do álco-
ol anidro, adicionado à gaso-
lina e que representa 27% do 
combustível.

A medida faz parte de 
uma nova política de preços 
adotada pela direção da em-
presa no mês passado. 

Essa política é norteada 
por dois fatores: o preço do 
petróleo no mercado interna-
cional (incluindo gastos com 

A Defensoria Pública da União 
protocolou ontem uma recomen-
dação ao Ministério da Educação 
(MEC) e a todos os reitores de insti-
tuições federais de ensino que estão 
ocupadas por estudantes. As entida-
des acionadas têm o prazo de dez 
dias para se manifestar e cumprir as 
recomendações.

O documento recomenda que 
as instituições empreendam o diá-
logo e a mediação com os estudan-
tes, abstenham-se de identificar e 
punir os envolvidos nas ocupações 
e não pratiquem nem solicitem 
medidas que prejudiquem a salu-
bridade e habitabilidade dos es-
tabelecimentos ocupados (como o 
corte de água e luz) ou promovam 
a desocupação sem prévia autori-

zação judicial para a reintegração.
O defensor público federal 

Eduardo Nunes Queiroz explica que 
o objetivo é fomentar soluções pací-
ficas e consensuais para garantir os 
direitos dos adolescentes que estão 
envolvidos nas ocupações.

A recomendação é assinada por 
defensores públicos regionais que 
identificaram uma série de medi-
das coercitivas arbitrárias em todo 
o País. Segundo a defensora públi-
ca federal, Lídia Nóbrega, titular do 
Ofício de Direitos Humanos da DPU 
do Ceará, muitos coletivos de estu-
dantes estão buscando assistência 
jurídica da Defensoria relatando ex-
cessos por parte do Estado.

No documento, os defensores 
destacam decisões judiciais que au-
torizam a desocupação forçada  dos 
espaços de ensino, o corte imediato 
de água, energia e gás, a identifica-

ção nominal de todos os ocupantes, 
o uso moderado e progressivo da 
força, a prisão em flagrante dos ma-
nifestantes e a negação do direito 
de exercício da cidadania por jovens 
menores de 16 anos.

“Os direitos têm sido atropela-
dos pela intenção de tirar as pessoas 
daquele lugar a qualquer custo”, 
alerta Lídia.

A defensora pública explica ain-
da que o próprio direito de mani-
festação, apesar de assegurado aos 
estudantes, tem algumas limitações. 
“É importante colocar informações 
sobre condutas adequadas para os 
estudantes e também o que não 
deve ser feito contra eles. Os estu-
dantes devem tratar com respeito os 
profissionais da segurança pública, 
mas também podem sofrer reinte-
grações que não estão expressas na 
ordem judicial”, ressalta.

Defensoria envia recomendação 
AO MEC E rEItOrEs sObrE OCupAçõEs

FOTO: Rovena Rosa/Agência Brasil

Documento encaminhado aos reitores recomenda que instituições dialoguem com os estudantes para a saída dos prédios ocupados

Se reajuste for repassado, gasolina pode cair R$ 0,05 por litro e diesel pode baixar até R$ 0,20

Débora Brito
Da Agência Brasil

transporte e taxas portuárias) 
e uma margem para lucro, im-
postos e proteção de riscos, 
como variações na cotação do 
dólar.

A empresa diz que não vai 
cobrar preços abaixo dos pra-
ticados no exterior, ou abaixo 
dos custos. 

Os preços serão revistos 
pelo menos uma vez por mês 
pelo Grupo Executivo de Mer-
cado e Preços da Petrobras, 
formado pelo presidente da es-
tatal, Pedro Parente, o diretor 
de Refino e Gás Natural, Jorge 
Ramos, e o diretor Financeiro e 
de Relacionamento com Inves-
tidores, Ivan Monteiro.

A política de preços da 
Petrobras foi alvo de críticas 

no passado, principalmente no 
governo da presidente Dilma 
Rousseff. Os preços dos com-
bustíveis no Brasil são contro-
lados pelo governo, que é sócio 
majoritário da petroleira.

A estatal mantém o mo-
nopólio na produção e impor-
tação do combustível no País. 
Em geral, a empresa compra 
combustíveis no exterior e re-
vende-os no País.

No início do ano, a cota-
ção do petróleo no mercado 
internacional caiu a níveis his-
tóricos, mas a Petrobras deci-
diu não repassar essa queda 
para o preço dos combustíveis. 
Ao importar combustível mais 
barato e vendê-lo pelo mesmo 
preço de antes, os ganhos da 

Petrobras com a revenda au-
mentaram.

Na época, críticos afirma-
ram que, ao manter os preços 
artificialmente, o governo es-
tava usando a política de pre-
ços para recuperar parte do 
que perdeu quando o petróleo 
estava caro lá fora - e o preço 
não subiu aqui - e para tentar 
aliviar as contas da Petrobras, 
em meio a um endividamento 
muito grande da companhia.

A então presidente Dilma 
Rousseff disse, na ocasião, que 
“o governo não tem nada a ver 
com subir ou baixar o preço 
da gasolina” e que cabe à Pe-
trobras avaliar se é o caso de 
reduzir os preços dos combus-
tíveis no País. 
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Brasil e Portugal firmam parceria
para trabalho conjunto em pesquisa
Os dois países vão realizar 
cúpula para criar Centro 
de Pesquisa Internacional 

Marieta Cazarré
Da Agência Brasil

Brasil e Portugal farão, 
em abril de 2017, nos Aço-
res, uma cúpula luso-bra-
sileira para firmar coope-
ração bilateral na criação 
do Centro de Pesquisa In-
ternacional dos Açores (Air 
Center, na sigla em inglês).

O Air Center será um 
grande centro internacio-
nal de investigação, insta-
lado no arquipélago por-
tuguês. De acordo com o 
ministro da Ciência, Tecno-
logia e Ensino Superior de 
Portugal, Manuel Heitor, a 
ideia é desenvolver o proje-
to em estreita colaboração 
com o Brasil e suas ilhas de 
Fernando de Noronha, São 
Pedro e São Paulo, e “criar 
uma nova plataforma entre 
todas as nações atlânticas, 
seja da África, da América 
ou da Europa”.

O Brasil participará 
de uma rede de estações 
de tratamento de dados 
de satélite que vai incluir 
os Açores e Cabo Verde, 
cobrindo toda a região do 
Atlântico e o oeste do Me-
diterrâneo.

“Será criada uma nova 
rede de experimentação e de 
investigação por satélite que 
irá contar com a capacidade 
que o Brasil tem no setor es-
pacial”, afirmou o ministro 
da Ciência português.

Durante um encontro, 
por ocasião da Conferência 
de Chefes de Estado da CPLP 
(Comunidade dos Países de 
Língua Portuguesa), em Bra-
sília, na semana passada, 
Manuel Heitor e o seu ho-
mólogo brasileiro, Gilberto 
Kassab, se comprometeram 
a convidar outros países do 
Atlântico a participar do en-
contro nos Açores.

Heitor propôs ainda a 
Kassab a realização da 1a 
Semana de Ciência Brasil-
-Portugal, com lançamento 
planejado para junho, no 
Brasil. “Seria um evento de 
promoção da cooperação 
acadêmica e divulgação 
científica”, afirmou.

Entre os objetivos do 
centro de investigação 
espacial está a coopera-
ção nas áreas do ensino 
e dos negócios na região 
do Atlântico. A ideia é en-
volver no projeto, além de 
Portugal e Brasil, países 
como o Canadá, EUA, África 
do Sul, Angola, Marrocos e 
estados europeus.

De localização geográ-
fica estratégica, o centro de 
pesquisa terá infraestrutu-
ra para abrigar uma base 
espacial, instalações para 
medição de radiação atmos-
férica e um departamento 
de oceanografia e pesca.

De acordo com a Aicep 
(Agência para o Investi-
mento e Comércio Exter-
no de Portugal), o projeto 
quer atrair investimento 
estrangeiro para as áreas 
espacial, de energia, ocea-
nos e clima.

Alemanha prende 5 extremistas
ligação com estado islâmico 

FOTO: Julian Stratenschulte/Associated Press/Estadão Conteúdo

A polícia alemã realizou operações no estado da Renânia do Norte-Vestfália e na Saxônia Baixa, onde ocorreram as prisões

Da Agência estado

Berlim (AE) - Autoridades 
da Alemanha prenderam cinco 
homens nessa terça-feira, acu-
sados de ter ligações com o gru-
po extremista Estado Islâmico. 
Supostamente eles recrutavam 
membros e forneciam suporte fi-
nanceiro e logístico. 

O Ministério Público divul-
gou em comunicado que os ho-
mens foram presos, acusados de 
apoiar organização terrorista. 
As prisões foram feitas em uma 
série de operações no Estado da 
Renânia do Norte-Vestfália e na 
Saxônia Baixa. 

 “Esta foi uma ação importan-
te para deter o cenário extremis-
ta na Alemanha”, disse o ministro 
da Justiça Heiko Maas.

Uma das operações foi na ci-
dade de Hildesheim, que é um lo-
cal conhecido para muçulmanos 
ultraconservadores e salafistas. 

O escritório da Promotoria, 
que lida com todos os casos de 
terrorismo, afirmou que não se 
sabe se os suspeitos têm ligações 
com Jaber Albakr, que se matou 
na prisão em outubro, dois dias 
após ser preso sob suspeita de 
planejar um ataque no aeropor-
to de Berlim com explosivos ar-
tesanais. 

Os cinco homens são suspei-
tos de recrutar jovens muçulma-
nos na Alemanha e angariar fun-
dos para enviá-los para a Síria 
para se juntar ao Estado Islâmico, 
informou a Promotoria. Eles tam-
bém são acusados de fornecer 
apoio logístico para as viagens. 

Um dos suspeitos, um cida-
dão iraquiano de 32 anos identi-
ficado como Ahmad Abdulaziz, é 
acusado de ser o líder do grupo. 
Ele apoia abertamente o Estado 
Islâmico, participou de diversos 
eventos extremistas como pales-
trante e aprovou a viagem dos 
que almejavam chegar na Síria, 
de acordo com a Promotoria. 

O Japão ratificou  na se-
gunda-feira (7) o Acordo de 
Paris sobre Mudança Climá-
tica, quatro dias depois de 
o tratado entrar em vigor. 
O país pretende “desempe-
nhar um papel central” na 
aplicação das diretrizes, se-
gundo o primeiro-ministro 
japonês Shinzo Abe.

 O Japão está “determi-
nado” para mediar negocia-
ções “, de modo a melhorar 
a transparência da redução 
das emissões por parte dos 
países e alcançar os objecti-
vos do Acordo de Paris”, dis-
se Shinzo Abe na terça-feira.

No entanto, o atraso na 
ratificação do Japão irá li-
mitar a sua capacidade de 
influenciar as negociações 
durante a cúpula da ONU 
sobre mudança climática 
(COP22), que começou na 
segunda-feira (7) em Marra-
kesh (Marrocos), com o ob-
jetivo de acordar o quadro 
de aplicação do Acordo de 
Paris, informou a EFE.

O país “fará todos os es-
forços para resolver a ques-
tão do aquecimento global” 
e vai fazer das compensa-
ções “uma tarefa de alta 
prioridade”, disse Abe, que 
deu o exemplo do compro-
misso do país à decisão de 
seu governo de reduzir em 
26 por cento as emissões de 
carbono até 2030.

O chefe do Executivo 

japonês acrescentou que o 
país vai apostar no desen-
volvimento de tecnologias 
inovadoras para reduzir 
as emissões sem sacrificar 
o crescimento econômico, 
e vai usar sua experiência 
para ajudar a este respeito 
para os países em desen-
volvimento.

O gabinete japonês es-
pera contribuir com cerca 
de 1,3 trilhões de ienes (o 
que equivale a quase R$ 40 
bilhões) em pesquisa até 
2020.

“A mudança climática é 
uma questão de agenda glo-
bal de longo prazo que deve 
ser abordada por toda a co-
munidade internacional. O 
mundo estabeleceu um novo 
começo para resolver este 
desafio, e é crucial que todos 
os países reduzam continua-
mente a emissão de gases 
de efeito estufa com base no 
Acordo de Paris”, pediu Abe.

O Acordo de Paris, o 
primeiro tratado global para 
combater as mudanças cli-
máticas destinado a substi-
tuir o Protocolo de Kyoto em 
2020, tem o objetivo manter 
o aumento da temperatu-
ra média global abaixo de 2 
graus Celsius em relação aos 
níveis pré-industriais.

As cerca de 200 nações 
que assinaram o acordo em 
dezembro de 2015 também 
se comprometeram a tentar 
que o aumento da tempera-
tura não exceda 1,5 graus.

Japão ratifica Acordo 
de Paris sobre o clima

emissão de gases

Da Agência estado

A União Europeia acres-
centou novas pessoas à lista 
de sanções contra cidadãos 
russos e ucranianos acusa-
dos de comprometer a inte-
gridade territorial da Ucrâ-
nia. A informação é de uma 
fonte do Conselho da União 

Europeia à RIA Novosti.
“Novos nomes foram 

adicionados à lista de san-
ções”, disse a fonte.

De acordo com a in-
formação, a decisão estava 
na agenda do Conselho das 
Relações Econômicas e Fi-
nanceiras. Atualmente, a 
lista compreende 146 pes-

soas físicas e 73 entidades 
jurídicas.

Os Estados Unidos, a 
União Europeia e alguns dos 
seus aliados impuseram várias 
rodadas de sanções restritivas 
contra Moscou, visando seto-
res chave da economia russa, 
bem como um certo número 
de indivíduos e entidades.  

As sanções foram impos-
tas após a reunificação da Cri-
meia com a Rússia e do supos-
to envolvimento de Moscou no 
conflito na Ucrânia, que come-
çou quando Kiev lançou uma 
operação militar nas regiões 
orientais do país em abril de 
2014. A Rússia tem repetida-
mente refutado as alegações.

Seul (AE) - A presiden-
te da Coreia do Sul, Park 
Geun-hye, anunciou há pouco 
que permitirá que parlamen-
to escolha novo primeiro-
-ministro para o país, numa 
tentativa de conter a crescen-
te crise que atingiu o gabinete 
presidencial. A medida repre-
senta uma relevante conces-
são por parte de Park, que 

pode ter sua governabilidade 
severamente prejudicada no 
seu último ano de mandato.

Na semana retrasada, a 
presidente foi envolvida em 
um grande escândalo na-
cional, ao admitir que uma 
amiga pessoal, Choi Soon-sil, 
havia ajudado na elaboração 
de seus discursos no começo 
do mandato. Reportagens da 
imprensa sul-coreana ain-
da apontam que Choi estava 

profundamente envolvida em 
questões políticas do país, 
mesmo não tendo um cargo 
oficial no governo.

Na última quarta-feira 
(2), Park chegou a nomear 
como primeiro-ministro Kim 
Byong-joon, mas uma nova 
troca deverá ocorrer em bre-
ve, a partir de um acordo en-
tre situação e oposição.

Mais cedo, na manhã de 
ontem (horário local), a polícia 

coreana realizou buscas em es-
critórios da Samsung, em cone-
xão com o escândalo presiden-
cial. O Ministério Público de 
Seul disse que o procedimento 
buscava constatar a extensão 
da influência de Choi em as-
suntos do Estado. Já a agência 
de notícias Yonhap afirma que 
a busca foi motivada pela sus-
peita de que a Samsung ofere-
ceu suporte financeiro ilícito à 
filha de Choi.

UE amplia lista de sanções contra a Rússia

Escolha de 1º ministro gera polêmica

coNFlito Na UcRâNia

coReia do sUl

Da Agência estado

Da Agência Sputnik
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Caixa Econômica reduz
os juros e o limite para 
financiamento imobiliário
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Eventos extremos serão mais frequentes, alertam cientistas

Mudanças climáticas
Foto: Reprodução/Internet

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

Alterações climáticas induzidas pelo homem aumentam os desastres ecológicos em todo o mundo

Lembrança do talentoso Moacir Japiassu
de 1990. A estreia foi 
com um infantojuvenil: 
“Unidos pelo vexame”, 
ao qual se seguiria ou-
tro. Na minha opinião, 
o melhor de todos é o 
romance “A santa do ca-
baré”, uma obra-prima 
entre as oito obras dele 
e diante de muita coisa 
escrita no Brasil na 
última década do século 
20 e na primeira do 
século 21, quando em 
2007 lançou seu último 
livro, que o colocou na 

lista dos bons cronistas brasileiros: “Carta 
a uma paixão definitiva”.

Japiassu me revelou seu enormissíssi-
mo amor pela cidade de João Pessoa, onde 
nasceu em 4 de julho de 1942 - um cance-
riano da gema, com todas as implicações e 
vaivéns desse signo, que também tem Gil-
berto Gil e Emanuel Nobre (nosso querido 
e preparadíssimo psiquiatra e ator).

Ainda adolescente, com 14 anos, Moacir 
Japiassu me disse que lia quase o dia 
inteiro e que isso provocava raiva em seu 
pai, Severino Lins Falcão, um funcionário 

público. A mãe, a dona de casa Neusa Japias-
su, de quem Moacir escolheu o sobrenome 
como sua “bandeira”, era mais moderada. 
Compreendia a já revelada tendência do 
adolescente para a literatura e o jornalismo. 
Nessa época, a família deixou João Pessoa 
em direção a Minas Gerais. Era 1956.

Seis anos depois, lá em BH, Japiassu 
iniciou na profissão de jornalista, aprovado 
num teste para ser repórter do “Correio de 
Minas”.  Me disse que não suportava mais 
suportar as reclamações de “seu” Severino, 
que não tolerava ver o filho lendo romances 
o dia inteiro.

Nosso respeitado, procurado e culto 
Moacir Japiassu deu um exemplo que até hoje 
deve ser seguido por jovens universitários, 
ou que fazem o ENEM, para não se submeter 
a pressões de familiares para que não sejam 
jornalistas. Dizem para que sejam médicos, 
engenheiros, advogados, arquitetos e “até” 
professores. Por favor, “até” nesse caso de-
monstra grosseria mesmo.

Enfim, o paraibano Moacir Japiassu 
provou porque veio ao mundo: passou por 
alguns dos mais importantes veículos do 
País, como o “Diário de Notícias”, “O Estado 
de S. Paulo”, o “Jornal da Tarde”, as revistas 
“IstoÉ”, “Veja”, “Senhor”, “Pais & Filhos”, en-

Conheci o escritor e jornalista Moacir 
Japiassu (foto) quando ele visitou a redação 
do jornal “A União”, que então funcionava na 
Rua João Amorim, no Centro, quase por trás 
do Bompreço da Praça Castro Pinto, que tinha 
Agnaldo Almeida como editor.

Depois de “A União”, tive uma conversa 
com ele no Cassino da Lagoa. Foi quando fiquei 
impressionado com a profundidade de suas 
ideias sobre o jornalismo e a cultura em geral. 

Era o ano de 1983 e Japiassu (ou Japi, 
para os mais íntimos) ainda não tinha lançado 
os oito livros que começou a publicar a partir 

tr’outras. Poucos 
sabem: durante 
bom período ele 
foi o editor-chefe 
do “Fantástico”, da 
Rede Globo. Em 
1977, fundou a 
revista “Jornal dos 
Jornais”, receben-
do o Prêmio Esso 
de Melhor Contri-
buição à Imprensa.                 

Um “episódio” 
que poucos conhe-
cem. “Se você, um 
jornalista compe-
tente e honesto, 
diz não a um convite para ser chefe, pode acre-
ditar que um filho da puta vai ocupar o cargo”. 
A frase o convenceu a aceitar o primeiro cargo 
de chefe de redação. Foi José Itamar de Freitas, 
ao convidá-lo para ser o chefe de redação 
de uma revista que ainda era um projeto, a 
Enciclopédia Bloch. Enfim, Moacir Japiassu, o 
paraibano de João Pessoa, consagrou-se como 
um dos mais importantes jornalistas do País. 
       Na literatura, também o seu talento explodiu. 
Por isso, indico que leiam o romance “A santa do 
cabaré” (capa acima), lançado em 2002.

Foi tirado cedo da vida, morrendo em de-
corrência de um AVC em novembro de 2015, 
aos 73 anos, em Guaratinguetá, SP, longe da 
João Pessoa que tanto amava.

Uma das previsões dos 
cientistas para um mundo 
mais quente é que serão cada 
vez mais frequentes e inten-
sos os chamados eventos ex-
tremos - muito frio ou muito 
calor; chuvas e nevascas in-
tensas ou secas severas. Mas 
já podem ser atribuídos às 
mudanças climáticas alguns 
desses eventos que já têm 
ocorrido em uma quantidade 
maior do que antes? A Organi-
zação Meteorológica Mundial 
(OMM) acaba de dar um pare-
cer neste sentido.

O relatório O Clima Glo-
bal 2011-2015, divulgado 
nessa terça-feira, 8, na 22ª 
Conferência do Clima da ONU, 
que é realizada em Marrakesh, 
apontou que há cada vez mais 
evidências relacionando um 
com o outro. Eles analisaram 
situações desse período - os 
cinco anos mais quentes já re-
gistrados, com 2015 ocupan-
do o primeiro lugar - e con-
cluíram que em muitas delas é 
visível a pegada humana.

Foram examinados 79 
eventos extremos individuais 
que ocorreram nesses cinco 
anos e, de acordo com a OMM, 
mais da metade revelou que 
as mudanças climáticas indu-
zidas pelo homem contribu-
íram para o evento extremo 
em questão. Alguns estudos 
mostraram que a probabilida-
de de calor extremo aumentou 
10 vezes ou mais.

O trabalho analisou pelo 
menos três eventos no Brasil: 
a enxurrada com deslizamen-
to de terra no Rio de Janeiro, 
em 2011 (considerado o even-
to único deste tipo que teve 
mais mortes no mundo: mais 
de 900), a seca em São Paulo, 
entre 2013 e 2015, e a seca na 
Amazônia entre 2014 e 2015. 
Dos três, só o último foi mais 
fortemente associado às mu-
danças climáticas, segundo a 
OMM. As temporadas de se-
cas intensas e quentes da Ba-
cia Amazônica do Brasil em 
2014 e 2015 são motivo de 

Giovana Girardi
Agência Estado

preocupação como possíveis 
pontos de inflexão no sistema 
climático”, aponta o relatório, 
que lembra que a precipitação 
em Manaus entre junho e ou-
tubro de 2015 foi 58% abaixo 
do normal.

“Embora esta seja normal-
mente a época mais seca do 
ano, a precipitação ainda é de 
50 a 100 mm por mês, mas os 
totais de chuvas de 2015 eram 
mais típicos da estação seca 
de um clima de savana do que 
um clima de floresta tropical”, 
pontua o documento “As condi-
ções secas, com temperaturas 
geralmente 2°C a 3°C acima 
do normal, contribuíram para 
a atividade de fogo muito alta, 
com o número de incêndios no 
Estado do Amazonas em 2015 
em níveis recordes”, continua.

Sobre a seca de São Paulo, 
o estudo foi inconclusivo. Em 
geral, extremos de chuva ou 
seca são mais difíceis de rela-
cionar, não só no Brasil, mas 
em todo o mundo. “Ainda não 
foi encontrada uma evidência 
clara”, apontam os pesquisa-
dores. Mas eles alertam que a 
gravidade do caso foi piorada 
por ações antrópicas, que au-
mentaram a vulnerabilidade 
da região. “A (baixa) precipi-
tação durante o evento não foi 

extraordinária. Déficits seme-
lhantes ou maiores de 14 me-
ses ocorreram em outras três 
ocasiões desde 1940, mas os 
impactos foram exacerbados 
por um aumento substancial 
na demanda por água, devido 
principalmente ao crescimen-
to populacional”, diz o relató-
rio. Para o mundo, o trabalho 
concluiu que os casos de tem-
peraturas extremas são os 
mais facilmente associados às 
alterações climáticas induzi-
das pelo homem. 

Os exemplos incluem o 
recorde de temperaturas sa-
zonais e anuais nos Estados 
Unidos em 2012 e na Austrália 
em 2013, os verões quentes na 
Ásia Oriental e Europa Ociden-
tal em 2013, ondas de calor na 
primavera e outono de 2014 
na Austrália, calor recorde 
anual na Europa em 2014 e 
uma onda de calor na Argenti-
na em dezembro de 2013.

Os eventos de maior im-
pacto foram a seca da África 
Oriental entre 2010-2012, que 
estima-se ter matado 258.000 
pessoas; inundações no Su-
deste Asiático em 2011, que 
mataram 800 pessoas e cau-
saram mais de US$ 40 bilhões 
em perdas econômicas; as on-
das de calor de 2015 na Índia e 

no Paquistão, que tiraram mais 
de 4.100 vidas; o furacão Sandy 
em 2012 que causou US$ 67 bi-
lhões em perdas econômicas 
nos Estados Unidos da Améri-
ca, e o tufão Haiyan que matou 
7.800 pessoas nas Filipinas 
em 2013.

“O Acordo de Paris visa 
limitar o aumento da tempe-
ratura global bem abaixo de 
2°C e perseguir esforços em 
direção a 1,5°C. Este relatório 
confirma que a temperatura 
média em 2015 já atingiu a 
marca de 1°C. Acabamos de ter 
o período de cinco anos mais 
quente nos registros históri-
cos, com 2015 com o título 
de ano mais quente”, afirmou 
em comunicado à imprensa 
o secretário-geral da OMM, 
Petteri Taalas.

“Os efeitos das mudan-
ças climáticas têm sido con-
sistentemente visíveis na 
escala global desde a década 
de 1980: aumento da tempe-
ratura global, tanto sobre a 
terra como sobre o oceano; 
aumento do nível do mar; 
e derretimento generaliza-
do do gelo. Aumentaram os 
riscos de eventos extremos, 
como ondas de calor, secas, 
chuvas recordes e inunda-
ções danosas”, disse.

Assim como a famosa 
tequila, no México, e o cham-
pagne, na França, agora os 
produtores de cachaça do 
Brasil têm novas regras a se-
guir se quiserem usar o ter-
mo para nomear a bebida que 
produzem. E para se adequar 
às novas regras, a aguardente 
de cana precisa ter graduação 
alcoólica entre 38% e 48% e 
os estabelecimentos que de-
senvolvem o produto devem 
ser fiscalizados pelo Ministé-
rio da Agricultura a cada dois 
anos para quem vende para 
o mercado interno e uma vez 
por ano para quem exporta. 
A expectativa do mercado, se-
gundo especialistas, é de que 
as exportações da cachaça tri-
pliquem nos próximos cinco 
anos com a mudança das re-

gras. Segundo o presidente da 
Associação dos Plantadores de 
Cana da Paraíba (Asplan), Mu-
rilo Paraíso, as novas regras 
devem melhorar, ainda mais, 
a qualidade das cachaças pro-
duzidas no País. “Nós já temos 
produtos de excelência, reco-
nhecidos internacionalmen-
te, e com essas novas regras 
a produção deverá ficar ain-
da melhor”, destaca Murilo, 
lembrando que a Indicação 
Geográfica, que reconheceu 
a cachaça como produto ge-
nuinamente brasileiro, de-
pois de 15 anos de espera, 
chega em boa hora. Com as 
novas regras, complemen-
ta o presidente da Asplan, a 
cachaça não poderá ser mais 
produzida em qualquer situa-
ção, em qualquer local. 

Já faz um ano desde que o 
Brasil foi oficialmente atingido 
por uma das maiores epide-
mias de sua história: o vírus 
zika. Os pesquisadores correm 
atrás do desconhecido, entre-
tanto, a epidemia coloca em 
evidência uma realidade bem 
conhecida de desigualdade e 
discriminação. 

“Por trás da epidemia, há 
mais que um mosquito e um ví-
rus. Tem um sujeito oculto que 
precisa ser lembrado, ser trazi-
do para o centro da narrativa: a 
mulher jovem negra em idade 
fértil”, afirma a médica Jurema 
Werneck, integrante da ONG 
Criola. Especialistas são unâ-
nimes em afirmar que a epide-

mia do vírus zika revela uma 
série de violações de direitos, 
a começar pela invisibilidade. 
Os números oficiais divulgados 
pelas Secretarias Municipais e 
Estaduais de Saúde referem-se 
somente aos bebês que nas-
ceram com alteração neuroló-
gica. Ainda não se sabe ainda 
quantas mães foram de fato 
infectadas pelo zika ou outra 
virose transmitida pelo mos-
quito. O perfil racial e socioe-
conômico das pacientes fica 
relegado.

“O Estatuto da Igualdade 
Racial, aprovado em 2011, diz 
que a informação desagregada 
por cor na saúde é uma obriga-
ção”, critica Jurema Werneck.

Nova regra regulariza 
a produção no Brasil

Epidemia evidencia as
desigualdades sociais 

CACHAÇA

ZIKA E MICRoCEFALIA
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Região é tão importante 
quanto a Amazônia e estudo 
garante status, diz cientista onU vai debater os 

direitos de crianças 

A Organização dos Estados 
Americanos (OEA) realizará audiência 
temática, solicitada por entidades da 
sociedade civil, para discutir mudan-
ças em políticas públicas brasileiras 
consideradas pelos autores do pedido 
retrocessos para a proteção da criança 
e do adolescente no País. A reunião já 
foi confirmada e deve ocorrer nos pri-
meiros dias de dezembro, no Panamá. 
Entre as entidades que solicitaram a 
audiência com o organismo interna-
cional estão Instituto Alana, Conectas 
Direitos Humanos, Ação Educativa, 
Artigo 19 e Intervozes.

Índios discutem a 
assistência no dF

Cerca de 100 índios lotaram 
na tarde de ontem o auditório do Mi-
nistério da Saúde, para discutir com o 
secretário executivo, Antônio Carlos 
Nardi, a assistência dada para povos 
indígenas. O grupo, exaltado, reivin-
dica o retorno de convênios firmados 
com Organizações Não Governamen-
tais para prestação de serviços médi-
cos. Há duas semanas, diante de pro-
testos realizados em vários pontos 
do País, o Ministério da Saúde voltou 
atrás e revogou duas portarias que 
reduziam a autonomia da Secretaria 
Especial de Saúde Indígena. Depois da 
mudança, a pasta convocou lideran-
ças indígenas para uma nova reunião.

Palhaço é acusado 
de assassinar a avó 

Um homem vestido de pa-
lhaço foi preso ontem no Terminal 
Rodoviário Procópio Ferreira, na 
Central do Brasil, sob a acusação de 
ter assassinado a própria avó, in-
formou a Operação Centro Presente, 
iniciativa privada de patrulhamento 
financiada por empresários que 
atua no Centro do Rio. Régis de Aze-
vedo, de 33 anos, foi detido depois 
que uma equipe que patrulhava o 
local percebeu que o suspeito, fan-
tasiado, mudou de trajeto ao ver os 
agentes. Eles checaram sua identi-
dade e constataram que havia um 
mandado de prisão contra ele, por 
homicídio. Régis foi conduzido à 5ª 
Delegacia de Polícia.

Jolie manterá guarda 
de filhos com Pitt

Angelina Jolie vai continuar 
com a custódia dos seus seis filhos 
com Brad Pitt depois de um acordo 
com o ator, anunciou um porta-voz 
de Jolie na última segunda-feira. O 
acordo voluntário diz respeito às seis 
crianças, que têm entre 8 e 15 anos, 
e poderão receber visitas “terapêu-
ticas” de Pitt. Não ficou claro o que o 
termo quer dizer, e a assessoria da 
atriz não deu mais detalhes. Em uma 
nota, Jolie diz que o acordo foi esta-
belecido há uma semana, embora Pitt 
tenha dito na sexta-feira que ele es-
taria buscando guarda compartilhada.

operação prende 
sete corintianos 

Em operação conjunta feita 
ontem as Polícias Civis do Rio de 
Janeiro e São Paulo cumpriram sete 
mandados de prisão contra tor-
cedores do Corinthians acusados 
de ameaçar a juíza Marcela Assad 
Caram, coordenadora da Central de 
Audiências de Custódia do Tribunal 
de Justiça do Estado do Rio. Também 
foram cumpridos 18 mandados de 
busca e apreensão em diversos en-
dereços, incluindo a sede da torcida 
organizada Gaviões da Fiel, na capital 
paulista, Os computadores, celulares 
e documentos serão enviados para 
perícia no Rio de Janeiro.

FoTo: Reprodução/Internet

No âmbito do Tratado da Antártica, o Brasil se insere entre os 29 países com direito a decidir o futuro de 10% do planeta

A Antártica é tão impor-
tante quanto a Amazônia, 
afirmou o cientista Jeffer-
son Simões, vice-presidente 
do Comitê Científico sobre 
Pesquisa Antártica (Scar, na 
sigla em inglês). Segundo 
ele, o continente gelado re-
presenta 90% do volume de 
massa de gelo do planeta. 
“Isso significa 70% da água 
potável”, enfatizou o pesqui-
sador em palestra realizada 
na última segunda-feira (7) 
no Ministério da Ciência, 
Tecnologia, Inovações e Co-
municações.

Coordenador do Insti-
tuto Nacional de Ciência e 
Tecnologia (INCT) da Crios-
fera, ele lembra que, no âm-
bito do Tratado da Antárti-
ca, o Brasil adquiriu o status 
de membro consultivo, ou 
seja, é um dos 29 países com 
direito a decidir o futuro de 
10% do planeta. 

Para Simões, isso sig-
nifica que o Brasil tem que 
manter a pesquisa científi-
ca que desenvolve na região 
para não perder o status 
conquistado no tratado. Ele 
ressaltou, no entanto, a ca-
rência de especialistas em 
Antártica e a necessidade 
de formação de pesquisado-
res. Além disso, reforçou a 
importância da cooperação 

internacional para avançar 
com as pesquisas e promo-
ver o conhecimento científi-
co. Na palestra, o pesquisa-
dor lembrou a importância 

do Módulo Científico Crios-
fera, instalado no continente 
gelado e mantido com apoio 
do MCTIC. 

Segundo afirmou Jeffer-

son Simões, o módulo serve 
para o monitoramento da 
química atmosférica e análi-
se meteorológica. O esforço 
da comunidade científica, in-

formou, é entender as varia-
ções climáticas ao longo dos 
próximos 100 anos e as con-
sequências para o ambiente 
brasileiro.

A primeira medida 
para ampliar a parti-
cipação de brasileiros 
no Programa Mais Mé-
dicos tem início nesta 
semana. O Ministério 
da Saúde lança, nesta 
sexta-feira (11), edi-
tal para substituição 
de médicos da coope-
ração com a Organi-
zação Pan-Americana 
da Saúde (OPAS). Ao 
todo, são mil novas 
vagas em 462 muni-
cípios, sendo 838 ocu-
padas atualmente por 
profissionais cubanos 
e outras 166 relativas 
à reposições de desis-
tentes. A gradual ex-
pansão da quantidade 
de brasileiros foi um 
compromisso assumido 
pelo ministro da Saú-
de, Ricardo Barros, já 
no início de sua gestão.

A meta do Governo 
Federal é chegar a 4 mil 
substituições de mé-
dicos cooperados por 
brasileiros em três anos, 
reduzindo de 11,4 mil 
para 7,4 mil participan-
tes cubanos. Para isso, 
o Ministério da Saúde 
quer atrair os brasilei-
ros ofertando vagas em 
locais que estão entre 
as opões mais escolhi-
das por esses candida-
tos nas últimas seleções 
e que, atualmente, são 
ocupadas por cubanos 
do 1° e 2° ciclos do pro-
grama. Nesse primei-
ro edital, as oportuni-

dades estão, em sua 
maioria, localizados em 
capitais, regiões metro-
politanas e em municí-
pios com mais de 250 
mil habitantes. 

A expectativa é 
chegar a 7.800 brasilei-
ros no Mais Médicos, 
representando mais de 
40% do total de profis-
sionais. Atualmente dos 
18.240 médicos partici-
pantes, 5.274 são for-
mados no Brasil (29%), 
1.537 tem diplomas do 
exterior (8,4%) e 11.429 
são da cooperação com 
OPAS (62,6%). Mais de 
63 milhões de pessoas 
são assistidas por esses 
profissionais. 

As inscrições serão 
realizadas entre 20 de 
novembro e 23 de de-
zembro, e as vagas que 
não forem preenchi-
das por médicos brasi-
leiros com atuação no 
país serão ofertadas 
aos brasileiros forma-
dos em qualquer país. 
O Mais Médicos ofe-
rece aos profissionais 
bolsa-formação mensal 
de R$ 11.520,00,R$ 30 
mil para o médico que 
optar por uma vaga 
longe da cidade onde 
reside, auxílios moradia 
e alimentação garan-
tidos pelos municípios 
mensalmente, além de 
Especialização em Saú-
de da Família por uma 
Universidade pública 
do sistema UNA-SUS.

Saúde oferece mais de 
mil vagas a brasileiros

PRoGRAMA MAiS MÉdicoS

A Associação de Apoio 
aos Portadores de Câncer Es-
perança e Vida é uma ONG do 
terceiro setor que atua nos 
municípios de João pessoa e 
Campina Grande com a finali-
dade de dar assistência à saú-
de integral de usuários por-
tadores de câncer. Suas ações 
refletem diretamente na me-
lhoria da qualidade de vida 
das pessoas em tratamento 
de câncer, na reestruturação 
familiar, garantindo que as 
pessoas tenham acesso aos 
alimentos, suplementos, me-
dicamentos, equipamentos, 
terapias complementares e 
de apoio, palestras e orienta-
ções, e redução de conflitos. 
Este ano têm sido difícil para 

o terceiro setor, em diferen-
tes segmentos, o desafio da 
ONG, que é subsidiada ape-
nas por doações, em fazer 
a campanha natalina, que 
consiste em cestas básicas, 
cesta natalina, suplementos 
alimentares e um kit higiene 
para os usuários beneficia-
dos, o custo desse kit é de 
330,00 por pessoa.  

A confraternização do 
Natal Solidário deste ano 
acontecerá na ASIP/UFPB 
(Associação dos Inativos e 
Pensionistas da Universida-
de Federal da Paraíba), no 
dia 22 de dezembro às 15h, 
localizada na Av. Presidente 
Epitácio Pessoa, 621, Bairro 
dos Estados. A ONG pode ser 

contactada através do telefone 
(83) 3221-6040.  A instituição 
nasceu em Campina Grande, 
onde está localizada a matriz. 
Hoje existem 178 usuários 
assistidos pela casa de dife-
rentes faixas etárias. Após 2 
anos de atividade na matriz, a 
sócio-fundadora e presidente, 
Márcia Cordeiro, decidiu abrir 
as portas desse trabalho tam-
bém na cidade de João Pessoa, 
cidade onde reside. 

Passaram 617 famílias 
assistidas pela instituição ao 
longo desses 8 anos, muitas 
vitórias e derrotas na luta 
contra o câncer que conquis-
tou o Certificado de Utilidade 
Pública Estadual no dia 1 de 
fevereiro de 2016.

O número de estudan-
tes que solicitaram reno-
vação do contrato com o 
Fundo de Financiamento 
Estudantil (Fies) passou 
de 1,1 milhão na manhã de 
ontem. O prazo para fazer o 
aditamento neste segundo 
semestre vai até 15 de de-
zembro. Até lá, cerca de 1,5 
milhão de contratos deverão 
ser renovados, envolvendo 
um investimento da ordem 

de R$ 8,6 bilhões. Os con-
tratos do Fies precisam ser 
renovados todo semestre. 
O pedido de aditamento é 
feito inicialmente pelas fa-
culdades e, em seguida, os 
estudantes devem validar 
as informações inseridas 
pelas instituições no Siste-
ma Informatizado do Fies 
(SisFies). Cerca de 9.900 
aditamentos estão depen-
dendo apenas de validação 
pelos estudantes para se-
rem concluídos. No caso de 
aditamento não simplifica-

do, quando há alteração nas 
cláusulas do contrato, como 
mudança de fiador, o estu-
dante precisa ainda levar a 
documentação comprovató-
ria ao agente financeiro para 
finalizar a renovação. Já nos 
aditamentos simplificados, 
a renovação é formalizada a 
partir da validação do estu-
dante no sistema. Para o ano 
de 2017, o governo já enviou 
ao Congresso Nacional o 
Projeto de Lei Orçamentária 
contemplando recursos de 
R$ 21 bilhões para o Fies.

ONG empreende campanha 
para angariar doações no Natal

Mais de 1,1 milhão de alunos 
renovaram contratos do Fies

PAciEnTES coM cÂncER

FinAnciAMEnTo ESTUdAnTiL

Mariana Tokarnia 
Da Agência Brasil
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Crédito para habitação
Caixa reduz juros e limite mínimo de financiamento
Wellton Máximo
Da Agência Brasil

As pessoas físicas e ju-
rídicas que comprarem imó-
veis financiados pela Caixa 
Econômica Federal vão pagar 
menos juros. O banco reduziu 
as taxas dos financiamentos 
imobiliários e diminuiu a cota 
mínima de financiamento dos 
imóveis comprados dentro 
do Sistema Brasileiro de Pou-
pança e Empréstimo (SBPE).

Em nota, a Caixa infor-
mou que a redução dos ju-
ros é reflexo da diminuição 
da taxa Selic (juros básicos 
da economia), anunciada re-
centemente pelo Banco Cen-
tral. De acordo com o banco, 
o objetivo é contribuir para 
impulsionar as vendas de 
imóveis novos de construto-
ras parceiras e atrair novos 
clientes para a instituição.

Todos os clientes pes-
soa física que financiarem 
imóveis novos ou usados, 
enquadrados no SBPE, terão 
redução linear de 0,25 pon-
to percentual na taxa, inde-
pendente do relacionamento 
com o banco, que concentra 
dois terços do crédito imobi-
liário do País. Caso o cliente 
compre imóveis novos ou 
na planta, com construção 
financiada pela Caixa e esco-

Taxa do cheque 
especial fica estável

Pesquisa sobre juros bancá-
rios realizada pelo Procon-SP no dia 
3 de novembro apontou que, após 
uma sequência de nove altas, as 
taxas do cheque especial ficaram 
estáveis neste mês. Das seis ins-
tituições financeiras pesquisadas 
(Banco do Brasil, Bradesco, Caixa, 
Itaú, Safra e Santander), todas 
mantiveram a taxa do cheque es-
pecial. O Procon esclareceu, no en-
tanto, que houve alteração da taxa 
média do cheque especial.

Produção industrial 
cresceu em 9 locais

A produção industrial cres-
ceu em nove dos 14 locais pes-
quisados no País na passagem de 
agosto para setembro, segundo 
os dados da Pesquisa Industrial 
Mensal - Produção Física Regional, 
divulgados ontem, pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE). O avanço mais intenso foi 
registrado no Espírito Santo, cuja 
alta de 9,0% elimina a perda de 
7,0% verificada no mês anterior. 
Os demais resultados positivos fo-
ram em Minas Gerais (2,0%), São 
Paulo (1,6%), Rio Grande do Sul 
(0,7%), região Nordeste (0,6%), 
Amazonas (0,5%), Pará (0,5%), 
Rio de Janeiro (0,5%) e Pernam-
buco (0,2%).

Venda de veículos 
tem queda de 19,4%

A venda de veículos novos na 
primeira semana de novembro teve 
queda de 19,4% em relação à pri-
meira semana de novembro do ano 
passado, disse ao Broadcast (serviço 
de notícias em tempo real do Grupo 
Estado) o vice-presidente da Associa-
ção Nacional dos Fabricantes de Veí-
culos Automotores (Anfavea) e vice
-presidente da Ford no Brasil, Rogelio 
Golfarb, durante o Salão Internacional 
do Automóvel de São Paulo. Ambos 
os períodos contaram com o mesmo 
número de dias úteis: quatro.

Genéricos: vendas 
cresceram 3,29%

As vendas de medicamentos 
genéricos movimentaram R$ 1,660 
bilhão no terceiro trimestre de 2016, 
crescimento de 3,29% na comparação 
com igual período do ano anterior, de 
acordo com a Associação Brasileira das 
Indústrias de Medicamentos Genéri-
cos (Pró-Genéricos). O resultado ficou 
abaixo da inflação, medida pelo Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA). Os dados fazem parte 
do levantamento feito pela PróGené-
ricos com base nos indicadores do IMS 
Health, instituto que audita o varejo 
farmacêutico no Brasil e no mundo.

Títulos protestados 
aumentam 28,8%

De janeiro a outubro, o nú-
mero de títulos protestados no 
País aumentou 28,8% quando 
comparado ao mesmo intervalo de 
2015. O levantamento feito pela 
Boa Vista SCPC (Serviço Central de 
Proteção ao Crédito) registrou um 
crescimento de 81,9% em outubro 
em relação ao mesmo mês do ano 
passado. Também houve alta de 
52,2% em outubro na comparação 
com setembro deste ano. O valor 
médio dos títulos protestados em 
outubro foi de R$ 4.706.
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Juros para negócios com pessoas físicas e jurídicas, respectivamente, tiveram redução linear de 0,25% e de 1 ponto percentual

lham receber o salário pelo 
banco, a redução será maior, 
com juros iguais aos ofereci-
dos aos servidores públicos.

Para as pessoas físi-
cas nessa situação, os juros 
passarão de 11,22% para 
9,75% ao ano para imóveis 
do Sistema Financeiro da 
Habitação (SFH), de me-
nor valor, e de 12,5% para 
10,75% ao ano para imó-
veis do Sistema Financeiro 

Imobiliário, de valor mais 
alto. Para os financiamentos 
imobiliários a empresas, a 
Caixa reduziu os juros em 1 
ponto percentual para todas 
as faixas de relacionamento. 
As taxas cairão de 14% para 
13% ao ano para micro e pe-
quenas empresas e de 13,5% 
para 12,5% ao ano para mé-
dias e grandes empresas. O 
banco adotou ainda um sis-
tema de classificação de ris-

co que poderá beneficiar as 
empresas consideradas como 
boas pagadoras com redução 
de até 1,5 ponto percentual.

Além da redução dos 
juros, a Caixa diminuiu, de 
R$ 100 mil para R$ 80 mil, 
o limite mínimo de financia-
mento no SBPE para pessoas 
físicas. A medida vale tanto 
para imóveis novos e usados 
e independe do valor da uni-
dade habitacional.

Operado com recursos 
do Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço (FGTS), o 
SFH financia imóveis de até 
R$ 650 mil em todo o País, ex-
ceto para Rio de Janeiro, São 
Paulo, Minas Gerais e Distrito 
Federal, onde o teto corres-
ponde a R$ 750 mil. O SFI, 
que cobra juros mais altos, 
financia imóveis acima desse 
com recursos da poupança, 
sem o uso do FGTS.

As micro e pequenas 
empresas paraibanas volta-
ram a ter saldo positivo de 
empregos pelo segundo mês 
consecutivo. Elas geraram 
905 novas vagas de trabalho, 
enquanto que as médias e 
grandes empresas demitiram 
338 trabalhadores, no último 
mês de setembro deste ano, 
na Paraíba. No País, os dados 
também são positivos para a 
criação de empregos nos pe-
quenos negócios. Os números 
fazem parte do Cadastro Geral 
de Empregados e Desempre-
gados (Caged) do Ministério 
do Trabalho e Emprego.

Em agosto, as micro e pe-
quenas empresas paraibanas 
também tiveram um saldo posi-
tivo, com 755 novos empregos. 
Nestes dois meses, foram mais 
de 1,6 mil empregos criados 
por estas empresas. Os sete pri-
meiros meses do ano (janeiro 

a julho), no entanto, o saldo de 
empregos nos pequenos negó-
cios vinha sendo negativo, aqui 
no Estado. Para o superinten-
dente do Sebrae Paraíba, Wal-
ter Aguiar, estes resultados nos 
últimos meses apresentados 
pelo Ministério do Trabalho são 
mais uma prova de que a recu-
peração do mercado de traba-
lho passa pelas micro e peque-
nas empresas.

“Há uma perspectiva 
positiva, de melhoria da eco-
nomia, a partir das micro e 
pequenas empresas. Com o 
aumento do nível de confiança 
dos empresários, há uma ten-
dência de reaquecimento nas 
vendas nos próximos meses”, 
destacou Walter Aguiar. Ele 
lembrou que o Índice de Con-
fiança de Pequenos Negócios 
(ICPN), apresentado em ju-
nho, mostrou que a expectati-
va de aumento do faturamen-

to e da estabilidade do pessoal 
ocupado, na Paraíba, foi su-
perior que a média nacional. 
“Os pequenos negócios têm 
grande importância para o de-
senvolvimento da economia 
do nosso Estado”, disse. Eles 
são responsáveis por 56% dos 
empregos formais da Paraíba 
e por gerar quase 30% do Pro-
duto Interno Bruto (PIB) do 
Estado. Os pequenos negócios 
representam 99% do univer-
so empresarial da Paraíba e 
somam mais de 130 mil em-
preendimentos.

Ainda de acordo com os 
dados do Caged de setembro 
de 2016, dos 27 estados da 
federação, 16 apresentaram 
saldo positivo na geração de 
empregos nas micro e pe-
quenas empresas. Nesse ran-
king do saldo de empregos 
gerados pelas MPEs, a Paraí-
ba ficou em oitavo lugar.

Setor gerou 905 empregos 
no segundo mês consecutivo

MICROS E PEQUENAS EMPRESAS

O Diário Oficial da 
União publicou a portaria 
que prorroga para 21 de 
novembro o prazo para o re-
colhimento do Simples Do-
méstico, relativo ao regime 
unificado de pagamento de 
tributos, de contribuições 
e dos demais encargos do 
empregador doméstico no 
mês de novembro de 2016. 

O prazo original para emitir a 
guia do e-Social e pagá-la ven-
cia na última segunda-feira. 
Na segunda-feira, a Receita 
informou que os ministérios 
da Fazenda e do Trabalho e 
Emprego editariam a portaria 
conjunta oficializando a pror-
rogação. O Serviço Federal 
de Processamento de Dados 
(Serpro) detectou instabilida-
de nos sistemas informatiza-
dos do eSocial, o que provo-
cou lentidão na geração dos 

documentos. Segundo balan-
ço da Receita, até as 17h, 
1.058.437 guias haviam sido 
geradas, o que representa 
90,46% do total de empre-
gadores. Contudo, os 9,54% 
restantes que ainda não 
emitiram o documento po-
deriam enfrentar problemas 
para fazê-lo, na avaliação do 
órgão. De acordo com a nota, 
a medida dará tempo para 
que o Serpro estabilize o sis-
tema de emissão de guias.

Receita prorroga o prazo de 
pagamento para até o dia 21 

SIMPLES DOMÉSTICO

Daniel Lima
Da Agência Brasil

O Índice de Preços ao 
Consumidor (IPC), mais 
conhecido por custo de 
vida, ficou 1,19% mais 
caro na cidade de João 
Pessoa, no mês de outu-
bro em relação ao mês 
anterior. Com isso, o acu-
mulado anual do índice é 
de 12,73% e nos últimos 
doze meses de 16%. De 
acordo com o Instituto de 
Desenvolvimento Muni-
cipal e Estadual (Ideme), 
dos sete grupos que com-
põem o estudo, apenas 
o grupo Saúde registrou 
queda nos preços médios 
de produtos e serviços: 
0,06%.

Segundo a pesqui-
sa, o grupo Alimenta-
ção, Serviços Pessoais, 
Transporte, Artigos de 
Residência, Habitação 
e Vestuário apresenta-
ram aumento de preços 
médios entre 2,67% a 
0,16%. No grupo Ali-
mentação o acréscimo 
foi de 1,50%, sendo 
influenciado, principal-
mente, pelos aumen-
tos ocorridos em itens 
como: sal e condimen-
tos (6,35%), aves e ovos 
(5,92%), farinhas, fécu-
las e massas (5,77%), lei-
te e derivados (3,23%) e 
panificados (2,37%). Já 
os itens que mereceram 
destaque por apresentar 
quedas de preços foram: 
pescado (2,91%), cereais 
(1,86%) e óleos e gordu-
ras (1,34%).  Já o grupo 
Serviços Pessoais subiu 
em média 2,67%, com 
acréscimos de preços 

médios ocorridos nos 
itens: educação (3,95%), 
outras despesas pes-
soais (2,87%) e recrea-
ção (1,94%). Enquanto 
Transporte e Comunica-
ção teve alta de 1,39%, 
devido aos reajustes de 
preços no item veícu-
lo próprio (1,66%). No 
grupo Artigos de Resi-
dência, o aumento foi 
de 1,02%, sendo impul-
sionado pelos aumentos 
de preços médios verifi-
cadas nos itens: tv e som 
(6,55%), e utensílios e 
enfeites (3,65%). 

Habitação
No grupo Habita-

ção, segundo o estudo 
do Ideme, foi registrado 
um aumento de 0,94% 
no mês de outubro, com 
elevação de preços mé-
dios nos itens: reparos 
(2,47%), artigos de lim-
peza (1,61%) e aluguel, 
condomínio e impostos 
(0,85%). Enquanto que 
o grupo Vestuário con-
tabilizou um aumen-
to de 0,16%, devido à 
alta de preços em itens 
como: roupa de criança 
(7,15%) e roupa de ho-
mem (0,57%).

O grupo Saúde e 
Cuidados Pessoais foi o 
único a registrar que-
da de preços médios no 
mês de outubro, com 
0,06%. Nele foram re-
gistradas quedas de pre-
ços médios nos itens ser-
viços médicos (0,37%) e 
higiene e cuidados pes-
soais (0,22%). 

IPC sobe 1,19% na 
capital, diz Ideme

CUSTO DE VIDA



Procurador Marcílio Toscano 
da Franca Filho, publicitário 
Syllas Mariz, empresários 
Arnaldo Dantas Maia, Tere-
za Cristina Cavalcanti Neiva 
Coelho e Francisca Elói 
de Almeida, Sras. Moema 
Figueiredo e Nelci Azevedo 
Agra, cirurgiã plástica Maria 
Teodora das Mercês Araújo.
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Festivo
A EsTILIsTA 

Edna Martins reuniu 
na última segun-
da-feira, amigas leais 
em seu bonito apar-
tamento no Altiplano 
para comemorar seu 
aniversário, transcor-
rido no domingo.

Registramos 
ainda no simpático e 
festivo encontro, as 
presenças de Alice 
Fernandes, Thereza 
Madalena, Maria 
Madalena, Morgana 
Gonçalves, Lúcia Jure-
ma e Netinha Viana.

Selda Falcone, Analine Azevedo, Evelyn César, a anfitriã Edna Martins e Angeline César

A aniversariante de hoje, Tereza Neiva e Maria Helena conferindo a 
exposição de mesas natalinas no Manaíra Shopping Amigas para sempre: Roberta Aquino, Edna Martins, Lúcia Padilha e Hélia Botelho

Jane Oliveira, Cely Furtado, Morgana Gonçalves e Gabriela Minaya na mostra de mesas natalinas

Zum Zum Zum
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Marcílio e Alessandra Franca, ele é o aniversariante de hoje

Cosmética

A CONVITE do pro-
fessor de Cosmetologia 
do Iesp, Toinho Matos, do 
Studio Cabelo Cortado, 
o maquiador paraibano 
Ismael Filho vai participar 
hoje de workshop com as 
alunas do curso de Estéti-
ca e Cosmética daquela 
faculdade, que tem como 
coordenadora a professora 
Ana Margaret Sarmento.

O ministrante do 
workshop é conhecido 
pela arte de fazer efeitos 
especiais em maquiagem 
para o cinema.

O EsPORTE Clube Cabo Branco vai promover entre os 
dias 28 de novembro a 3 de dezembro o II Open 100 Anos 
de Tênis, campeonato que vai marcar mais uma atividade 
do centenário daquela agremiação.

O torneio valerá para o ranking estadual nas modalidades 
1a a 5a Classe, Feminino e Iniciante, e as inscrições já podem 
ser feitas no site www.portaldotenispb.com.br. A premiação 
para a primeira classe será de R$ 2.000,00.

Torneio de Tênis

Conferência

A EsCOLA Supe-
rior da Magistratura 
vai promover nos dias 
24 e 25 deste mês, a 
conferência “Controle 
da Convencionalidade: 
práticas no judiciário 
brasileiro”, dirigido a 
profissionais do Direi-
to, sobretudo magis-
trados, promotores, 
advogados e alunos.

O ministro Gil-
mar Mendes, do TSE, 
o subprocurador da 
República Luciano 
Maia, a secretária de 
Direitos Humanos do 
Ministério da Justiça, 
Flávia Piovesan es-
tarão entre os pa-
lestrantes.

   Os diretores da construtora Massai, Allison Delmas Nunes, Guy Porto 
e Herbert Rocha receberam o título de Cidadão outorgado pela Câmara Municipal 
de Mossoró-RN, onde a empresa desenvolveu projetos inovadores desde 2003. 
A propositura foi do vereador Jenivan Vale.

   A Justiça Federal na Paraíba aderiu ao movimento mundial “Novembro 
Azul”, contra o câncer de próstata. Durante este mês a fachada da Seção Judiciária, 
em João Pessoa e em Campina Grande estarão iluminadas na cor azul para lembrar 
a todos os homens da  importância do diagnóstico precoce do câncer de próstata. 

Dois Pontos

  Atenção Martinho Moreira 
Franco! O especial do Rei Roberto 
Carlos para este final de ano terá a 
participação das estrelas Jennifer 
Lopez, Caetano Veloso, Gilberto Gil, 
Marisa Monte e Zeca Pagodinho, além, 
é claro do maestro Eduardo Lages.
  A presença de Zeca Pagodinho 
é uma homenagem do Rei aos Cem 
Anos do Samba e, entre as duas 
músicas que eles irão interpretar 
estará a inesquecível “Marina More-
na”, de Dorival Caymmi.

Banda larga

sUCEssO nos Es-
tados Unidos, a Hughes 
lança este mês na 
Paraíba, a HughesNet, 
serviço de banda larga 
via satélite, que já está 
disponível em mais de 100 
cidades no País.

Maiores informações 
podem ser adquiridas pelo 
telefone 4003-5111.

“Acho que a gente devia 
encher a cara hoje, 
depois a gente fala mal dos 
inúteis que se acham super 
importantes”

“Vou dormir porque 
não estou suportando 
este meu mundo de 
hoje, cheio de coisas 
inúteis”

CHARLES BUKOWSKI CLARICE LISPECTOR
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O ARTIsTA visual Ricardo Peixoto invadiu os 
banheiros do Espaço Cultural José Lins do Rego com 
intervenções artísticas que utilizam imagens e textos 
que dialogam com grafias diversas, conhecida como 
literatura de banheiro.

A exposição faz parte da primeira edição do projeto 
“Panapaná - Novembro das Artes Visuais”, aberto na 
semana passada e que se estende até o dia 16 deste 
mês, com curadoria de Moacir dos Anjos.

Arte no banheiro

EM NOssAs mãos convite para o casamento de 
Natália Marinho e Francisco Maia, a realizar-se no dia 
10 de dezembro, com cerimônia e recepção na bucólica 
Fortaleza de Santa Catarina, em Cabedelo.

A noiva é filha de José Inácio de Morais Marinho e 
Diana do Socorro Morais Marinho e o noivo é filho dos 
estimados amigos Luciano Mariz Maia e Débora Julinda 
Ribeiro Coutinho Mariz Maia.

Casamento na Fortaleza

O CRONIsTA e jornalista Carlos Romero lança hoje, 
com selo e a qualidade da gráfica A União, o seu livro “O 
Evangelho Nosso de Cada Dia”, que tem prefácio do pas-
tor Estevam Fernandes de Oliveira, orelhas de Dom Aldo 
di Cillo Pagotto.

O lançamento será às 19h na Fundação Casa de José 
Américo, com apresentação da obra por seu filho, o ar-
quiteto Germano Romero e exposição do artista plástico 
Célio Furtado, autor da arte da capa.

O Evangelho segundo Carlos

   O estimado Acrísio Toscano de Brito agendou para passar seu aniversário 
no Aquários Praia Hotel, na aprazível Praia de Atalaia, na cidade de Aracaju, em 
Sergipe. Ele segue para lá no próximo dia 19 onde fica por quatro dias.

   A Cultura Inglesa Yound de Manaíra vai promover no próximo dia 3 de 
dezembro o Pyjama Party, conhecida como A Noite do Pijama, reunindo alunos para uma 
noite repleta de brincadeiras, fantasias e muitas guloseimas que serão preparadas 
pelos alunos na cozinha gourmet da escola.
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Belo silencia sobre contratados
Zezinho Botafogo diz
que divulgação de nomes 
pode dificultar negociações

Página 24

Goleiro paraibano é 
sensação no Circuito 
de Futebol de 5

Com a aproximação 
do Campeonato Paraibano, 
que este ano começará mais 
cedo, no dia 8 de janeiro, 
cresce a expectativa da torci-
da botafoguense, sobre qual 
será o elenco para a tempo-
rada 2017. Na Maravilha do 
Contorno, o silêncio reina, e 
ninguém da diretoria, nem a 
assessoria de imprensa, sabe 
nada sobre quando será di-
vulgado os novos contrata-
dos. O novo presidente, Zezi-
nho Botafogo, pede paciência 
ao torcedor.

“O torcedor botafoguen-
se pode ficar tranquilo, que 
nós estamos trabalhando. 
Já temos alguns jogadores 
contatados, e acertados ver-
balmente, faltando apenas a 
assinatura dos contratos. A 
maioria deles ainda está em 
atividade nos seus clubes, 
disputando o Campeonato 
Brasileiro, outros, não es-
tão jogando, mas ainda têm 
contratos em vigência até 
o dia 31 de dezembro. Por 
este motivo, não podemos 
divulgar o nome, para não 
prejudicar os atletas, nem 
dificultar as negociações, e 
provocar um leilão”, disse o 
presidente.

Segundo Zezinho, ao 
contrário deste ano, quando 
o Botafogo praticamente co-
meçou do zero, para a pró-

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

xima temporada, o clube já 
tem uma base montada, com 
cerca de 15 jogadores, entre 
os que renovaram contratos, 
os que foram contratados e 
anunciados recentemente, 
e os atletas da base. “Agora, 
o que o Botafogo precisa é 
apenas contratações pon-
tuais, em posições como o 
ataque, zaga e laterais. Como 
vamos participar de várias 
competições, ao mesmo 
tempo, teremos de ter um 
elenco grande, com cerca de 
30 jogadores”, adiantou Ze-
zinho.

Enquanto as coisas estão 
paradas no profissional, a garo-
tada do Sub-19 está treinando 
em ritmo acelerado. Os treinos, 
que eram apenas 3 por semana, 
agora passaram a ser diários. O 
objetivo é fazer bonito na Copa 
do Nordeste da categoria, que 
tem data prevista para começar 
no dia 20 deste mês. A CBF ain-
da não divulgou a tabela, nem 

os locais de competição, o que 
anda preocupando a diretoria 
do Belo.

“Nós estamos preocupados, 
porque não sabemos onde vamos 
jogar, e nem temos ainda a tabe-
la da competição. A CBF está de-
morando muito a divulgar, e isso 
prejudica na nossa preparação. 
Há toda uma logística que temos 
que planejar, para que tudo saia 

da melhor forma possível” disse 
o vice-presidente dos esportes 
de base, Franco da Nóbrega, que 
já começa a pensar na realização 
em breve, de amistosos, para co-
locar a equipe em ritmo de jogo, 
antes do início da competição. A 
equipe será a mesma que defen-
derá o clube na Copa São Paulo 
de Futebol Junior, programada 
para o início de janeiro.

Sub-19 treina para Copa do Nordeste

Depois de anunciar a 
contratação de cinco atletas, 
no início da semana, o Treze 
acertou ontem com mais um 
jogador para a temporada 
2017. O Galo fechou com um 
atacante muito conhecido do 
torcedor da Serra da Borbo-
rema, Geraldo Batista dos 
Santos Filho, de 25 anos. Ele 
nasceu em Campina Gran-
de, e começou a carreira na 
Queimadense, em 2008. Dois 
anos após, ele passou pelo 
Campinense, em 2010 e pelo 
próprio Treze, em 2011. Ele 

estava recentemente no La-
jes, de Santa Catarina,

Apesar de jovem, o ata-
cante já atuou em diversos 
clubes do País e até do ex-
terior.  Entre os times bra-
sileiros, ele teve passagem 
pelo Sampaio Corrêa, do 
Maranhão, Bangu, do Rio de 
Janeiro e Tupi, de Minas Ge-
rais. Fora do País, ele atuou 
no Spartak da Letônia.

Ainda esta semana, o 
Treze deverá anunciar ou-
tros nomes, indicados pelo 
treinador Leocir Dall’Astra. 

Na última segunda-feira, o 
diretor de futebol, Fábio Aze-
vedo informou sobre as con-
tratações dos goleiros Bru-
no Fuso e Diego, o zagueiro 
Laerte, o volante Robson e o 
atacante Dico.

A princípio,  a pré-tem-
porada do Treze vai começar 
no dia 1º de dezembro, mas 
existe a possibilidade de an-
tecipar a apresentação dos 
atletas para o dia 28 deste 
mês, já que o Campeonato 
Paraibano já vai começar no 
dia 8 de janeiro.

Treze continua reforçando o 
elenco para o Paraibano 2017

FIRME E FORTE

Os novos contratados já foram anunciados pela diretoria galista, que visa título da temporada

O Botafogo que fez uma boa campanha este ano ainda não divulgou oficialmente seu elenco para a próxima temporada, gerando expectativa dos seus torcedores

O  Atlético de Cajazei-
ras, finalmente, começa a se 
planejar para o Campeonato 
Paraibano de 2017. Depois 
da renúncia do presiden-
te Essuélio Morais, no final 
do mês passado, a diretoria 
agiu rápido e já elegeu um 
novo presidente. Trata-se de 
Arlei Lira, que foi eleito esta 
semana, para comandar o 
Trovão Azul, nos próximos 
dois anos. na verdade, o clu-
be será administrado por um 
grupo de empresários, lide-
rados por Lira, irmão do pre-
sidente eleito e proprietário 
do Modrian Motel.

Ontem, o presidente 
Arlei já anunciou o nome 
do novo técnico da equipe 
para a próxima temporada. 
O escolhido é o jovem Júnior 
Gomes, que esteve na União 
Barbarense, de São Paulo, e 
já dirigiu também a Seleção 
Brasileira de Master e a equi-
pes do Showboll do Flamen-
go do Rio de Janeiro.

Em relação ao elenco 
para as disputas do Paraiba-
no, Arlei adiantou que a base 
virá de São Paulo, indicada 
pelo novo treinador e cons-
tituída por atletas jovens do 
Corinthians e Palmeiras. Nos 
próximos dias, o novo treina-
dor deverá desembarcar em 
Cajazeiras, trazendo 11 atle-
tas. Os demais, serão jogado-
res conhecidos da região. A 

Atlético anuncia Júnior Gomes 
como treinador para Estadual

NOVOS RUMOS

apresentação oficial do elen-
co está programada para o 
dia 25 deste mês e o elenco 
deverá ter ao todo 26 atletas, 
dentre eles, 3 goleiros.

Paraíba
Já o principal rival do 

Atlético, o Paraíba, que tem 
à frente o empresário Tico 
Miudezas, continua contra-
tando atletas conhecidos do 
futebol paraibano, na tenta-
tiva de fazer uma boa cam-
panha no Campeonato Pa-
raibano. O último anunciado 
foi o atacante Vavá Metralha, 
que teve passagens pelo Tre-
ze, CSA, Ypiranga-RS, Forta-
leza, América-RN e Ceará. 
Com 34 anos, Vavá estava no 
Globo-RN.

Além de Vavá, a Cobra 
Coral do Sertão anunciou tam-
bém os goleiros Ricardo(ex-
Sousa), Bel (ex-Atlético) e Vic-
tor Lagoa (ex-Crato), lateral 
esquerdo Elvis (ex-Crato), os 
zagueiros Ricardo (ex-Crato), 
Olavo (ex-Crato) e Diogo Batis-
ta (ex-Sousa), e os meias Leil-
son (ex-Sousa) e Márcio Tar-
rafas. Antes o Paraíba já tinha 
anunciado o atacante França.

Em reunião com a dire-
toria do clube, o técnico Jor-
ge Luís já definiu o início da 
pré-temporada. A apresen-
tação do elenco e o começo 
dos trabalhos estão previs-
tos para o dia 5 de dezem-
bro. O Campeonato Paraiba-
no de 2017 começará no dia 
8 de janeiro.

Técnico já fala em nome do clube e diz que time virá muito forte
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CBDA garante ainda para este 
ano a realização de 5 competições

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 9 de novembro de 2016

Eventos ocorrem mesmo 
com o afastamento do 
presidente pela Justiça

Um dos principais 
clubes de futebol de 
salão da Paraíba está 
completando 28 anos 
de existência. Se trata 
do Servicar Sport Club, 
presidido pelo des-
portista “Toinho da 
Servicar”. Uma grande 
festa está organizada 
para comemorar a data 
no próximo domingo, na 
Arena Gol, no municí-
pio do Conde. Além de 
uma partida de futebol 
society, estão confirmadas para a festa as seguintes 
atrações: Banda Batom Vermelho, cantor pernambu-
co Thinho Nascimento e a cantora Marinalva Show e 
Forró de Patroa. Ex-jogadores serão homenageados, 
bem como algumas autoridades.

28 anos da Servicar

A nova Era do 
Futebol Brasileiro

Alan Brito, do blog “Opiniões em Campo”, apesar 
de poucos conhecerem, tem sido enfático em relação 
ao futebol brasileiro, aos novos tempos vivenciados 
no País. para ele, no momento em que nem todos 
perceberam, existe uma Nova Era no futebol brasileiro. 
Quem já notou começou a colher frutos disso. Quem 
não viu está sofrendo. E os reflexos dessa transfor-
mação vão ficando ainda mais claros a partir de cada 
temporada. É fundamental que os times entendam 
esse momento e aproveitem, pois a mudança a longo 
prazo promete ser fatal. 

Na sua visão, a Nova Era não começou agora. Teve 
início principalmente por causa da situação financeira 
mundial. Enquanto os europeus se apertam para se livrar 
da crise financeira, no Brasil há estímulos por todos os 
lados. Seja pelo razoável momento econômico do País, 
seja pela organização de uma Copa do Mundo, como a 
que ocorreu em 2014.

Com isso, boa parte do futebol brasileiro passou a 
ter um dinheiro nunca antes visto. Isso só ficou ainda 
mais potencializado com a nova distribuição feita pela 
Rede Globo pelos direitos de transmissão. Alguns times 
passaram a receber ainda mais grana por isso, sendo 
que os valores de patrocínios também têm aumentado a 
cada ano.

Mas no futebol não basta ter dinheiro. É preciso 
competência. E a melhor saída para administrar com 
eficiência todo esse potencial financeiro é a profissio-
nalização dos clubes. É inadmissível que tantos recursos 
caiam nas mãos de dirigentes amadores. O clubes não 
podem mais ser administrados como há vinte anos. Os 
tempos mudaram, o futebol mudou e o dinheiro mudou.

É preciso que pessoas treinadas façam esse di-
nheiro virar mais dinheiro. Aqui, faço minhas as palavras 
de Alan Brito. No Brasil, o futebol tem muito dinheiro, 
no entanto, apesar de sua grande distribuição, é pouco 
aplicado no que dão o ínicio a tudo: O amadorismo!.

Se depender do goleiro 
Michel Alves, o Botafogo-PB 
e o jogador terão bons mo-
mentos na temporada 2017. 
Com renovação de contrato, 
o capitão do Belo diz sonhar 
com o acesso do time para 
a Série B do Brasileirão. 

Michel Alves

As equipes continuam trabalhando firme para as estreias 
no Campeonato Paraibano de Futebol Feminino, cuja 
abertura está programada para o próximo dia 20, com 
rodada dupla em João Pessoa: Kashima x Serrano-CG e 
Botafogo x Flamengo-JP. Os locais ainda não foram defi-
nidos pela Federação Paraibana de Futebol, assim como a 
tabela da competição ainda não foi divulgada. As equipes 
correm contra o tempo para regularizar as jogadoras. 

marcosauniao@gmail.com

Marcos 
Lima

A Federação Paraibana de 
Futebol deve divulgar hoje a 
tabela do Paraibano da 1a Di-
visão, atendendo ao Estatu-
to do Torcedor que prevê 60 
dias de antecedência do início 
da competição. O Estadual 
começa dia 8 de janeiro.

Tabela

Futebol feminino

 A assessoria de imprensa 
da Confederação Brasileira de 
Desportos Aquáticos - CBDA,  
divulgou ontem para a comu-
nidade aquática nacional que 
os Campeonatos Brasileiros de 
Natação de 2016 estão confir-
mados e serão realizados nas 
datas previstas. Em comum 
acordo com as respectivas Fe-
derações e na busca do máxi-
mo respeito aos atletas, clubes, 
técnicos, modalidade e desen-
volvimento do esporte, as mes-
mas irão assumir a realização, 
os custos dos eventos e irão re-
ceber os valores das inscrições, 
pagos pelos clubes.

Estão confirmados: Cam-
peonato Open – Brasileiro Sê-
nior – Troféu Professor Daltely 
Guimarães, entre os dias 23 e 
26 de novembro, em Palhoça, 
Santa Catarina; Campeonato 
Brasileiro Juvenil – Troféu Car-

los Campos Sobrinho, entre os 
dias 30 de novembro e 3 de de-
zembro, em Curitiba, no Para-
ná e o Campeonato Brasileiro 
Infantil – Troféu Maurício Be-
kenn, de 7 a 10 de dezembro, 
em Aracajú, Sergipe.

Presidente afastado.
Membros da Confedera-

ção Brasileira de Desportos 
Aquaticos (CBDA), emitiram 
nota ontem pedindo a apu-
ração das acusações contra o 
presidente da entidade, Coara-
cy Nunes e outros dirretores, 
por parte da Justiça, que estão 
afastados de suas funções. 

Na nota, alegam que “em-
bora nada ainda tenha sido 
apurado, o Ministério Público 
de São Paulo pediu o afasta-
mento do presidente da Con-
federação Brasileira de Des-
portos Aquáticos (CBDA), além 
de três outros dirigentes, sob 
a acusação de irregularidades 
em um convênio firmado en-
tre a CBDA e o Ministério dos 

Esportes, em 2014. O pedido 
foi acatado pela Justiça Fede-
ral em São Paulo e em nenhum 
momento foi permitido que a 
CBDA prestasse esclarecimen-
tos”. O inquérito, conforme a 
nota, foi todo conduzido à re-
velia da CBDA. “Com esta me-
dida os cinco esportes aquáti-
cos envolvidos pararam. E tudo 
isso, justo no momento em que 
eram estudadas as possíveis 
renovações de contratos de pa-
trocínio”, diz trecho da nota.

Sob ordem judicial, estão 
com dificuldades de movi-
mentação as contas bancárias, 
cessados os pagamentos, sus-
pensos os eventos. “Se existe 
algum tipo de irregularidade, 
é muito importante que tudo 
seja esclarecido e seja dado 
amplo direito de defesa”, afir-
ma outro trecho. 

“Se não existir nenhum 
dolo, que as coisas continuem, 
após a devida retratação dos 
que acusaram sem razão. Dian-
te do esporte, isso é secundá-

rio. Mas, pelo bem do Brasil e 
de quem se dedica às modali-
dades, que se dê continuidade 
aos processos e rotina de uma 
das mais vitoriosas confedera-
ções brasileiras”, afirma a nota.

“Não é justo que cinco 
esportes olímpicos sejam pu-
nidos por qualquer que seja a 
questão – política, burocráti-
ca ou judicial. É incalculável a 
perda e o retrocesso que isso 
representa, pois não é saudá-
vel que atletas, técnicos, orga-
nizadores e promotores sejam 
impedidos de exercer suas ati-
vidades por uma acusação que 
pode não ser verdadeira”, alega 
ainda nota, finalizando esperar 
que a Justiça, sempre atenta, 
mas nem sempre tão rápida, 
consiga entender a gravidade 
do momento e que, sensibiliza-
da pela questão, decida o quan-
to antes como dar sequência 
aos campeonatos de esportes 
aquáticos de agora em diante. 
“Porque o esporte precisa. E 
ele tem que continuar”, finaliza.

Para encerrar o calendário de atividade da atual temporada, a confederação já garantiu os campeonatos até o final do mês de dezembro

Circuito Paralímpico na sexta em São Paulo
Começa na próxima 

sexta-feira, em São Paulo, 
o Circuito Loterias Caixa 
de atletismo, natação e hal-
terofilismo 2016. Ao todo, 
serão 690 atletas nas três 
modalidades e todas as 
provas serão disputadas 
no Centro de Treinamen-
to Paralímpico Brasileiro, 
localizado na Rodovia dos 
Imigrantes, Km 11,5.

 Esta é a terceira fase na-
cional do evento - a última do 
ano - e contará com a presen-
ça dos principais atletas do 
País, muitos deles medalhis-
tas dos Jogos Paralímpicos 
Rio 2016. Como é a última 
etapa de um ano que ante-
cede aos mundiais das três 

modalidades, a competição 
será um passo importante na 
preparação para 2017.

“A gente começou um 
novo ciclo logo depois dos 
Jogos Paralímpicos do Rio. 
Descansamos um pouco e 
já voltamos a treinar. Ago-
ra não estarei no topo da 
preparação, porque vou 
trabalhar para estar 100% 
no Mundial. Em São Paulo, 
lutarei para me manter na 
ponta do ranking nacional”, 
resumiu Evânio Rodrigues, 
atleta que levou a medalha 
de prata no halterofilismo 
nos Jogos Rio 2016.

 A terceira etapa na-
cional do Circuito Loterias 
Caixa também terá as estre-

las do atletismo e da nata-
ção. Os velocistas Verônica 
Hipólito, Daniel Martins e a 
lançadora Shirlene Coelho, 
e os nadadores Ítalo Pe-
reira e Andre Brasil, todos 
eles medalhistas nos Jogos 
Paralímpicos, são alguns 
dos nomes confirmados 
para este evento. 

 Além do Circuito, o CT 
Paralímpico também rece-
berá a Copa Brasil de Po-
werlifting 2016 da CBDV 
(Confederação Brasileira de 
Desportos de Deficientes 
Visuais), direcionado para 
atletas cegos. A competição 
contará com 14 atletas e 
será disputada no domin-
go, 13. O sistema de disputa 

será o mesmo utilizado no 
Circuito: o supino.

 
O Circuito
O Circuito Loterias Cai-

xa é organizado pelo Comitê 
Paralímpico Brasileiro e pa-
trocinado pelas Loterias Cai-
xa. Este é o mais importante 
evento paralímpico nacional 
de atletismo e natação. Com-
posto por quatro fases re-
gionais e três nacionais, tem 
como objetivo desenvolver as 
práticas desportivas em todos 
os municípios e estados bra-
sileiros, além de melhorar o 
nível técnico das modalidades 
e dar oportunidades para atle-
tas de elite e novos valores do 
esporte paralímpico do País.

ATLETISMO, NATAÇÃO E HALTEROFILISMO

CBJ busca novos talentos em Fortaleza-CE
Chegou a vez de Forta-

leza receber a caravana do 
Tour Judô Cielo, que vem 
percorrendo diversas ci-
dades do Nordeste desde 
outubro passado, promo-
vendo a prática do judô em 
escolas públicas e privadas.

O Tour chegou no últi-
mo domingo, à capital cea-
rense e, desde a segunda-

feira, 7, está visitando 20 
escolas. As visitas se en cer-
ram na próxima sexta-feira, 
11, conforme cronogramna 
previamente divulgado pela 
Confederação Brasileira de 
Judô. Neste dia será inau-
gurada a Arena do Tour na 
quadra ao lado do Ginásio 
Paulo Serasate. 

A última parada do 

Tour foi em São Luís, no 
Maranhão, onde o projeto 
visitou 19 escolas e atingiu 
a 6.785 crianças. Fortaleza 
é a quarta cidade a receber 
o projeto que, até agora, já 
alcançou aproximadamen-
te 18.885 pessoas e 59 es-
colas visitadas. As primei-
ras cidades foram Juazeiro 
(BA) e Teresina (PI), res-

pectivamente. 
O Tour de Judô é uma 

parceria da CBJ com as Fe-
derações Estaduais e é pa-
trocinado pela Cielo, uma 
das maiores apoiadoras do 
judô nacional.

O objetivo, de acordo 
com a Confederação Brasi-
leira de Judô é descobrir no-
vos talentos para o esporte.

TOUR JUDÔ CIELO
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Ameaças levam corintianos à prisão
CONTRA JUÍZA

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 9 de novembro de 2016

Magistrada e família 
eram intimidados por 
torcedores do Timão

Sete torcedores corin-
tianos foram detidos na ma-
nhã de ontem acusados de 
ameaçar a juíza Marcela As-
sad Caram, que decretou no 
dia 25 de outubro a prisão 
preventiva de 31 pessoas 
envolvidas na briga no Ma-
racanã durante o jogo entre 
Corinthians e Flamengo. A 
operação realizada em con-
junto pela Polícia Civil de 
São Paulo e do Rio de Janeiro 
realizou as prisões e os sus-
peitos foram encaminhados 
para o Departamento de Ho-
micídios e Proteção à Pessoa 
(DHPP) da capital paulista.

Ao todo, foram emiti-
dos 21 mandados de busca 
e apreensão e dez de prisão 
temporária. Eles são acu-
sados de associação crimi-
nosa e coação no curso do 
processo.

Segundo a Polícia Civil 
do Rio de Janeiro, um dos 
torcedores que tiveram a 
prisão decretada esteve en-
tre os envolvidos no caso 
da morte do adolescente 
Kevin Espada, atingido por 
um sinalizador na cidade de 
Oruro, na Bolívia, em 2013. 
Outros três também têm 
passagens por crimes rela-
cionados à intolerância des-
portiva. 

As ameaças feitas em 
mensagens no Facebook da 
juíza começaram no dia se-
guinte à decisão da magis-
trada em converter a prisão 
dos 31 corintianos de fla-
grante para preventiva, no 
dia 25 de outubro. Todos os 
envolvidos seguem presos 
no Rio de Janeiro enqua-
drados por crimes de lesão 
corporal, dano qualificado, 
provocar tumulto em locais 
de jogos, resistência qualifi-
cada e associação criminosa.

Neymar diz não 
querer dinheiro 
do Barcelona 
por convocação

Goleada do São 
Paulo deixa 
Ricardo Gomes 
privilegiado

Neymar não ganhará 
nem mais um centavo do 
Barcelona se for convocado 
para a Seleção Brasileira, se 
terminar como artilheiro 
do Espanhol ou da Liga dos 
Campeões ou se, um dia, le-
var o prêmio da Fifa de me-
lhor jogador do mundo.

Com o salário mais do 
que triplicado na renovação 
de contrato até junho de 2021, 
oficializada em outubro, o ata-
cante aceitou abrir mão dos 
bônus individuais a que tinha 
direito no primeiro acordo, 
válido de junho de 2013 até o 
mesmo mês de 2018.

Com salário estimado 
em 5 milhões de euros (R$ 
17,5 milhões) por ano, os 
bônus aumentavam conside-
ravelmente os vencimentos 
caso Neymar cumprisse cer-
tos objetivos, alguns coleti-
vos outros individuais.

Por exemplo: se vences-
se o Bola de Ouro (melhor 
do mundo), ganharia 450 
mil euros (R$ 1,6 milhão). 
Convocações para a seleção, 
artilharias, e presença entre 
os finalistas do Bola de Ouro 
também valiam dinheiro ex-
tra — uma maneira de remu-
nerar o atleta por produtivi-
dade. Se os bônus individuais 
caíram, os coletivos foram 
mantidos. Portanto em caso 
de títulos Espanhol, da Liga 
dos Campeões ou da Copa do 
Rei, Neymar recebe bônus, 
em valores divididos com os 
companheiros.

A goleada de 4 a 0 so-
bre o Corinthians, no sábado 
(5), rendeu frutos para Ri-
cardo Gomes no São Paulo. 
Sem o risco de rebaixamento 
no Campeonato Brasileiro 
e com o fim de um jejum de 
13 anos sem vencer o arquir-
rival no Morumbi em nacio-
nais, o técnico ganhou mais 
tranquilidade para fechar a 
temporada e acertar a sua 
permanência no clube.

O treinador não tem 
contrato com o São Paulo 
para 2017. Após o encerra-
mento da temporada, a dire-
toria do clube vai analisar o 
desempenho da equipe para 
definir o futuro de Gomes. 

“Claro que conta mui-
to [a vitória para o balanço 
que será feito no fim deste 
ano]”, afirmou Marco Aurélio 
Cunha, o diretor executivo do 
clube.

Uma sombra para o téc-
nico é Rogério Ceni, que faz 
curso na Inglaterra para vi-
rar treinador. Dentro do clu-
be chegou a ser comentado 
até a possibilidade de o ex-
goleiro assumir o cargo e Go-
mes coordenar o futebol no 
Tricolor. Outra possibilidade 
seria o ex-goleiro virar auxi-
liar técnico.

“O Rogério Ceni será cer-
tamente um dia o treinador. 
O Ricardo não se incomoda 
com isso, ele está acima dis-
so. Mas tem gente que já está 
pendurando a chuteira dele 
como técnico”, disse Cunha.

Titular da Drade (Dele-
gacia de Repressão e Análise 
aos Delitos de Intolerância 
Esportiva), a delegada Mar-
garete Barreto no final da 
operação que começou por 
volta das 5h (de Brasília), 
fez um balanço geral da ope-
ração. 

“São torcedores de or-
ganizadas e também torce-

dores comuns. As diligên-
cias estão sendo feitas e 
mais pessoas poderão ser 
detidas. Esse procedimento 
foi possível graças à ação 
das polícias de São Paulo e 
Rio de Janeiro”, disse.

A operação de ontem foi 
coordenada pela delegada 
Daniela Terra e é resultado 
de uma investigação desen-

volvida pela Delegacia de 
Repressão aos Crimes de In-
formática (DRCI) da Polícia 
Civil do Rio de Janeiro.

De acordo com a inves-
tigação, Marcela Caram e seu 
marido receberam diversas 
mensagens de cunho ofensi-
vo e ameaças, o que segundo 
a delegada se configura em 
uma conduta inadmissível 

em um Estado democrático 
de Direito.

“As ameaças proferidas 
contra a juíza e sua família 
com o objetivo de intimidá-la 
na prática de seu ofício são 
um afronta ao Poder Judiciá-
rio”, disse Daniela Terra, em 
comunicado divulgado pela 
Polícia Civil do Rio de Janei-
ro.

Prisão de corintianos está relacionada a confrontos com policiais durante a realização do jogo contra o Flamengo no Estádio Maracanã

Marçal Mendes, presidente do 
Sintrace-RJ (Sindicato dos Trabalha-
dores da Arbitragem Esportiva do 
Estado do Rio de Janeiro) diz que 
há pressão para que os árbitros não 
errem em jogos do Palmeiras. De 
acordo com o relato, esta recomen-
dação veio do presidente da CBF, 
Marco Polo Del Nero. O dirigente 
é também conselheiro do Verdão, 
líder do Brasileiro.

“Se o árbitro erra contra o Pal-
meiras, lá dentro (do Allianz Par-
que), fica fora da escala. Duvido 
que seja indicado para uma vaga 
da Fifa (...) Todo mundo sabe o mo-
tivo. Sabe que Marco Polo é sócio 
benemérito do Palmeiras”, disse 
Mendes.

Na campanha do Brasileiro, o 
Palmeiras teve apenas três jogos 

com árbitros cariocas: Bruno Arleu 
de Araújo e Vagner do Nascimento 
Magalhães. O primeiro trabalhou 
na estreia do Brasileiro (4 a 0 sobre 
o Atlético-PR) e quase errou contra 
o Verdão. Wagner do Nascimento 
Magalhães apitou na derrota para 
o Atlético-MG e na vitória sobre o 
América-MG, em Londrina. Nestes 
jogos, o árbitro não foi questiona-
do.

A arbitragem tem sido tema re-
corrente nesta edição do Brasileiro. 
O Verdão quando se sente preju-
dicado costuma mandar documen-
tos e vídeos à CBF, mas no último 
mês convocou uma entrevista para 
questionar a pressão do Flamengo. 
O time Rubro-Negro, por sua vez, 
também alega que o Palmeiras tem 
sido beneficiado nesta reta final.

Del Nero pede para árbitros não errarem contra o Palmeiras
PALAVRA DO PRESIDENTE

Os árbitros sofrem pressão para que não venham prejudicar o Verdão

FotoS: Divulgação

Timão é eleito clube mais valioso das Américas
Pelo segundo ano con-

secutivo, o Corinthians é 
eleito pela revista Forbes 
o clube de futebol mais va-
lioso das Américas. Mesmo 
com a crise financeira e os 
maus resultados dentro de 
campo, o Timão supera o 
Palmeiras e o Grêmio.

O ranking da Forbes 
tem como base quatro fa-
tores principais: o valor de 
mercado dos jogadores do 
elenco, as cotas de televisão, 
o valor do estádio e o valor 
da marca. Evidentemente, ti-
mes dos maiores centros fi-
nanceiros do continente são 

os destaques, como Brasil, 
EUA e México. 

Além de citar a numero-
sa torcida, a Forbes diz que o 
Corinthians, avaliado em R$ 
1,7 bilhão, ganha muito com 
direitos de tv, publicidade 
e vendas de camisas, mas o 
valor da Arena também co-

labora na conta. Em segun-
do na lista, o Palmeiras é 
avaliado em R$ 1,5 bilhão e 
tem em seu estádio um dos 
maiores poderes financei-
ros e o número de sócios-
torcedores atrai a atenção 
das marcas, como a Adidas. 
Assim como os outros dois 

brasileiros, o Grêmio chama 
a atenção por seu novo es-
tádio e seus jovens valores, 
como Luan.

O Brasil tem ainda ou-
tros dez clubes no top-50, 
que tem ainda times dos 
EUA, do México, do Canadá, 
da Colômbia e do Chile.

REVISTA FORBES



A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 9 de novembro de 2016

Torneio será realizado nos 
dias 3 e 4 e vai reunir 320 
atletas de 32 equipes

Governo apoia evento no Amigão
FUTEBOL DE TRAVINHA

Campina Grande sedia 
nos dias 3 e 4 de dezembro, 
no Estádio Amigão, o Tor-
neio de Futebol de Travinha. 
Ao todo, serão 320 atletas 
em 32 equipes subdivididas 
nas categorias Sub-9, Sub-11, 
Sub-13 e Sub-15. O evento 
será realizado pela Federação 
Paraibana de Futebol de Tra-
vinha (FPFT) e contará com 
apoio do Governo do Estado, 
por meio da Secretaria de Es-
tado da Juventude, Esporte e 
Lazer (Sejel). 

As inscrições terão iní-
cio a partir do próximo dia 
14 e poderão ser feitas pelo 
telefone da Secretaria Geral 
da FPFT (98875-1750). “A 
Paraíba é um dos primeiros 
estados do Brasil a criar uma 
federação dessa modalidade 
tão antiga, mas que não era 
oficializada, que é a travinha. 
Ela foi criada com o aval da 
Confederação Brasileira de 
Futebol de Travinha (CBFT) 
e está toda regulamentada”, 
disse Holdayr Demóstynes, 
presidente. 

Pela regra oficial da 

CBFT, o futebol de travinha 
pode ser disputado numa 
quadra ou campo de grama, 
areia e até mesmo de terra, 
onde cada equipe tem direito 
a inscrever dez atletas, sendo 
cinco titulares e mais cinco 
reservas. O espaço precisa ter 
42 metros de comprimento 
e 30 de largura, sendo que a 
trave é preciso medir 1,20 de 
largura e 1 metro de altura. 
“A regra é bastante simples e 
similar com a do futebol. Já 
foram realizados alguns tor-
neios, mas em Campina Gran-
de, será o primeiro e graças 
ao apoio do Governo do Esta-
do”, concluiu Holdayr. 

O secretário Bruno Ro-
berto, titular da Sejel, con-
firmou o apoio a mais uma 
modalidade. “O torneio de 
travinha de Campina Grande 
será mais uma oportunida-
de para garotos até 15 anos 
poderem, além de jogar, tam-
bém participar de uma gran-
de interação que o esporte 
proporciona. A travinha, 
como todo mundo já conhe-
ce, só não era disputada de 
forma oficial, mas que agora, 
pela primeira vez, a região da 
Borborema, vai sediar essa 
competição oficial”, frisou.

O futebol de travinha 
vem crescendo bastante 

na Paraíba e em outras 
regiões do País

Ele não chegou a ser cam-
peão com sua equipe, no entan-
to, foi o centro das atenções da 
competição, mesmo sua equipe 
ficando entre as quatro melhores 
do evento. As referências são para 
o goleiro paraibano Andreon-
ni, que defende a Urece Esporte 
Cultura, do Rio de Janeiro. Ele foi 
considerado o melhor arqueiro da 
Copa Loterias Caixa de Futebol de 
5, que se encerrou no último do-
mingo, no Centro de Treinamento 
Paralímpico, em São Paulo.

Nascido em João Pessoa, An-
dreonni reside no sul do País e 
defende a Urece-RJ. Com belís-
simas defesas, o goleiro foi uma 
verdadeira muralha nas partidas 
da competição, principalmente 

na semifinal contra o ICB-BA, com 
diversas defesas difíceis. Ao rece-
ber o troféu de melhor goleiro da 
competição, o paraibano se emo-
cionou e disse que não foi fácil 
está ali e chegar aonde chegou. 
Para ele, foram muitos dias de 
treinamento ao longo de toda a 
sua trajetória.

A competição foi vencida 
pelo Instituto de Cegos da Bahia 
– ICB que conquistou o título da 
Copa Loterias Caixa de Futebol 
de 5 e chegou ao heptacampeo-
nato nacional ao vencer a AMC
-MT por 2 a 0. Após um primeiro 
tempo bastante disputado e sem 
gols, o ICB-BA partiu com tudo 
pra cima da AMC-MT na etapa 
complementar e com dois gols 
de Jefinho conseguiu vencer 
o jogo por 2 a 0. O título colo-
ca mais uma vez os baianos no 

topo, após o vice da competição 
no ano passado.

Além do troféu, o ICB-BA se 
destacou nas premiações indivi-
duais. Autor de oito gols na com-
petição, o craque Jefinho foi o 
artilheiro isolado. E para melhor 
jogador foi eleito o ala Cássio. O 
camisa 3 jogou o fino da bola e 
foi fundamental tanto na defe-
sa - com apenas um gol sofrido -, 
quanto no ataque.

A disputa da medalha bron-
ze foi entre CEIBC-RJ x URECE-RJ. 
O clássico carioca foi disputado 
do início ao fim e mostrou mui-
to equilíbrio entre as equipes. 
O jogo foi decidido a favor da 
CEIBC-RJ quando o colombia-
no Quintero fez grande jogada 
pela direita e chutou no alto sem 
chances para Andreonni, dando 
a vitória de 1 a 0.

Andreonni é o melhor do Circuito Caixa
FUTEBOL DE 5

Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com

As belas 
defesas 

fizeram do 
paraibano, 

que defende 
time do Rio de 

Janeiro, ser 
a atração da 
competição 

em São Paulo

Será realizada amanhã,  a 
coletiva de imprensa dos Jogos 
Escolares da Juventude João 
Pessoa 2016, a partir das 11h, 
no auditório do Centro de Con-
venções de João Pessoa .

A coletiva terá a partici-
pação de quatro embaixado-
res dos Jogos Escolares da Ju-
ventude, entre eles a campeã 
olímpica de judô no Rio 2016, 
Rafaela Silva. Também estão 
presentes a campeã mundial, 
Fabiana Murer, do salto com 
vara, a nadadora Graciele 
Hermann e o ciclista Gideoni 
Monteiro. Todos integraram a 
delegação brasileira nos Jogos 
Olímpicos, em agosto, no Rio 
de Janeiro.  

Participarão ainda o ge-
rente geral de Juventude e In-
fraestrutura do Comitê Olím-
pico do Brasil (COB) e diretor 
geral dos Jogos Escolares da 
Juventude, Edgar Hubner e au-
toridades locais.

A cerimônia de abertura 

dos Jogos Escolares da Juven-
tude será realizada também na 
quinta-feira, às 18h, no Ginásio 
da Universidade Federal da 
Paraíba (UFPB – Cidade Uni-
versitária), com a presença dos 
atletas Embaixadores.

 
Os Jogos
João Pessoa recebe pela 

segunda vez no ano os Jogos 
Escolares da Juventude. Entre 
os dias 10 e 19 de novembro, 
mais de 4.000 jovens atletas 
entre 15 a 17 anos se reunirão 
na capital paraibana para a dis-
puta de 13 modalidades: atle-
tismo, basquete, ciclismo, fut-
sal, ginástica rítmica, handebol, 
judô, lutas, natação, tênis de 
mesa, vôlei, vôlei de praia e xa-
drez. Organizados pelo Comitê 
Olímpico do Brasil (COB), os 
Jogos Escolares da Juventude 
são o maior celeiro de atletas 
olímpicos do País, revelando, a 
cada ano, novos talentos para o 
esporte brasileiro.

Ouro olímpico, judoca 
concede entrevista em JP

JOGOS DA JUVENTUDE

FotoS: Divulgação



JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 059086
Responsavel.: LARISSA NASCIMENTO GOMES 
BARBOSA
CPF/CNPJ....: 078497554-05
Titulo......: CED CRE BAN IND  R$          2.875,67
Apresentante: SCHULZE ADVOGADOS ASSOCIADOS
Protocolo...: 2016 - 057943
Responsavel.: LUDMILLA FERREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ....: 085441804-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            125,00
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 058658
Responsavel.: MARIA LUIZA R. F. MACIEL LTDA
CPF/CNPJ....: 017960160/0001-85
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          3.410,48
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 058484
Responsavel.: MOITA E MAJORA COM E SERV DE 
ALIM L
CPF/CNPJ....: 025017780/0001-03
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            190,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 058594
Responsavel.: REYNNA COM.DE VAREJ.DE ART.
MED. EIR
CPF/CNPJ....: 022845324/0001-63
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            563,82
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 058698
Responsavel.: RODRIGO CALIXTO LAUREANO DA 
CRUZ
CPF/CNPJ....: 516395052-53
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            483,33
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 058877
Responsavel.: ROMA ENGENHARIA LTDA - EPP
CPF/CNPJ....: 023705904/0001-18
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            353,65
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 058615
Responsavel.: SEVERINO SANTOS DA SILVA
CPF/CNPJ....: 429067094-68
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            650,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 058622
Responsavel.: TALITA MENDES DE CARVALHO
CPF/CNPJ....: 035788334-95
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            965,45
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 057864
Responsavel.: TECTRON - TECNOLOGIA ELETRO-
NICA LTD
CPF/CNPJ....: 011615210/0001-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            320,00
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 058751
Responsavel.: VALDIR FELIX DE ANDRADE
CPF/CNPJ....: 424328044-49
Titulo......: CED CRE BAN IND  R$            677,73
Apresentante: NATTALE ARAUJO LUCAS
Protocolo...: 2016 - 058364
Responsavel.: DANIELE GOMES DE SOUZA
CPF/CNPJ....: 017507818/0001-06
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.507,69
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 058507
Responsavel.: HATOS CONFECCOES LTDA EPP
CPF/CNPJ....: 018071921/0001-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.276,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 056906
Responsavel.: MARIA DA CONSOLACAO GUIMA-
RAES FREIR
CPF/CNPJ....: 439793004-04
Titulo......: CED CRE BAN IND  R$         22.852,52
Apresentante: REGINA CELIA GERALDO
Protocolo...: 2016 - 057381
Responsavel.: MARIA IRANEIDE DE SALES
CPF/CNPJ....: 073539274-96
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            100,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 056606
Responsavel.: POTYGUAR CONSTRUCOES LTDA
CPF/CNPJ....: 003263964/0001-10
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.754,90
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 058045
Responsavel.: PORTELA DISTRIBUIDORA LTDA
CPF/CNPJ....: 005266210/0001-40
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          4.496,83
Apresentante: HSBC BANK BRASIL-01701201/0001-89
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 052907
Responsavel.: SUDERLANE CABRAL DO REGO
CPF/CNPJ....: 085507204-02
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            133,33
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 058156
Responsavel.: VICTOR CAETANO DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 010545094-41
Titulo......: IND CONDOMINIO   R$            973,06
Apresentante: CONDOMINIO ST BARTH RESIDENCE
Protocolo...: 2016 - 058130
Responsavel.: VICTOR CAETANO DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 010545094-41
Titulo......: IND CONDOMINIO   R$          1.018,44
Apresentante: CONDOMINIO ST BARTH RESIDENCE
Protocolo...: 2016 - 058131
Responsavel.: VICTOR CAETANO DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 010545094-41
Titulo......: IND CONDOMINIO   R$          1.034,83
Apresentante: CONDOMINIO ST BARTH RESIDENCE
Protocolo...: 2016 - 058132
Responsavel.: ZUILA GURGEL DA COSTA
CPF/CNPJ....: 161053464-68
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            400,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 056666
Responsavel.: RICARDO DESIGNER SOFA LTDA
CPF/CNPJ....: 012489784/0001-42
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.119,17
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 054913
Em razao de que os supracitados devedores nao  fo-
ram encontrados ou se recusaram a aceitar a devida 
intimacao, em obediencia ao Art.15 da Lei No.9.492 de 
10.09.1997, intimo as pessoas fisicas e juridicas  acima 
citadas a virem pagar, ou darem por escrito  as  razoes  
que  tem,  neste  1o. Oficio de Protesto a rua Candido 
Pessoa No.31, nesta Cidade, no prazo de 03 (tres) dias 
uteis, a  partir  desta data,  sob  pena  de  serem  os  
referidos titulos PROTESTADOS, na Forma da LEI.

Joao Pessoa,  09/11/2016
----------------------------------------

Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO
- Titular -

Responsavel.: ALEXSANDRO DOS SANTOS CAR-
VALHO
CPF/CNPJ....: 024981686/0001-07
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            575,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 058784
Responsavel.: ANA LUIZA ALBUQUERQUE DE 
MEDEIROS
CPF/CNPJ....: 024048756/0001-79
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            240,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 058602
Responsavel.: BARBARA BEATRIZ FARIAS DE ALMEIDA
CPF/CNPJ....: 098231964-94
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.642,18
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 058720
Responsavel.: C & L LOCACAO DE VICULOS E 
TRANSPOR
CPF/CNPJ....: 008544611/0001-02
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            442,67
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 058678
Responsavel.: CLAUDIANA CORDEIRO FERREI-
RA - MEI
CPF/CNPJ....: 021859803/0001-76
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            250,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 058595
Responsavel.: CONSTRUTORA A GASPAR S/A
CPF/CNPJ....: 008323347/0001-87
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            540,00
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 058694
Responsavel.: CR CONSTRUCOES E INCORPO-
RACOES
CPF/CNPJ....: 007597655/0001-38
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            403,74
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 058775
Responsavel.: CRISTIANE M N SIL 0276774442
CPF/CNPJ....: 017886571/0001-78
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            484,90
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 059010
Responsavel.: DANYELLE BEZERRA ANDRADE ROLIM
CPF/CNPJ....: 013802774-93
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            439,24
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 058889
Responsavel.: DLUX SERVICOS
CPF/CNPJ....: 013901017/0001-61
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            299,70
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 058403
Responsavel.: ESCALA ESCRITORIO DE CALCULOS 
ESTRU
CPF/CNPJ....: 009139767/0001-70
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            698,25
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 058626
Responsavel.: EVARISTO ALVES DE SOUZA
CPF/CNPJ....: 040093714-04
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            139,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 058219
Responsavel.: EVENTOS E TURISMO PONTA DO 
SEIXAS L
CPF/CNPJ....: 003476839/0001-99
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            296,54
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 054951
Responsavel.: FABIANO CARLOS DA SILVA
CPF/CNPJ....: 009054584-27
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            175,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 059125
Responsavel.: FRANCISCO DAS CHAGAS SARMENTO
CPF/CNPJ....: 739618174-72
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            611,40
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 059095
Responsavel.: F J PRODUCOES DE EVENTOS 
EIRELI-ME
CPF/CNPJ....: 020069113/0001-50
Titulo......: CHEQUE           R$          6.000,00
Apresentante: ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA
Protocolo...: 2016 - 058352
Responsavel.: GOSTINHO SERTANEJO
CPF/CNPJ....: 021609589/0001-08
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            269,20
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 058399
Responsavel.: GRACE KELLY BEZERRA DE ARAUJO
CPF/CNPJ....: 025367170/0001-30
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            150,00
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 058747
Responsavel.: HOMESEG PRESTADORA DE SER-
VICOS EIRE
CPF/CNPJ....: 018561861/0001-04
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            644,00
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 058516
Responsavel.: IVONE PEREIRA DE SOUSA CLE-
MENTINO
CPF/CNPJ....: 012565911/0001-45
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.188,86
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 058606
Responsavel.: JANAINA LETICIA DE FARIAS GOMES
CPF/CNPJ....: 839524974-87
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            390,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 058162
Responsavel.: JOMARKYS SOARES DO VALE
CPF/CNPJ....: 084673534-22
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            473,00
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 058674
Responsavel.: JOSE MARCOS DA SILVA NUNES
CPF/CNPJ....: 981011614-49
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            251,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64

TOSCANO DE BRITO
SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL 

Rua Cândido Pessoa, 31
Fone: 241.7177

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

LOJÃO AGROPECUÁRIO COMÉRCIO E SERVIÇOS - CNPJ Nº 23.465.359/0001-30, torna públi-
co que recebeu da SEMAPA - Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo a 
Licença de Operação Nº 0342/2016, para Comércio varejista medicamentos veterinário, com área: 
200m², situado a BR 230, S/N, Quadra 82, Lote 02, Loteamento Jardim América, Cabedelo - PB.

MARIA JOSÉ MORAES DE MEDEIROS CPF: 797.768.414-49, torna público que RECEBEU 
da SEMAPA – secretaria de meio ambiente, pesca e aquicultura de Cabedelo a LICENÇA DE 
INSTALAÇÃO Nº 088/2015 SEMAPA/PMC para CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO UNIFAMILIAR 
situado à BR. 230 KM 9 CONDOMINIO BOSQUE DE INTERMARES QD ‘C’ LT 82, AMAZONA 
PARK – CABEDELO – PB.

JC IMPÉRIO EMPREENDIMENTOS IMOB. LIMITADA - ME – CNPJ/CPF Nº 24.911.536/0001-27. 
Torna público que à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu Licença 
de Instalação nº 3544/2016 em João Pessoa, 20 de outubro de 2016 – Prazo: 1460 dias. Para a 
atividade de: LOTEAMENTO RESIDENCIAL. Na(o) – Em FRENTE AO CONJ. HAB. PROF. TARCILIO 
PEREIRA Município: SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE – UF: PB.Processo: 2016-001897/TEC/LI-4745. 

BRAZIL TOWER CESSÃO DE INFRA-ESTRUTURAS LTDA – CNPJ/CPF Nº 14.292.540/0001-09. 
Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a 
Licença de Instalação nº 1590/2016 em João Pessoa, 5 de julho de 2016 - Prazo: 90 dias. Para a 
atividade de: ERB ESTAÇÃO RADIO BASE POTÊNCIA 200W-AC:21,27m² -  Na(o) RODOVIA BR-
101 - Nº 143  Município: BAYEUX - UF: PB.  Processo: 2014-008990/TEC/LI-3728.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Quarto Termo de Aditivo ao Contrato nº  00074/2014, em 19.08.2014.
PARTES: Prefeitura Municipal de Ibiara e a empresa LORENA & ÁDRIA CONSTRUÇÕES, 

COMÉRCIO E LOCAÇÕES LTDA - ME.
OBJETO CONTRATUAL: Construção de UBS Teodomiro Ramalho Alencar. 
OBJETO DO ADITIVO: Alteração de valor
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Ibiara – PB, 18 de outubro de 2016.
PEDRO FEITOZA LEITE 

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS
RESULTADO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2016
A Prefeitura Municipal de Pocinhos -PB, através da Comissão Permanente de Licitação, torna 

público, para conhecimento dos interessados, o Resultado do Julgamento de Habilitação referente 
à TOMADA DE PREÇOS nº 00001/2016:

EMPRESA INABILITADA: 1. ALTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – ME, CNPJ N. 
22.751.736/0001-34.

JUSTIFICATIVA: a certidão estadual esta com restrição conforme item 11.1 c, não apresentou 
atestado de visita técnica conforme item 7.1 do edital, não apresento comprovação de garantia 
conforme item 11.4 d.

EMPRESA INABILITADA: 2. DIAS CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ N. 17.421.938/0001-88.
JUSTIFICATIVA: atestado técnico não registrado no CREA conforme item 11.3 a, não apresen-

tou certidão municipal conforme item 11.1 c, não apresentou comprovação de garantia conforme 
item 11.4 d.

EMPRESA INABILITADA: 3. CONSTRUFORTE CONSTRUÇÕES EIRELI EPP, CNPJ N. 
03.782.343/0001-43.

JUSTIFICATIVA: não apresentou comprovação de garantia conforme item 11.4 d, não apresentou 
atestado e visita técnica conforme item 7.1.

EMPRESA INABILITADA: 4. EBS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – EPP, CNPJ N. 
25.157.541/0001-59.

JUSTIFICATIVA: a certidão estadual esta com restrição conforme item 11.1 c, atestado apresen-
tado não contem o item em massamento de superfície com duas de mão de massa acrílica conforme 
item 11.3 a, a empresa não apresentou comprovação de aquisição de edital conforme item 11.5.1 f.

EMPRESA HABILITADA: 5 – CONSTRUTORA NORTE NORDESTE EIRELI ME, CNPJ N. 
41.133.828/0001-03.

JUSTIFICATIVA: por atender as exigências do edital, por tanto ficando a mesma habilitada, 
consoante exigências do edital.

Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do art. 109, I “a” 
da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações.

Abre-se vista do processo aos interessados para conhecimento do inteiro teor da decisão da 
comissão. Comunica-se que, em não havendo interposição de recurso, a sessão pública para 
abertura dos envelopes PROPOSTA DE PREÇOS será realizada no dia 09 de Dezembro de 2016, 
às 09:00 horas no mesmo local e endereço.

Pocinhos-PB, 03 de Novembro de 2016.
ERASMO DA SLVA GOMES

Presidente da Comissão

Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Pocinhos

AVISO DE ANULAÇÃO DE LICITAÇÃO 
CONCORRÊNCIA N.º 001/2016

Comunicamos que devido a inconsistência no Edital de Convocação, cujo a licitação acima 
objetiva a CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE, que estava marcada para o dia 29 de Novembro de 
2016 ás 09:00 horas, foi ANULADA, Pocinhos-PB, 03 de Novembro de 2016. ERASMO DA SLVA 
GOMES – Presidente da CPL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA

PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
AVISO DE EDITAL

PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2016
O Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, através do Pregoeiro, torna público para conhe-

cimento dos interessados, que realizará procedimento licitatório na citada licitação, no dia 23 
de novembro de 2016 às 14:00 horas (Horário local), cujo objeto é a Contratação de empresa 
especializada, através do Sistema de Registro de Preços, para contratação eventual e futura dos 
serviços de locação de equipamentos audiovisuais e iluminação, bem como de videoconferência e 
transmissão simultânea de eventos e/ou julgamentos. Devendo todos os itens serem devidamente 
montados e operados por pessoal técnico capacitado, durante todos os eventos realizados e/ou 
apoiados pelo Poder Judiciário do Estado da Paraíba. Demais esclarecimentos poderão ser obtidos 
na sala da Comissão de Licitação, no 5º andar do Anexo Administrativo Des. Archimedes Souto 
Maior, situado à Praça Venâncio Neiva, s/n – Centro – João Pessoa – PB, de segunda a quinta-feira 
das 13h00 às 18h00 e às sextas-feiras das 08h00 às 13h00, através do telefone (83) 3216-1456, 
ou ainda pelo e-mail pregao@tjpb.jus.br. A obtenção do Edital poderá ser feita no sítio do Tribunal 
de Justiça www.tjpb.jus.br.

João Pessoa,  08 de novembro de 2016
Nélson de Espíndola Vasconcelos

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 81/2016 

A Prefeitura Municipal de João Pessoa, através da Secretaria de Administração, no uso de suas 
atribuições, torna público o presente EDITAL DE CONVOCAÇÃO, conforme DECISÃO LIMINAR 
– PROCESSO Nº 0804154-78.2016.8.15.0000, CRHISTIANE FERNANDES DE MORAES REGO 
GALLINDO, classificada em 668 lugar, para o cargo de PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA I, 
Edital nº 01 de 08 de novembro de 2013, homologado através da portaria nº 229/2014, para posse, 
no prazo de 30 (trinta) dias contados da publicação deste Edital, (artigo 36 da Lei 2380/79 – Estatuto 
dos Funcionários Publico do Município)  com o que segue: 

1 - Realização da inspeção médica/exame médico pré-admissional
O candidato deverá comparecer à Junta Médica Municipal, situada na rua Francisca Moura, 

395, Centro, das 8:00 às 12:00 horas, fone 3222-6627, após agendamento prévio, para realização 
da inspeção médica/exame médico pré-admissional  munido dos resultados dos exames abaixo 
relacionados, que poderão ser realizados em serviços públicos ou privados:  

a) Hemograma;
b) Glicemia;
c) ECG *;
d) Avaliação Cardiológica *;
e) Raio X de tórax PA *;
f) Audiometria;
g) Exame oftalmológico *;
h) Sanidade Física e Mental *;
* Obs: ECG e Raio X do tórax com laudo, avaliação cardiológica realizada por cardiologista, exame 

oftalmológico realizado por oftalmologista, Sanidade mental realizada por psiquiatra e Sanidade 
física realizado por qualquer especialidade.

2 - De posse do exame médico pré-admissional fornecido pela Junta Médica Municipal o Professor 
deverá se apresentar na Divisão de Posse – DIPOC da Secretaria da Administração - SEAD, situada 
na Avenida Diógenes Chianca, n° 1777, Água Fria, Centro de Administração Municipal – CAM, tele-
fone (83) 8645-8717 das 8:00 às 12:00 e 14:00 as 18:00 horas, para investidura no cargo público, 
munido dos seguintes documentos, (original e cópia):

a) Registro de Identidade – RG;
b) Cadastro de Pessoa Física – CPF;
c) Título de Eleitor com comprovante de votação da última eleição;
d) Documentos militar para o sexo masculino;
e) Carteira do PIS ou PASEP (se já teve emprego anterior);
f) Carteira de Trabalho (CTPS);
g) Comprovante de residência;
h) Diploma;
i) Certidão de Casamento;
j) Registro de nascimento de filhos (s) menor (es) de 14 anos e/ou portadores de deficiência ;
k) Duas ( 2) foto 3x4 recente, uma para Junta Médica;
l) Conta bancária – Banco do Brasil;
m) Declaração de Bens ou Declaração de Importo de Renda;
n) Certidões dos setores de distribuição dos foruns criminais das Justiças Federal e Estadual 

do Estado em que o candidato houver residido nos últimos cinco anos expedidas, no máximo, há 
seis (6) meses, respeitado o prazo de validade descrito na própria certidão, quando houver;

o) Certificado de antecedentes da Polícia Federal e da Policia  dos Estados em que o can-
didato houver residido nos últimos cinco anos, expedidas, no máximo, há seis (6) meses, respeitado 
o prazo de validade descrito na própria certidão, quando houver;

p) As demais declarações exigidas no Edital do Concurso Publico nº 01/2013 serão assi-
nadas no ato da posse;

q) Declaração , caso possua outro cargo, emprego ou função publica,  especificando a 
natureza do vinculo e carga horária. 

João Pessoa, 04 de novembro de 2016
ROBERTO WAGNER MARIZ QUEIROGA

Secretário da Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Quarto Termo de Aditivo ao Contrato nº 00075/2014, em 19.08.2014.
PARTES: Prefeitura Municipal de Ibiara e a empresa LORENA & ÁDRIA CONSTRUÇÕES, 

COMÉRCIO E LOCAÇÕES LTDA - ME.
OBJETO CONTRATUAL: Construção de UBS Laluna Bezerra. 
OBJETO DO ADITIVO: Alteração de valor
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Ibiara – PB, 18 de outubro de 2016.
PEDRO FEITOZA LEITE 

Prefeito

Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          9.331,50
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 057812
Responsavel.: GUIRAJE COMERCIO DE EMBALA-
GENS LTDA
CPF/CNPJ....: 020203479/0001-70
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          4.551,70
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 057724
Responsavel.: JORGE DA SILVA GOMES
CPF/CNPJ....: 013453215/0001-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            978,21
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 059407
Responsavel.: LEANDRO DUARTE GUEDES
CPF/CNPJ....: 055033634-69
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            246,15
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 059323
Responsavel.: LUCAS ALVES DE SOUZA BRITO
CPF/CNPJ....: 021948359/0001-65
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            639,20
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 059371
Responsavel.: LUIZ ANTONIO COLLACO BEZERRA
CPF/CNPJ....: 024966764-92
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            587,30
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 057831
Responsavel.: MARIA DE FATIMA PESSOA
CPF/CNPJ....: 122742754-91
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            108,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 058141
Responsavel.: MOITA E MAROJA COMERCIO E 
SERVICO D
CPF/CNPJ....: 025017780/0001-03
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.006,17
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 059409
Responsavel.: PATRICIA MELO DA SILVA
CPF/CNPJ....: 048800164-11
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            283,34
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 059427
Responsavel.: PERSONALIZA CONFC DE FARD 
EIRELIME
CPF/CNPJ....: 010643160/0001-02
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            500,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 058532
Responsavel.: PERSONALIZA CONFC DE FARD 
EIRELIME
CPF/CNPJ....: 010643160/0001-02
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            400,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 058257
Responsavel.: PORTAL ADMINISTRADORA DE 
BENS LTDA
CPF/CNPJ....: 004067463/0001-21
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.606,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 058388
Responsavel.: SALVIANO ROBERTO TOSCANO 
LEITE FERR
CPF/CNPJ....: 725910484-87
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            463,88
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 057839
Responsavel.: TULIO VINICIUS GARCIA DANTAS
CPF/CNPJ....: 013732394-84
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.300,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 058150
Responsavel.: TULIO VINICIUS GARCIA DANTAS
CPF/CNPJ....: 013732394-84
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.300,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 058149
Responsavel.: TYRONE DE ARAUJO GOMES
CPF/CNPJ....: 380039024-87
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            108,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 058140
Responsavel.: WANDERLEY LINS DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 442048684-87
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          3.733,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 059317
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,  09/11/2016
----------------------------------------

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.: ANA DE SOUZA NETA AMORIM
CPF/CNPJ....: 006983478/0001-65
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            220,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 059308
Responsavel.: ANGELICA CRISTINA GOMES
CPF/CNPJ....: 288098824-15
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            108,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 058139
Responsavel.: BIG CARNES E DERIVADOS LTDA
CPF/CNPJ....: 006154267/0001-10
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            833,33
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 058707
Responsavel.: C & L LOCACAO DE VICULOS E 
TRANSPOR
CPF/CNPJ....: 008544611/0001-02
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            902,88
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 059426
Responsavel.: CIBELLE MARIA SOARES DE SOUSA 
MENDA
CPF/CNPJ....: 010601392/0001-06
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            219,09
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 058159
Responsavel.: CICERO LIRA LACET NETO
CPF/CNPJ....: 023285004-63
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            108,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 058155
Responsavel.: COMERCIO DE CONFECCOES 
SOBRINHO
CPF/CNPJ....: 022777626/0001-41
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            775,47
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 058438
Responsavel.: CONDOMINIO RES. CIDADE DO PORTO
CPF/CNPJ....: 020413413/0001-05
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            785,00
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 058497
Responsavel.: DAILTON DE SA FONTES
CPF/CNPJ....: 541607904-53
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            560,82
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 058191
Responsavel.: DANILLO ABRANTES C DA SILVA
CPF/CNPJ....: 065534284-25
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.100,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 059533
Responsavel.: DUTRA & DORNELAS COMERCIO DE
CPF/CNPJ....: 023436202/0001-86
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            837,25
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 058501
Responsavel.: ELSON TARGINO DE AZEVEDO
CPF/CNPJ....: 197259144-49
Titulo......: CED CRE BAN IND  R$          1.410,07
Apresentante: REALE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE 
ADVOC
Protocolo...: 2016 - 057741
Responsavel.: EMANUEL PEREIRA PONTES
CPF/CNPJ....: 021614889/0001-77
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            682,50
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 059377
Responsavel.: EMPRESA FUNERARIA SAO JOAO 
BATISTA
CPF/CNPJ....: 008664153/0001-45
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            835,67
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 058377
Responsavel.: ESCALA ESCRITORIO DE CALCULOS 
ESTRU
CPF/CNPJ....: 009139767/0001-70
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            226,44
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 059319
Responsavel.: ESTRUCTURAL ENGENHARIA LTDA ME
CPF/CNPJ....: 005881170/0001-46
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.880,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 057999
Responsavel.: FABIO RODRIGUES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 480186274-87
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            480,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 058386
Responsavel.: FRIGORIFICO ALIANCA LTDA
CPF/CNPJ....: 020392003/0001-25

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2016

A Prefeitura de Bayeux através da CPL, torna público que fará realizar a licitação na modali-
dade TOMADA DE PREÇOS, em regime de execução empreitada porPreço Unitário, com o tipo 
de Licitação MENOR PREÇO GLOBAL, a se realizar no dia 28 de novembro de 2016 às 14:00, 
tendo como objeto a Contratação de empresa especializada em construção civil para implantação 
de pavimentação em via públicas no município de Bayeux.  Local: Sala da CPL – Sec. de Saúde 
situada na Av. Liberdade, nº 1.973, S.Bento, Bayeux - PB. O Edital e seus anexos estão à disposição 
no site: http://www.bayeux.pb.gov.br/sist_licitacao. Suporte Legal: Lei nº 8.666/93 e suas alterações 
posteriores e Lei Complementar nº 123/2006. Maiores Informações pelo telefone (83) 3253-4080.

Bayeux, 07 de novembro de 2016.
Magaywer Antoniny Soares Freire

Presidente da CPL

GABINETE DE PREFEITO
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ-PB

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2016

PROCESSO LICITATÓRIO 005/2016
A Prefeitura Municipal de Caaporã, sediada na Rua Salomão Veloso, 30, Centro, Caaporã-PB, 

vem através do Presidente da Comissão Permanente de Licitação, comunicar que fará realizar 
licitação na modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA, do tipo MAIOR OFERTA, objetivando a 
alienação de área para construção de unidades habitacionais do Programa Minha Casa, Minha 
Vida, faixa II neste município, ficando assim agendada para o próximo dia 09/12/2016 às 09:00hs 
a sessão de abertura do presente certame. Outras informações poderão ser obtidas no endereço 
acima, das 08:00 às 12:00 horas.  

Prefeitura Municipal de Caaporã-PB, 08 de Novembrode 2016
Aderaldo Hermógenes Dantas

Presidente da CEL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00096/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Rua Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, às 08:30 horas do dia 24 
de Novembro de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à 
participação de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição 
de Materiais Elétricos,destinados a manutenção corretiva e preventiva da Iluminação Pública do 
Município de Cabedelo.. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 08/13. Informações: no horário das 08:00 as 14:00 dos dias 
úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3250-3121. Email: licitacaocabedelo@yahoo.com.
br Site: www.cabedelo.pb.gov.br. Link: Transparencia.

Cabedelo - PB, 08 de Novembro de 2016
SIMONE MEDEIROS BEZERRA - Pregoeiro Oficial

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Pelo presente Edital fica os condôminos do MAANAIM COUNTRY RESIDENCE convocados a 
se reu-nirem em ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, a se realizar no Salão de Festas do 
condomínio, na Rodovia PB 018 km 09 – Conde – PB, no dia 07 de dezembro de 2016 às 19h em 
primeira convocação com a presença de metade (1/2) dos condôminos ou às 19h30m, em segunda 
convocação, com qualquer número de condôminos presentes, no mesmo dia e local, para deliberarem 
os assuntos constantes na Ordem do Dia a seguir:

1) ELEIÇÃO DE SÍNDICO E CONSELHO CONSULTIVO.
• Os condôminos em atraso nos pagamentos de suas taxas condominiais não poderão 

participar nem votar nas deliberações (Art. 1.335, III Código Civil).
• Em caso de ausência, ficam todos obrigados a aceitar, com tácita concordância, o que 

for deli-berado. 
• É licito aos senhores condôminos se fazerem representar na Assembléia, ora convocada, 

por procuradores, munidos com procurações específicas. 
Conde, 03 de novembro de 2016.

GUILHERME MARTINHO LISBOA RIBEIRO
SÍNDICO

INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROCURAÇÃO
Pelo presente, eu, ______________________________________, proprietário da quadra/

lote _________ do condomínio Maanaim Country Residence, nomeio e constituo como meu 
bastante procurador o(a) Sr(a). _______________________________________portador do 
CPF n°__________________ e RG n° _______________, a quem confiro amplos poderes de 
representa-ção na Assembléia Geral deste condomínio, a realizar-se no dia 07/12/2016, podendo 
votar, ser votado, impugnar, sugerir e praticar todos os demais atos necessários ao bom, fiel e total 
cumpri-mento deste mandato.

João Pessoa, ____ de ____________ de 2016.
____________________________________

Assinatura do proprietário

SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS TRABALHADORES TEXTEIS DA INDÚSTRIA DE FIOS E 
TECELAGEM DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ E DAS CIDADES DE PRINCESA ISABEL, 
SÃO JOSÉ DE PRINCESA, JURU, AGUA BRANCA, MANAÍRA, IMACULADA E TAVARES.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam convocados todos os trabalhadores integrantes da base territorial do Sindicato a com-

parecerem no dia 22 de Novembro de 2016, na Rua Crisanto Pereira, s/n – Centro de Itaporanga-
-PB, na sede do Atlântica Esporte Clube, às 16:00h com 1/3 dos convocados da categoria e em 
2ª convocação às 17:00h com o número de presentes, para discutirem a seguinte ordem do dia:

1. Aprovação da Pauta Salarial que será encaminhada à classe patronal
2. Aprovação do desconto das contribuições para custeio do sindicato
3. Discussão e aprovação da ata da assembléia anterior
4. Autorização para a Diretoria celebrar acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho, inclusive 

com indicativo de greve ou ajuizar dissídio coletivo
5. Outros informes.

Jose Porcino Sobrinho Júnior
Presidente

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
 RETIFICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2016

Retifico Homologação do Pregão Presencial Nº 00022/2016, que teve circulação no DOE e Jornal 
a União na data do dia 11/08/2016, que objetiva: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE 
FARDAMENTOS E ITENS DE VESTUARIO PADRONIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
DE TODAS AS SECRETARIAS. E teve seu valor homologado para correspondente procedimento 
licitatório em favor de: IRLEY DE OLIVEIRA FERREIRA - R$ 109.433,30; SPORT’S MAGAZINE 
LTDA - R$ 226.224,00. Após a homologação do certame, observou-se um erro no item 10, e que 
teve  cancelamento da adjudicação e homologação referente ao item, na data do dia 24/08/2016 e 
sua devida publicidade no DOE e Jornal a União da data do dia 25/08/2016. A qual passou a ter o 
valor homologado para correspondente procedimento licitatório em favor de: IRLEY DE OLIVEIRA 
FERREIRA - R$ 109.433,30; SPORT’S MAGAZINE LTDA - R$ 152.224,00. 

Cajazeiras - PB, 08 de novembro de 2016
FRANCISCA DENISE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA - Prefeita

 
 ESTADO DA PARAIBA

FUNDO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SAPÉ
 RESULTADO FASE PROPOSTA - TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2016

OBJETO: Execução dos serviços de substituição de piso - implantação de piso em granilite - 
em diversos prédios públicos, deste Município. CLASSIFICAÇÃO FINAL: 1º - Brito Construções 
Ltda. - Valor: R$ 41.689,35. 2º - LRM Construções e Empreendimentos Ltda. - Valor: R$ 45.676,50. 
3º - Construforte Construções Eireli - Valor: R$ 50.025,40. 4º - Construtora e Serviços Exclusiva 
Ltda. - Valor: R$ 50.454,75. 5º - NORDCON Nordeste Construtora Ltda. - Valor: R$ 50.617,50. 6º - 
VN Construções e Incorporações Eireli - Valor: R$ 52.998,70. 7º - Pinheiro & Braga Construções e 
Engenharia Ltda. - Valor: R$ 54.094,75. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão 
Permanente de Licitação, Rua Orcine Fernandes, S/Nº - Centro - Sapé - PB, no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis.

Telefone: (83) 8146-1430.
Email: cplsape1@gmail.com.

Sapé - PB, 08 de Novembro de 2016
MARCELO DE SOUZA PEREIRA - Presidente da Comissão

   
ESTADO DA PARAÍBA...

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA DE OBRAS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
INSTRUMENTO: TERMO ADITIVO Nº 3 DO CONTRATO DE Nº 2.08.006/2015/CJ/SECOB/

PMCG. PARTES: SECOB/CONSTRUTORA SANTA LÚCIA LTDA, CNPJ: 10.762.524/0001-73. OB-
JETO CONTRATUAL: EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM  
DE TRECHOS  DAS RUAS PEDRO OTÁVIO DE FARIAS  E GASPARINO BARRETO, JARDIM PAU-
LISTANO, DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB.  OBJETO DO ADITIVO: PRORROGAÇÃO 
DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS. FUNDAMENTAÇÃO: 
MANTENDO AS DEMAIS CLÁUSULAS INALTERADAS, FULCRO NO ART 57, INCISO I, § 1º E 
§ 2º, DA LEI 8666/93. CONCORRÊNCIA Nº 2.08.006/2015/CSL/SECOB/PMCG. SIGNATÁRIOS: 
ANDRÉ AGRA GOMES DE LIRA E FELIPE CUNHA CIRNE. DATA DE ASSINATURA: 10/10/2016.

ANDRÉ AGRA GOMES DE LIRA
Secretário de Obras

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB.
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 021.2016.
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua Dr. João Pequeno, 38 - Centro - Alagoinha - PB, às 15h00min, do dia 23.11.2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para aquisições de FOGOS DE ARTIFÍCIOS 
– (SHOWS PIROTÉCNICOS) destinados a atendimentos de eventos festivos até 31 de dezembro 
de 2016. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Leis Federais nºs 8.666/93, 
10.520/02, Decreto Municipal nº 36/2010 e demais legislações vigentes. Demais 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, 08 de novembro de 2016.
MAX VICTOR DO NASCIMENTO FREITAS - Pregoeiro Oficial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA

PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2016
O Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, através do Pregoeiro, torna público para conhe-

cimento dos interessados, que fica adiado, PARA O DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2015 AS 09:00 
HORAS, o procedimento licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 014/2016, cujo objeto é 
Aquisição de 10 (dez) Veículos automotores, 0 km (zero quilômetro), incluindo garantia durante o 
período mínimo de 36 (trinta e seis) meses, sem limite de quilometragem, e assistência técnica, 
conforme as especificações constantes no Termo de Referência, tendo em vista alteração no Termo 
de Referência. Demais esclarecimentos poderão ser obtidos na sala da Comissão de Licitação, no 
5º andar do Anexo Administrativo Des. Archimedes Souto Maior, situado à Praça Venâncio Neiva, 
s/n – Centro – João Pessoa – PB, de segunda a quinta-feira das 13h00 às 18h00 e às sexta-feiras 
das 08h00 às 13h00, através do telefone (83) 3216-1456, ou ainda pelo e-mail comlic@tjpb.jus.br. 
A obtenção do Edital poderá ser feita no sítio do Tribunal de Justiça www.tjpb.jus.br.

João Pessoa, 08 de novembro de 2016
Nélson de Espíndola Vasconcelos

Pregoeiro TJ-PB
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA

 AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2016

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Praça 
Cândido de Assis Queiroga, 30 - Centro - Paulista - PB, às 09:30 horas do dia 25 de Novembro de 
2016, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa 
para execução de Obra de Pavimentação em Paralelepípedo em Via Pública Urbana no Município 
de PAULISTA/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 34451011.
Paulista - PB, 08 de Novembro de 2016

MANOEL FRANCISCO DE ALMEIDA NETO - Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA 
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Primeiro Termo Aditivo. Ref. ao Contrato de n°. 0060/2016. Objeto: prorrogação por mais 60 
(sessenta) dias, contados do termino do prazo de vigência do contrato datado de 05/05/2016 e com 
termino de vigência em 02/11/2016, celebrado inicialmente entre as partes objetivando a Executar 
Serviços de Ampliação e Adequação do PSF I deste Município. Contratante: Prefeitura Municipal 
de Pirpirituba - Rinaldo de Lucena Guedes - Prefeito. Contratado: Polyefe Construções, Limpeza 
e Conservação Ltda - EPP, CNPJ: 08.438.654/0001-03 - Felipe Thomas Lopes Rodrigues - sócio 
administrador. Justificativa: Devido a necessidade de execução de serviços inicialmente não previstos 
para atender requisitos técnicos, tais como aterro de fossa desativada e desvio de rede elétrica 
subterrânea no terreno destinado a ampliação da edificação; em virtude da impossibilidade de pa-
ralisação total dos serviços de atendimento do PSF I na área a ser pintada e adequada, conforme 
justificativa técnica fornecida pelo engenheiro fiscalizado desta Prefeitura. Regimento: Lei 8.666/93 
e suas alterações posteriores. Data Termo Aditivo: 01/11/2016. Nova vigência do contrato com 1º 
Termo Aditivo: 03/01/2017.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM
 AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00009/2016
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

Raimundo Silva, 302 - Centro - Passagem - PB, às 15:00 horas do dia 25 de Novembro de 2016, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa para 
pavimentação em paralelepípedos, em diversas ruas de Passagem, conforme CV nº 828416/2016/
MCIDADES/CAIXA. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (83) 34783001.
Passagem - PB, 07 de Novembro de 2016

JOSÉ EDIVALDO SILVA DO NASCIMENTO
Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPÉCIE: Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 40601/2015.
CONTRATANTE: Município de Santa Terezinha/PB.

CONTRATADA: CONSTRUTORA FS EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ: 17.615.353/0001-07. 
OBJETO: O presente termo aditivo tem como objeto a PRORROGAÇÃO da vigência do Contrato 

firmado entre as partes em 29/05/15, nos termos previstos em sua Cláusula Sétima do contrato.
DA PRORROGAÇÃO: Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência do contrato em 

240 dias, sendo iniciado o presente aditivo no dia 09 de setembro de 2016 e tendo seu termino no 
dia 07 de maio de 2017.

Santa Terezinha - PB, 09 de setembro de 2016.
JOSÉ DE ARIMATEIA NUNES CAMBOIM

Prefeito Municipal
CONTRATANTE

CONSTRUTORA FS EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 17.615.353/0001-07

JOEL ESCARIÃO DA NOBREGA
CPF nº 951.097.494-34

CONTRATADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS
 AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 54/2016

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para o fornecimento parcelado de materiais e produtos 
hospitalares, destinados a manutenção da Secretaria de Saúde do Município de São Domingos. 
Data e Local, às 10:30 horas do dia 22/11/2016, na sala de Reuniões da CPL, Rua Projetadas, 
S/N - Centro - São Domingos - PB. 

São Domingos - PB, 07 de Novembro de 2016.
Joabe de Sá Lourenço.

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00016/2016, que objetiva: Locação de 
diversos veículos para atender as necessidades do gabinete do prefeito e as diversas secretarias 
deste Município; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: AGNALDO 
GERMANO DE OLIVEIRA - R$ 4.500,00; ANTONIO ALVES DOS SANTOS - R$ 3.600,00; GILSON 
MENDES SILVA - R$ 6.000,00; JOÃO BATISTA LUIS DOS SANTOS - R$ 7.200,00; JOSÉ COSMO 
DA SILVA - R$ 6.600,00; SEVERINO DO RAMO CRISTIANO LINS - R$ 3.600,00.

Serraria - PB, 07 de Outubro de 2016.
SEVERINO FERREIRA DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Locação de diversos veículos para atender as necessidades do gabinete do prefeito e 
as diversas secretarias deste Município. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00016/2016. 
DOTAÇÃO: Recursos: FPM, ICMS,TRIBUTOS, QSE, MDE, FUNDEB, PAB FIXO, FUS e OUTROS: 
3.3.90.36.01 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física. VIGÊNCIA: até o final do exercício 
financeiro de 2016. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Serraria e: CT Nº 00026/2016 
- 10.10.16 - AGNALDO GERMANO DE OLIVEIRA - R$ 4.500,00; CT Nº 00027/2016 - 10.10.16 - 
ANTONIO ALVES DOS SANTOS - R$ 3.600,00; CT Nº 00028/2016 - 10.10.16 - GILSON MENDES 
SILVA - R$ 6.000,00; CT Nº 00029/2016 - 10.10.16 - JOÃO BATISTA LUIS DOS SANTOS - R$ 
7.200,00; CT Nº 00030/2016 - 10.10.16 - JOSÉ COSMO DA SILVA - R$ 6.600,00; CT Nº 00031/2016 
- 10.10.16 - SEVERINO DO RAMO CRISTIANO LINS - R$ 3.600,00.

PROCESSO Nº: 0802408-02.2014.4.05.8200 - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQUENTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 

EXECUTADO: VICTOR DA COSTA SANTOS (e outros) 
3ª VARA FEDERAL - JUIZ FEDERAL TITULAR

PROCESSO Nº: 0802408-02.2014.4.05.8200 - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQUENTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 
EXECUTADO: VISION REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA - ME (e outros) 
3ª VARA FEDERAL - JUIZ FEDERAL TITULAR
EDITAL DE CITAÇÃO Nº ID. 4058200.978755 
PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS - ART. 257, III, C.P.C.
FINALIDADE: CITAÇÃO (art.827 do CPC), do(s) executado(s) VISION REPRESENTA-

ÇÕES E COMERCIO LTDA - ME (CNPJ:16.368.266/0001-21), VICTOR DA COSTA SANTOS 
(CPF:105.876.174-97)  e VERA LUCIA SANTOS FÉLIX (CPF:701.888.004-17), para PAGAR, no 
prazo de 03 (três) dias, o valor de R$ R$ 77.537,48 (setenta e sete mil, quinhentos e trinta e sete 
reais e quarenta e oito centavos), acrescido da verba honorária de 10% (dez por cento) sobre o 
valor da Execução - R$ 7.753,74(sete mil, setecentos e cinquenta e três reais e setenta e quatro 
centavos), totalizando o valor de R$_85.291,22_(oitenta e cinco mil, duzentos e noventa e um reais 
e vinte e dois centavos)  e INTIMAÇÃO do  executado de que terá o prazo de 15 (quinze) dias, para 
opor embargos à execução, independentemente da garantia do Juízo contados do escoamento do 
prazo de 20 (vinte) dias, constantes do presente edital (artigos 914 e 915, caput do CPC). 

ADVERTÊNCIA -1: Caso o pagamento seja efetuado no prazo de 03 (três) dias, haverá redução, 
pela metade, do valor da verba honorária, conforme dispõe o art. 827, §1º do CPC.

ADVERTÊNCIA - 2: Não ocorrendo o pagamento, proceder-se-á a penhora sobre tantos bens 
quantos bastem para integral pagamento do débito.

OBSERVAÇÃO 1: Não tendo o réu condições financeiras de contratar um advogado, poderá 
comparecer à Defensoria Pública da União, nesta capital, para patrocinar sua defesa (Rua Professor 
José Coelho, nº. 25- Centro. Fones: 3133-1400/3133-1406).

OBSERVAÇÃO 2: “O autor ingressou com o feito eletronicamente. A resposta a essa ação 
também terá de ser feita de modo eletrônico (Atos nº 112/2010 e 276/2010, do TRF 5ª Região). Os 
advogados devem efetuar o cadastro no endereço eletrônico https://pje.trf5.jus.br/pje/PessoaAd-
vogado/avisoCadastro.seam e assinar o termo de compromisso no primeiro acesso ao sistema de 
Processo Judicial Eletrônico - PJe, sendo obrigatória a utilização de CERTIFICAÇÃO DIGITAL.”

PUBLICIDADE: e como não foi possível ser(em) citado(a)(s) pessoalmente o(a)(s) ré(u)(s) 
VISION REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA - ME, VICTOR DA COSTA SANTOS e VERA 
LUCIA SANTOS FÉLIX, por se encontrar(em) residindo em lugar incerto e não sabido (art. 256, II, do 
C.P.C), conforme consta dos autos, é expedido o presente, sendo o mesmo afixado na sede deste 
Juízo, publicado uma vez no Diário da Justiça e duas vezes em jornal de grande circulação dentro do 
prazo máximo de quinze dias (art. 257, II do C.P.C), mediante o qual fica(m) devidamente citado(s).

Dado e passado nesta cidade de João Pessoa, Capital do Estado da Paraíba. Eu, Maria A. da S. 
Braga, o digitei. E eu, Rita de Cássia Monteiro Ferreira, Diretora da Secretaria da 3ª Vara, o conferi.

  CRISTINA MARIA COSTA GARCEZ
Juíza Federal Titular da 3ª Vara, no exercício da Titularidade Plena.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

RESULTADO DE JULGAMENTO
PROCESSO Nº 204/2016              PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 041/2016

OBJETO: Sistema de Registro de Preços para eventual aquisição de Urnas Funerárias e 
execução de serviços funerários, junto à Secretaria de Assistência Social da Prefeitura Municipal 
de Santa Rita/PB.

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: JUAREZ BARBOSA PEQUENO 
- ME, cadastrada sob o CNPJ nº 14.088.010/0001-35,  para o LOTE ÚNICO, perfazendo o valor 
global de R$: 969.600,00 (Novecentos e sessenta e nove mil e seiscentos reais), para atender um 
período de 12 (doze) meses. Classificada pelo critério de menor preço por LOTE ÚNICO.

Santa Rita/PB, 08 de Novembro de 2016. 
José Robson Fausto

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS

 AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 51/2016
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para o fornecimento parcelado de medicamentos, destinados 

a manutenção da Farmácia Básica do município de São Domingos. Data e Local, às 08:30 horas do 
dia 22/11/2016, na sala de Reuniões da CPL, Rua Projetadas, S/N - Centro - São Domingos - PB. 

São Domingos - PB, 07 de Novembro de 2016.
Joabe de Sá Lourenço.

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS

 AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 52/2016
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para o fornecimento parcelado de medicamentos psico-

trópicos, destinados a manutenção da Secretaria de Saúde do município de São Domingos. Data 
e Local, às 09:30 horas do dia 22/11/2016, na sala de Reuniões da CPL, Rua Projetadas, S/N - 
Centro - São Domingos - PB. 

A CR CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS EIRELI – EPP, com CNPJ/MF n° 
12.271.443/0001-04, torna público que em 08/09/2016 deu entrada no processo n° 1096/16, reque-
rendo a Licença Prévia da Coordenadoria do Meio Ambiente e Secretaria de Serviços Urbanos e 
Meio Ambiente da P.M.C.G para implantação do Loteamento “Colinas do Entardecer”, especificado 
na Rua Projetada VII, s/n, área 02 e 03, no bairro da Serrotão, em Campina Grande-PB. 

A CR CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS EIRELI – EPP, com CNPJ/MF n° 
12.271.443/0001-04, torna público que em 01/11/2016 deu entrada no processo n° 1125/16, reque-
rendo a Licença de Instalação da Coordenadoria do Meio Ambiente e Secretaria de Serviços Urbanos 
e Meio Ambiente da P.M.C.G para implantação do Loteamento “Colinas do Entardecer”, especificado 
na Rua Rua Projetada VII, s/n, área 02 e 03, no bairro da Serrotão, em Campina Grande-PB. 

A CR CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS EIRELI – EPP, com CNPJ/MF n° 
12.271.443/0001-04, torna público que em 01/11/2016 recebeu Licença Prévia n° 010/2016 da 
Coordenadoria do Meio Ambiente e Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente da P.M.C.G 
para implantação do Loteamento “Colinas do Entardecer”, especificado na Rua Projetada VII, s/n, 
área 02 e 03, no bairro da Serrotão, em Campina Grande-PB. Com validade de 730 dias.

A CR CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS EIRELI – EPP, com CNPJ/MF n° 
12.271.443/0001-04, torna público que em 04/11/2016 recebeu Licença de Instalação n° 021/2016 
da Coordenadoria do Meio Ambiente e Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente da P.M.C.G 
para implantação do Loteamento “Colinas do Entardecer”, especificado na Rua Projetada VII, s/n, 
área 02 e 03, no bairro da Serrotão, em Campina Grande-PB. Com validade de 730 dias.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

RESULTADO DE JULGAMENTO DA AMOSTRA
PROCESSO Nº. 2016/015511 PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 09016/2016.

OBJETO: Sistema de Registro de Preços para Eventual Aquisição de Brinquedos Infantis para 
as Unidades Municipais de Educação Infantil da Prefeitura Municipal de João Pessoa.

A Pregoeira oficial da Secretaria da Educação e Cultura torna público o Resultado de Julgamento 
das amostras dos Itens 13, 28 e 35 do pregão acima citado. Após a averiguação feita pela Comissão 
de Avaliação de Bens e Serviços, ficou constatado que:

FORAM REPROVADAS
As amostras apresentadas para os itens 13, 28 e 35 pela empresa M7 TECIDOS E ACES-

SÓRIOS LTDA, inscrita com o CNPJ: 12,383.275/0001-26, por não atender as especificações 
solicitadas no Edital. 

João Pessoa, 08 de novembro de 2016.
Gláucia Kaline A. da Fonseca Carvalho

Pregoeira da CSL/SEDEC

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO
RESULTADO DE JULGAMENTO DAS AMOSTRAS

PROCESSO Nº. 2016/022224 PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 09014/2016.
OBJETO: Sistema de Registro de Preços para eventual aquisição de material de limpeza para 

A Rede Municipal de Ensino e Setores Administrativos da SEDEC.
A Pregoeira oficial da Secretaria da Educação e Cultura torna público o Resultado de Julgamento 

das amostras dos Itens 01 ao 42 do pregão acima citado. Após a averiguação feita pela Comissão 
de Avaliação de Bens e Serviços, ficou constatado que:

FORAM APROVADAS:
As amostras apresentadas pela empresa: TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA, inscrita sob 

o CNPJ: 05.449.553/0001-40, referente aos itens 02, 03, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 25, 
26, 30, 31, 32, 35 e 36; pela empresa: JSB DISTRIBUIDORA EIRELI - ME, inscrita sob o CNPJ: 
16.693.935/0001-30, referente aos itens 04, 09, 10, 19, 23, 27, 29, 33, 34, 37 e 42; pela empresa: 
MÁXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, inscrita sob o CNPJ: 19.074.142/0001-21, 
referente aos itens 05, 07, 38 e 39; pela empresa: VENDE TUDO MAGAZINE LTDA, inscrita sob 
o CNPJ: 05.765.913/0001-12, referente aos itens 08 e 28, por cumprirem com as especificações 
contidas no Edital;

FORAM REPROVADAS
As amostras apresentadas para o item 06 pela empresa MÁXIMA DISTRIBUIDORA DE 

ALIMENTOS LTDA, inscrita sob o CNPJ: 19.074.142/0001-21, e pela empresa: VENDE TUDO 
MAGAZINE LTDA, inscrita sob o CNPJ: 05.765.913/0001-12, referente ao item 12, por não atender 
as especificações solicitadas no Edital. 

FORAM FRACASSADOS:
Os itens 01, 20, 24, 40 e 41, tendo em vista que as empresas participantes ou não estavam 

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

APROVADAS em favor das empresas vencedoras.
João Pessoa, 10 de outubro de 2016.

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

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS

 AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 00002/2016

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
Cônego João Coutinho, 19 - Centro - Pocinhos - PB, às 09:00 horas do dia 09 de Dezembro de 
2016, licitação modalidade Concorrência, do tipo menor preço, para: EXECUÇÃO OBRAS DE 
CONSTRUÇÃO CIVIL DE UMA CRECHE MUNICIPAL NO MUNICIPIO DE POCINHOS, CONFORME 
PROJETO ANEXO NO EDITAL.. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no horário das 08:00 as 12:30 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado.

Email: cplpocinhos@gmail.com
Pocinhos - PB, 03 de Novembro de 2016

ERASMO DA SLVA GOMES - Presidente da Comissão
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB
EXTRATO DE CONTRATO

REFERENTE TERMO DE ADESÃO 01.2016.
OBJETO: ADESÃO a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 14/2016, oriunda do Pregão Eletrônico 

042/2015 – Processo Administrativo 23034.009370/2014-24, processada nos termos da Lei Federal 
nº 10.520/2002, e subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666/93, gerenciada pelo Fundo Nacional 
de Desenvolvimento da Educação - FNDE. AMPARO LEGAL: Artigo 22, Decreto Federal nº 7.892, 
de 23 de Janeiro de 2013 (alterado pelo Decreto 8.250, de 23.05.2014). PARTES CONTRATAN-
TES: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA e MERCEDES BENZ DO BRASIL LTDA – CNPJ: 
59.104.273/0001-29. SIGNATÁRIOS: ALCIONE MARACAJÁ DE MORIAS BELTRÃO e ALEXANDRE 
DE AZEVEDO LASMAR, respectivamente: DATA TERMO DE ADESÃO: 13.10.2016. TERMO DE 
CONTRATO Nº: 196/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 12 (doze) meses. VALOR: R$ 726.300,00 
- (Setecentos e Vinte e Seis Mil e Trezentos Reais). Alagoinha, 13 de Outubro de 2016. PUBLIQUE-
-SE PARA SUA EFICÁCIA.

ALCIONE MARACAJÁ DE MORAIS BELTRÃO - Prefeita 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
Secretaria Municipal de Administração

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 010/2016/PMSJT

Nos termos do relatório final e adotando as razões que nortearam o julgamento do Pregoeiro 
Oficial, HOMOLOGO o resultado do Pregão Presencial nº. 010/2016, que tem por objeto a SISTEMA 
DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO, para suprir 
as necessidades das secretarias desta municipalidade, conforme termo de adjudicação, em favor das 
seguintes empresas: MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA, inscrita com o CNPJ: 10.806.118/0001-
65, situada a Rua Jovino do O Sobrinho, 40, Mirante, Campina Grande – PB, do qual se sagrou 
vencedora nos itens: 02; 03; 04; 05; 09; 10; 11; 16; 16; 17; 19; 20; 21; 25; 26; 28; 29; 31; 32; 33; 39 
e 40, com o valor total de R$ 141.762,00 (Cento e quarenta e um mil setecentos e sessenta e dois 
reaiss), e a empresa NNMED DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMEN-
TOS LTDA, inscrita com o CNPJ: 15.218.561/0001-39, situada a Rua Major Belmiro, nº 200, São 
José, Campina Grande – PB, do qual se sagrou vencedora nos itens: 01; 06; 07; 08; 12; 13; 14; 
18; 22; 23; 24; 27; 30; 34; 35; 36; 37 e 38, com o valor total de R$ 130.846,00 (Cento e trinta mil 
oitocentos e quarenta e seis reais), de acordo com o termo de homologação em anexo ao processo. 
Dê ciência aos interessados e determinar que seja lavrado o respectivo Contrato Administrativo e 
a extração dos respectivos empenhos de despesas pelo setor competente. 

São João do Tigre – PB, 28 de Julho de 2016.
JOSÉ MAUCÉLIO BARBOSA

Prefeito Constitucional.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
Secretaria Municipal de Administração

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 011/2016/PMSJT

Nos termos do relatório final e adotando as razões que nortearam o julgamento do Pregoeiro 
Oficial, HOMOLOGO o resultado do Pregão Presencial nº. 011/2016, que tem por objeto a SISTEMA 
DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, para suprir as 
necessidades das secretarias desta municipalidade, conforme termo de adjudicação, em favor das 
seguintes empresas: MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA, inscrita com o CNPJ: 10.806.118/0001-65, 
situada a Rua Jovino do O Sobrinho, 40, Mirante, Campina Grande – PB, do qual se sagrou vencedora 
nos itens, conforme constante no relatório de julgamento e termo de adjudicação, com o valor total 
de R$ 146.914,40 (Cento e quarenta e seis mil novecentos e quatorze reais e quarenta centavos), 
e a empresa NNMED DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS 
LTDA, inscrita com o CNPJ: 15.218.561/0001-39, situada a Rua Major Belmiro, nº 200, São José, 
Campina Grande – PB, conforme constante no relatório de julgamento e termo de adjudicação, com 
o valor total de R$ 323.475,40 (Trezentos e vinte e três mil quatrocentos e setenta e cinco reais e 
quarenta centavos), de acordo com o termo de homologação em anexo ao processo. Dê ciência 
aos interessados e determinar que seja lavrado o respectivo Contrato Administrativo e a extração 
dos respectivos empenhos de despesas pelo setor competente. 

São João do Tigre – PB, 28 de Julho de 2016.
JOSÉ MAUCÉLIO BARBOSA

Prefeito Constitucional.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
Secretaria Municipal de Administração

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 012/2016/PMSJT

Nos termos do relatório final e adotando as razões que nortearam o julgamento do Pregoeiro 
Oficial, HOMOLOGO o resultado do Pregão Presencial nº. 012/2016, que tem por objeto a AQUI-
SIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, de forma parcelada, conforme termo de adjudicação, em favor 
da seguinte empresa: CAYO CESAR CONSERVA ALVES - ME pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ sob o nº. 10.714.416/0001-25, do qual se sagrou vencedora nos lotes: 01 ao 18, 
com o valor total de R$ 533.422,00 (Quinhentos e trinta e três mil quatrocentos e vinte e dois reais), 
de acordo com o termo de homologação em anexo ao processo. Dê ciência aos interessados e 
determinar que seja lavrado o respectivo Contrato Administrativo e a extração dos respectivos 
empenhos de despesas pelo setor competente. 

São João do Tigre – PB, 05 de Setembro de 2016.
JOSÉ MAUCÉLIO BARBOSA

Prefeito Constitucional.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
Secretaria Municipal de Administração 

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO nº 010-2016 
PREGÃO PRESENCIAL N. 010/2016

O Prefeito do Município de São João do Tigre, através do seu Pregoeiro Oficial, de acordo com as 
atribuições que lhe foram conferidas, em conformidade com o resultado do pregão abaixo relacionado 
e devidamente homologado, RESOLVE, nos termos da Lei Federal nº. 10.520/02, Lei Complementar 
Federal nº. 123/2006 e a Lei nº. 8.666/93, torna público o EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS do PREGÃO PRESENCIAL Nº: 010/2016 PROCESSO ADMINISTRATIVO: 029/2016 
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL 
MEDICO, para suprir as necessidades das secretarias desta municipalidade. VIGÊNCIA: 12 (doze) 
meses a partir da data de assinatura - DATA DA ASSINATURA: 29 de Julho de 2016. EMPRESAS 
VENCEDORAS: MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA, inscrita com o CNPJ: 10.806.118/0001-65, 
situada a Rua Jovino do O Sobrinho, 40, Mirante, Campina Grande – PB, com o valor total de R$ 
141.762,00 (Cento e quarenta e um mil setecentos e sessenta e dois reais) e a empresa NNMED 
DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA, inscrita com o CNPJ: 
15.218.561/0001-39, situada a Rua Major Belmiro, nº 200, São José, Campina Grande – PB, com o 
valor total de R$ 130.846,00 (Cento e trinta mil oitocentos e quarenta e seis reais), de acordo com 
a ata de registro de preços em anexo ao referido processo. 

São João do Tigre - PB, 29 de Julho de 2016.
JOSÉ MAUCÉLIO BARBOSA

Prefeito Constitucional.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
Secretaria Municipal de Administração 

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO nº 011-2016 
PREGÃO PRESENCIAL N. 011/2016

O Prefeito do Município de São João do Tigre, através do seu Pregoeiro Oficial, de acordo 
com as atribuições que lhe foram conferidas, em conformidade com o resultado do pregão abaixo 
relacionado e devidamente homologado, RESOLVE, nos termos da Lei Federal nº. 10.520/02, Lei 
Complementar Federal nº. 123/2006 e a Lei nº. 8.666/93, torna público o EXTRATO DA ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS do PREGÃO PRESENCIAL Nº: 011/2016 PROCESSO ADMINISTRATIVO: 
030/2016 OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 
MEDICAMENTOS, para suprir as necessidades das secretarias desta municipalidade. VIGÊN-
CIA: 12 (doze) meses a partir da data de assinatura - DATA DA ASSINATURA: 29 de Julho de 
2016. EMPRESAS VENCEDORAS: MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA, inscrita com o CNPJ: 
10.806.118/0001-65, situada a Rua Jovino do O Sobrinho, 40, Mirante, Campina Grande – PB, 
com o valor total de R$ 146.914,40 (Cento e quarenta e seis mil novecentos e quatorze reais e 
quarenta centavos), e a empresa NNMED DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE 
MEDICAMENTOS LTDA, inscrita com o CNPJ: 15.218.561/0001-39, situada a Rua Major Belmiro, 
nº 200, São José, Campina Grande – PB, com o valor total de R$ 323.475,40 (Trezentos e vinte e 
três mil quatrocentos e setenta e cinco reais e quarenta centavos), de acordo com a ata de registro 
de preços em anexo ao referido processo. 

São João do Tigre - PB, 29 de Julho de 2016.
JOSÉ MAUCÉLIO BARBOSA

Prefeito Constitucional.

A V I S O D E L I C I T A Ç Ã O
PROCESSO Nº 07.04.16.528 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2016

DATA DE ABERTURA: 22/11/2016 - ÀS 14h.
REGISTRO CGE Nº 16-01034-8

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PANFLETOS, CARTA-
ZES E CARTILHAS PARA AS AÇÕES DE COMBATE À DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKA PARA 
A GERÊNCIA EXECUTIVA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.

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 recursos: 160 – Convênio - PFVS. 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, 08 de novembro de 2016.
Karla Michele Vitorino Maia

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
Secretaria Municipal de Administração

EXTRATO DO CONTRATO
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATE-

RIAL MEDICO, para suprir as necessidades das secretarias desta municipalidade, de forma parce-
lada. FUNDAMENTO LEGAL: nos termos da Lei Federal nº. 10.520/02 Lei Complementar Federal 
nº. 123/2006 e a Lei nº. 8.666/93 - ALTERADA – PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 029/2016, Pregão 
Presencial nº. 010/2016. DOTAÇÃO: 10.301.2006.2052 – 33.90.30 / 10.301.2006.2020 – 33.90.30 
/ 10.301.2032.2021 – 33.90.30 / 10.301.2033.2022 – 33.90.30 / 10.302.2006.2058 – 33.90.30 / 
10.302.2033.2059 – 33.90.30 / 10.302.2033.2060 – 33.90.30. VIGÊNCIA: Do presente contrato 
tem vigência será de até 12 (doze) meses a contar da data de assinatura do contrato. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São João do Tigre - PB/José Maucélio Barbosa e as 
empresas: MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA, inscrita com o CNPJ: 10.806.118/0001-65, situada 
a Rua Jovino do O Sobrinho, 40, Mirante, Campina Grande – PB, com o valor total de R$ 141.762,00 
(Cento e quarenta e um mil setecentos e sessenta e dois reais) – Contrato Administrativo nº PC 
029.01/2016/CPL, e a empresa NNMED DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE 
MEDICAMENTOS LTDA, inscrita com o CNPJ: 15.218.561/0001-39, situada a Rua Major Belmiro, 
nº 200, São José, Campina Grande – PB, com o valor total de R$ 130.846,00 (Cento e trinta mil 
oitocentos e quarenta e seis reais) – Contrato Administrativo nº PC 029.02/2016/CPL.  

São João do Tigre - PB, 29 de Julho de 2016.
JOSÉ MAUCÉLIO BARBOSA

Prefeito Constitucional.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
Secretaria Municipal de Administração

EXTRATO DO CONTRATO
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICA-

MENTOS, para suprir as necessidades das secretarias desta municipalidade, de forma parcelada. 
FUNDAMENTO LEGAL: nos termos da Lei Federal nº. 10.520/02 Lei Complementar Federal nº. 
123/2006 e a Lei nº. 8.666/93 - ALTERADA – PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 030/2016, Pregão 
Presencial nº. 011/2016. DOTAÇÃO: 10.301.2006.2052 – 33.90.30 / 10.301.2006.2020 – 33.90.30 
/ 10.301.2032.2021 – 33.90.30 / 10.301.2033.2022 – 33.90.30 / 10.302.2006.2058 – 33.90.30 / 
10.302.2033.2059 – 33.90.30 / 10.302.2033.2060 – 33.90.30. VIGÊNCIA: Do presente contrato 
tem vigência será de até 12 (doze) meses a contar da data de assinatura do contrato. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São João do Tigre - PB/José Maucélio Barbosa e 
as empresas: MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA, inscrita com o CNPJ: 10.806.118/0001-65, 
situada a Rua Jovino do O Sobrinho, 40, Mirante, Campina Grande – PB, com o valor total de R$ 
146.914,40 (Cento e quarenta e seis mil novecentos e quatorze reais e quarenta centavos) – Contrato 
Administrativo nº PC 030.01/2016/CPL, e a empresa NNMED DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA, inscrita com o CNPJ: 15.218.561/0001-39, situada a 
Rua Major Belmiro, nº 200, São José, Campina Grande – PB, com o valor total de R$ 323.475,40 
(Trezentos e vinte e três mil quatrocentos e setenta e cinco reais e quarenta centavos) – Contrato 
Administrativo nº PC 030.02/2016/CPL.  

São João do Tigre - PB, 29 de Julho de 2016.
JOSÉ MAUCÉLIO BARBOSA

Prefeito Constitucional.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
Secretaria Municipal de Administração

EXTRATO DO CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, de forma parcelada. FUNDAMENTO LEGAL: 

nos termos da Lei Federal nº. 10.520/02 Lei Complementar Federal nº. 123/2006 e a Lei nº. 8.666/93 
- ALTERADA – PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 032/2016, Pregão Presencial nº. 012/2016. DOTA-
ÇÃO: 04.122.2002.2004 – 33.90.30 / 12.361.2037.2016 – 33.90.30 / 10.301.2006.2052 – 33.90.30 / 
15.122.2035.2026 – 33.90.30 / 20.122.2004.2031 – 33.90.30. VIGÊNCIA: Do presente contrato tem 
vigência será de até 31 de Dezembro de 2016 a contar da data de assinatura do contrato. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São João do Tigre - PB/José Maucélio Barbosa e a 
empresa: CAYO CESAR CONSERVA ALVES - ME, pessoa jurídica de direito privado, devidamente 
inscrita no CNPJ sob o nº 10.714.416/0001-25, com sede à Rua Capitão Antônio Vicente, nº 123, 
Centro, Monteiro - PB, com o valor total de R$ 533.422,00 (Quinhentos e trinta e três mil quatrocentos 
e vinte e dois reais) – Contrato Administrativo nº PC 032.01/2016/CPL.  

São João do Tigre - PB, 06 de Setembro de 2016.
JOSÉ MAUCÉLIO BARBOSA

Prefeito Constitucional.

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
COMUNICADO PREGÃO 259/2016
PROCESSO Nº 19.000.011899.2016

Comunico, a quem interessar, que o Pregão Presencial  nº259/2016 (Registro de preços para 
aquisição de aparelhos de tomografia computadorizada), destinado á Secretaria de Estado da 
Saúde - SES, marcado para o dia 09/11/2016 as 13h e 30mim, fica adiado  para  o dia 25/11/2016 
as 09h. Solicitamos aos licitantes que acesse o site. para adquirir um novo Edital. www.central-
decompras.pb.gov.br 

CGE: Nº16-00971-7
               João Pessoa, 08 de novembro  de 2016

Vivianne Pereira Almeida Diniz
 

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
Gerente Executiva de licitação

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N267/2016
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pregão 
presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-
-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 24/11/2016 às 09h para:

Registro de preços para aquisição de bolsa coletora e de transferência de sangue, destinado a 
Secretaria de Estado da Saúde - SES/HEMOCENTRO, conforme anexo I do Edital.

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

 REG. CGE Nº - 16-01028-2
João Pessoa, 08 de novembro de 2016

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação

                                                        
PREFEITURA MUNICIPAL DO CONGO – PB

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº. 0.003/2016

A Prefeitura Municipal do Congo – PB,TORNA PÚBLICOa Tomada de Preços nº. 0.003/2016, Tipo 
Menor Preço Global, objetivando a EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO MERCADO 
PÚBLICO MUNICIPAL – ETAPA II.Data de abertura: 28/11/2016 às 09h00min (Horário Local). Cópia 
do Edital e demais documentos pertinentes estarão à disposição no Setor de Licitações da Prefeitura 
do Congo, àRua Senador Rui Carneiro. s/n, Centro, Congo – Paraíba. Maiores informações através 
do telefone (83) 3359-1100, no horário das08:00 às 12:00.

Congo, 08 de novembrode 2016.
JarioThaygo dos Santos Farias – Presidente da CPL

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

JULGAMENTO DA PROPOSTA COMERCIAL
CONCORRÊNCIA Nº 0001/2016

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

comunica aos participantes da CONCORRÊNCIA Nº 001/2016, cujo objeto contratação de empresa 
de engenharia especializada para execução de obra referente a II Etapa dos serviços de infra es-
trutura nas Vias Locais 01, 03, 04, 06 e 10 do Distrito Industrial de Mangabeira em João Pessoa/PB 
no estado da Paraíba, conforme especificações e demais elementos técnicos constantes no Projeto 
Básico e demais Anexos do Edital. De acordo com a Lei Federal nº 8.666/93, e suas modificações, 
que após análise das Propostas de Preços apresentadas pelos licitantes HABILITADOS a CPL, por 
UNANIMIDADE de seus membros, chegou ao seguinte resultado: EMPRESAS CLASSIFICADAS: 
A&S SERVIÇOS AMBIENTAIS E GESTÃO DE RESÍDUOS LTDA, CNPJ: 26.499.863/0001-49, valor 
global de R$ 1.942.723,64  (hum milhão, novecentos e quarenta e dois mil, setecentos e vinte e 
três reais e sessenta e quatro centavos),  MINDÊLO CONSTRUÇÕES E INCORPARAÇÕES LTDA 
- EPP, CNPJ: 14.977.470/0001-14, valor global de R$ 1.836.792,89 (hum milhão, oitocentos e trinta 
e seis mil, setecentos e noventa e dois reais e oitenta e nove centavos), SANCCOL SANEAMENTO 
CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA, CNPJ: 09.267.923/0001-89,  valor global de R$ 1.798.800,00 
(hum milhão, setecentos e noventa e oito mil e oitocentos reais) e CONSERV CONSTRUÇÕES E 
SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 05.219.643/0001-44, global de R$ 1.866.511,32 (hum milhão, oitocentos e 
sessenta e seis mil, quinhentos e onze reais e trinta e dois centavos). O prazo recursal será conforme 
preceitua o art.109 da Lei de Licitações 8.666/93 e suas posteriores alterações. Será assegurado 
como critério de desempate, preferência de contratação para as Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte, conforme preconizam os artigos 44 e 45 da LC 123/2006.

                         João Pessoa, 08 de novembro de 2016.
Adeilton Martins de Oliveira

Presidente da CPL

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE INQUÉRITO

MANDADO DE CITAÇÃO
O Presidente da Comissão Permanente de Inquérito, designado pelo Secretário de Estado da 

Educação Professor Aléssio Trindade de Barros, por meio da Portaria nº869, de 17 de Agosto de 
2016, publicada no D.O.E  de23 de Agosto de 2016, nos termos do art. 149 § 1°, CITAaSrªFrancinaldo 
Candido de Oliveira , matrícula n° 167.654-7, para apresentar na sede da Comissão Permanente de 
Inquérito, no prazo de 10 (dez) dias, contados a partir daúltima publicação deste mandado, DEFESA 
ESCRITA, em relação aos fatos que lhe foram imputados no TERMO DE INDICIAÇÃOpresente 
no Processo Administrativo n° 0021349-1/2016 – Apenso: 0018393-6/2016, sob pena de revelia, 
sendo-lhe assegurado vista dos respectivos autos na sede da CPI/SEE, de segunda à sexta-feira, 
das 08:00h às 12:00h e das 13:30h às 16:30h.

João Pessoa, 08 de novembro de 2016.
Cláudio Roberto Tolêdo de Santana

Presidente da CPI/SEE - PB

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRINHO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
INSTRUMENTO: Termos Aditivo aos Contratos: Nº. 16101/2015/FMSJ, 1º aditivo, Nº. 16103/2015/

FMSJ, Nº. 16402/2015/FMSJ. PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRINHO e em-
presas NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS – LTDA; LARMED DIS-
TRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA; MM COMERCIAL 
DE MEDICAMENTOS LTDA - ME. OBJETO CONTRATUAL: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO 
HOSPITALAR, para suprir as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Juazeirinho. 
OBJETO DO ADITIVO: Constitui objeto a prorrogação do prazo de vigência até 70 (Setenta) dias, 
a partir da assinatura do presente Aditivo, ficando a vigência do contrato de 21 de Outubro de 2016 
a 31 de Dezembro de 2016. FUNDAMENTAÇÃO: este Termo Aditivo, com base na Cláusula Sétima 
do Contrato Inicial e em conformidade com o Inciso II do Parágrafo 1º do Art. 57 da Lei Federal 
8.666/93 e suas alterações posteriores. WELLISGSON NIZAN CORDEIRO TRAJANO – Gestor 
do FMSJ - Juazeirinho – PB.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença de Operação n°3621/2016, em João Pessoa, 3 de novembro de 2016 
– Prazo: 721 dias. Para a atividade de: Operação do Sistema de Esgotamento Sanitário da cidade 
de Santa Rita, com implantação de rede coletora, ligações domiciliares, emissário, estação de 
tratamento de esgotos (ETE) no povo de Odilândia.Na(o) ODILÂNDIA -Município: SANTA RITA- UF: 
PB: Processo: 2016-007982/TEC/LO-3445.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença de Instalação n°3626/2016, em João Pessoa,3 de novembro de 2016– 
Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Sistema de Esgotamento Sanitário da cidade de Santa Rita - 
PB.Na(o) EM TODA CIDADE -Município: SANTA RITA- UF: PB: Processo: 2015-007545/TEC/LI-5100.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF 
Nº 09.123.654/0001-87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do 
Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação n°3631/2016, em João Pessoa, 3de Novembro 
de 2016 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de:Ampliação do sistema de abastecimento de água 
da cidade de Monte Horebe - PB, com construção de uma estação de tratamento de água - ETA 
(CONVENCIONAL), em resina de poliéster e fibra de vidro.  Na(o)- SEDE DO MUNICÍPIO -Município: 
MONTE HOREBE- UF: PB: Processo: 2016-007543/TEC/LI-5098.

POLI X INDUSTRIA DE MATERIAL PLASTICO E RECICLAGEM LTDA-ME - CNPJ/CPF Nº 
15.397.093/0001-07. Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Autorização Ambiental nº 3530/2016 em João Pessoa, 19 de outubro de 2016 
- Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Coleta e transporte de resíduos classe I e classe IIA e IIB 
utilizando veículo de placa PFI-8492 no estado da Paraíba Na(o) -  TODO O ESTADO DA PARAÍBA  
Município: - UF: PB.  Processo: 2016-006316/TEC/AA-4449. 

ASSOCIAÇÃO BÍBLICA E CULTURAL TRABALHADORES DO REINO, CNPJ 09.236.175/0001-77, 
com sede na Rua Francisco de Assis Marinho, 135, João Pessoa, PB, torna público que requereu a 
SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Agricultura de Cabedelo, a Licença de Instalação, 
para construção de um Templo Religioso, situado na Rua Benjamim de Freitas, quadra A, lote 04-a, 
loteamento Santo Antônio, na cidade de Cabedelo, PB.
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