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l PRF inicia Operação Proclamação da República 2016 nas estradas. Página 6
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Sol e poucas 
nuvens

Sol e poucas 
nuvens

Prefeitos e vice-prefeitos que assumem, no próximo ano, os 223 municípios da Paraíba participarão do evento 
no dia 5 de dezembro para discutir a conjuntura econômica e ações de desenvolvimento para o Estado.  PÁGInA 3

Governo do Estado vai
reunir gestores eleitos

Ação rápida

DÓLAR    R$ 3,358  (compra) R$ 3,361  (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 3,210  (compra) R$ 3,560  (venda)
EURO   R$ 3,696  (compra) R$ 3,701  (venda)

Nublado com 
chuvas ocasionais

Cultura negra é retratada 
em exposição fotográfica

Na mostra “Tudo Negro que existe em 
Mim”, Fernando Tavares aborda as raízes 
culturais e o processo de empoderamento 
da população negra.  PÁGInA 9

Escolas Cidadãs anunciam seleção Começa negociação na rede particular
para servidores do estado inadimplência nos colégios

Poderão se inscrever os profissionais que trabalham nas uni-
dades escolares da secretaria da Educação ou nas GREs.  PÁGInA 7

Audiências de conciliação entre escolas e pais de alunos 
começam hoje, com intermediação do Procon.  PÁGInA 5

Suspeitos se preparavam 
para levar mais de R$ 100 mil 
em aparelhos celulares e outros 
R$ 6 mil do caixa.  PÁGInA 6

Polícia frustra 
assalto a loja 
de celulares e 
prende dois
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Polícia cercou rapidamente a loja; bandidos fizeram funcionários reféns, mas terminaram presos

debate e troca de experiências

solenidade com desfile das 
delegações aconteceu  no ginásio 
da UFPB. Competição vai reunir 
cerca de 4 mil estudantes com 
idade de 15 a 17 anos.  PÁGInA 8

Ato público será realizado no 
Centro da capital, com concentra-
ção no Liceu Paraibano. Manifes-
tantes querem a extinção da PEC 
do Teto de Gastos.  PÁGInA 5

ESPORTES

DIA DE gREVE

Aberta nova etapa 
dos Jogos Escolares

Trabalhadores fazem 
protesto contra PEC

FOTO: Evandro Pereira



Com a autoridade que lhe concede, 
por exemplo, a avaliação mais positiva 
dentre todos os gestores estaduais do 
país, segundo o Ibope, fruto de uma admi-
nistração que emprega com honestidade e 
eficiência cada centavo do dinheiro públi-
co, o governador Ricardo irá sentar-se, na 
próxima semana, em Brasília, com o presi-
dente Michel Temer, ocasião em que apre-
sentará ao chefe de Estado e de governo as 
mais urgentes reivindicações da Paraíba.

Trata-se de um encontro importante 
porque, em consequência dessa primeira 
audiência de Ricardo com Temer, poderão 
ser adotadas medidas econômicas impor-
tantes para o Estado, como liberação de 
verbas para conclusão de obras em anda-
mento e abertura de linhas de financia-
mento que viabilizem novos projetos de 
grande impacto social, notadamente nas 
áreas de educação, saúde, infraestrutura 
de transportes e segurança pública.

É de se esperar um resultado favorá-
vel à Paraíba, da audiência marcada para 
o dia 16 deste mês, porque o encontro 
anterior, de Ricardo com o ministro da 
Fazenda, Henrique Meirelles, teve como 
consequência a reclassificação fiscal que 
habilita o Estado a contrair empréstimos 
de até R$ 450 milhões. A Paraíba ressen-
tia-se do contingenciamento no repasse 
de recursos federais, como também da 
diminuição numérica dos valores obriga-
tórios da União.

Apesar de navegar em mar agitado por 
tempestades de vária natureza, Ricardo 
segura firme o timão da máquina adminis-
trativa. Como atesta o secretário de Plane-
jamento e Gestão do Governo do Estado, 
Tárcio Pessoa, o governador socialista se 
mantém rigoroso no controle das contas 
públicas. Esse fator foi relevante para que 
a Paraíba atendesse às exigências neces-
sárias para poder contrair empréstimos e 
outros tipos de benefícios fiscais.

Caso novas parcerias entre o Estado 
e a União realmente se consolidem, esses 
acordos, aliados às ações já empreendidas, 
isoladamente, pelo próprio governo esta-
dual, serão de grande valia para reforçar a 
blindagem contra a grave crise econômica 
que assola o país. A Paraíba é impactada 
negativamente duas vezes, pois é atingida, 
também, por uma das mais fortes estiagens 
dos últimos cinquenta ou sessenta anos. 
Mas segue firme, e isso é o que importa.

O povo paraibano terá, portanto, no 
dia 16, a oportunidade de aferir a dimen-
são do espírito republicano de Temer. O 
governador da Paraíba chegará a Brasília 
portando credenciais administrativas in-
questionáveis. Resta saber se o presiden-
te da República julgará as reivindicações 
pelo critério do compromisso social com 
um ente federativo, ou se optará pela re-
taliação política, desfazendo quaisquer 
dúvidas sobre o retrocesso que o seu go-
verno representa.

Editorial

Audiência em Brasília
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“TOMO CAChAÇA”

JOÃO AzEvEDO: “NÃO ENTRO EM DISCUSSÃO POlíTICA”

O deputado federal Henrique 
Fontana, ex-líder do PT nos 
governos Lula e Dilma Rous-
seff, disse ontem que ele e 
Luiz Couto estão integrados 
ao movimento “Muda PT”, que 
defende reflexão sobre os 
erros cometidos e mudanças 
profundas na estrutura parti-
dária. Ontem, em João Pessoa, 
proferiu a palestra “O papel da 
esquerda frente ao atual mo-
mento político”.  

Irreverente e afeiçoado a polê-
micas, o deputado Tião Gomes 
(PSL) respondeu a uma declara-
ção do deputado federal Rômulo 
Gouveia (PSD), que o havia acon-
selhado a tomar “calmantes”. 
Tudo porque o parlamentar esta-
dual teria dito que entre Cássio 
e Cartaxo, Rômulo optaria pelo 
tucano, numa eventual candida-
tura ao Governo do Estado: “Não 
tomo calmante, tomo cachaça 
mesmo, tomo a branquinha”.

Possivelmente, alguém já 
fez esse trocadilho, mas 
confesso que não sabia – ou 
não lembrava – o sobreno-
me restante do presidente 
Michel Temer. Não dá para 
resistir dizer que ele e o seu 
partido, o PMDB, temem a 
força popular do ex-presi-
dente Lula, em 2018. Que o 
diga o seu sobrenome reve-
lador: “Temer Lulia”. Hilária, 
a coincidência.  

O governador Ricardo Coutinho (PSB) vai convidar os 223 prefeitos eleitos em outubro para um en-
contro no Centro de Convenções, em João Pessoa, em 5 de dezembro. No evento, serão apresentados 
os programas em que as prefeituras poderão fazer parceria com o Governo do Estado, sobretudo 
no que diz respeito aos segmentos de saúde e educação, e aos programas Empreender e Cooperar. 

Há uma preocupação quanto ao 
Eixo Norte, pelo Sertão, cuja obra 
federal estaria 90% concluída, de 
acordo João Fernandes, presidente 
da Agência Executiva de Gestão da 
Água (AESA). João Azevedo acre-
dita que neste trecho a entrega da 
obra pelo Ministério da Integração 
vai atrasar. Tudo porque a constru-
tora responsável, a Mendes Júnior, 
abandonou o canteiro.  

O Ministério da Integração programa a conclusão 
das obras do Eixo Leste para meados de dezem-
bro. Representantes da AESA, órgão vinculado à 
Secretaria de Recursos Hídricos, comprovaram 
que já ultrapassa os 96% o volume de trabalho. 
Por isso, existe uma perspectiva positiva para a 
chegada das águas aos reservatórios da Paraí-
ba, especialmente para Boqueirão, que abastece 
Campina Grande.

OBRA Em CONCLUSÃO
DEvE ATRASAR

MUDANÇAS NO PT

GOvERNADOR vAI REUNIR PREFEITOS ElEITOS NA PB

O SOBRENOME

A crise hídrica por que 
passa a Paraíba, devido 
à estiagem prolonga-
da que entra em seu 
quinto ano consecutivo, 
levou o secretário João 
Azevedo (Infraestrutu-
ra e Recursos Hídricos) 
a participar ontem de 
sessão especial na As-
sembleia Legislativa, 
onde relatou as medi-
das que estão sendo 
tomadas pela gestão estadual para dar celeridade às ações que buscam enfrentar o colapso hídrico no 
Estado, na esteira das obras de Transposição do Rio São Francisco, executadas pelo Governo Federal. O 
secretário rechaçou a politização da crise hídrica, referindo-se a críticas da oposição à gestão estadual: 
“Não chove há cinco anos, e o governador é o responsável por essa situação? Se fosse assim, todos os 
governadores do Nordeste deveriam ser responsabilizados. O Ceará tem o melhor sistema de gestão 
de água de que se tem conhecimento, mas está num colapso pior que o da Paraíba. Isso é um discurso 
político, nesse discurso não entro”, declarou. Sobre as obras complementares à transposição, de compe-
tência do Estado, ele citou a intervenção no Eixo Leste, em Monteiro, tais como a “retificação da calha do 
Rio Paraíba, em obras que ocorrerão nos reservatórios de Poções e Camalaú”, assim como a melhoria do 
esgotamento sanitário, em parceria com a prefeitura monteirense.  
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Vencidos e vencedores

O espetacular desfecho das eleições ame-
ricanas desbancou os resultados dos melhores 
institutos de pesquisas, assim como todas as 
previsões dos analistas políticos. Deixou entre-
tanto uma velha lição: O vencedor do pleito, não 
foi apenas Donald Trump, mas sobretudo a en-
cenação, a narrativa ficcional armada em torno 
da disputa política entre os dois candidatos. 

O desgaste das figuras políticas, no mundo 
todo, tem se revelado como fiel da balança nas 
eleições. Cioso da profunda descrença nos po-
líticos convencionais, Trump trabalhou ardua-
mente com a sua identidade. Empresário bem 
sucedido, perseguiu a construção da fábula de 
que seria capaz de transformar a sociedade 
americana, de revolucionar a economia, de va-
lorizar o crescimento do continente. 

Deu certo. Deu super certo. Para o eleitora-
do branco, pobre e com pouca instrução, Trump 
armou a cena do candidato marrento, capaz de 
enfrentar os temas difíceis, como a imigração, 
a questão do aborto, as relações internacionais. 
A fábula encaminhou às urnas, levas e levas de 
eleitores que naturalmente se abstiveram em 
pleitos anteriores. 

Encerrada a votação, Trump iniciou o se-
gundo jogo de cena. Rodou o plano presiden-
te, pacificador, voz suave, palavras calculadas. 
Comprovou mais uma vez o que é a política. Te-
nha sempre uma cara e um discurso adequado 
a qualquer situação. 

Quem é DonaldTrump? Do que de fato ele 
é capaz? Creio que em pouco tempo, arestas 
serão aparadas, Trump estará perfeitamente 
encarnado aos desígnios do capital mundial, 
reequilibrará as forças neoliberais, em sintonia 
com as outras potências mundiais. 

A política tem sido cada vez mais um bem 
articulado jogo de cena. Os personagens, como 
num imenso jogo de legos, são peças articulá-
veis à cada situação. O desgaste dos políticos 
convencionais, pede sempre figuras novas, 
“descontaminadas” das refregas políticas e das 
denúncias de corrupção que rondam os políti-
cos. Foi assim nas eleições para a prefeitura de 
SP, e em muitas outras Brasil afora. Foi assim 
nos Estados Unidos da América, e deu super 
certo. Não estranhemos se na corrida presi-
dencial brasileira de 2018, um nome avesso à 
política despontar como o preferido da grande 
mídia. Um juiz? Um empresário? 

O eleitorado, essa massa imprevisível e vo-
lúvel, precisará de uma boa narrativa ficcional 
capaz de convencê-la a ir às urnas. O futuro do 
planeta, não posso deixar de reconhecer, para 
além das narrativas ficcionais e dos seus resul-
tados, é mesmo sombrio e imprevisível. 

Sonhar com um futuro onde não haja fic-
ção, mas somente eleitores maduros, e políticos 
capazes de articular uma narrativa verdadeira, 
políticos ocupados em refletir sobre os nossos 
dilemas sem infantilismos, agressividades, jo-
gos de cena, não sei se ainda assistiremos a um 
futuro assim.

E mesmo enquanto encerrava a coluna, 
assisti pela tv, ao discurso de Hillary Clinton 
dirigido aos seus apoiadores. Fiquei com um 
gosto amargo na boca, ao ouvir sua exortação 
às mulheres para que continuem lutando para 
chegarem a uma disputa dessa natureza. Sofri 
ainda mais, ao ouvi-la dizer da importância de 
se respeitar a democracia e o voto popular. Não, 
aquele não era o discurso de uma derrotada, 
mas de uma líder, disposta a lutar, sempre.

Artigo Joana Belarmino - joanabelarmino00@gmailcom

O futuro do planeta, não posso deixar de reconhecer, para além das narrativas 
ficcionais e dos seus resultados, é mesmo sombrio e imprevisível”
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Ricardo vai reunir gestores eleitos 
para discutir desenvolvimento da PB
Encontro do governador com 
prefeitos e vice-prefeitos 
será no início de dezembro

O governador Ricardo 
Coutinho se reúne, no dia 5 de 
dezembro, com os prefeitos e 
vice-prefeitos da Paraíba. Du-
rante o evento, que ocorrerá 
no Centro de Convenções, em 
João Pessoa, serão realizadas 
mesas-redondas para tratar 
da atual conjuntura econô-
mica, assim como as ações 
do executivo estadual em 
áreas como saúde e geração 
de renda. 

A expectativa da orga-
nização é que participem do 
evento cerca de 700 pessoas, 
entre prefeitos e vice-prefei-
tos eleitos ou reeleitos, além 
de representantes de insti-
tuições, a exemplo da Assem-
bleia Legislativa da Paraíba 
(ALPB) e Federação das As-
sociações de Municípios da 
Paraíba (Famup). 

O chefe de Gabinete 
do Governador, Fábio Maia, 
destacou que o encontro de 
Prefeitos da Paraíba servirá, 
ainda, para que os gestores 
municipais e a gestão estadual 
compartilhem experiência ad-
ministrativa. “Muitos prefeitos 
irão administrar a cidade pela 
primeira vez. É preciso que 
haja diálogo com relação às 
ações que vêm dando certo 
tanto no estado quanto nos 
municípios”, disse. 

Outro objetivo do even-
to é estreitar as relações ins-
titucionais entre o Governo 
do estado e as prefeituras. “O 
diálogo tem sido uma marca 
da gestão do governador Ri-
cardo Coutinho. esse encon-
tro é justamente a consolida-
ção de uma gestão cada vez 
mais participativa e demo-
crática, na qual todos saem 
ganhando – sociedade e ges-
tores”, finalizou Fábio Maia. 

entre os temas a serem 
debatidos estão Modelos de 
Desenvolvimento e Políticas 
Sociais, Perspectivas e Desa-
fios da Gestão Pública, além de 
programas desenvolvidos pelo 
Governo do estado, a exemplo 
do empreender, Pacto pelo De-
senvolvimento Social e o Orça-
mento Democrático estadual.

O superintendente do De-
tran-PB, Agamenon Vieira, se 
reuniu nessa quinta-feira (10), 
na sede do órgão, em João Pes-
soa, com o gerente de Relacio-
namento do Sicredi, Erasmo 
Carlos dos Santos, que aderiu 
ao novo sistema de registro de 
gravame na Paraíba, o SISGRAV.  
A empresa representa o maior 
sistema de cooperativas de cré-
dito do País e tem seis pontos de 
atendimento somente em João 
Pessoa, entre outros distribuídos 
pelo Estado.

Na reunião, Agamenon fri-
sou as inúmeras vantagens que 
a adoção do novo sistema traz 
para o órgão, para as empresas 
e para os usuários. Além dos 
benefícios técnicos, o Acordo 
de Cooperação Técnica com o 
Instituto Brasil Cidades sana a 

situação de ilegalidade em que 
se encontrava o sistema de re-
gistro de gravames na Paraíba, 
gerenciado até então pela Fede-
ração Nacional das Seguradoras 
(Fenaseg)/Central de Custódia 
e de Liquidação Financeira de 
Títulos (Cetip), cujo contrato ti-
nha se encerrado em setembro 
de 2015.

O secretário do Estado da 
Segurança e da Defesa Social, 
Cláudio Lima, reforçou a neces-
sidade da implementação de 
novos modelos de gestão que 
tragam mais segurança e confia-
bilidade aos aparelhos públicos. 
“É de suma importância que as 
empresas habilitem-se a usar 
esse novo sistema e colaborem 
para implementação do novo 
mecanismo, trazendo maior 
adequação legal, eficácia e 

transparência aos procedimen-
tos”, completou.

O chefe da Assessoria Jurídi-
ca do Detran, José Serpa, frisou 
que, ainda em 2015, o Detran-PB 
buscou a Cetip para renovação do 
contrato, mas a empresa não apre-
sentou proposta comercial que se 
adequasse à legislação estadual.

Além do Sicredi, outras oito 
instituições já realizaram seus 
cadastros junto ao novo sistema 
e estão prontas para operar. Ao 
todo, em pouco mais de 24 ho-
ras, já foram realizadas mais de 
10 mil consultas de status no SIS-
GRAV e quase 200 procedimen-
tos de confirmação, atualização 
ou impressão de documentos 
com gravame.

As instituições financeiras e/
ou credoras que ainda não re-
gularizaram seus cadastros jun-

to à Bunkertech podem tratar 
da adesão e integração do novo 
sistema, inicialmente fazendo 
contato com o representante 
(Márcio Olímpio), no telefone 
(011) 98486- 0380.

Participaram da reunião o 
secretário do Estado da Segu-
rança e da Defesa Social, Cláudio 
Lima; o superintendente do De-
tran-PB, Agamenon Vieira; o ge-
rente de Relacionamentos da Si-
credi, Erasmo Carlos; o secretário 
de Segurança do Estado, Cláudio 
Lima, o superintendente do DER, 
Carlos Pereira; o comandante do 
BPTran, coronel Almeida, o chefe 
da Divisão de Processamento de 
Dados do Detran, João Eduardo, 
o chefe da Assessoria Jurídica do 
Detran, José Serpa, e o represen-
tante da Bunkertech, Cláudio de 
Mendonça Studart.

Sicred adere ao novo registro de gravames
MAIOR SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO PAÍS

FOTO: Reprodução/Internet

Reunião discutiu série de vantagens oferecidas para empresas e usuários pelo novo sistema adotado na Paraíba, com mais segurança e confiabilidade

A Promotoria de Justiça 
de Mamanguape ingressou 
com uma medida cautelar 
na Justiça  requerendo a sus-
pensão da realização das pro-
vas do concurso público da 
Prefeitura de Mataraca, que 
ocorrerão no próximo domin-
go (13), sob a organização da 
empresa Contemax. De acor-
do com a promotora Carmem 
eleonora Perazzo, ao estudar 
minuciosamente o processo 
licitatório e o edital do con-
curso público, o Ministério 
Público Estadual verificou 
que existem algumas irregu-
laridades que devem ser in-
vestigadas e sanadas, antes 
mesmo da realização das pro-
vas objetivas.

A promotora elenca seis 
irregularidades. A primeira é 

a comprovação de lei anterior 
que criam os cargos tratados 
no edital do concurso e o nú-
mero de vagas realmente exis-
tentes; a segunda, é que não 
foi encaminhada a lei munici-
pal que regulamenta a admis-
são de estrangeiro no quadro 
de pessoal da prefeitura, con-
forme previsto no edital.

Outro problema encon-
trado foi a contradição exis-
tente no julgamento da ca-
pacidade técnica da empresa 
vencedora, cuja ata aduz que, 
no dia 26 de janeiro de 2016, 
foi realizada a abertura dos 
envelopes de habilitação, 
melhor técnica e a proposta 
financeira, dando como ven-
cedora a empresa Contemax. 
“Contudo, a documentação 
referente à relação da equipe 

técnica da empresa se encon-
tra datada de 28 de janeiro de 
2016, ou seja, dois dias após 
a realização do certame e jul-
gamento da proposta técnica, 
sendo este item (relação da 
equipe técnica) imprescindí-
vel para a aceitação da melhor 
técnica, conforme previsto no 
Anexo I, ponto 4, alínea “h” do 
edital de licitação previsto”, 
complementa a promotora.

Ainda segundo a promo-
tora, no edital de convocação 
da licitação estabelecia que as 
provas deveriam ser realiza-
das em um único dia e horário, 
com carga máxima de quatro 
horas, contudo, no edital do 
concurso público consta que 
as provas serão realizadas em 
dois turnos, contrariando os 
termos da licitação.

Promotoria requer suspensão 
de concurso em Mataraca

PREFEITURA MUNICIPAL

O senador Raimundo 
Lira (PMDB-PB) participou, 
na noite dessa quarta-fei-
ra (9), em Brasília, de um 
jantar de boas-vindas aos 
novos prefeitos, recém-elei-
tos, que estão na capital 
federal para participar do 
Seminário “Novos Gestores 
2017-2020”.

Durante o encontro, 
Raimundo Lira conversou 
com os gestores e, mais uma 
vez, reafirmou que o seu ga-
binete, em Brasília, estará à 
disposição dos municípios 
para colaborar com as ges-
tões na captação de recursos 
e em políticas públicas que 
visem melhorar a qualidade 

de vida do povo paraibano.
O Seminário “Novos Ges-

tores 2017-2020” é promovi-
do pela Confederação Nacio-
nal dos Municípios – CNM e 
reúne prefeitos eleitos e ree-
leitos dos nove estados nor-
destinos. O evento prossegue 
até esta sexta-feira, dia 11 de 
novembro.

Lira participa de jantar de 
recepção a novos prefeitos

Prefeitos participam de seminário em Brasília promovido pela Confederação Nacional dos Municípios

FOTO: Divulgação
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Políticas

INSTITUTO DOM ADAUTO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O Diretor Presidente do Instituto Dom Adauto CPNJ nº 09.113.291/0001-
07, no uso das atribuições que lhe são conferidas no Arts. 16, 21- III, do Esta-
tuto Social, convoca todos os sócios desta Instituição, efetivos e honorários, 
no uso dos seus direitos sócias, a se reunirem em Assembleia Geral, no dia 
29 de novembro de 2016, na sua sede localizada à Rua Coronel Antônio Soa-
res, nº 631, Bairro de Jaguaribe, em João Pessoa – PB, às 8:30hs em primeira 
convocação, e às 9:00hs, em segunda convocação, para deliberarem sobre a 
seguinte pauta:

1.  Eleição e posse da diretoria gestão 2016/2020
2.  Apreciação do balancete 2016
3.  Outros assuntos de interesse social

João Pessoa (PB), 9 de novembro de 2016.
Mons. Ednaldo Araújo dos Santos.

Diretor Presidente

ALPB discute obras complementares 
à transposição do Rio São Francisco
João Azevedo ressaltou 
trabalho do governo para 
amenizar efeitos da seca

A Assembleia Legislativa 
da Paraíba (ALPB) realizou, 
na manhã dessa quinta-feira 
(10), sessão especial para dis-
cutir a competência das obras 
complementares à transposi-
ção do Rio São Francisco. 

O deputado estadual 
Guilherme Almeida (PSC) foi 
autor do requerimento para 
a realização da sessão que 
foi aberta pelo presidente 
da Casa, deputado Adriano 
Galdino (PSB), destacando 
a importância de debater a 
respeito do momento hídrico 
do Estado. Galdino lembrou 
que a Transposição do São 
Francisco é uma obra que já 
deveria ter sido realizada há 
anos e culpou a falta de união 
entre os políticos nordestinos 
e, principalmente, paraibanos 
ao longo dos anos. “Quando a 
classe política se mostra uni-
da, os resultados são imedia-
tos. Se essa união estivesse 
brigando pela Transposição 
ela já teria sido concluída”, 
afirmou o presidente. 

A sessão contou ainda 
com a presença dos deputa-
dos Anísio Maia (PT), Bos-
co Carneiro (PSL), Daniella 
Ribeiro (PP), Estela Bezer-
ra (PSB), Janduhy Carneiro 
(PTN), João Gonçalves (PDT), 
João Henrique (DEM), Nabor 
Wanderley (PMDB), Raoni 
Mendes (DEM) e Renato Ga-
delha (PSC). Para o deputa-
do Guilherme Almeida, que 
presidiu a sessão, a questão 
hídrica estadual é um assunto 
de extrema relevância e pre-
cisa ser debatido para que a 
população paraibana tenha 

conhecimento a respeito das 
responsabilidades munici-
pais, estadual e federal nesse 
processo. Na Paraíba, existem 
obras da transposição em 
dois trechos, através das ci-
dades de Monte Horebe (Eixo 
Norte), no Sertão, e Monteiro 
(Eixo Leste), no Cariri. 

O secretário de Estado 
de Recursos Hídricos da Pa-
raíba, João Azevedo, afirmou 
que debater a respeito da 
questão hídrica do Estado 
é extremamente importan-
te e o Governo do Estado 
tem adotado iniciativas para 
amenizar os efeitos da seca. 
“O Governo do Estado atra-
vés dos seus órgãos, Secre-
taria de Recursos Hídricos, 
Aesa e a Cagepa tem tentado 
de todas as formas tomar as 
medidas e realizar as ações 
necessárias que possam mi-
nimizar os efeitos de uma 
estiagem tão prolongada”, 
garantiu o secretário. 

João Azevedo destacou 
também que o momento hí-
drico é bastante complicado 
e apresentou aos parlamen-
tares o andamento de obras 
complementares à Trans-
posição no Eixo Leste e Eixo 
Norte, que, segundo ele, vêm 
sendo realizadas pelo Gover-
no do Estado, pela Prefeitura 
de Monteiro, e pelo Depar-
tamento Nacional de Obras 
Contra as Secas (Dnocs). O 
secretário garantiu que as 
obras referentes ao Eixo Les-
te seguem em andamento, 
porém demonstrou preocu-
pação com as obras do Eixo 
Norte, que estão paralisadas 
após a construtora responsá-
vel abandonar a obra e argu-
mentou que se faz necessária 
uma fiscalização constante 
por parte de todos. 

Celebração pelos 85 anos de existência da Escola de Música Anthenor Navarro foi proposta pelo deputado estadual Raoni Mendes

A Assembleia Legisla-
tiva da Paraíba realizou na 
tarde dessa quinta-feira (10) 
uma sessão especial para ho-
menagear os 85 anos de ati-
vidades da Escola de Música 
Anthenor Navarro. 

A homenagem foi uma 
propositura do deputado es-
tadual Raoni Mendes (DEM). 
A deputada Estela Bezerra 
(PSB) também prestigiou a 
sessão, assim como alunos, 
pais de alunos e funcionários 
da escola.

Para Raoni Mendes, a 
escola é de suma importân-
cia para o Estado e merece 
ser coroada com essa ho-
menagem. “Cada um sabe 
o esforço que se tem para 
manter aquela escola. Temos 
vidas que foram doadas para 
implementação desta escola 
e hoje o governador Ricardo 
Coutinho dá plenas condi-
ções para o funcionamento 
do local. Muitos músicos pas-
saram por essa escola e hoje 
nos enche de orgulho tocan-

do Brasil afora”, ressaltou.
Para a deputada Estela 

Bezerra, a Escola de Música 
Anthenor Navarro é um sím-
bolo de que a música toca os 
sentimentos básicos do ser 
humano. “A música é extre-
mamente importante na nos-
sa formação. A música merece 
um lugar na educação básica. 
No momento em que querem 
mudar e excluir ensinos como 
a música da grade curricular, 
abrimos espaço para esta ho-
menagem tão justa”, disse. 

O diretor da escola, 
Eduardo Gonçalves de Brito, 
explicou que a escola hoje 
tem 1.500 alunos, dos seis 
meses de vida aos 80 anos. 
Eduardo agradeceu a todos 
que ajudam a fazer a escola 
e a Assembleia pela iniciativa 
da homenagem.

Durante a sessão, alu-
nos e professores da escola 
apresentaram um pouco do 
trabalho realizado na esco-
la com músicas de diversos 
artistas.

Escola de música recebe homenagem

Foto: Divulgação/ALPB
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O deputado fede-
ral Wilson Filho (PTB) 
participou nessa quar-
ta-feira (9) de uma au-
diência no Ministério 
dos Esportes, em Brasí-
lia, ao lado de prefeitos 
paraibanos. Na pauta 
estava pedido de libe-
ração de recursos para 
três municípios. O mi-
nistro Leonardo Piccia-
ni se comprometeu em 
atender ao pleito.

A audiência contou 
com a participação do 
prefeito de Bernardino 
Batista, Gervazio Gomes 
(PSB), e das prefeitas de 
Conde Márcia Lucena 
(PSB) e de Joca Claudino, 

Jordhanna Lopes (PTB).
Os gestores foram 

eleitos no pleito deste 
ano e foram ao minis-
tério solicitar liberação 
de recursos para dar 
continuidade a obras, 
além de verbas para 
construção de campos 
de futebol e ginásios 
poliesportivas.

“O ministro ouviu a 
solicitação dos novos ges-
tores e se comprometeu 
em atender os pleitos. 
Vai liberar os recursos 
para conclusão das obras 
e avaliar a viabilidade de 
novas verbas”, disse o 
parlamentar, destacando 
a importância de espaços 
de esporte e lazer em ci-
dades menores.

Deputado acompanha 
prefeitos em Brasília

ESPoRtES

Do portal ParaibaJa
A luta pela liberdade re-

ligiosa e a atuação em ações 
filantrópicas renderam ao 
babalorixá Pai Gilberto de 
Xangô Alafim a outorga da 
Medalha Cidade de João Pes-
soa. O líder religioso foi agra-
ciado com a mais alta hon-
raria da Câmara Municipal 
de João Pessoa (CMJP), em 
sessão solene, na tarde dessa 
quinta-feira (10), em propo-
sição do vereador Sérgio da 
SAC (SD). 

“Tudo que fiz foi para 
os orixás e para o engran-
decimento do candomblé. 
Esta honra não é só minha, 
mas de todos que estiveram 
e estão comigo na luta pela 
liberdade religiosa. Estou 

bastante grato por tamanho 
reconhecimento”, disse Pai 
Gilberto. 

A sessão solene foi mar-
cada por depoimentos de 
vários cidadãos e os teste-
munhos de gratidão pelo 
amparo recebido pelo líder 
religioso.

O representante dos fi-
lhos do homenageado, Wid 
Marques, destacou que “Pai 
Gilberto é mais que um pai, 
um avô de tantos netos, mais 
que um amigo e irmão. Só 
sou o que sou hoje porque 
um dia eu cruzei as portas 
do Palácio de Xangô Alafim, 
conduzido por Pai Gilberto. 
Você é mais que merecedor 
dessa honraria”. 

Pai Gilberto de Xangô ganha 
medalha na Câmara Municipal

Votos nominais poderão ser divulgados

ALtA HoNRARIA

O vereador Marco Antônio 
(PHS) recebeu em seu gabine-
te, na manhã dessa quinta-feira 
(10), a visita do coordenador 
do movimento “Minha Jam-
pa”, Sérgio Aires, que apresen-
tou uma sugestão de matéria 
voltada para dar ainda mais 
transparência aos trabalhos 
da Câmara Municipal de João 
Pessoa (CMJP). O parlamentar 
pessoense garantiu que vai 
protocolar, nos próximos dias, 

um projeto de resolução (PR) 
a fim de alterar o Regimento 
Interno da Casa e possibilitar o 
amplo acesso ao resultado no-
minal das votações realizadas 
em plenário. 

Conforme explicou Sérgio 
Aires, a proposta apresentada 
é fruto de um anseio popular 
que está tendo apoio do vere-
ador. “Recentemente, fizemos 
uma mobilização para cobrar 
uma maior divulgação sobre 

os votos dos parlamentares, 
para que os cidadãos tenham a 
possibilidade de acompanhar 
diretamente o posicionamento 
de seus representantes, atra-
vés de consulta no site da Câ-
mara”, complementou. 

Em setembro deste ano, 
Marco Antônio viabilizou a 
realização de uma audiência 
pública para discutir essa e ou-
tras propostas para aprimorar 
a divulgação das informações.

João Pessoa vai 
sediar fórum 
paraibano de 
direito tributário

Nos próximos dias 17 e 
18 de novembro, João Pessoa 
vai sediar o 2º Fórum Paraiba-
no de Direito Tributário, que 
será realizado no auditório da 
Estação Cabo Branco, no bair-
ro do Altiplano. O evento vai 
debater o cenário de crise eco-
nômica em que se encontra o 
país, proporcionando grandes 
desafios para a fiscalidade, 
dentre outras temáticas.

O fórum terá como pales-
trantes, o ministro do Supe-
rior Tribunal de Justiça, Mar-
celo Navarro Ribeiro Dantas, 
a juíza federal Helena Delgado 
Fialho, os professores Heleno 
Torres, Mary Elbe Queiroz e 
Paulo de Barros Carvalho, e o 
advogado Erick Macedo, den-
tre outros conferencistas.

O evento conta com a par-
ceria da Escola Superior da 
Magistratura (Esma), e a insti-
tuição de ensino por meio de 
convênio com o Instituto Bra-
sileiro de Estudos Tributários 
(Ibet), disponibilizará 100 va-
gas gratuitas para magistrados 
e servidores do Tribunal de 
Justiça da Paraíba. Para se ins-
crever, o interessado do Judici-
ário Estadual deve enviar seu 
nome completo, CPF, matrícu-
la, número de telefone celular e 
o local da unidade de trabalho, 
para o e-mail: (esmacoordena-
caoacademica@gmail.com).

Sacerdote enalteceu a religião



PM prende suspeitos de 
tentar assaltar loja de 
celulares e fazer reféns
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Pela manhã, haverá 
protestos na UFPB e no 
IFPB; à tarde, ato público

Servidores protestam contra PEC 55
DIA DE grEvE gErAl

Professores e servidores 
da Universidade Federal da Pa-
raíba paralisam as atividades 
hoje, no Dia Nacional de Luta 
contra a Proposta de Emenda 
Constitucional 55 (antiga PEC 
241), que congela os gastos pú-
blicos pelos próximos 20 anos. 
As manifestações estão marca-
das para começar às 7h, com 
bloqueios nos principais por-
tões de entrada da UFPB e dis-
tribuição de panfletos. À tarde, 
eles se juntam ao ato público 
organizado por centrais sindi-
cais e outras entidades dentro 
das atividades do Dia Nacional 
de Greve contra medidas do 
governo federal que ameaça-
riam os direitos trabalhistas. A 
concentração será às 14h, no 
Liceu Paraibano.

Nos Institutos Federais da 
Paraíba, os professores e servi-
dores escolheram esse dia de 
luta para deflagrar a greve ge-
ral por tempo indeterminado.

Segundo o presidente da 
Sindicato dos Professores da 
UFPB (Adufpb), Marcelo Sitco-
vsky, os docentes também po-
derão aderir à greve geral dos 
trabalhadores no próximo dia 
25. Hoje, os trabalhadores de 
todo o País lutam contra a re-
dução de direitos trabalhistas, 
pela ampliação do debate da 
reforma no Ensino Médio e por 
limites maiores nos gastos com 
saúde e educação. Caso a PEC 
seja aprovada, os investimen-
tos primários do Governo Fe-
deral ficarão limitados ao gasto 
do ano anterior corrigido pelo 
índice da inflação.

“Esse dia de luta, é uma 
construção para a greve geral 
dos trabalhadores, que pode-
rá ser deflagrada no próximo 

dia 25, mas hoje as manifesta-
ções terão início pela manhã e 
se estenderão pela tarde com 
concentração em frente ao 
Liceu Paraibano, a partir das 
14h. O objetivo é mostrar que a 
educação do País está de luto”, 
disse o presidente da Adufpb, 
antecipando que às 16h os 
manifestantes sairão em cami-
nhada do Liceu pelo Centro da 
capital em direção ao Ponto de 
Cem Réis. 

As manifestações acon-
tecerão em todos os campi da 
UFPB. Em Campina Grande 
também haverá paralisação 
geral com manifestações nas 
ruas da cidade. Ainda segundo 
Sitcovsky, a proposta dos sindi-
catos de diversos segmentos é 
paralisar o País e dizer que não 
aceita a PEC 55, porque ela co-
loca em risco o funcionamento 
do Estado brasileiro e retira di-
reitos dos trabalhadores. 

Greve
Os servidores e professo-

res do Instituto Federal de Edu-
cação, Ciência e Tecnologia da 
Paraíba (IFPB) entram em gre-
ve por tempo indeterminado a 
partir de hoje nos 20 campi da 
instituição. Já os servidores da 
UFPB, que estão em greve há 
17 dias, afirmaram ontem que 
o movimento vai continuar por 
tempo indeterminado.  

Com a deflagração da 
greve, o coordenador de Ad-
ministração de Finanças do 
Sindicato dos Trabalhadores 
em Educação das Instituições 
Federais (Sintef), Edilson Ma-
chado, disse que o ano letivo 
do IFPB fica suspenso a partir 
de hoje em todos os campi da 
instituição na Paraíba. A greve 
será deflagrada pelos IFs em 
todo o País.

“O movimento também 
é contra a reforma do Ensino 
Médio, contra a reforma da 
Previdência, reforma trabalhis-
ta, contra o projeto Escola Sem 

Foto: Divulgação
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Partido e contra o PLP 257. 
Nossa luta é pela manutenção 
dos salários porque a PEC 55 
vem para congelar os ganhos 
dos trabalhadores”, disse Edil-
son Machado.

De acordo com o secretá-
rio do Sindicato dos Servidores 
da UFPB, Rômulo Xavier, as 
manifestações começam às 7h, 
no portão do CCHLA, e à tarde  
no Liceu Paraibano.

“Nossa resistência é pela 
não aprovação da PEC 241 que 
vem para prejudicar todos os 
trabalhadores. Não tememos o 
corte do ponto dos servidores 
grevistas porque essa decisão 
do STF ainda não foi votada e 
cabe recursos”, afirmou Xavier, 
informando que representan-
tes do sindicato vão a Brasília 
no próximo dia 29, dia em que 
será votada a PEC 241, atual 
PEC 55.

Os estudantes que ocupam o 
IFPB, nos campi de João Pessoa e Ca-
bedelo afirmaram ontem que vão 
permanecer no instituto, mesmo 
com os servidores em greve. Segun-
do a estudante de Música do campus 
João Pessoa, Marina Gomes, “todos 
vão continuar ocupando o campus 
João Pessoa mesmo com a deflagra-
ção da greve dos servidores e pro-
fessores contra a PEC 55”. Ela disse 
ainda, que atualmente cerca de 40 
estudantes participam da ocupação 
em ritmo de revezamento, e por 
tempo indeterminado. 

No Centro de Vivência da UFPB 
a ocupação também continua em 
apoio a manifestação dos professores 
e servidores. A estudante do curso de 
Serviço Social, Juliana Silva, afirmou 

ontem que o principal motivo da ocu-
pação é pela derrubada da PEC 55 do 
governo Michel Temer. No Centro de 
Vivência foram armadas cerca de 20 
barracas que estão servindo de dor-
mitório para aproximadamente 50 
estudantes. 

Os ocupantes do centro estão re-
cebendo doações de professores, mo-
radores da localidade e transeuntes 
que ajudam o movimento levando 
frutas e alimentos para os estudan-
tes. A categoria apoia a decisão da 
Defensoria Pública da União que re-
comenda às instituições federais e o 
Ministério da Educação a necessidade 
de diálogo com os manifestantes, ao 
mesmo tempo que condena qualquer 
medida como identificação e punição 
dos ocupantes do centro. 

Ocupação é por tempo indeterminado

No Centro de Vivência da UFPB, em João Pessoa, estudantes mantêm a ocupação em apoio à manifestação dos professores e servidores

As negociações entre os 
pais de alunos com mensali-
dades em atraso e as escolas 
da rede particular de ensino 
da capital começam hoje, das 
8h às 16h. A Secretaria Muni-
cipal de Proteção e Defesa do 
Consumidor (Procon-JP) in-
termediará os acordos entre 
as partes durante as audiên-
cias de conciliação, que prevê, 
além da retirada de correções, 
o parcelamento do total dos 
débitos.

As audiências de concilia-
ção entre os pais e represen-
tantes das escolas ocorrerão 
nos dias 11, 18 e 25 de novem-
bro na sede do Sindicato das 
Escolas da Rede Privada da Pa-
raíba, na Avenida General Osó-
rio, nº 78. Segundo o secretário 
Marcos Santos, do Procon-JP, 
a conciliação entre as escolas 
e os pais ficou acordada no 
encontro que ocorreu no sin-
dicato no dia 22 de outubro 
passado, que também discutiu 
reajuste de mensalidade e lista 
de material escolar.

Para Marcos Santos, 
esse tipo de conciliação é im-
portante e beneficia a todos, 
principalmente aos pais dos 
alunos que estão em débito 
com as escolas. “Vamos acom-
panhar essas negociações 
de perto, mas já adianto que 
será um bom momento para 
os pais quitarem suas dívidas 
com as escolas, já que houve 
o comprometimento dessas 
instituições em não cobrarem 
juros e multas, com a possibi-
lidade de ainda dividir o total 
do débito”. 

Planilhas de custo
O Procon-JP também já 

está recebendo as planilhas de 
custo das instituições de en-
sino que pretendem aumen-
tar a mensalidade escolar. “As 
escolas deverão apresentar 
as planilhas de custo que jus-
tifiquem o índice de reajuste 
nas mensalidades escolares à 
secretaria. Essa é a única for-
ma de sabermos se o aumento 
é abusivo ou não”. 

Audiências com pais e 
escolas começam hoje

MENSAlIDADES ATrASADAS

Atendimento do Procon-JP
SAC - Segunda a sexta-feira, das 8h às 14h, na sede situada na Avenida D. 
Pedro I, no 473, Tambiá.
Telefones - Segunda a sexta-feira, das 8h às 14h: 0800 083 2015, 2314-
3040, 3214-3042, 3214-3046.
MP-Procon - Segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, na sede situada no Par-
que Solon de Lucena, Lagoa, no 300, Centro.

SERVIÇO

Dois projetos do IFPB são selecionados 
Dois projetos do Institu-

to Federal da Paraíba (IFPB) 
foram selecionados para o De-
safio de Ideias do Congresso 
Norte Nordeste de Pesquisa 
e Inovação (Connepi). A ati-
vidade pretende estimular o 
empreendedorismo inovador 
através de uma competição 
entre estudantes, técnicos e 
docentes de toda a Rede Fede-
ral de Educação Profissional e 
Tecnológica, envolvendo sele-
cionados de todo o País.

Os dois projetos foram 
desenvolvidos por docentes 
que já participaram de outras 
edições do evento. Maxwell 
Anderson Ielpo do Amaral é 
professor do Campus Cabede-
lo e José Alves do Nascimento 
Neto é do Campus Santa Rita.

No Desafio de Ideias, 
os participantes têm acesso 
à mentoria qualificada para 
aprimorarem as ideias, vi-
sando possíveis investido-
res e difundindo a cultura de 
startups na Rede Federal. Os 
selecionados passaram por 
duas etapas. Dos primeiros 
40 classificados, 15 projetos 
passaram pelo crivo para se-
rem apresentados durante o 
Connepi, em dezembro, em 
Maceió, Alagoas.  

Na disputa presencial, os 
projetos serão avaliados con-
forme mérito, originalidade 

e relevância da proposta em 
relação ao desenvolvimento 
científico, tecnológico e ino-
vação do País; melhoria da 
qualidade de vida da socieda-
de e solução de problemas do 
cotidiano, qualidade do texto 
quanto à objetividade e clare-
za durante a apresentação da 
proposta.

A proposta apresentada 
por Maxwell Anderson é o “In-
tellicar – Sistema distribuído 
de diagnóstico, socialização 
de informações e controle 
automatizado de velocidade 
máxima permitida para car-
ros inteligentes”. A equipe tem 
reforços importantes, como a 
professora do Campus Caja-
zeiras, Eva Maria Campos e a 
estudante do Campus Sousa, 
Marília Sarmento, que ficará 
na parte técnica do projeto. 

O Intellicar iniciou como 
um aplicativo que faz o diag-
nóstico de problemas dos 
veículos em tempo real. A ini-
ciativa já foi patenteada, mas o 
professor Maxwell vem apri-
morando a ideia e desenvol-
vendo novas funcionalidades. 

O projeto do Campus 
Santa Rita, “Alerta de Padrão 
vocativo para surdo”, surgiu 
do cotidiano do Campus, que 
tem quatro estudantes sur-
dos. Segundo o professor José 
Alves Nascimento, o invento 

DESAFIO DE IDEIAS DO CONNEPI

consiste em dispositivo, que 
pode ser um chaveiro ou uma 
pulseira que vibra quando 
"sente" um som cadastrado. O 
dispositivo tem um microfone 
que capta o som ao redor.

“Pretendemos cadastrar 
sons, tais como: o nome dos 
usuários, som de variadas bu-
zinas e outros padrões vocati-
vos sonoros. Esse dispositivo 

está voltado para a popula-
ção com deficiência auditiva 
temporária ou permanente, 
auxiliando-os no dia a dia”, es-
clarece José Alves.

Além do professor José 
Alves, a equipe conta com três 
estudantes do Curso Técnico 
Integrado ao Médio em Infor-
mática, Jéssika Dayane, Ianca 
Maria e Ruan dos Santos.

Equipe do Campus Santa Rita reúne o professor e três alunos



UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 11 de novembro de 2016

Polícia frustra assalto a loja de 
celulares e prende dois suspeitos 
Acusados fizeram reféns 
dez funcionários e três 
clientes da loja, na capital

A Polícia Militar pren-
deu dois homens em flagran-
te, na manhã de ontem, após 
frustrar um assalto a uma 
loja de celulares localizada 
na Avenida Epitácio Pessoa, 
na capital. Isaac Sousa de 
Oliveira, de 23 anos, e Mi-
chael Douglas de Araújo Ro-
drigues, 22 anos, foram pre-
sos no momento em que se 
preparavam para levar mais 
de R$ 100 mil em aparelhos 
celulares, R$ 6 mil do caixa 
e a arma do vigilante. Após 
perceberem que a PM tinha 
cercado todo o quarteirão, 
eles fizeram reféns dez fun-
cionários e três clientes.

De acordo com o co-
mandante da Ronda Osten-
siva Tática com Apoio de 
Motocicletas (Rotam) do 

Uma operação coorde-
nada pelos delegados do 
Grupo de Operações Espe-
ciais (GOE) da Polícia Civil, 
Allan Terruel e Karina de 
Alencar Torres, prendeu na 
terça-feira (8) cinco pes-
soas suspeitas de integrar 
uma organização criminosa 
especializada em violação 
de caixas de autoatendi-
mento bancário. As prisões 
foram realizadas nos bair-
ros das Indústrias, Colinas 
do Sul, Jardim Planalto, em 
João Pessoa, e bairro Ima-
culada, em Bayeux.

O grupo foi descober-
to durante investigações 
do Grupo de Operações 
Especiais que estava moni-
torando ações criminosas 
realizadas em João Pessoa 
e no interior do Estado. 
Com os suspeitos os poli-
ciais apreenderam um ci-
lindro de oxigênio usado 
nos arrombamentos dos 
caixas eletrônicos, várias 
munições de calibre restri-
to, além de ferramentas e 
equipamentos usados nos 
arrombamentos.

Três dos cinco sus-
peitos confessaram a par-
ticipação na quadrilha: 

Mayara Ingrid Araujo dos 
Santos, conhecida como 
Ana Claudia, Rousiclei Me-
nezes Rodrigues e Antonio 
Batista de Maria. “Além de 
confirmar que violaram 
caixas de autoatendimento 
bancários, eles ainda indi-
vidualizaram suas respon-
sabilidades nos eventos 
criminosos e indicaram os 
coautores e partícipes vin-
culados à associação que 
também vão ser investiga-
dos”, disse o delegado do 
GOE, Allan Terruel.

Todos os investigados 
foram autuados por tentati-
va de roubo qualificado, as-
sociação criminosa e posse 
de munições de uso restrito. 
Depois de serem ouvidos, 
os suspeitos foram levados 
para o Instituto de Polícia 
Científica (IPC) de João Pes-
soa, onde foram submeti-
dos ao exame de corpo de 
delito. As duas mulheres 
e os três homens estão re-
colhidos na carceragem da 
Central de Polícia no Geisel 
aguardando a audiência de 
custódia, que vai determi-
nar se eles serão encami-
nhados para os presídios da 
capital ou liberados.

A Polícia Civil da Pa-
raíba, por meio da Dele-
gacia de Crimes Contra o 
Patrimônio (Roubos e Fur-
tos)  de Campina Grande, 
prendeu, no final da tarde 
de quarta-feira (9), o moto-
taxista clandestino Jander-
son Oliveira Soares, de 22 
anos. A prisão ocorreu no 
bairro Jardim Paulistano e 
é decorrente de um manda-
do de prisão preventiva. 

De acordo com a polí-
cia, em depoimento, Jan-
derson Oliveira disse que 
era encarregado de furtar 

o veículo, e em seguida 
o repassava para o chefe 
de uma quadrilha que re-
vendia o veículo, inclusive 
utilizando formulários des-
viados do Departamento 
Estadual de Trânsito (De-
tran). O valor que a quadri-
lha pagava por carro rou-
bado era de R$ 2 mil. 

Após a prisão, o sus-
peito prestou depoimento e 
em seguida foi levado para 
a carceragem da Central de 
Polícia Civil, em Campina 
Grande, onde aguardará as 
decisões da Justiça.

GOE detém acusados de 
violar caixas eletrônicos

Mototaxista é preso por 
clonagem de veículos 

OPERAÇÃO POLICIAL

EM CAMPINA GRANDE

Travesti que teria 
praticado  crimes 
patrimoniais no 
Bessa é detido

O delegado da 12ª Dis-
trital, Fernando Klayton, in-
terrogou, na noite de quar-
ta-feira (9), um travesti que 
é suspeito de realizar vários 
furtos em apartamentos no 
bairro do Bessa, em João 
Pessoa. A prisão foi reali-
zada pela Polícia Militar, no 
bairro de Jaguaribe, após de-
núncias de moradores que 
foram vítimas dos roubos e 
também com a ajuda de ima-
gens de circuito interno de 
câmeras dos edifícios. 

De acordo com as infor-
mações do delegado, no mo-
mento da prisão, o travesti 
deu o nome de Felipe Gomes 
da Silva, mas, após a verifi-
cação criminal e exames de 
identificação, descobriu-se 
que o nome do suspeito é Fe-
lipe Duarte Silvestre, que é 
fugitivo da Penitenciária de 
Segurança Média Juiz Hitler 
Cantalice, em Mangabeira. 
“Logo após a prisão, Felipe 
foi encaminhado para a sede 
da 12ª DD, no Distrito Inte-
grado de Segurança Pública, 
em Manaíra. Em depoimen-
to, ele confessou a prática 
delitiva dando sua versão 
para os fatos e até afirmou 
ser um ato contínuo”, disse a 
autoridade policial. 

Após prestar depoimen-
to, o suspeito foi indiciado 
pelos crimes de furto quali-
ficado e falsa identidade. Ele 
foi encaminhado para a Pe-
nitenciária, de onde é fugiti-
vo. Lá ele ficará à disposição 
das decisões judiciais.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) 
inicia hoje a Operação Proclamação 
da República, com reforço no policia-
mento em todo o Brasil. Até a próxi-
ma terça-feira (15), a PRF intensificará 
suas ações no policiamento ostensivo 
preventivo em trechos com maior índi-
ce de acidentes. Com a expectativa de 
aumento no fluxo de veículos, o órgão 
realizará operações simultâneas para 
coibir infrações de trânsito em diversos 
pontos das rodovias federais.

A PRF registrou nos últimos anos 
quedas sucessivas no número de mortes 
e acidentes graves em rodovias federais 
em todo o País. Apesar deste registro po-
sitivo, o saldo de aproximadamente seis 
mil mortes por ano em acidentes nas ro-
dovias federais brasileiras ainda é preo-
cupante. Na Paraíba, a queda no núme-
ro de mortes também foi verificada. De 
2013 a 2015, foi observada uma redu-
ção de 7,5% na taxa de letalidade. No 
entanto, só este ano, 141 óbitos foram 
registrados nas rodovias federais parai-
banas. Para conscientizar o motorista, o 
órgão vai aproveitar o feriado prolonga-
do para realizar campanhas educativas, 
mostrando que uma conduta mais pru-
dente do motorista vai refletir na redu-
ção de acidentes e mortes no trânsito.

As principais condutas lesivas no 
trânsito são excesso de velocidade, al-
coolemia ao volante, uso inadequado 
do cinto de segurança e de dispositivos 
de retenção para as crianças, ultrapas-
sagens indevidas, uso de telefone celu-
lar e problemas na condução de moto-
cicletas ou ciclomotores. As fiscalizações 
serão direcionadas para a realização de 
ações de policiamento ostensivo, con-
centrando esforços em atividades pre-
ventivas nos trechos críticos para ocor-
rências de acidentes graves. 

Com o tema “Trânsito seguro é 
compromisso de todos”, a operação 
contará com ações de educação para 
o trânsito, buscando sensibilizar moto-
ristas e passageiros de seus papéis na 

construção de um trânsito mais seguro. 
Em alguns postos, o condutor que for 
flagrado cometendo alguma infração 
será abordado e, enquanto aguarda a 
notificação, será convidado a assistir a 
vídeos que mostram comportamentos 
inadequados no trânsito e as conse-
quências dessas condutas. Os motoris-
tas têm a oportunidade de fazer uma 
reflexão sobre suas atitudes e assimilar 
novos hábitos.

Restrição de tráfego
A PRF também faz um alerta aos 

motoristas profissionais. Como acontece 
em todos os feriados prolongados, o trá-
fego de caminhões bitrem, veículos com 
dimensões excedentes e caminhões ce-
gonha será restrito em alguns momen-
tos. A restrição visa aumentar a fluidez 
do trânsito nas rodovias de pista simples, 
maior parte da malha viária nacional. 
Nos dias e horários de maior movimen-
to, esses veículos não poderão transitar, 
independentemente de estarem descar-
regados ou possuírem Autorização Espe-
cial de Trânsito (AET).

Os dias e horários são: dia 11 
(sexta-feira), das 16h às 24h; dia 12 
(sábado), das 6h às 12h; e dia 15 (terça-
feira), das 16h às 24h. 

Trechos críticos 
Na BR-230, o condutor deve redo-

brar a atenção nos seguintes pontos: Km 
0 ao 40, de Cabedelo até Santa Rita; Km 
80 ao 90, de Riachão do Poço até Caldas 
Brandão; Km 150 ao 160, Campina Gran-
de até Santa Terezinha, e Km 460 ao 470, 
de Malta ao Condado.

Já na BR-101, os cuidados devem ser 
aumentados nos pontos: Km 10 ao 20, 
de Mataraca até Mamanguape, e Km 80 
ao 100, de João Pessoa até Alhandra.

Trafegando pela BR-104, maior pru-
dência deve ser observada nos trechos: 
Km 80 ao 90, de Algodão de Jandaíra 
até Esperança, e Km 130 ao 140, de Cam-
pina Grande a Queimadas.

PRF inicia hoje a Operação 
Proclamação da República

SEGURANÇA NAS ESTRADAS
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Dupla foi presa quando se preparava para levar mais de R$ 100 mil em aparelhos celulares, R$ 6 mil do caixa e a arma do vigilante

Operação contará com fiscalização de veículos e ações de educação para o trânsito

Suspeito 
de realizar 
furtos em 
apartamentos 
na orla é 
fugitivo da 
Penitenciária 
Média de 
Mangabeira

1º Batalhão, capitão João 
Alisson, responsável pelas 
negociações, os criminosos 
foram liberando as pessoas 
aos poucos. "Até que resol-

veram se entregar, jogaram 
as armas no chão e se deita-
ram com as mãos na cabe-
ça", detalhou.

Um dos acusados, Isaac 

Sousa, é suspeito de mais 
de dez assaltos a clínicas e 
laboratórios, este ano, em 
João Pessoa. Ele revelou que 
já tinha sido preso há três 

meses com uma arma, na 
cidade de Campina Grande, 
mas foi liberado na audiên-
cia de custódia.

Com os dois foram re-

cuperados os celulares, 
apreendida uma moto usa-
da no assalto e três armas 
de fogo, uma delas levada 
do vigilante. A dupla foi 
apresentada na Central de 
Flagrantes, no bairro do 
Geisel, em João Pessoa.

Mais um envolvido no 
assalto à loja de celulares foi 
preso ontem à tarde. Diógenes 
Vieira da Silva, de 43 anos, foi 
preso no bairro de Jaguaribe, 
durante as diligências para 
localizar o grupo que esta-
ria dando apoio ao crime. O 
terceiro acusado já responde 
por roubo e estava foragido 
da Penitenciária Média de 
Mangabeira desde setembro 
deste ano. Ele seria o respon-
sável por planejar o assalto à 
loja, fornecer as armas para 
serem usadas no crime e ter 
dado apoio no momento do 
roubo, juntamente com ou-
tro acusado que está sendo 
procurado.
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Estado prepara edital de seleção 
para as escolas cidadãs integrais
A ação vai abrir vagas para 
os cargos de gestor escolar,
coordenador e administrador

O Governo do Estado, 
por meio da Secretaria de 
Estado da Educação (SEE), 
está finalizando um edital de 
seleção de profissionais para 
trabalhar nas Escolas Cida-
dãs Integrais e Cidadãs Inte-
grais Técnicas, nas 14 Gerên-

cias Regionais de Educação 
(GREs) da Paraíba. 

O edital vai abrir vagas 
para os cargos de gestor es-
colar, coordenador adminis-
trativo-financeiro, coordena-
dor pedagógico e professores 
de todas as áreas de ensino. 
O número de vagas e outros 
detalhes da seleção vão ser 
divulgados com o edital, que 
será publicado no Diário Ofi-
cial do Estado, em breve.  

O processo está sendo 
organizado pela Comissão 
Executiva de Educação Inte-
gral da SEE, em parceria com 
a Fundação de Apoio à Pes-
quisa do Estado da Paraíba 
(Fapesq). Poderão se inscre-
ver, na seleção, os profissio-
nais que trabalham nas uni-
dades escolares da Secretaria 
da Educação ou nas GREs, 
desde que atendam aos cri-
térios estabelecidos no edital 

e possuam disponibilidade 
de 40 horas semanais. Na Pa-
raíba funcionam oito escolas 
nessa metodologia de ensino 
e vai passar para 20 em 2017.

Escola Cidadã Integral
O modelo de escola pú-

blica implantado na Paraí-
ba, com a proposta de or-
ganização e funcionamento 
em tempo único (integral) 
atende aos planos estadual 

e nacional de Educação. 
O programa tem como 

foco a formação dos jovens 
por meio de um desenho cur-
ricular diferenciado e com 
metodologias específicas, que 
apresentam aos estudantes 
do Ensino Médio possibilida-
des de se sentirem integran-
tes do seu projeto de vida. 

Cidadã Integral Técnica 
No caso das Escolas 

Cidadãs Integrais Técnicas, 
da Rede Estadual, o modelo 
é parecido com o da Escola 
Cidadã Integral, mas tendo 
como diferencial os cursos 
técnicos, que visam a for-
mação dos jovens para atua-
rem no mercado de traba-
lho. Ambas têm como foco 
proporcionar aos jovens se 
reconhecerem como prota-
gonistas em seus locais de 
atuação.

Programa que já faz 
parte da rotina do público 
pessoense, o projeto Feiri-
nha de Domingo volta ao 
Espaço Cultural José Lins do 
Rego neste domingo (13). 
A edição deste mês toma 
conta da Praça do Povo com 
artesanato, variedades, bre-
chó, venda de antiguidades, 
gastronomia, food bikes e 
expositores distribuídos 
pelo local. O acesso à feira 
é gratuito, das 12h às 18h. 
Paralelo ao evento acontece 
a ação Criança Tem Espaço, 
com atrações para o público 
infantil, das 14h às 18h.

A Feirinha é uma ini-
ciativa da Fundação Espaço 
Cultural da Paraíba (Funesc) 
em parceria com o Progra-
ma de Artesanato da Paraíba 
(PAP) e tem como objetivo 
estimular a economia cria-

tiva, contando com adesões 
de artesãos paraibanos e de 
outros estados da região, a 
exemplo do Rio Grande do 
Norte e Pernambuco, que 
estiveram presentes em vá-
rias edições. 

Lançado em agosto do 
ano passado, o projeto sur-
giu com a proposta de se re-
petir mensalmente com no-
vas atrações a cada retorno. 

Criança tem Espaço
Atividade paralela à Fei-

rinha de Domingo, com brin-
cadeiras lúdicas e artísticas 
destinadas ao público infan-
til. Trata-se de um espaço de 
encontro e integração entre 
os pequenos e as diferentes 
linguagens artísticas como 
teatro, circo e artes visuais. 

A atividade acontece 
das 14h às 17h e a progra-

Edição deste mês, na Praça do Povo do Espaço Cultural José Lins do Rego, está repleta de artesanato, brechó, venda de antiguidades, food bikes e comidas

Feirinha de domingo terá gastronomia
ATRAÇÕES NO ESPAÇO CULTURAL
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Mais uma altera-
ção na operaciona-
lidade das linhas de 
ônibus está prevista 
pela Semob-JP a partir 
de sábado (12). Trata-
se da unificação das 
linhas do tetéu dos 
bairros Alto do Ma-
teus e Indústrias, onde 
os usuários passarão a 
ser atendidos por uma 
única linha, a T002 – 
B. das Indústrias / Alto 
do Mateus / Tetéu. 

As três viagens 
terão início no Bair-
ro das Indústrias, nos 
mesmos horários 
ocorridos atualmente. 
A saída do Terminal 
de Integração do Va-
radouro permanece 
às 1h30, 3h e 4h30. 
Mais informações po-
dem ser obtidas na 
Central de Reclama-
ções e Informações 
(Cerin) pelos números 
0800 281 1518, 3218-
9330, 3218-9336 e 
3218 9310.

Um trecho da Rua 
Visconde de Pelotas, 
centro da capital, será 
interditado pela Supe-
rintendência Executiva 
de Mobilidade Urbana 
(Semob-JP). A inter-
venção será do cruza-
mento da Praça 1817 
até a Rua Arthur Aqui-
les, das 13h às 18h. 

O bloqueio vai 
ocorrer a pedido dos 
organizadores do V Se-
minário Internacional 
Urbicentros (urbic#5), 
para realização da ofi-
cina “Centro para pes-
soas – Redesenhando 
o espaço viário para 
democratizar”. 

Segundo Flávio 
Tavares, um dos res-
ponsáveis pela ação, 
o objetivo da inter-
venção através do 
bloqueio de parte da 
rua é discutir sobre a 
democratização do es-
paço viário, inspirando 
reflexões por quem 
passar pelo local. 

Agentes de mobi-
lidade urbana estarão 
orientando motoristas 
e motociclistas sobre 
os desvios que serão 
feitos pela Avenida 
Padre Meira (senti-
do Parque da Lagoa) 
ou Praça João Pessoa 
(sentido Rua das Trin-
cheiras). 

Trecho da 
Visconde de 
Pelotas será 
interditado

Linhas do tetéu 
serão alteradas

SerViço

Feirinha de Domingo
Data: 13/11
Horário: 12h às 18h
Atrações: artesanato, gastronomia, 

brechó, variedades, antiguidades

Criança tem Espaço
Horário: 14h às 18h
14h - Brincadeiras com palhaço Dadá 

Venceslau
15h - Contação de história na biblioteca 

com Maria Laura Pinto Moreno
15h - Cineminha - distribuição de senhas 

a partir das 14h
16h - Contação da rua (Biblioteca Juarez 

Da Gama Batista
16h - Planetário (venda de ingresso partir 

de 15h)
17h - Aulão de capoeira para os pequenos
14h às 17h - oficina de desenho com 

Amauri 
14h às 17h - Visitação à Gibiteca e es-

tação Ciência do espaço Cultural
Local: espaço Cultural José Lins do rego 

(rua Abdias Gomes de Almeida, 800, Tambauz-
inho – João Pessoa)

mação apresenta uma tarde 
na Gibiteca Henfil, brinca-
deiras com o Palhaço Dadá, 
além de aula de capoeira, 
oficina de desenho, visitação 
à Estação Ciência do Espaço 

Cultural, sessão de cinema e 
do Planetário. 

O acesso às atrações é 
gratuito, com exceção do Pla-
netário, cuja entrada custa 
R$ 4. Para o cineminha são 

distribuídas senhas com li-
mite de 100 ingressos para 
a sessão. Para o Planetário, 
os ingressos são vendidos a 
partir das 15h e a exibição 
começa às 16h.

A CBTU João Pessoa iniciou 
uma campanha de arrecadação 
de brinquedos paro o Projeto Na-
tal no Trem. Os presentes doados 
serão entregues para as crianças 
da região Lindeira, numa ação 
realizada no dia 14 de dezembro. 
Neste dia, Papai Noel chegará no 
trem distribuindo os brinquedos 
e muita esperança às crianças. 
Além disso, será um dia de brin-

cadeiras e muitas surpresas na 
Área de Convivência da Estação 
João Pessoa. 

Para quem deseja realizar 
a sua doação, o posto de cole-
ta de brinquedos será instalado 
no hall da Estação João Pessoa 
(próximo a recepção), até o dia 
12 de dezembro. Os brinquedos 
devem ser novos e qualquer pes-
soa poderá doar quantos brin-

quedos quiser. A meta da orga-
nização é arrecadar pelo menos 
300 unidades. 

O projeto Natal no Trem 
presenteou, no ano de 2015, 
uma média de 200 crianças e 
pretende atingir um maior nú-
mero neste ano de 2016. O ma-
quinista Marcos Goberto Soares, 
que foi o Papai Noel no ano 
passado, se emocionou bastante 

com a felicidade dos pequenos. 
“No começo estava um pouco 
nervoso, mas depois que vi o bri-
lho nos olhos daquelas crianças 
vi que valeu muito a pena e me 
senti bastante realizado”, afir-
mou. A CBTU João Pessoa con-
ta com a solidariedade de todos 
nessa época natalina para a ar-
recadação de um maior número 
de brinquedos.

CBTU vai arrecadar brinquedos para crianças
PROjETO NATAL DO TREm
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Jogos Escolares da Juventude são 
abertos no Ginásio da UFPB
Evento com apoio integral do 
Governo do Estado começa 
hoje e vai até o dia 19

O Ginásio de Esportes 
da Universidade Federal da 
Paraíba (UFPB), Campus I, 
recebeu um grande públi-
co, ontem, para prestigiar o 
desfile das delegações esta-
duais, na abertura da sexta 
edição dos Jogos Escolares 
da Juventude (etapa 15 a 17 
anos). O evento é promovido 
pelo Ministério dos Esportes 
e Comitê Olímpico Brasileiro, 
com apoio integral do Go-
verno do Estado. A disputa 
começa hoje e vai até o pró-
ximo dia 19, nas modalida-
des de atletismo, basquete, 
ciclismo, futsal, ginástica rít-
mica, handebol, judô, lutas, 
natação, tênis de mesa, vôlei, 
vôlei de praia e xadrez. 

Cerca de 4 mil estudan-
tes de 25 estados do País, 
mais o Distrito Federal e uma 
delegação da cidade anfitriã, 
estarão em busca de meda-
lhas nas modalidades indivi-
duais – que iniciam hoje – e 
coletivas, a partir do próximo 
dia 14. A cerimônia contou 
com a participação dos atle-
tas embaixadores: Lenisio 
Teixeira (futsal), Rafaela Sil-
va (ouro olímpico no judô), 
Fabiana Murer, Giba (vôlei), 
Janeth (basquete), Ricardo 
Santos (vôlei de praia), Gi-
deoni Monteiro (ciclismo), 

Wellington Sérgio
wsergionobre@yahoo.com.br

Natália Gaudio (ginástica rít-
mica), Dara (handebol), Gilda 
Oliveira (lutas), Graciele Herr-
mann (natação) e Mariany 
Nonaka (tênis de mesa). 

Trata-se do maior evento 
esportivo estudantil do País e 
celeiro de atletas olímpicos 
brasileiros, revelando a cada 
ano, novos talentos para o 

esporte nacional. Anualmen-
te contemplam mais de 2 
milhões de jovens nas sele-
tivas municipais e estaduais, 
organizadas pelos estados e 
municípios, representando 
40 mil escolas de quase 4 mil 
cidades do Brasil. Superar o 
número é o compromisso de 
9 medalhas conquistadas na 

etapa 15 a 17 anos, no ano 
passado, nos Jogos Escolares 
da Juventude. Esta é a meta 
da delegação paraibana, 
composta por 285 atletas e 
dirigentes. 

Após a realização desta 
etapa, João Pessoa passa a 
ser a cidade que mais vezes 
sediou a competição nacio-

nal, ultrapassando Poços de 
Caldas (MG), anfitriã da com-
petição em cinco ocasiões. O 
turismo será outro ponto de 
destaque na competição, mo-
vimentando cerca de R$ 4 mi-
lhões, com hospedagens dos 
atletas, técnicos, familiares, 
dirigentes e convidados. A 
organização da competição 

FOTO: Evandro Pereira

A Paraíba já está na sexta edição dos Jogos Escolares da Juventude, mostrando que tem uma estrutura de primeira qualidade

promove amanhã e no dia 
17, das 16h30 às 17h30, o 
plantio simbólico de mudas 
no Centro de Convenções. 

No dia 13, o programa 
acontecerá na praia. Às 9h 
será feito um mutirão de 
limpeza no local de disputa 
do vôlei de praia, na Aveni-
da Cabo Branco. O objetivo 
é chamar a atenção para a 
importância da preservação 
ambiental e do descarte cor-
reto do lixo. Para o secretá-
rio da Juventude, Esporte e 
Lazer (Sejel), Bruno Rober-
to, apesar dos poucos re-
cursos o Governo do Estado 
montou uma estrutura ca-
paz de sediar mais um even-
to importante na Paraíba. “É 
o compromisso com o es-
porte pelo esforço que o go-
verno vem fazendo para dar 
uma estrutura digna a todos 
os participantes”, disse. De 
acordo com o diretor geral 
dos Jogos Escolares da Ju-
ventude e gerente-geral de 
Juventude e Infraestrutura 
do COB, Edgar Hubner, con-
tar com um parceiro fiel e 
que cumpre os compromis-
sos, a exemplo do governa-
dor Ricardo Coutinho, é fun-
damental para que o evento 
tenha o êxito esperado. “Não 
é à toa que a Paraíba está na 
sexta edição e mostrando 
que tem uma estrutura de 
primeira qualidade. Quero 
parabenizar o governador 
pelo compromisso de dar o 
melhor para o sucesso dos 
Jogos Escolares”, frisou.

Dois dias depois 
das eleições presiden-
ciais norte-americanas, 
o mercado financeiro 
viveu um dia de tur-
bulências. A moeda 
norte-americana teve 
a maior alta diária em 
oito anos e a bolsa de 
valores caiu significa-
tivamente. O dólar co-
mercial subiu R$ 0,152 
(4,73%) e encerrou on-
tem vendido a R$ 3,361. 
A moeda fechou no 
maior valor desde 7 de 
julho (R$ 3,366).

Desde ontem, o 
Banco Central não faz 
mais leilões de swap 
cambial reverso, que 
equivalem à compra 
de dólares no mercado 
futuro e tinham como 
objetivo conter a que-
da do dólar. O órgão 
anunciou que voltará 
a rolar (renovar) inte-
gralmente os contra-
tos em circulação de 
swap cambial tradi-
cional, equivalentes à 
venda de dólares no 
mercado futuro e que 
servem para segurar a 
alta da divisa.

O dia também foi 
de instabilidade na bol-
sa de valores. Depois 
de iniciar o dia em alta, 
o índice Ibovespa, da 
Bolsa de Valores de São 

Paulo, reverteu a traje-
tória e fechou ontem 
com queda de 3,25%, 
aos 61.201 pontos. As 
ações da Petrobras, as 
mais negociadas, lide-
raram a queda, com 
recuo de 4,99% nos 
papéis ordinários (com 
direito a voto em as-
sembleia de acionistas) 
e de 6,91% nos papéis 
preferenciais (com pre-
ferência na distribuição 
de dividendos).

Em contrapartida, 
os papéis da minerado-
ra Vale foram na con-
tramão e fecharam em 
forte alta. As ações ordi-
nárias subiram 7,48%; e 
as preferenciais, 8,21%.

Além de fatores po-
líticos internos, o merca-
do financeiro continua 
influenciado pela eleição 
de Donald Trump como 
presidente dos Estados 
Unidos, que tem provo-
cado turbulências globais 
no mercado financeiro. A 
Bolsa de Londres recuou 
1,21%. Em Paris, a queda 
foi 0,28%. Nos Estados 
Unidos, as bolsas tiveram 
desempenho misto. O ín-
dice Nasdaq, que englo-
ba as ações das empre-
sas de tecnologia, caiu 
0,81%. Em contraparti-
da, o índice Dow Jones, 
da Bolsa de Nova York, 
fechou em alta de 1,2%, 
quarto dia seguido de 
alta e em nível recorde.

Dólar fecha a R$ 3,36 
após eleição de Trump

maiOr alTa em OiTO anOs

Uma cooperativa que 
reúne garimpeiros da cidade 
de Nova Palmeira, na região 
do Seridó, está se preparan-
do para produzir bijuterias a 
partir dos recursos minerais 
extraídos no Semiárido parai-
bano. As peças serão desen-
volvidas pelos integrantes da 
Cooperativa dos Garimpeiros 
de Nova Palmeira (Coogarim-
po) para comercialização em 
toda a região. A Coogarimpo 
é mais uma iniciativa que tem 
o apoio do Governo do Esta-
do, por meio do Projeto de 
Desenvolvimento Sustentável 
do Cariri, Seridó, e Curimataú 
(Procase). 

As peças vão desde pin-

gentes com referências a 
santos católicos, que serão 
comercializadas nas festas 
religiosas da região, a peque-
nas bijuterias feitas a partir 
de rochas ornamentais da 
região como a calcedônia, 
que são cristais coloridos 
de quartzo encontrados em 
abundância naquela região 
do Estado.

Em reunião ocorrida 
esta semana entre a dire-
ção da Coogarimpo e re-
presentantes da Seirhmact, 
representada pelo DRMH , 
Sebrae-PB e Procase, foram 
discutidos todos os pontos 
necessários para o início 
desta produção.

Produção de bijuterias 
tem apoio do Procase

recursOs minerais dO semiáridO

A Polícia Civil, por meio 
da Delegacia de Crimes 
Contra Pessoa (Homicídios) 
da Capital, vai realizar às 
9h30 de hoje uma entrevis-
ta coletiva para esclarecer 
como ocorreram as inves-
tigações do caso Vivianny 
Crisley. Na ocasião, também 
será apresentado um dos 
suspeitos do crime e divul-
gada a identificação dos ou-
tros envolvidos.

Vivianny, de 29 anos, 
desapareceu na noite do 
dia 20 de outubro, depois 
de sair de um bar na Zona 
Sul da capital. As imagens 

do circuito de câmeras de 
segurança mostraram que 
ela saiu do estabelecimento 
acompanhada de um grupo 
de pessoas e que depois dis-
so não teria sido mais vista 
pela família. O celular de 
Vivianny foi encontrado na 
feira livre da cidade Bayeux.

Todas as informações 
serão repassadas pelo de-
legado da Homicídios, Rei-
naldo Nóbrega, responsável 
pelas investigações. A cole-
tiva vai acontecer no auditó-
rio da superintendência na 
Central de Polícia no bairro 
do Geisel.

Polícia concede coletiva
sobre o caso Viviany

deTalhes da invesTigaçãO
curso Técnico de 
Prótese dentária

O Centro Formador de Recursos 
Humanos (Cefor-PB), em parceria com 
o Centro Odontológico de Cruz das Ar-
mas (Coca), da Secretaria de Estado da 
Saúde (Ses), realiza, hoje, às 8h, a aula 
inaugural do Curso Técnico em Prótese 
Dentária, para profissionais que tra-
balham em laboratórios de próteses 
do SUS, na primeira Macrorregional 
de Saúde (João Pessoa). O objetivo é 
formar técnicos em próteses dentá-
rias, em consonância com as diretrizes 
da política nacional de saúde bucal, 
conhecida por “Brasil Sorridente”. A 
abertura do curso será no auditório do 
Cefor, na Avenida Pedro II, no bairro da 
Torre, na capital. Serão 35 profissionais 
que farão o curso durante dois anos. As 
aulas serão ministradas todas as sex-
tas-feiras e sábados, das 7h30 às 18h, 
sendo as teóricas no Cefor e as práticas 
no Coca, por dois odontólogos e uma 
técnica em prótese dentária. 

Presos por assaltos 
aos correios na PB

A Polícia Militar prendeu 
uma dupla suspeita de invadir a 
agência dos Correios da cidade 
de São José do Bonfim, ontem, no 
Sertão da Paraíba, e apreendeu 
com os suspeitos três armas de 
fogo, uma delas que tinha acabado 
de ser roubada do vigilante do lo-
cal, e recuperaram mais de R$ 26 
mil. Madiel Chagas de Oliveira, 20, 
e Tiago Araújo Ferreira, 18, foram 
cercados ainda dentro da agência 
e chegaram a fazer funcionários do 
local de reféns, mas foram rendidos 
e presos em flagrante. Segundo 
informações do comandante do 3o 
Batalhão, tenente coronel Francisco 
Rubens Campos, esta foi a terceira 
ação contra agências dos Correios 
praticada desde a semana passada 
pela mesma dupla. Os dois foram 
apresentados na Delegacia da Polí-
cia Federal, na cidade de Patos.

Wellton Máximo
Da Agência Brasil

Anatel propõe 
mudanças em 
reajustes de 
telefonia fixa

A Agência Nacional de 
Telecomunicações (Anatel) 
está estudando mudanças no 
cálculo de um índice que é 
usado para calcular os reajus-
tes de tarifas de telefonia fixa. 
A nova metodologia de cálculo 
do Fator de Transferência X foi 
apresentada ontem e vai pas-
sar por consulta pública por 
45 dias.

O Fator X, como é conhe-
cido, é um índice que conside-
ra os ganhos de produtividade 
das empresas. Todos os anos, 
as tarifas do plano básico de 
telefonia fixa são corrigidas 
pelo Índice dos Serviços de 
Telecomunicações e sobre 
esse valor é descontado o Fa-
tor X. Portanto, quanto maior 
o ganho de produtividade das 
concessionárias, maior será o 
Fator X, e, consequentemente, 
menor será o reajuste que é 
aplicado nas tarifas.

Uma das principais mu-
danças propostas pelo con-
selheiro Otávio Rodrigues é 
não considerar os dados de 
produtividade do serviço de 
banda larga fixa no cálculo do 
Fator X, o que poderá fazer 
com que o índice seja menor. 
A proposta do regulamento 
também prevê que o cálculo 
do Fator X seja feito indivi-
dualmente por concessioná-
ria e não mais um valor único 
para todas as empresas.

Outra mudança proposta 
é a de fazer o cálculo do Fator X 
anualmente, e não a cada cinco 
anos, como é atualmente.

Sabrina Craide
Da Agência Brasil



Fotógrafo Guy Joseph 
está com exposição em 
cartaz na capital
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Confira o melhor da 
programação cultural 
neste fim de semana
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Banda Cabruêra faz show 
hoje na cidade de Medelin, 
capital da Colômbia

Imagens etnográficas
Descrito como poeta que escreve com a luz, fotógrafo paraibano 

Fernando Tavares abre exposição na Usina Cultural Energisa

Batizada de “Tudo de Negro 
que existe em Mim”, a mos-
tra traz ao hall de exposição 
da Usina Cultural Energisa 
hoje uma seleção de fotos 
que mostram ao público o 
olhar que o fotografo parai-
bano, Fernando Tavares, teve 

sobre os negros e sua pesquisa cultural feita 
durante sua volta à capital. Sendo aberta 
oficialmente às 19h30, as imagens que se-
rão expostas mostram que são além de ela-
boradas, muito sensitivas, e que trabalham 
temas e significados diferentes para cada 
um de nós. Os interessados em contemplar 
as fotos têm entrada gratuita ao local. 

Ao entrar no hall de exposição, o 
visitante irá se deparar com telas de 90x60 
que traduzem a pesquisa cultural realizada 
pelo fotógrafo mesclada ainda sua visão 
estética do meio fotográfico. Em resumo, 
as 30 telas expostas têm como proposta 
explorar a filosofia e o contexto social que 
o negro se encontra atualmente no Estado. 

“A questão do preconceito no Estado 

da Paraíba ainda é muito grande e escanca-
rada. Embora exista aquela maquiagem por 
grande parte das pessoas é notório os nari-
zes tortos e as caras feias quando tocamos 
em assuntos que envolvem a cultura negra”, 
desabafou o fotógrafo, Fernando Tavares, 
em entrevista ao jornal A União.

Descritas por Tavares como obras de 
arte e não fotografias, as imagens abrem 
espaço para discussão sobre os formatos es-
téticos e as mudanças as quais os negros vêm 
passando hoje, em especial com foco nos 
conceitos de negridute e empoderamento. 

“A ideia de montar uma exposição 
assim surgiu, porque primeiro sou negro. 
Na pesquisa que fiz ao voltar a João Pessoa 
descobri que grande parte de minha família 
era negra, e segundo porque quero traba-
lhar o conceito da palavra “negro” para cada 
um que for ver a exposição”, contou.

Durante a entrevista, o fotógrafo 
relembrou que antes de por a mão na massa 
e ver de fato todo o trabalho concretizado, 
criou um grupo de pessoas no aplicativo 
Whatsapp para debater o universo afrodes-
cendente na capital e a partir daí selecionou 
modelos que estavam dispostos a levar esse 
debate às lentes da câmera.  

“Além de fazer o trabalho fotográfi-
co que será exposto, o conceito que cada 
modelo tem em sua mente sobre o uni-
verso trabalhado foi transposto, de certa 
maneira, para as imagens. E isso foi muito 
importante, porque todas as ideias acaba-
ram dando como resultado as 30 imagens 
que compõem o espaço expositivo”, desta-
cou o fotógrafo. 

Como dito anteriormente, o empode-
ramento, que é uma ação social coletiva de 
participar de debates que visam potenciali-
zar a conscientização civil sobre os direitos 
sociais e civis, está ligada a mostra. Para o 
artista visual, esta consciência possibilita 
a aquisição da emancipação individual e 
também da consciência coletiva necessária 
para a superação da dependência social e 
dominação política.

Muito bem humorado durante a entre-
vista, Tavares definiu ainda sua exposição 
em apenas uma palavra – Arte. “Você pode 
me chamar de fotógrafo, artista plástico ou 
poeta que escreve com a luz, porque é isso 
que trago para a exposição, a amostra de um 
conceito de arte que foi transposto por meio 
das minhas lentes até as telas”, completou.

Sendo essa a primeira exposição do 

rapaz, o artista penso em dar continuidade 
a sua série de fotografias, mas em 2017. 
“Passei 30 anos fora e embora não pareça, 
sou de João Pessoa. Agora voltei para ficar e 
sentir novamente todo o calor e aconchego 
que o público dessa cidade sabe dar aos 
seus visitantes e aos conterrâneos”, finali-
zou Tavares.

Na lista de projetos futuros do artista 
pensados para o ano que vem estão “Monu-
mentos Paraibanos”, “Arte na Pele” e uma 
nova exposição com mulheres grávidas, mas 
que tiveram suas crianças prematuras. Além 
disso, o público pode esperar algumas ofici-
nas, cursos, palestras e seminários voltados 
para temas sociais e culturais, todos com 
locais, horários e entrada a serem definidos 
ainda.

Lucas Silva 
Especial para A União

n Exposição “Tudo de Negro que existe em Mim”
n Quando: Hoje

n Onde: Usina Cultural Energisa

n Horário: 19h30

n Entrada: Franca 

Serviço

Exposição do fotógrafo 
Fernando Soares 

é resultado de uma 
pesquisa cultural feita 

por ele na capital 
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A escritora Neide Medeiros lança livro hoje, na FCJA

Aescritora Neide Medeiros Santos 
lança hoje, a partir das 19h, na sede 
da Fundação Casa de José Américo 
(FCJA), localizada em João Pessoa, a 
obra intitulada Autores e livros em 
contraponto, que reúne 55 resenhas 
literárias selecionadas, tem 195 pá-
ginas, capa da ilustradora Veruschka 

Guerra, custa R$ 25 e é publicada pela Mídia Gráfica 
e Editora Ltda. Na ocasião, quem vai fazer a apresen-
tação é a professora e acadêmica Ana Maria Couti-
nho. Toda a renda obtida com a venda será doada, 
pela autora, para a Casa da Criança com Câncer. E, 
em seguida, ainda dentro da programação do evento, 
haverá a abertura da exposição A criança e a leitura: 
morada das lembranças, reunindo telas pintadas 
pela própria autora e Miguel Bertollo. 

“Selecionei, com cuidado, os textos mais expres-
sivos que poderiam interessar e estimular o hábito 
da leitura nas pessoas”, disse Neide Medeiros para o 
jornal A União, referindo-se às resenhas que incluiu 
em sua nova obra - a 10ª de autoria solo - e publi-
cadas na coluna semanal “Livros & Literatura” do 
jornal Contraponto, de João Pessoa, para o qual cola-
bora há sete anos. “Dou dicas sobre livros e autores, 
com pequena biografia de cada um”, comentou ela, 
mas ressaltando três: Cecília Meireles (1901 - 1964), 
Monteiro Lobato (1882-1948) e Bartolomeu Cam-
pos de Queirós, que faleceu em 2012 e foi o mentor 
do Movimento Brasil Literário.

A autora da obra - que ainda contém desenhos 
de Tônio, ilustrador do jornal A União - incluiu três 
artigos sobre Monteiro Lobato. “É por causa da sua 
importância para a literatura infantil do Brasil”, justifi-
cou Neide Medeiros, que, a propósito, é leitora votante 
da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, 
instituição sediada no Rio de Janeiro por meio da qual 
as editoras - todas brasileiras - enviaram as obras que 
foram resenhadas pela escritora.      

“A ideia de reunir textos em livros é uma 
tentativa de conferir-lhes uma vida mais longa. 
Espero que o leitor encontre, nestas páginas, mo-
mentos de encontros e reencontros com antigas 
e novas histórias. É para o leitor que escrevo toda 
semana e a ele dedico este livro”, ressalta a escri-
tora Neide Medeiros no texto da Apresentação da 
obra Autores e livros em contraponto. Em outro 
trecho, ela faz a seguinte confissão: “Manter uma 

coluna semanal sobre literatura infantojuvenil 
não é tarefa fácil. A literatura infantil, às vezes, é 
vista sob o prisma de uma literatura menor”. No 
entanto, ela garante ser “um equívoco” de quem 
observa por essa ótica. “A boa literatura infantil 
é tão importante quanto a literatura feita para 
adultos”, assegura a autora.

Neide Medeiros lembrou ser este lançamento 
que acontece hoje o segundo em que decide doar a 
renda integral obtida com a venda do livro. Nesse sen-
tido, a professora e acadêmica Ana Maria Coutinho, 
a quem cabe apresentar a obra, também é psicóloga 
voluntária na Casa da Criança com Câncer. A primeira 
vez ocorreu no ano 2000, quando ela lançou A hora 
e a vez da literatura infantil e reverteu a quantia 
arrecadada para o Instituto dos Cegos Adalgisa Cunha, 
também localizado em João Pessoa.

Sobre a autora
Natural da cidade de Jardim do Seridó, no Rio 

Grande do Norte, a escritora Neide Medeiros Santos 
está radicada na Paraíba há vários anos. Ela tem for-
mação em Letras e Pós-Graduação em Teoria Literária 
(UFPE) e doutora em Estudos Literários (Unesp/Car) 
e foi professora de Literatura nas universidades fede-
rais da Paraíba, Alagoas e Pernambuco. E já publicou 
livros nas áreas de teoria literária e infantil, a exemplo 
dos títulos Guriatã: uma viagem mítica ao país-paraíso 
(Editora Ideia, 2005), Era uma vez um menino chama-
do Augusto (Ideia, 2014), Epitácio Pessoa em Qua-
drinhos (2015) e Vidal de Negreiros em Quadrinhos 
(2016), ambos pela Patmos Editora, as coletâneas 
- organizadas com Yó Limeira - Memórias rendilha-
das: vozes femininas (Editora Universitária da UFPB, 
2006) e Confesso que li (Ideia, 2012), além de - com 
a participação das professoras Socorro Aragão e Ana 
Isabel de Souza Leão - obras sobre Augusto dos Anjos 
e José Américo de Almeida que resultaram de projetos 
patrocinados pelo Fundo de Incentivo à Cultura (FIC) 
Augusto dos Anjos, do Governo da Paraíba. 

Letras 
& arte

n Evento: Lançamento de livro
n Título: Autores e livros em contraponto 
n Autora: Neide Medeiros Santos
n Data: Hoje
n Hora: 19h
n Local: Fundação Casa de José Américo, em João Pessoa - Av. 
Cabo Branco, no 3336, bairro do Cabo Branco 

Serviço

Representando o Brasil 
na Circulart 2016, a banda 
paraibana Cabruêra embar-
ca mais uma vez para uma 
viagem ao exterior hoje e 
leva até a Colômbia à cultu-
ra paraibana a musicalidade 
nordestina que promete co-
locar todos para dançar du-
rante seu show. Sendo essa a 
sétima edição da Circulart, o 
evento é considerado a mais 
importante plataforma de 
música e negócios da Améri-
ca Latina.    

Dando início as suas ati-
vidades oficialmente hoje, 
mas seguindo até o próxi-
mo dia 13, o evento reúne 
profissionais de mercado da 
música de todos os continen-
tes. Entre a lista de público 
alvo estão artistas, produto-
res, acadêmicos, jornalistas, 
empresários, gravadoras e 
múltiplas organizações que 
trabalham na convergência 
da cultura e negócios, esta-
belecendo um diálogo sinér-
gico no desenvolvimento da 
indústria da música na Amé-
rica Latina. 

Não podendo ser dife-
rente, a Cabruêra foi esco-
lhida por unanimidade pela 
curadoria do evento que re-
cebe anualmente propostas 
de artistas de todo o mundo. 

Em janeiro deste ano a 
Cabruêra realizou uma tur-
nê pelos EUA com shows em 
Nova Iorque e Washington. 
Em agosto, o grupo voltou 
à América para uma apre-
sentação no Central Park, 
num dos palcos mais emble-
máticos dos Estados Unidos, 
o “Summerstage”. A turnê 
passou ainda pela Inglater-
ra e Colômbia, com show no 
festival Womad (UK), e uma 
gravação em Bogotá (COL) 
em parceria com a Pólen Re-

cords.  
A volta da banda à Co-

lômbia e a participação na 
Circulart tem o apoio do pro-
grama Brasil Music Exchan-
ge.“Entre os objetivos do 
BME, inclui-se a necessidade 
de trabalharmos de maneira 
integrada ações de imagem 
e de negócios, pois acredi-
tamos que esses dois pilares 
não existem de forma separa-
da. Desta forma, passamos a 
apoiar ações que aumentem 
o conhecimento internacio-
nal de artistas e bandas que 
representam o que existe de 
melhor no Brasil hoje e esse 
é o caso da banda Cabruêra”, 
disse Leandro Ribeiro, geren-
te do projeto.

A Cabruêra nasceu na 
Paraíba em 1998. Gravou 
cinco álbuns que foram lan-
çados no Brasil e no exterior. 
Já realizou mais de 70 shows 
pela Europa, EUA e África. 
Sua principal característica 
é mistura de influências do 
cancioneiro popular nordes-
tino com diversas tendências 
musicais. O grupo está há 
11 anos na estrada tocando 
para plateias dos mais dife-
rentes idiomas, com passa-
gens por importantes festi-
vais no Brasil.

Para se ter ideia, a fei-
ra atrai anualmente mais de 
1.500 agentes de diferentes 
setores da indústria da músi-
ca, com a participação de 20 
países, além de conferências 
e shows de artistas nacionais 
e internacionais. 

Banda faz show 
hoje em Medelin

FOTOS: Duvulgação

A autora Neide Medeiros 
com o seu livro “Autores e 
livros em contraponto”, que 
será lançado hoje Cabruêra

n Evento: Cabruêra na Circulart – 
Medellin (Colômbia) 
n Data: 11 de novembro de 2016 
n Local: Teatro Pablo Tobón Uribe

Serviço

A Cabruêra está participando da edição deste ano do Festival Circulart



Fotógrafo Guy Joseph está com exposição 
em cartaz no Centro Histórico da capital

Roteiro
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Em cartaz

Fotografia

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

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

PROGRAMAÇÃO DE HOJE

Rádio Tabajara

Serviço

Às vésperas de completar 70 
anos, e com o intuito de levar a 
cultura de suas obras para os mais 
diversos públicos, o fotógrafo e 
artista plástico Guy Joseph expõe 
suas fotografias, por tempo ainda 
indeterminado, no Casarão 39, 
localizado no Centro Histórico de 
João Pessoa. A novidade é que des-
sa vez as suas obras estarão expos-
tas em cordel. 

Penduradas em barbante e 
prendedores de roupa, o fotógrafo 
conta que o seu objetivo é quebrar 
paradigmas. “A minha proposta é 
uma experiência que visa à quebra 
de que a fotografia não deve ir às 
ruas, ficando aprisionada às mol-
duras e paredes dos salões nobres”, 
explicou Guy.

Essa inusitada exposição irá 
contar com o mesmo rigor técnico 
de impressão e qualidade de seus 
outros trabalhos, mas com o dife-
rencial de preços mais acessíveis 
a todos os públicos. A tentativa do 
artista é de popularizar o hábito 
de aquisição das fotografias im-
pressas.

“Fotos que em uma galeria 
tradicional, custariam centenas de 
Reais, podem ser adquiridas por al-
guns poucos ‘trocados’”, enfatizou.  

Artista plástico, designer-
gráfico e fotógrafo, Guy Joseph 
nasceu na capital da Paraíba, em 
1947. Vencedor de vários prêmios 
e concursos importantes ganhou 
o seu primeiro prêmio de Pintura, 
em 1966, pela UFPB. Em 1981, 
vence concurso e é escolhido para 
a criação da marca para a Fun-
dação Espaço Cultural (Funesc). 
Alguns anos depois, em 1999, 
ganha outro concurso e passa a 
ser responsável pela criação da 
logomarca do Folia de Rua. Atual-
mente, se dedica à pesquisas com 
infogravuras e impressão fotográ-
fica digital (Giclée/ink-jet). Seu 
livro, “Terra da Gente Paraíba”, 

lançado em 2006, encontra-se 
com a edição esgotada.

O Casarão 39 passou a abrigar, 
no último dia 5, o Centro de Arte , 
Moda, e Cultura – Raízes da Terra 
e tem,  além das fotografias de Guy 
Joseph, outros artistas expondo 
suas obras, como as esculturas de 
Humberto Heleno, que chamam 

a atenção por sua arte criativa e 
força dramática. Flávio Araújo, com 
esculturas em material de sucata, e 
Márcio Bizerril, que retrata a vida 
simples em suas pinturas.

Além disso, poderá ser encon-
trado no local muito do artesanato 
paraibano e mostra de livros, em 
parceria com a Livraria do Luiz.

FOTOS: Antônio David

Certas canções 
de um certo Milton

O grande líder do movimento musical Clube da Es-
quina, oriundo das ruas e bares de Belo Horizonte, Minas 
Gerais, foi o garoto apelidado de Bituca, mais conhecido 
como Milton Nascimento. Nascido no Rio de Janeiro, mas 
criado em Três Pontas, no interior mineiro, ele é, reco-
nhecidamente, um dos maiores artistas brasileiros dos 
últimos tempos (ganhou cinco prêmios Grammy e chegou 
a receber o título de Doutor Honoris Causa do famosíssi-
mo Berklee College of Music, nos Estados Unidos, por sua 
enorme contribuição dada à música em todo o mundo).

Foi um dos primeiros nomes da chamada World 
Music, pela fusão de estilos promovida em seu repertório. 
Com uma sonoridade particular e, ao mesmo tempo, uni-
versal, Milton é um artista que encanta plateias e músicos 
em todos os lugares do planeta: já teve em suas parcerias 
musicais exímios jazzistas como Sarah Vaughan, Herbie 
Hancock, Quincy Jones, Wayne Shorter e Pat Metheny, além 
de muitos artistas populares, no Brasil e mundialmente, 
como Elis Regina, Chico Buarque, Caetano Veloso, Gal 
Costa, Gilberto Gil, Jorge Benjor, Paul Simon, Peter Gabriel, 
Duran Duran e Björk. 

Produziu álbuns fantásticos, principalmente nos anos se-
tenta, como os dois intitulados Clube da Esquina (I e II), além 
de grandes canções, em todas as épocas de sua longa carreira, 
de riqueza harmônica e melódica, como Certas Canções, em 
parceria com o mineiro Tunai, grande cantor e compositor, 
irmão de outro gigante da música popular brasileira chamado 
João Bosco - detalhe que muita gente desconhece.

Milton gravou-a em seu álbum “Anima”, de 1982. É 
uma aula de melodia vocal e começa com os seguintes 
versos:

Certas canções que ouço
Cabem tão dentro de mim
Que perguntar carece:
“Como não fui eu que fiz?!” 

Nas palavras certeiras de Leonardo Davino, profes-
sor de Literatura Brasileira da UERJ e pesquisador de 
nosso cancioneiro popular: “Diferente do invejoso (que 
quer tomar o lugar do outro), o sujeito de Certas Canções 
demonstra admiração pela multiplicidade de vozes.” E 
arremata: “O ouvinte se torna cúmplice, facilmente. Afinal, 
quantas vezes, ao ouvir uma canção, dizemos: “parece que 
foi feita para mim”? Ou seja, para determinado contexto de 
nossa existência. Eis a força persuasiva da voz poética: uma 
mesma audição (coletiva) será recebida por cada ouvinte 
de forma ímpar.”

Como a boa música é um rio infinito, ainda há uma be-
líssima versão instrumental de “Certas Canções”, gravada 
pelo gaitista, compositor, arranjador, maestro e produtor 
musical pernambucano Rildo Hora, em seu álbum intitula-
do “Espraiado”, de 1992. Vale a pena conferir também.

Thiago Andrade Macedo
Escritor

Iluska Cavalcante
Especial para A União

Música em destaque

 

Elvis Presley se torna o maior artista solo 
da história das paradas do Reino Unido

 “The Wonder Of You: Elvis Presley With The Royal Philharmonic Orchestra”, álbum 
focado na inconfundível voz de Elvis Presley com acompanhamento orquestral, lançado em 
21 de outubro, atingiu o topo das paradas britânicas na semana passada. Com o resultado, 
Elvis se tornou o maior artista solo da história do Reino Unido, com 13 discos no topo do 
ranking britânico. Anteriormente estava empatado com Madonna, ambos com 12 álbuns que 
atingiram o primeiro lugar. Os outros artistas bem colocados são David Bowie (11), Robbie 
Williams (11) e Michael Jackson (10).

O projeto é o sucessor do disco “If I Can Dream: Elvis Presley With The Royal Philhar-
monic Orchestra”, de 2015, que vendeu mais de um milhão de cópias somente no Reino 
Unido e esteve no topo das paradas de todo o mundo. Já “The Wonder Of You” vendeu mais 
de 63 mil cópias em uma semana, ficando à frente de artistas contemporâneos como Michael 
Bublé e Lady Gaga. O feito acontece quase 40 anos após a morte de Elvis, reforçando que a 
popularidade do ícone continua em alta com o público do Reino Unido.

Música
A GAROTA DO TREM (EUA 2016). Gênero: Sus-
pense. Duração: 116 min. Classificação: 14 
anos. Direção: Tate Taylor. Com Emily Blunt, 
Rebecca Ferguson, Haley Bennett. Sinopse: 
Rachel sofre pelo seu divórcio recente. Todas 
as manhãs ela viaja de trem de Ashbury a 
Londres, fantasiando sobre a vida, mas certo 
dia ela testemunha uma cena chocante e 
mais tarde descobre que a mulher está de-
saparecida. CinEspaço2: 19h30, 21h45 (LEG). 
CinEspaço4: 14h30, 19h10 (LEG). Manaíra1: 
19h30, 22h10 (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. Manaíra7: 14h40, 17h10. Manaíra8: 
13h40, 16h, 18h20, 20h45. Mangabeira3: 
14h30, 17h, 19h45,  22h15. Tambiá4: 14h20, 
16h25, 18h30, 20h35. 

INFERNO (EUA 2016). Gênero: Suspense. 
Duração: 117 min. Classificação: 12 anos. 

Direção: Ron Howard. Com Tom Hanks, Felicity 
Jones, Ben Foster. Sinopse: O professor de 
simbologia, Robert Langdon, visita a Itália e 
se envolve em mais uma aventura envolven-
do símbolos ocultos e corporações secretas. 
Manaíra6: 22h20 (LEG).  Manaíra7: 21h40 
(LEG). Mangabeira4: 21h25 (DUB). Tambiá1: 
16h25, 18h40, 20h55 (DUB). 

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

CINE BANGÜÊ: O SILÊNCIO DO CÉU (BRA 2016). 
Gênero: Drama. Duração: 102 min. Classifi-
cação: 16 anos. Direção: Marco Dutra. Com 
Leonardo Sbaraglia, Carolina Dieckmann, 
Chino Darín, Álvaro Armand Ugón, Mirella 
Pascual, Roberto Suárez, Paula Cohen. Sinop-
se: Após ser vítima de um estupro dentro 
de sua própria casa, Diana escolhe manter 
o trauma em segredo. E o silêncio peculiar 

acaba se tornando violência dentro de casa. 
Cine Bangüê: 16h, 17h30, 18h, 20h30. 

CINE BANGÜÊ: O MESTRE E O DIVINO ( BRA 2016). 
Gênero: Documentário. Duração: 85 min. 
Direção: Tiago Campos. Sinopse: Dois cineas-
tas retratam a vida na aldeia e na missão de 
Sangradouro, Mato Grosso: Adalbert Heide, um 
excêntrico missionário alemão, que, logo após 
o contato com os índios, em 1957, começa a 
filmar com sua câmera Super-8, e Divino Tse-
rewahú, jovem cineasta Xavante, que produz 
filmes para a televisão e festivais de cinema 
desde os anos 90.  Cine Bangüê: 16h, 17h30, 
18h30, 20h30.

CINEMA DE ARTE - AS CONFISSÕES (FRA 2016). 
Gênero: Drama. Duração: 108 min. Classifica-
ção: 14 anos. Direção: Andò/Angelo Pasquini. 
Com Toni Servillo, Daniel Auteuil, Pierfrancesco 
Favino, Connie Nielsen e Moritz Bleibtreu. 
Sinopse: Alemanha, costa báltica. Integran-
tes do G8 reúnem-se para adotar um plano 
secreto que afetará gravemente a economia 
de outros países. Inicia-se então um embate 
em clima de medo e dúvida. Manaíra1: 14h, 
19h30 (LEG). 

Guy Joseph busca a 
popularização da 

fotografia que, 
segundo ele, deve 

estar nas ruas e não 
apenas nas galerias e 

salões nobres 



Festival Dosol
n Quando: Amanhã
n onde: Vila do Porto
n Horário: 18h
n entrada: R$ 30

Domingo

Domingo

Sábado
Projeto Espacinho movimenta 

mais uma vez o Espaço Cultural
hamado de Espacinho e conhecido por ser um projeto de 
websérie com cantores, compositores e artistas interven-
cionistas, o evento movimenta mais uma vez o submeza-
nino da Fundação Espaço Cultural com apresentação hoje. 
Tendo início às 14h, o evento será aberto com show de 
Escurinho & Tony Leon segue até o próximo domingo com 

outras atrações. Os interessados em participar bastam apenas compa-
recer ao local, pois a entrada é gratuita.

C

Fotos: Divulgação

agenda
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Fim de semana
atRaÇÕes DiveRsas

n Quando: Hoje
n onde: Vila do Porto 
n Horário: 23h
n entrada: R$ 20

timebomb

n Quando: Domingo
n onde: Espaço Cultural
n Horário: 12h
n entrada: Franca

FeiRinHa De Domingo

n Quando: Amanhã
n onde: Aliança Francesa
n Horário: 10h30
n entrada: Franca

FeiRa De livRos
com PiQueniQue

Sábado

Hoje Hoje

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

l  Pedra do Reino
Depois de passar por São Paulo e Belo 

Horizonte e esgotar todos os ingressos 
em duas apresentações em cada cidade, o 
show de Nando Reis em João Pessoa cami-
nha para encher o maior teatro do Brasil, 
o gigante Pedra do Reino. De acordo com 
o site Ingressando, foram mais de 300 in-
gressos vendidos nas primeiras horas após 
o início das vendas.  O show “Nando Reis - 
Voz e Violão – No Recreio – Volume 1” acon-
tece no dia 16 de dezembro, e os ingressos 
podem ser adquiridos na loja MDH - Avenida 
Nossa Senhora das Neves, 781 - Tambaú 
(segunda a sexta, das 10h às 19h e sábado, 
das 10h às 19h) e Mangabeira Shopping (se-
gunda a domingo, das 10h às 22h).

l  super trilha 
 “Civilização do Açúcar” é o tema da V 

Super Trilha, o maior evento ecológico e de 
aventura do Brejo paraibano, no Município de 
Areia PB, que acontecerá neste final de se-
mana. São dois dias para você vivenciar ex-
periências em contato direto com a natureza, 
sendo no primeiro uma trilha de 7 km na Mata 
Pau Ferro com acampamento, alojamento e 
pousada em áreas bem estruturadas. Na Su-
per Trilha, além de uma programação cultural, 
será realizada visita ao Engenho Triunfo com 
degustações de frutas, cachaça e sorvete. O 
roteiro será finalizado com um passeio con-
templativo a bordo da Jardineira Flor da Trilha 
carro adaptado para passeios turísticos. Mais 
informações pelo fone (83) 99855-9197. 

l  bananeiras 
Para os apreciadores da nature-

za uma excelente opção é o Balneá-
rio e Restaurante Mijonia, localizado 
na zona rural do Município de Bana-
neiras, região do Brejo. Além da boa 
culinária regional, tendo no cardápio 
a tradicional galinha de capoeira, fei-
jão verde, macaxeira, carne de sol, 
arroz de leite, entre outras delícias, o 
local é propício para um gostoso ba-
nho de rio e área para Camping Rural 
com todo o conforto e segurança. 
Em breve também contará com hos-
pedagem em chalés. O local tem bom 
acesso com estrada boa e pavimen-
tada. Informações com Venilton Frei-
re dos Santos nos telefones: (83) 
3363-2842 ou 99939-6090.

A 100% Lazer elaborou uma série 
de passeios para Picãozinho, Areia 
Vermelha e Piscinas do Seixas para 
este mês de novembro, realizado em 
embarcações que oferecem conforto 
e total segurança aos participantes. 
Informações nos telefones 8863-
0715/9830-0007 ou pelos sites: 
www.passeioemjoãopessoa.com.br e 
www.paraibatravel.com.br. l
  P
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l  alagoa grande
Uma das belas igrejas existentes 

na Paraíba é a Matriz de Nossa Se-
nhora de Boa Viagem, no Município de 
Alagoa Grande, idealizada e fundada 
pelo seu primeiro vigário, Frei Alberto 
Cabral, em 1861. Ela foi inaugurada 
em 1868, em estilo clássico, mas re-
formas ocorridas ao longo dos anos 
também lhe deram traços góticos e 
barroco. A catedral possui duas torres 
altas, o que significava poder e impo-
nência numa sociedade escravocrata. 
Na torre direita fica o sino da igreja 
e na torre esquerda foi instalado um 
relógio trazido dos Estados Unidos em 
1930. A cruz de 150 cm, instalada no 
cume central da igreja, é símbolo do 
catolicismo.

l  cuité
O coordenador do Trilhas na Serra 

de Cuité, José Tarcísio Azevedo, reali-
za hoje a entrega do Troféu Amigo da 
Caminhada da Lua. O evento, cuja pre-
miação foi criada com objetivo de ho-
menagear, como forma de agradecimen-
tos, as pessoas que sempre estiveram 
presentes ao Trilhas na Serra de Cuité, 
vai acontecer a partir das 20h na Praça 
de Alimentação do Mercado Público do 
município.

Algumas ações que podem ser denuncia-
das pelo turista que comprar pacotes turísticos 
em Agências de Viagens:
n Guia de Turismo sem portar a respectiva 

credencial, caracteriza ilegalidade;
n Agente de Viagens exercendo as atividades 

de Guia de Turismo sem ser credenciado 
como tal;

n Guia de Turismo exercendo as atividades 
de Agência de Viagens sem ser credenciado 
como Agente de Viagens;

n Guia Nacional exercendo a categoria de Guia 
Regional ou vice versa;

n Promotora de vendas exercendo a profissão 
de Guia de Turismo ou Agente de Viagens.

*informações turísticas da Pbtur
n Tambaú (3214-8185)
n Box Rodoviária (3218-6655) 
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n Quando: Domingo
n onde: Vila do Porto
n Horário: 18h
n entrada: R$ 20 antecipado 
e na porta R$ 30 



Milhares de pessoas vão 
às ruas nos EUA protestar 
contra propostas de Trump
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Comissão foi instalada e 
terá um prazo de 20 dias 
para fazer levantamento

Senado analisará salários acima do teto
nos Três PodErEs

O presidente do Senado, 
Renan Calheiros (PMDB-AL), 
instalou ontem (10) a comis-
são que vai fazer um levan-
tamento sobre os salários 
acima do teto constitucional 
pagos nos três poderes da 
República. A comissão de 
salários terá um prazo de 
20 dias para fazer o levanta-
mento e deve propor medi-
das para evitar a prática. O 
teto constitucional atual é de 
R$ 33.763,00, valor do subsí-
dio dos ministros do Supre-
mo Tribunal Federal.

A relatora da comis-
são, senadora Kátia Abreu 
(PMDB-TO), disse que, além 
do levantamento dos salá-
rios extra-teto, a comissão 
irá analisar dois pontos cru-
ciais. Um deles é o aumento 
automático de salários da 
administração pública de 
acordo com o reajuste con-
cedido ao Supremo Tribu-
nal Federal, que tem efeito 
também nos estados e, se-
gundo ela, traz transtornos 
aos governos. O segundo 
ponto é o que ela chamou 
de “contrabando de bene-
fícios” que são acumulados 
com os salários.

“Estamos apenas re-
gulamentando e tentando 
fazer valer a Constituição 
Federal, que impõe um teto 
de salário para o país”, disse 
Kátia Abreu. A senadora in-
formou que pretende pedir 

audiências com o presidente 
Michel Temer, a presidente 
do Supremo Tribunal Fede-
ral, Cármen Lúcia, e o pro-
curador-geral da República, 
Rodrigo Janot, para tratar 
do trabalho da comissão.

Renan também citou a 
necessidade de propostas 
em relação à vinculação de 
subsídio dos ministros de 
tribunais superiores. “Essa 
comissão objetiva levantar 
em todos os poderes da Re-
pública, quais são os salários 
acima do teto, para estabele-
cer uma regra rapidamente 
e resolver a desvinculação 
dos subsídios dos ministros 
dos tribunais superiores, 
com a administração como 
um todo, inclusive com os 
estados”, explicou.

Para o presidente do 
Senado, no momento em 
que o País discute refor-
mas e medidas para re-
duzir gastos é preciso pôr 
fim a “penduricalhos” que 
permitem ganhos acima do 
teto a servidores públicos. 
“No momento em que esta-
mos fazendo a reforma da 
Previdência, que o salário-
mínimo não vai ter um rea-
juste real pela redução da 
atividade econômica no ano, 
ainda temos, no Legislativo, 
no Executivo e no Judiciário, 
especialmente nas estatais, 
pessoas que ganham mais 
de R$ 100 mil”, disse.

A comissão será presi-
dida pelo senador Otto Alen-
car (PSD-BA) e terá como 
vice-presidente Antonio 
Anastasia (PSDB-MG), além 
de Kátia Abreu (PMDB-TO) 
na relatoria.

Yara Aquino
Da Agência Brasil

Procuradores da força-
tarefa que investiga os crimes 
apurados no âmbito da Ope-
ração Lava Jato voltaram a 
manifestar preocupação com 
a hipótese de o Congresso 
Nacional aprovar mudanças 
legislativas que, para eles, 
ameaçam o combate à cor-
rupção - como uma eventual 
anistia a políticos envolvidos 
em caixa 2 e novas regras 
para os acordos de leniência, 
que, hoje, permitem a redu-
ção das penas impostas a em-
presas investigadas que cola-
boram com a Justiça.

“Não há uma forma má-
gica de tratar a corrupção e 
interromper esses delitos a 
não ser por meio de políticas 
públicas, do aperfeiçoamen-
to do nosso sistema legisla-
tivo-penal, do fortalecimento 
das instituições”, comentou 
o procurador da República, 
Roberson Pozzobon, durante 
coletiva de imprensa para de-
talhar a 36ª fase da Operação 
Lava Jato, deflagrada ontem.

Operação
Batizada de Dragão, a 

operação já resultou no cum-
primento de 16 mandados de 
busca e apreensão e um de 

prisão preventiva. Os alvos 
são empresas ligadas a dois 
operadores financeiros, Adir 
Assad (que já estava preso em 
Curitiba, condenado pela Jus-
tiça Federal em outra ação) e 
Rodrigo Tacla Duran – contra 
quem também foi expedido 
mandado de prisão preventi-
va ainda não executado, pois 
ele se encontra na Espanha 
desde abril. Segundo os pro-
curadores, há evidências de 
que Assad e Duran lavaram 
mais de R$ 50 milhões para 
várias empresas investigadas 
na Operação Lava Jato, entre 
elas, as construtoras UTC, 
Mendes Júnior e Odebrecht.

Ao comentar como che-
garam às informações que 
justificaram a ação contra a 
dupla de empresários e re-
forçam as acusações envol-
vendo diversas empresas, 
os procuradores explicaram 
que o depoimento de execu-
tivos da UTC foi fundamental 
para identificar os opera-
dores e o funcionamento do 
esquema e para encontrar 
vestígios de movimentações 
financeiras que podem con-
firmar as suspeitas.

“Conseguimos rastrear 
todo o dinheiro, desde a saída 
da UTC, a chegada ao opera-
dor financeiro a partir de con-
tratos públicos e o repasse [de 

propina] a agentes públicos 
corrompidos”, disse o procu-
rador Julio Motta Noronha, a 
quem chamou a atenção o fato 
de Assad e Duran terem, apa-
rentemente, lavado dinheiro 
de mais de uma empresa que 
usava os recursos ilegais para 
pagar propina a políticos e 
executivos da Petrobras e de 
outras estatais.

Pozzobon comentou a 
relação entre os vários per-
sonagens investigados pela 
Lava Jato, a quem ele classifi-
cou como “corruptores” inte-
grantes de uma “verdadeira 
confraria”. Os investigadores 
afirmam que Assad repassou 
cerca de R$ 24 milhões para 
contas de Duran.

“Causa espanto, um ver-
dadeiro desespero, a forma 
sistemática, generalizada e 
contínua com que foi prati-
cada corrupção em diversos 
contratos da administração 
pública federal, estaduais e 
municipais. Quem corrompia 
e quem era corrompido bus-
cava se servir de profissionais 
na prática criminosa. Mui-
tas vezes esses profissionais 
eram os mesmos, pois um 
apresentava o outro [aos de-
mais participantes do esque-
ma]” , declarou o procurador.

Defendendo os meca-
nismos legais de combate à 

corrupção, como os acordos 
de leniência, Pozzobon afir-
mou que muitos dos atuais 
investigados operavam cri-
minosamente há muito tem-
po e que a Lava Jato só está 
tendo sucesso onde outras 
iniciativas falharam quando 
o País vivia em uma realida-
de de “absoluta impunida-
de aos delitos de colarinho 
branco” porque encontrou 
condições favoráveis para 
aprofundar as investigações.

“Por isso nos preocupa 
um cenário em que se discu-
tem retrocessos legislativos, 
em que se discutem projetos 
de lei que visam a atacar e en-
fraquecer as instituições e em 
que se propõe investigar os 
investigadores pelo exercício 
de sua missão”, acrescentou 
Pozzobon. “Se os integrantes 
das instituições não tiverem 
liberdade e segurança para 
investigar e processar os de-
litos, vamos simplesmente 
retornar ao estado anterior.”

O procurador defendeu 
as dez medidas de combate 
à corrupção apresentadas 
pelo Ministério Público Fe-
deral (MPF) ao Congresso 
Nacional como forma de im-
pedir que fatos semelhantes 
voltem a ocorrer e reforçou a 
crítica à possibilidade de le-
galização do caixa 2.

O escritório do ex-go-
vernador do Paraná e ex-pre-
feito de Curitiba (PR), Jaime 
Lerner, e a casa do prefei-
to de Palmas (TO), Carlos 
Amastha (PSB), foram alvos 
de uma operação deflagrada 
ontem (10), pela Polícia Fe-
deral (PF), em três estados 
(Tocantins, Paraná e Santa 
Catarina). A chamada Ope-
ração Nosotros investiga su-
posta fraude no processo de 
licitação para construção do 
sistema de transporte BRT 
da capital do Tocantins - obra 
orçada em R$ 260 milhões.

Doze mandados de con-
dução coercitiva (quando a 
pessoa é levada para prestar 
depoimento e liberada em 
seguida) e doze de busca e 
apreensão foram expedidos 
pela Justiça.

No escritório de Lerner 
foram apreendidos docu-
mentos relativos a projetos 
executados pela equipe de 
arquitetos em Palmas. Em 
nota, o Instituto Jaime Ler-
ner informou que não teve ou 
tem qualquer relação com a 
implantação do BRT. “O único 
trabalho realizado na cidade 
foi para o setor privado. Tra-
ta-se de uma ocupação futura 
para a área de expansão ur-
bana, na região Sudoeste da 
cidade, contratado por três 
empresas privadas”. O institu-

to garante que os documen-
tos levados pelos policiais 
federais foram entregues pela 
própria equipe “para que se 
comprovem os fatos citados”.

Já o prefeito reeleito 
de Palmas, Carlos Amastha, 
foi conduzido para depor. 
Suspeito de participação na 
fraude à licitação, ele usou 
sua conta no Twitter para se 
defender. “Juro solenemen-
te, pela vida dos meus seres 
queridos, que nunca procu-
rei nenhum benefício pes-
soal nas desapropriações e 
cobrança de IPTU. Se encon-
trarem qualquer evidência 
contrária às minhas afirma-
ções, não tomarei posse para 
o segundo mandato. Não en-
trei na política para roubar”.

A PF também conduziu 
para prestar depoimento 
membros da equipe de go-
verno de Amastha, além de 
servidores públicos munici-
pais e donos de imobiliárias.

De acordo com a PF, o 
esquema envolvia a desapro-
priação irregular de terrenos 
para a implantação do BRT. 
De posse de informações pri-
vilegiadas, grupos imobiliá-
rios aliciavam agentes públi-
cos para que pressionassem 
os donos dessas proprieda-
des a cederem, gratuitamen-
te, parte dos terrenos para 
pessoas ligadas ao esquema. 
Uma das formas de coação 
ocorria pela cobrança de al-
tos valores de IPTU. 

Fraude em licitação de
BRT é investigada
Alex Rodrigues 
Da Agência Brasil 

Procurador Roberson Pozzobon está preocupado com a hipótese do Congresso aprovar mudanças que  ameaçam o combate à corrupção 

Procurador diz que anistia a caixa 2
beneficia a confraria de corruptos

Medidas confrontam o Judiciário
ABUso dE AUTorIdAdE

Alex Rodrigues 
Da Agência Brasil

Isabela Bonfim
Da Agência Estado

O presidente do Senado, 
Renan Calheiros (PMDB-AL), 
anunciou medidas ontem 
para retomar o debate sobre 
o projeto de abuso de auto-
ridade, fortemente criticado 
pela classe de magistrados, 
e instalou uma comissão 
para analisar salários que 
ultrapassam o teto consti-
tucional, fazendo referência 
direta aos juízes.

 Renan ensaia a reto-
mada do projeto que altera 
a lei de abuso de autori-

dade desde meados de ju-
lho, quando tentou desen-
gavetar a proposta, que é 
de 2009. O texto foi muito 
criticado por entidades do 
Judiciário e pelo Ministério 
Público, que alegam que 
o projeto é uma ameaça à 
Operação Lava Jato.

 O presidente do Sena-
do acabou não encontrando 
apoio político entre os de-
mais parlamentares e a pro-
posta ficou esquecida em 
uma comissão especial. Ago-
ra, ele quer trazer o projeto 
de volta à tona, com direito à 
audiência de debates com a 

participação de figuras cen-
trais da Operação Lava Jato, 
como o procurador Deltan 
Dallagnol e o juiz Sérgio 
Moro, pessoas que já se po-
sicionaram contrariamente 
à proposta.

 Segundo Renan, é ideal 
que o projeto seja votado até 
o fim desse ano. Ele conside-
rou, inclusive, que a votação 
aconteça no mesmo dia do 
debate com convidados. 

 “Vou chamar represen-
tantes da Polícia Federal, 
Ministério Público, Judiciá-
rio, Associação de Juízes Fe-
derais. Não acredito que o 

juiz Sérgio Moro ou Dallag-
nol defendam o abuso de au-
toridade. É importante que 
eles venham para fazermos 
o debate”, afirmou.

 Segundo Renan, um 
novo relator será designado 
para o projeto em reunião de 
líderes na próxima quarta-
feira, 16. Ontem, o senador 
Romero Jucá (PMDB-RR) 
deixou a relatoria alegando 
que a posição não é adequa-
da com o novo posto de líder 
do governo. Renan ironizou 
a dificuldade de encontrar 
um interessado em assumir 
o projeto.

FoTo: Reprodução/Internet



NACIONAL

UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 11 de novembro de 2016

Geral
14

opiniao.auniao@gmail.com

Boff
Leonardo 

A vida como 
imperativo cósmico

Durante séculos os cientistas tentaram explicar o Universo 
por meio de leis físicas, expressas por equações matemáticas. 
O Universo era representado como uma imensa máquina que 
funcionava sempre de  forma estável. A vida e a consciência não 
tinham lugar nesse paradigma. Era assunto das religiões.

 Mas tudo mudou quando a partir dos anos 20 do século 
passado, o astrônomo Hubble provou que o estado natural do 
universo não é a estabilidade mas a mudança. Ele começou a 
se expandir a partir da explosão de um ponto extremamente 
pequeno mas imensamente quente e repleto de virtualidades: 
o big bang. A partir daí formaram-se os quarks  e os léptons, as 
partículas mais elementares que, uma vez, combinadas, deram 
origem aos prótons e nêutrons, base dos átomos.

Expansão, auto-organização, complexificação e  emergên-
cia de ordens cada vez mais sofisticadas são características do 
Universo. E a vida? Isso era assunto deixado às religiões.

Não sabemos como surgiu.  O que podemos dizer é que  
a Terra e o inteiro Universo trabalharam bilhões e bilhões  
de anos para criar as condições do nascimento  desta belís-
sima criança que é a vida. É  frágil porque pode facilmente 
adoecer e  morrer. Mas também é forte, porque nada até 
hoje, nem os vulcões, nem os terremotos, nem os meteoros, 
nem as dizimações em massa em eras passadas,  consegui-
ram extingui-la totalmente.

Para que surgisse a vida foi preciso que o Universo fosse 
dotado de três qualidades:  ordem, vinda do caos, complexi-
dade, oriunda de seres simples e informação, originada pelas 
conexões de todos com todos. Mas faltava ainda um dado:  
a criação  dos tijolinhos com os quais se constrói a casa da 
vida. Esses tijolinhos foram forjados dentro do coração das 
grandes estrelas vermelhas que arderam por vários bilhões 
de anos. São os ácidos químicos e demais elementos que 
permitem  todas as combinações e todas as transformações.  
Assim não há vida sem que haja a presença do carbono, do 
hidrogênio, do oxigênio, do nitrogênio, do ferro, do fósforo e 
dos 92 elementos  da escala periódica de Mendeleev.

Quando estes vários elementos se  unem, formam o que 
chamamos de molécula, a menor porção de matéria viva. A 
união com outras moléculas criou os organismos e os órgãos 
que constituem os seres vivos, das bactérias aos seres humanos.

Foi mérito de Ilya Prigogine, prêmio Nobel de Química de 
1977, ter mostrado que a vida resulta  da dinâmica da auto-or-
ganIzação intrínseca  do próprio Universo. Revelou também que 
existe uma fábrica que produz continuamente a vida. O motor 
central desta fábrica da vida é  formado por um conjunto de 20 
aminoácidos e 4 bases nitrogenadas.

Os aminoácidos são um conglomerado de ácidos  que 
combinados permitem surgir a vida.  Eles se compõem com 
quatro bases de nitrogênio que funcionam como uma espécie  
de quatro tipos de cimento que unem os tijolinhos formando 
casas, as mais  diversificadas. É a biodiversidade.

Temos, portanto, a mesmo código genético de base 
criando a unidade sagrada da vida, dos micro-organimos 
até os seres humanos. Todos somos, de fato, primos e pri-
mas,  irmãos e irmãs, como o afirma o Papa em sua encícli-
ca sobre a ecologia integral (n.92) porque somos formados 
pelos mesmos 20 aminoácidos e as 4 bases nitrogenadas 
(adenina, timina, guanina e citosina).

Mas faltava um berço que acolhesse a vida: a atmos-
fera e a biosfera com todos os elementos essenciais para a 
vida: o carbono, o oxigênio, o metano, o ácido sulfúrico, o 
nitrogênio e outros.

Dadas estas pré-condições, eis que há 3,8 bilhões de 
anos, aconteceu algo portentoso. Possivelmente do mar ou 
de um brejo primitivo onde borbulhavam todos os elemen-
tos como uma espécie de sopa, de repente, sob a ação de 
um raio relampejante vindo do céu,  irrompeu a vida.

Misteriosamente ela está aí já há 3,8 bilhões de anos. 
No minúsculo planeta Terra, num sistema solar de quinta 
grandeza, num canto de nossa galáxia, a 29 mil anos luz do 
centro dela,  aconteceu o fato mais importante da evolução: 
a irrupção da vida. Ela é a mãe originária de todos os vi-
ventes, a Eva verdadeira. Dela descendem todos os demais 
seres vivos, também nós humanos, um sub-capítulo do 
capítulo da vida: a nossa vida consciente.

Por fim, ouso dizer com o biólogo também prêmio 
Nobel Christian de Duve e o cosmólogo Brian Swimme, que 
o Universo seria incompleto sem a vida. Sempre que se 
atinge certo nível de complexidade, a vida surge como um 
imperativo cósmico, em qualquer parte do Universo.

Devemos superar a ideia comum que o Universo é uma 
coisa meramente física e morta, com pitadinhas de vida para 
completar o quadro. Essa é uma compreensão pobre e falsa. O 
Universo parece estar cheio de vida e é para isso que ele exis-
te, como o berço acolhedor da vida, especialmente da nossa.

Lei dos Domésticos aumentou em 
40% contribuições à Previdência
Proteção social alcança 
hoje mais de 1,7 milhão de 
empregados da categoria

Com um ano em vigor 
da Lei Complementar (LC) 
150/15, a chamada Lei dos Do-
mésticos, que regulamentou di-
reitos trabalhistas para os em-
pregos domésticos, o número 
de contribuições para a Previ-
dência Social cresceu 40%. Da-
dos apresentados pelo diretor 
de Regime Geral de Previdência 
Social da Secretaria de Políticas 
de Previdência Social do Minis-
tério da Fazenda, Emanuel de 
Araújo Dantas, mostram que 
a proteção social alcança hoje 
mais de 1,7 milhão de empre-
gados da categoria.

Ao participar de deba-
te na Comissão de Legislação 
Participativa, na Câmara, em 
homenagem ao primeiro ano 
de promulgação da lei, Dantas 
disse que, ao lado de autôno-

mos, os trabalhadores domés-
ticos representam a categoria 
que tinha menor proteção. No 
encontro, o diretor mostrou 
números da Pesquisa Nacio-
nal por Amostra de Domicílios 
(PNAD), que apontam que, em 
2014, pelo menos 45,7% dos 
domésticos contribuíam para a 
Previdência Social.

“Apesar de hoje 72% da 
população ocupada estar pro-
tegida socialmente, ainda te-
mos o desafio de quase 30%”, 
afirmou, ao mencionar o total 
alcançado pela Previdência em 
relação a todos os trabalhado-
res. Dantas foi um dos últimos 
convidados a falar na audiência 
e reconheceu falhas no sistema 
no período em que foi implan-
tado. Com a lei, o governo criou 
o eSocial, onde o empregador 
faz todas as contribuições de 
forma simplificada.

“O eSocial doméstico, ape-
sar de ter tido problemas de 
adaptação, é considerado um 
grande avanço no recolhimento 
de tributos e contribuições. Isso 
facilitou a vida do empregador, 

a formalização do empregado, 
que agora tem como visualizar 
todas as contribuições em um 
só local”, disse.

Uma crítica ao sistema foi 
feita pelo presidente do Insti-
tuto Doméstica Legal, Mário 
Avelino, que afirmou que o Mi-
nistério da Fazenda “boicotou” 
o programa de recuperação 
fiscal – Redom [Parcelamento 
do Empregador Doméstico] - 
criado para que empregadores 
pudessem regularizar as con-
tribuições. Segundo ele, apesar 
do prazo de 120 dias, a Receita 
Federal publicou portaria a cer-
ca de 16 dias do fim do prazo, 
informando sobre a oportuni-
dade de regularização.

“O Redom foi boicotado 
pelo MF que desrespeitou a 
lei, o empregado. Temos 2,3 
milhões de domésticas na in-
formalidade hoje porque o Exe-
cutivo desrespeitou a lei. Quero 
que reabra o prazo do Redom 
para que milhões de emprega-
dores eliminem o fantasma do 
processo trabalhista”, afirmou.

Segundo Avelino, apesar 

da aprovação de leis “muito 
boas”, o problema do Congres-
so Nacional e do Executivo é a 
falta de divulgação destas me-
didas. “Estes 2,5 milhões de 
trabalhadores poderiam estar 
assegurados, pagando uma 
contribuição de R$ 49”, disse.

Em relação às diaristas 
que trabalham menos de 3 dias 
por semana, em uma mesma 
casa, a lei abre a possibilidade 
de contribuição reduzida de 5%, 
como microempreendedor, que 
assegura direitos como aposen-
tadoria e seguro desemprego. 

O gerente nacional do 
Passivo do FGTS da Caixa Eco-
nômica Federal, Henrique José 
Santana, rebateu as críticas. “A 
gente trabalhou, sim, intensa-
mente, nos 120 dias. Problemas 
existem e não são negados, mas 
a evolução de ter o sistema hoje 
que garante a prestação úni-
ca de informação gera avanço 
enorme para os trabalhadores. 
Sem o eSocial, dificilmente po-
deríamos incluir os trabalha-
dores neste direito constitucio-
nal”, disse.

Carolina Gonçalves
Da Agência Brasil

LUIZ VELOZO DE ARAUJO LIMA NETO - CNPJ/CPF Nº 06.006.095/0001-37. Torna público que a 
SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação 
nº 3547/2016 em João Pessoa, 21 de outubro de 2016 - Prazo: 730 dias. Para a atividade de: 
COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.  Na(o)  RUA FLODOALDO PEIXO-
TO FILHO - Nº 708 Município: JOÃO PESSOA - UF: PB. Processo: 2016-007453/TEC/LO-3275.

JD COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA – CNPJ: 24.990.271/0001-08, torna público que a 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Prévia N. 
3378/2016 em João Pessoa, 04 de outubro de 2016 – Prazo: 365 dias. Para Atividade de: COMÉR-
CIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS, na Rua José Estrela de Lacerda, S/N – Centro, Município: 
CURRAL VELHO – UF: PB. Processo: 2016-004836/TEC/LP-2762.

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°3665/2016, em João Pessoa,8 de novembro – Prazo: 1095 
dias. Para a atividade de:Sistema de Abastecimento de água no Município de Algodão de Jandaíra 
- PB.Na(o) -Município: ALGODÃO DE JANDAÍRA- UF: PB: Processo: 2016-006343/TEC/LO-3072.

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°3668/2016, em João Pessoa,8 de Novembro de 2016– 
Prazo: 730 dias. Para a atividade de:Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário de João 
Pessoa - PB.Na(o)  JARDIM CIDADE UNIVERSITÁRIA -Município: JOÃO PESSOA -    UF: PB: 
Processo: 2016-007485/TEC/LO-3285.

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°3667/2016, em João Pessoa,8 de Novembro– Prazo: 
730 dias. Para a atividade de:Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água da grande João 
Pessoa - PB.  Na(o)- JOÃO PESSOA E ALHANDRA 2ª ETAPA ( ZONA RURAL E URBANA DE 
CAAPORÃ E ALHANDRA). Município: - UF: PB: Processo: 2016-006979/TEC/LI-3178.

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°3670/2016, em João Pessoa,8 de Novembro 
de 2016– Prazo: 730 dias. Para a atividade de:Sistema de Esgotamento Sanitário da cidade de 
Piancó - PB.Na(o) NA CIDADE-Município: PIANCÓ- UF: PB: Processo: 2016-007879/TEC/LI-5123.

LIVRAMENTO COMBUSTÍVEIS LTDA. – CNPJ N°05.415.015.0001-34 TONA PUBLICO QUE A 
SUDEMA- SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE, EMITIU A LICENÇA 
DE OPERAÇÃO Nº3453/2016 EM JOÃO PESSOA, 13 DE OUTUBRO DE 2016 – PRAZO DE 180 
DIAS. PARA A ATIVIDADE DE: COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE 
EM GERAL (GASOLINA, ALCOOL, OLEO DIESEL), NA RUA JOSÉ MARINHEIRO DE BRITO, 
S/N, MUNICIPIO DE LIVRAMENTO – NO ESTADO DA PARAIBA, PROCESSO Nº: 2016-000250/
TEC/LO-1439.

NETO E LEITE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA – ME . – CNPJ N°01.636.267/0002-13 TONA 
PUBLICO QUE A SUDEMA- SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE, 
EMITIU A LICENÇA DE OPERAÇÃO Nº3450/2016 EM JOÃO PESSOA, 13 DE OUTUBRO DE 
2016 – PRAZO DE 180 DIAS. PARA A ATIVIDADE DE: COMERCIO VAREJISTA DE COMBUS-
TÍVEIS E LUBRIFICANTE EM GERAL (GASOLINA, ALCOOL, OLEO DIESEL), NA RUA DALMO 
TEIXEIRA, S/N, CENTRO, MUNICIPIO DE JURÚ  – NO ESTADO DA PARAIBA, PROCESSO Nº: 
2016-000045/TEC/LO-1370.

LP EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA-ME, CNPJ Nº 09.232.005/0001-14, torna público 
que recebeu da SEMAM - Secretaria de Meio Ambiente a Licença de Operação para o Residencial 
Luziano Prudente, situado na Rua Maria de Lourdes Pessoa nº 391, José Américo, João Pessoa - PB.

LIVRAMENTO COMBUSTÍVEIS LTDA. – CNPJ N°05.415.015.0001-34 TONA PUBLICO QUE A 
SUDEMA- SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE, EMITIU A LICEN-
ÇA DE ALTERAÇÃO Nº3454/2016 EM JOÃO PESSOA, 13 DE OUTUBRO DE 2016 – PRAZO DE 
180 DIAS. PARA A ATIVIDADE DE: IMPLANTAÇÃO DO PISO DA ILHA DE ABASTECIMENTOEM 
CONCRETO COM DRENAGEM PLUVIAL DIRECIONADA PARA CAIXA SEPARADORA DE AGUA 
E ÓLEO, DESATIVAÇÃO DOS TANQUES SUBTERRANEOS DE ARMAZENAMENTO DE COM-
BUSTÍVEIS, NA RUA JOSÉ MARINHEIRO DE BRITO, S/N, MUNICIPIO DE LIVRAMENTO  – NO 
ESTADO DA PARAIBA, PROCESSO Nº: 2016-004076/TEC/LA-0634

NETO E LEITE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME. – CNPJ N°01.636.267/0002-13 TONA 
PUBLICO QUE A SUDEMA- SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE, 
EMITIU A LICENÇA DE ALTERAÇÃO Nº3451/2016 EM JOÃO PESSOA, 13 DE OUTUBRO DE 
2016 – PRAZO DE 180 DIAS. PARA A ATIVIDADE DE: IMPLANTAÇÃO DO PISO DA ILHA DE 
ABASTECIMENTOEM CONCRETO COM DRENAGEM PLUVIAL DIRECIONADA PARA CAIXA 
SEPARADORA DE AGUA E ÓLEO, DESATIVAÇÃO DOS TANQUES SUBTERRANEOS DE ARMA-
ZENAMENTO DE COMBUSTÍVEIS, NA RUA DALMO TEIXEIRA, S/N, CENTRO, MUNICIPIO DE 
JURÚ  – NO ESTADO DA PARAIBA, PROCESSO Nº: 2016-004075/TEC/LA-0633.

NETO E LEITE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA – ME . – CNPJ N°01.636.267/0003-02 TONA 
PUBLICO QUE A SUDEMA- SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE, 
EMITIU A LICENÇA DE OPERAÇÃO Nº3458/2016 EM JOÃO PESSOA, 13 DE OUTUBRO DE 2016 
– PRAZO DE 180 DIAS. PARA A ATIVIDADE DE: COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS E 
LUBRIFICANTE EM GERAL (GASOLINA, ALCOOL, OLEO DIESEL), NA RUA JOÃO ELIAS RA-
MALHO, S/N, CENTRO, MUNICIPIO DE IMACULADA  – NO ESTADO DA PARAIBA, PROCESSO 
Nº: 2016-000044/TEC/LO-1369.

NETO E LEITE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME. – CNPJ N°01.636.267/0003-02 TONA 
PUBLICO QUE A SUDEMA- SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE, 
EMITIU A LICENÇA DE ALTERAÇÃO Nº3457/2016 EM JOÃO PESSOA, 13 DE OUTUBRO DE 
2016 – PRAZO DE 180 DIAS. PARA A ATIVIDADE DE: IMPLANTAÇÃO DO PISO DA ILHA DE 
ABASTECIMENTOEM CONCRETO COM DRENAGEM PLUVIAL DIRECIONADA PARA CAIXA 
SEPARADORA DE AGUA E ÓLEO, DESATIVAÇÃO DOS TANQUES SUBTERRANEOS DE ARMA-
ZENAMENTO DE COMBUSTÍVEIS, NA RUA JOÃO ELIAS RAMALHO, S/N, CENTRO, MUNICIPIO 
DE IMACULADA  – NO ESTADO DA PARAIBA, PROCESSO Nº: 2016-004079/TEC/LA-0636.

POSTO DE COMBUSTÍVEIS SÃO MIGUEL ARCANJO LTDA – ME . – CNPJ N°03.796.579/0001-
39 TONA PUBLICO QUE A SUDEMA- SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO 
AMBIENTE, EMITIU A LICENÇA DE OPERAÇÃO Nº3468/2016 EM JOÃO PESSOA, 13 DE OU-
TUBRO DE 2016 – PRAZO DE 180 DIAS. PARA A ATIVIDADE DE: COMERCIO VAREJISTA DE 
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE EM GERAL (GASOLINA, ALCOOL, OLEO DIESEL), NA RUA 
PROJETADA, S/N, CENTRO, MUNICIPIO DE TAVARES  – NO ESTADO DA PARAIBA, PROCESSO 
Nº: 2016-000060/TEC/LO-1376.

POSTO DE COMBUSTÍVEIS SÃO MIGUEL ARCANJO LTDA – ME . – CNPJ N°03.796.579/0001-
39 TONA PUBLICO QUE A SUDEMA- SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO 
AMBIENTE, EMITIU A LICENÇA DE ALTERAÇÃO Nº3467/2016 EM JOÃO PESSOA, 13 DE OU-
TUBRO DE 2016 – PRAZO DE 180 DIAS. PARA A ATIVIDADE DE: IMPLANTAÇÃO DO PISO DA 
ILHA DE ABASTECIMENTOEM CONCRETO COM DRENAGEM PLUVIAL DIRECIONADA PARA 
CAIXA SEPARADORA DE AGUA E ÓLEO, DESATIVAÇÃO DOS TANQUES SUBTERRANEOS DE 
ARMAZENAMENTO DE COMBUSTÍVEIS, NA RUA PROJETADA, S/N, CENTRO, MUNICIPIO DE 
TAVARES  – NO ESTADO DA PARAIBA, PROCESSO Nº: 2016-004078/TEC/LA-0635.

A presidente do Supremo Tri-
bunal Federal (STF), Cármen Lúcia, 
disse ontem que um preso custa, 
por mês, para os cofres públicos 
R$ 2,4 mil e um estudante do En-
sino Médio, R$ 2,2 mil. Segundo a 
ministra, os números mostraram 
que “alguma coisa está errada na 
nossa pátria amada”.

As afirmações da ministra foram 
feitas pela manhã, em Goiânia, onde 
ela participou de uma reunião entre 
secretários de Segurança Pública dos 
estados para debater o Plano Nacio-
nal de Segurança, que está em dis-
cussão pelo Governo Federal.

Segundo Cármen Lúcia, o 
combate à violência exige ações 
em conjunto entre os estados e a 
União. “Darcy Ribeiro fez em 1982 
uma conferência dizendo que, se 
os governadores não construís-
sem escolas, em 20 anos faltaria 
dinheiro para construir presídios. 
O fato se cumpriu. Estamos aqui 

Preso custa mais que um estudante
pArA O gOverNO

André Richter
Da Agência Brasil

reunidos diante de uma situação 
urgente, de um descaso feito lá 
atrás”, disse a ministra.

Na semana passada, a minis-
tra, que também preside o Conse-
lho Nacional de Justiça (CNJ), fez 
uma visita surpresa ao Complexo 

Penitenciário da Papuda, em Bra-
sília. Durante a inspeção, onde 
observou no local os mesmos pro-
blemas que atingem a maioria dos 
presídios brasileiros, como super-
lotação, carência de servidores e 
prestação precária de serviços.

Ministra diz que números mostram que “alguma coisa está errada na nossa pátria amada”

FOTO: Rodrigo Pozzebom/Agência Brasil
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Milhares de pessoas protestam nos
EUA contra propostas de Trump
Presidente eleito prometeu 
expulsar os imigrantes e 
banir os muçulmanos 

Milhares de pessoas 
saíram às ruas em todas as 
grandes cidades america-
nas para protestar contra 
as propostas do presidente 
eleito Donald Trump, de ex-
pulsar imigrantes e banir a 
entrada de muçulmanos no 
país. Os protestos ocorreram 
no dia em que foi anuncia-
do o resultado da eleição à 
presidência, com vitória do 
republicano que derrotou a 
candidata do Partido Demo-
crata, Hillary Clinton. Tam-
bém foram divulgados nessa 
quarta-feira os resultados 
das eleições de senadores e 
deputados. Os republicanos 
vão continuar dominando o 
Congresso porque elegeram 
a maioria de parlamentares 
nas duas Casas.

Com o avanço da conta-
gem de votos, os republica-
nos elegeram 51 senadores, 
contra 48 dos democratas. 
Na Câmara dos Deputados 
(também chamada de Câma-
ra dos Representantes), os 
republicanos elegeram 239 
deputados contra 193 repre-
sentantes dos democratas. 
O controle simultâneo, pelo 
Partido Republicano, da pre-
sidência dos Estados Unidos 
e também das duas Casas 
do Congresso surpreendeu 
não só os líderes democra-
tas, como também muitos 
republicanos, e é uma situa-
ção que não se via na poli-
tica norte-americana desde 
2006. Essa nova composição 
de poder está assustando e 
dividindo os líderes do Par-
tido Democrata. Muitos con-
sideram que os números do 
colégio eleitoral não repre-
sentam o sentimento da po-
pulação americana.

Outros, como a candida-
ta democrata Hillary Clinton 
e o presidente Barack Obama, 
estão fazendo apelo para que 
todos aceitem o resultado das 
urnas. Ontem, Hillary  disse 
que o resultado causa dor, 
mas insistiu que os demo-
cratas devem se manifestar 
nas urnas. Obama vai receber 
Donald Trump hoje na Casa 
Branca para iniciar o proces-
so de adaptação do presiden-
te eleito, que tomará posse 
em 20 de janeiro de 2017. 
Hillary Clinton também será 
recebida por Obama.

Protestos
Apesar do apelo feito 

por Hillary e Obama, milha-
res de pessoas marcharam 
espontaneamente pelas ruas 
das principais cidades dos 
Estados Unidos para protes-
tar. Entoando cânticos como 
“Trump não é meu presiden-
te”, manifestantes levavam 
cartazes com palavras de 
ordem contra as políticas 
anunciadas por Trump, du-
rante a campanha eleitoral. 
A maior parte dos cartazes 
protestava contra o anúncio 
de Tramp de que expulsará 
imigrantes ilegais e barrará a 
entrada de  muçulmanos em 
território norte-americano. 
As manifestações começa-
ram em Nova York e Chicago, 
mas depois se espalharam 
por dezenas de cidades.

 Em Nova York, milhares 
marcharam de vários locais 
pela cidade em direção ao 
prédio do presidente eleito 
dos Estados Unidos Donald 
Trump. O prédio, chamado 
Trump Tower, é um dos mais 
imponentes de Manhattan, 
que é a área central de Nova 
York. Em Nova York, pelo me-
nos 65 pessoas foram presas 
nos protestos.

Em Chicago, no Estado 
de Illinois, centenas de ma-
nifestantes marcharam pelo 
centro da cidade e se reuni-
ram em frente à Torre Trump 
para expressar indignação 
pelo fato de o republicano 
ter sido eleito. Em Washin-
gton, os manifestantes pro-
testaram nas ruas em frente 
ao Hotel Trump, um prédio 
inaugurado poucos dias an-
tes da eleição do novo presi-
dente dos Estados Unidos.

Centenas de pessoas fo-
ram às ruas do centro de Los 
Angeles, no estado da Cali-
fórnia, para expressar sua 
repulsa ao presidente eleito 
Donald Trump. O Departa-
mento de Polícia informou 
que houve 13 prisões duran-
te as manifestações. Muitas 
pessoas se reuniram em fren-
te à prefeitura para protes-
tar contra Trump. Dezenas 
de ônibus que servem como 
transporte público amanhe-
ceram com as laterais pinta-
das com um palavrão ao lado 
da palavra Trump. Também 
houve protestos em Oakland, 
outra cidade da Califórnia.

Em Seattle, no Estado 
de Washington, os protestos 
bloquearam as ruas do cen-
tro da cidade. Em Boston, 
capital do Estado de Massa-
chusetts, milhares de mani-
festantes também protesta-
ram contra Donald Trump. 
Os manifestantes cantaram 
“Trump não é meu presiden-
te”, “Não ao facista” e “Não 
seremos silenciados”.

José Romildo
Da Agência Brasil

Donald Trump e Obama apertam as mãos durante o primeiro encontro na Casa Branca após a eleição do republicano para presidente

O presidente dos Esta-
dos Unidos, Barack Obama, 
teve um encontro com o seu 
sucessor, Donald Trump, on-
tem (10) pela manhã, na Casa 
Branca, para acertar a tran-
sição entre o atual e o futu-
ro governo. No final, Obama 
disse que a conversa entre os 
dois foi “excelente”.

Obama e Trump passa-

ram cerca de uma hora e meia 
juntos no Salão Oval da Casa 
Branca. Obama disse que su-
geriu ao presidente eleito 
uma “transição bem-sucedida 
entre nossas presidências”.

“Como eu disse ontem 
à noite, minha prioridade 
número um nos próximos 
dois meses é tentar facilitar 
a transição que garanta que 
nosso presidente eleito seja 
bem-sucedido”, disse Obama. 

A posse do novo presidente 
será no dia 20 de janeiro.

Obama disse que ficou 
“encorajado” pelo interesse 
do presidente eleito Trump 
de trabalhar com a sua equi-
pe em questões relevantes do 
país. “Acredito que é impor-
tante para todos nós, inde-
pendentemente do partido, e 
independentemente de pre-
ferências políticas, trabalhar 
em conjunto.”

O presidente norte-a-
mericano disse que os dois 
falaram sobre questões de 
organização administrativa 
e sobre política interna e ex-
terna.

“Eu quero enfatizar a você 
como presidente eleito”, disse 
Obama, referindo-se a Trump, 
“que agora vamos querer fazer 
tudo para ajudá-lo a ter suces-
so, porque, se você conseguir, 
o país tem êxito”.

Processo de transição é iniciado
Da Agência Brasil

O novo presidente dos 
Estados Unidos (EUA), Do-
nald Trump, deve frear a luta 
contra as mudanças climáti-
cas. A postura não deve afetar 
tanto a indústria ou a tecnolo-
gia, mas a cooperação política 
e internacional perderia um 
grande impulsionador com 
um potencial efeito dominó 
sobre as economias emer-
gentes. É com essa preocupa-
ção que cientistas e ativistas 
veem a eleição do magnata.

“Difícil prever o que ele 
fará de verdade. Mas, uma coi-
sa é certa: não é de se esperar 
uma ação convicta como aque-
la de Barack Obama”, afirma à 
Ansa Carlo Carraro, vice-presi-
dente do grupo de trabalho do 
Painel Intergovernamental de 
Mudanças Climáticas (IPCC), 

órgão ligado à Organização 
das Nações Unidas (ONU). 
Caso a perda de liderança dos 
EUA se confirme, isso causará 
um efeito nos países em de-
senvolvimento.

Para um dos membros 
do IPCC, Thomas Stocker, 
“seria crítica” uma postura 
de menos empenho norte-a-
mericano sobre o tema. Ele 
lembra que o plano para o de-
senvolvimento da infraestru-
tura, apresentado durante a 
campanha eleitoral, vai andar 
na “direção errada”, privile-
giando fontes fósseis de ener-
gia ou “reduzindo as metas 
ambientais nas atividades de 
fracking (método que possi-
bilita a extração de combustí-
veis líquidos) e perfuração no 
Ártico”.

Nas posições de Trump 
e de seus apoiadores, cita o 

climatologista Sandro Fuzzi, 
do Instituto de Ciências da At-
mosfera e do Clima (CNR) da 
Itália, “há uma subestimação 
do problema ambiental”. Por 
diversas vezes na campanha, 
o nova-iorquino disse que as 
“mudanças climáticas” eram 
um problema “inventado” pe-
los chineses para frear a eco-
nomia dos Estados Unidos.

Porém, os EUA não pode-
rão sair facilmente do acordo 
sobre o clima assinado pelo 
presidente Obama durante a 
Conferência do Clima de Pa-
ris, a COP21, como lembrou 
a presidente do evento e mi-
nistra do Meio Ambiente da 
França, Ségolène Royal.

O líder da organização 
não governamental (ONG) 
italiana Kyoto Club lembra 
que o documento assinado 
em Paris “não prevê sanções” 

para os países que não cum-
prirem as metas. Com isso, 
Trump pode não respeitar 
“esse empenho” mundial e, 
simplesmente, não atingi-lo.

 Entre os principais pon-
tos do Acordo de Paris está 
o compromisso de manter 
o aumento da temperatu-
ra global abaixo dos 2oC em 
relação aos níveis pré-indus-
triais e fazer esforços para 
limitar esse crescimento a 
1,5oC. Além disso, os signa-
tários assumiram o compro-
misso de evitar o lançamento 
de gases que causem o efeito 
estufa, e os países mais ricos 
devem ajudar a financiar o 
combate às mudanças nas 
nações em desenvolvimento.

O diretor do Instituto de 
Pesquisa do Impacto Climático 
Postdam, Hans Joachim Schell-
nhuber, é mais pessimista. 

Acordo sobre clima está ameaçado
Da Agência Ansa

FOTO: Pablo Martinez Monsivais-Asscocieated Press/Estadão Conteúdo

O futuro presidente Donald 
Trump vai governar com apoio 
de maioria de republicanos no 
Congresso dos Estados Unidos. 
Na terça-feira (8), além de esco-
lher o novo presidente do país, os 
norte-americanos também ele-
geram senadores e deputados.

Embora as apurações ain-
da não tenham terminado, já é 
possível fazer um quadro apro-
ximado sobre como vai ficar a 

distribuição de cadeiras entre 
os partidos Republicano, que 
lançou Donald Trump como can-
didato, e Democrata, que teve 
como candidata Hillary Clinton.

Dos 100 parlamentares que 
compõem o Senado, 51 são 
correligionários de Trump, con-
tra 48 do Partido Democrata – 
uma cadeira ainda aguarda o 
fim da apuração). Já na Câma-
ra dos Deputados (chamada de 
Câmara dos Representantes), 
são 435 representantes: o Par-

tido Republicano elegeu 239, 
contra 193 representantes de-
mocratas - três cadeiras ainda 
não estão definidas.

O controle simultâneo 
pelo Partido Republicano da 
presidência dos Estados Uni-
dos e também das duas casas 
no Congresso surpreendeu 
não só os líderes democratas, 
como também muitos republi-
canos, e é uma situação que 
não se via na política norte-a-
mericana desde 2006.

Essa nova composição de 
poder assusta e divide os líderes 
do Partido Democrata. Muitos 
consideram que os números do 
colégio eleitoral não represen-
tam o sentimento da população 
americana porque é possível 
que, uma vez terminada a con-
tagem de votos, Hillary Clinton 
tenha mais votos populares do 
que o presidente eleito Donald 
Trump. Isso ocorreria porque os 
estados norte-americanos não 
dão aos candidatos a presidente 

os votos proporcionais ao núme-
ro de pessoas que votaram e sim 
ao número de delegados no co-
légio eleitoral.

Outros líderes democratas, 
como a candidata democrata 
Hillary Clinton e o presidente 
Barack Obama estão fazendo 
um apelo para que a população 
aceite o resultado das urnas, em 
uma tentativa de conter os pro-
testos que ocorrem em várias 
cidades do país, contra o resulta-
do do pleito.

Donald governará com maioria no Senado e Câmara 
Da Agência Brasil
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Em quase 70 anos, 
maior superlua será 
vista no próximo dia 14

17

Zika muda a forma como mulheres encaram a gravidez

Em um ano de epidemia
Débora Brito 
Repórter da Agência Brasil

FOTO: Divulgação/Agência Brasil

O som multiétnico e dan-
çante da banda brasiliense 
Muntchako é a atração dessa 
sexta-feira (11), do projeto 
Música do Mundo, realizado 
pela Fundação Espaço Cul-
tural da Paraíba (Funesc). O 
show acontece às 21h, na Sala 
de Concertos Maestro José Si-
queira. Os ingressos custam 
R$ 5 (meia-entrada) e R$ 10 
(inteira) e estão disponíveis 
com uma hora de antecedên-
cia na bilheteria do local.

O som Muntchako ganha 
corpo a partir de três vivên-
cias musicais distintas e que 
encontram na música instru-
mental o seu ponto comum. 
Os músicos Samuel Mota (gui-
tarra, sintetizadores e progra-
mações), Rodrigo Barata (ba-
teria e samplers) e Macaxeira 
Acioli (percussão e samplers) 
se uniram pela vontade de fa-
zer afrobeat e rapidamente 
caíram no gosto da cena bra-
siliense. Ritmos universais 
mesclados às batidas eletrô-
nicas, guitarradas, samplers, 
sintetizadores e o bom humor 
dos instrumentistas experien-
tes, fazem do Muntchako uma 
música instrumental rica, ex-
trovertida e acessível.

Uma pirâmide debruça-
da sobre o céu arquitetôni-
co de Brasília, assim surge o 
Muntchako em 2014, no nor-
te da asa em um tal de Cafo-
fo Records. No cerne da sua 
música, a fusão. Com uma 
intensa influência urbana do 
Cerrado, onde a multicultu-
ralidade brasileira predomi-
na, não há limites de defini-
ção para o Muntchako e os 
voos nunca param.

Seus integrantes já tran-
sitaram mundo afora com 
outros projetos. Rodrigo Ba-
rata com Sistema Criolina, 
Samuel Mota com Jah Live e 
GOG, Macaxeira Acioli com 
Cabruêra e Hypnotic Brass 
Ensemble (EUA). A união en-
tre a vontade de fazer música 
sem fronteira resultou em 
uma sonoridade única que 
passeia por uma variedade 
de ritmos e batidas sem se 
perder no caminho.

No final de 2015 a banda 
lançou dois singles gravados na 
Cafofo Records em Brasília. O 
primeiro, ‘Coqueirinho Verde’, 
com um remelexo suado e api-
mentado. O segundo, ‘Cardu-
me de Volume’, um narcotango 
batidão com participação mais 

que especial da funkeira cario-
ca Deize Tigrona.

Música do Mundo  
O projeto é uma ação 

promovida pela Fundação 
Espaço Cultural da Paraí-
ba (Funesc), que tem como 
objetivo a valorização dos 
artistas e da música contem-
porânea. A cada edição, ar-
tistas brasileiros e de outros 
países ocupam o palco da 
Sala de Concertos. O lança-
mento aconteceu em agosto 
de 2015. Uma das caracterís-
ticas do projeto é o preço po-
pular do ingresso, de forma a 
permitir ao público acesso às 
atrações de qualidade inter-
nacional.

Banda Muntchako traz groove 
latino e afrobeat instrumental

Caras mostra Lucy Alves e  
belezas naturais da Paraíba

AÇÃO CULTURAL DA FUNESC

O medo das consequên-
cias da infecção do vírus zika 
e o impacto emocional das 
primeiras notícias sobre a 
epidemia mudaram o signifi-
cado da gravidez para a mu-
lher brasileira desde o fim de 
2015. Hoje completa um ano 
desde que o Ministério da 
Saúde decretou a epidemia 
como Situação de Emergên-
cia em Saúde Pública de Im-
portância Nacional.

A técnica de enferma-
gem Rosângela Veloso tra-
balha há mais de 20 anos no 
Centro Integrado de Saúde 
Amaury de Medeiros, conhe-
cida como maternidade da 
Encruzilhada, no Recife (PE). 
Acostumada à rotina de auxi-
liar os médicos nos exames 
de ultrassom, ela conta que a 
epidemia afetou o comporta-
mento das pacientes. 

“Antigamente, a preocu-
pação era o sexo, hoje em dia 
é o tamanho da cabeça. Os 
médicos dizem que a fase da 
gravidez mais atuante para 
desencadear a síndrome é 
de cinco meses em diante, 

mas no primeiro ultrassom 
ela já quer saber o tamanho 
da cabeça”, relata Rosângela. 
O obstetra e gestor executi-
vo da maternidade, Olímpio 
Moraes Filho, tem a mesma 
impressão de sua colega.

 “Antigamente as mulhe-
res iam felizes fazer ultras-
som, hoje parece que estão 
entrando numa câmara de 
gás, parece uma tortura, é 
um medo tremendo. A gravi-
dez tornou-se um sofrimento 
muito grande para as mulhe-
res e não estamos oferecen-
do informações seguras para 
elas, porque a zika surgiu há 
pouco tempo”.

A percepção dos profis-
sionais da maternidade com-
prova-se por estudos feitos 
com as grávidas. O Instituto 
Patrícia Galvão e o Data Po-
pular divulgaram pesquisa 
com gestantes de todas as 
regiões do País que fizeram 
o pré-natal pelo SUS, no con-
texto da epidemia. O estudo 
mostra que 6 em cada 10 têm 
medo de fazer o ultrassom e 
descobrir que o bebê tem mi-
crocefalia. Apesar do temor, 
mais da metade delas gosta-
riam de fazer mais exames 

durante o pré-natal. A pes-
quisa revela ainda que 31% 
dessas mulheres não pro-
gramaram a gravidez, 23% 
temem o período da gesta-
ção devido à possibilidade 
do bebê ter algum problema 
e 99% delas sabem que se a 
gestante for infectada pelo 
zika, o bebê pode ter micro-
cefalia.

A preocupação é ain-
da maior entre aquelas que 
não planejaram a gestação, 
realidade comum entre as 
pacientes da maternidade 
da Encruzilhada. “Nós temos 
uma clientela normalmente 
de baixa renda, com pouca 
informação. Só procura in-
formação a respeito da zika 
e dos males que o mosquito 
provoca quando engravidam.  
A maioria do nosso público é 
jovem, meninas com menos 
de 20 anos. Elas chegam aqui 
amedrontadas, com pouca 
informação sobre como lidar 
com aquela situação, porque 
para elas é tudo muito novo. 
E agora mais essa problemá-
tica do vírus com a probabi-
lidade do bebê nascer com 
sequelas.”, relata a técnica de 
enfermagem Vilma Martins.

Banda brasiliense vem desenvolvendo uma música instrumental rica, extrovertida e acessível

Já está nas bancas de 
revista de todo o País a nova 
edição da Revista Caras com 
uma ampla  reportagem com 
a atriz e cantora paraibana 
Lucy Alves, uma das revela-
ções da novela Velho Chico. 
A mídia espontânea é resul-
tado de uma parceria do Go-
verno do Estado, por meio da 
Empresa Paraibana de Turis-
mo (PBTur), e da Gol Linhas 
Inteligentes, contando ainda 
com o apoio da Associação 
Brasileira de Bares e Restau-
rantes (Abrasel), Hotel Fa-
zenda de Pai Mateus e Hard-
man Praia Hotel.

No dia de ontem, Lucy 
Alves anunciou no seu perfil 
no Twitter a sua indicação 
pela Associação Paulista dos 
Críticos de Arte para concor-
rer como a melhor atriz do 

ano. A paraibana concorre 
pela interpretação do perso-
nagem Luzia na novela Velho 
Chico, da Rede Globo. O prê-
mio, um dos mais importan-
tes do Brasil, vai consagrar 
os artistas e trabalhos em 
sete categorias.  A presidente 
da PBTur, Ruth Avelino, dis-
se que a atriz é, atualmente, 
um dos principais nomes da 
cultura paraibana. “Lucy se 
destacou como intérprete e 
agora como atriz. Esse reco-
nhecimento nacional eleva o 
nome da Paraíba”, declarou.

Para produzir a repor-
tagem da Revista Caras, uma 
equipe de jornalistas esteve 
com a atriz no início de outu-
bro em algumas cidades parai-
banas. Primeiramente, o grupo 
esteve em Cabaceiras, visitan-
do o Lajedo do Pai Mateus para 

ser utilizado como cenário de 
algumas fotografias. O local, 
inclusive, foi cenário para a 
produção de filmes e novelas 
da Rede Globo, a exemplo de 
‘Aquele Beijo’ de 2011.

Também foram utilizados 
cenários em João Pessoa e no 
Litoral Sul do Estado, a exem-
plo da Costa de Conde. Ruth 
Avelino informou que ações 
de divulgação do Destino Pa-
raíba por intermédio da mídia 
espontânea é positivo. “Não é a 
primeira vez que a revista Ca-
ras vem ao nosso Estado pro-
duzir reportagens especiais. 
Em junho, eles vieram com a 
também atriz Bárbara Reis, 
que interpretou o papel de Do-
ninha, na primeira fase da no-
vela Velho Chico. Os resultados 
mostraram-se positivos”, avalia 
a executiva paraibana.

Os riscos da epidemia 
e o desconhecimento sobre 
os reais efeitos da Síndrome 
Congênita do Zika levaram o 
Ministério da Saúde, e em se-
guida a Organização Mundial 
da Saúde, a recomendarem 
que as mulheres adiassem os 
planos de engravidar. A reco-
mendação acendeu o debate 
acerca do planejamento fami-
liar e dos direitos relacionados 
à reprodução e à sexualidade.

Para a representante do 
Fundo de População das Na-
ções Unidas, Fernanda Lopes, 
a crise trouxe uma oportuni-
dade de falar sobre os direitos 
reprodutivos e planejamento 
familiar.  “A epidemia do vírus 
zika revela primeiro que os 
direitos das mulheres não são 
considerados como direitos de 
primeiro plano, em especial 
o direito em decidir por uma 

gravidez nesse momento, den-
tro desse contexto de emer-
gência sanitária, em especial, 
o direito de planejar de forma 
voluntária, sem coerção, sem 
discriminação, sem violência a 
sua vida reprodutiva”, defende 
Fernanda.

A decisão de engravidar 
ou não e quantos filhos ter é 
um direito previsto na Cons-
tituição Federal. O artigo 226 
diz que o casal tem liberdade 
de planejar sua vida familiar 
e reprodutiva e o Estado deve 
garantir os recursos para 
exercício desse direito. A re-
comendação para adiar ou 
planejar a gravidez esbarra 
em outro direito: o de acesso 
aos métodos contraceptivos, 
principalmente entre a popu-
lação que está mais vulnerá-
vel à epidemia. As Unidades 
Básicas de Saúde deveriam ter 

todos os métodos contracep-
tivos disponibilizados para a 
população. Mas, na prática, 
há dificuldades para atender 
toda a demanda. Os postos de 
saúde passam por problemas 
semelhantes. Em João Pessoa, 
uma das unidades de saúde 
da família oferece todos os 
métodos contraceptivos, mas 
os que são mais utilizados, 
pílula combinada e injetável, 
acabam logo. A remessa que 
deve ser enviada anualmente 
pelo Ministério da Saúde para 
municípios acima de 500 mil 
habitantes não chega no pra-
zo. A coordenadora de Saúde 
da Mulher e da Rede Cegonha 
de João Pessoa, Tanea Lucena, 
reforça que a oferta de todos 
os métodos é essencial para o 
trabalho de planejamento fa-
miliar, principalmente entre 
jovens e adolescentes.

Crise trouxe à tona o planejamento

Banda é a 
atração de hoje 
do projeto 
Música do 
Mundo, no 
Espaço Cultural, 
a partir das 21h
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Maior superlua será vista no dia 14 
Após quAsE 70 ANOs

Satélite vai estar à menor 
distância do planeta desde 
1948, a 355 mil quilômetros

Lígia Morais
especial para O Estado

Os brasileiros ainda 
compravam em cruzeiros, o 
presidente era Eurico Gaspar 
Dutra e os televisores não 
existiam no País na última 
vez em que a Lua esteve tão 
perto da Terra. Na próxima 
segunda-feira, 14, o satélite 
vai estar à menor distância 
do planeta desde 1948, cer-
ca de 355 mil quilômetros, 
o que faz do fenômeno uma 
super-superlua. O interva-
lo médio entre o satélite e a 
Terra é de aproximadamente 
384 mil quilômetros. A dife-
rença entre as duas posições 
lunares daria para percorrer 
o Brasil quase sete vezes, de 
norte a sul.

A superlua ocorre quan-
do a Lua cheia ou nova atinge 
o perigeu, o ponto mais pró-
ximo da Terra em sua órbita 
mensal. A trajetória da Lua é 
elíptica e, como ela não faz 
um círculo perfeito ao redor 
da Terra, existem datas em 
que o satélite está mais pró-
ximo ou distante do planeta. 
A superlua é um fenômeno 
comum, que ocorre em mé-
dia seis vezes por ano. Em 
2016, são três consecutivas, 
nos dias 16 de outubro, 14 de 
novembro e 14 de dezembro. 
Em outubro e dezembro, a Lua 

Médico nega soro e 
paciente morre em sp

A Polícia Civil de Franca investiga 
a morte de uma advogada de 69 anos 
que foi picada por uma cobra e não 
teria recebido atendimento médico 
na rede pública por possuir plano de 
saúde particular. O caso foi registrado 
como omissão de socorro e o médi-
co poderá responder por homicídio 
culposo (quando não há intenção de 
matar). Segundo o juiz aposentado Nil-
ton Messias de Almeida, sua mulher, a 
advogada Maria José Alves de Almeida, 
foi picada por uma jararaca na semana 
passada, quando seguia para uma ca-
pela no interior da fazenda da família, 
em Patrocínio Paulista (SP). 

Acusado de estupro 
não terá o CRM

O Conselho Regional de Medici-
na do Estado de São Paulo (Cremesp) 
decidiu que vai indeferir o registro 
profissional (CRM) do aluno de Medicina 
da Universidade de São Paulo (FMUSP) 
acusado de estupro por alunas da gra-
duação, “até acesso integral aos autos 
de sindicância e processo da faculda-
de.” “O Cremesp não pode furtar-se à 
sua missão e responsabilidade legal de 
proteger a Medicina e a sociedade”, diz 
a decisão. O órgão pediu à faculdade a 
cópia dos procedimentos administrati-
vos a que foi submetido Daniel Tarciso 
da Silva Cardoso, de 34 anos. Ele é acu-
sado de estuprar uma aluna de Enfer-
magem em 2012. Também é suspeito 
pelo estupro de pelo menos uma outra 
estudante.

Decapitados são 
achados em carro 

Quatro corpos decapitados fo-
ram encontrados dentro de um carro 
roubado, na noite desta quarta-feira, 
9, em Alvorada, na Região Metropo-
litana de Porto Alegre. Segundo a 
polícia, são todos homens, com pés 
e mãos amarrados e sinais de tortu-
ra. A autoria e motivação dos crimes 
estão sendo investigadas. Os policiais 
chegaram ao local, na Rua Tupã, no 
bairro Salomé, depois de acionados 
por moradores. De acordo com relatos 
de testemunhas, homens fortemente 
armados abandonaram o veículo Nis-
san Lifan de cor branca e fugiram em 
outro automóvel.

Jô revela bebida de 
sua famosa caneca

Na última terça-feira, 8, Jô 
Soares finalmente revelou o que 
bebe em sua famosa caneca duran-
te as apresentações de seu progra-
ma. Jô entrevistava a atriz Danielle 
Winits e acabou contando o segre-
do. O garçom Alex estava servindo 
vinho para a atriz e o apresentador 
recusou, deixando escapar: “Vinho 
para mim não, obrigado. Eu tenho 
meu guaraná aqui e eu brindo com 
ela. Vixi, falei que era guaraná. 
Mentira, gente, é água”, disse.Sem-
pre de bom humor, Jô ainda tentou 
disfarçar, mas percebeu que tinha 
acabado com o mistério.

Tênis é feito com 
plástico do oceano

Em parceira com a ‘Parley for the 
Oceans’, a Adidas acaba de lançar o ‘Ul-
tra Boost’, famoso tênis de performan-
ce da marca, feito com plástico retirado 
do oceano. As camisas de futebol dos 
clubes ‘Bayern de Munique’ e ‘Real 
Madrid’ também trazem o material na 
composição. Com design inspirado nas 
ondas do mar, o ‘Ultra Boost Uncaged 
Parley’ é uma malha feita da mistura 
de ‘Ocean Plastic’ (95%) e poliéster 
reciclado (5%). Os cadarços, a base, 
o suporte do calcanhar e o forro foram 
feitos de materiais reaproveitados. 

O fenômeno superlua acontece quando a luz cheia ou nova atinge o perigeu, o ponto mais próximo da Terra em sua órbita mensal

fica cheia no mesmo dia em que 
atinge o perigeu. Neste mês, ela 
entra na fase cheia duas horas 
antes, o que faz com que esta 
seja uma superlua ainda maior. 
A agência espacial norte-ameri-
cana Nasa afirmou que ela deve 
chegar a um tamanho 14% 
superior e ficar 30% mais bri-
lhante do que uma Lua cheia no 
ápice da sua órbita.

Um fenômeno como esse 
só deve ocorrer novamente no 
dia 25 de novembro de 2034. 
Do Observatório do Instituto 
de Astronomia da Universi-
dade de São Paulo (IAG-USP), 
em Valinhos (SP), Messias Fi-
dêncio Neto afirma que visual-
mente a diferença entre a su-
perlua de novembro e outras 
superluas não é percebida a 
olho nu. “É possível ver a mu-
dança se você observar pelo 

telescópio, medir o diâmetro 
e olhar nos mínimos detalhes”, 
diz o técnico do Observatório 
Abrahão de Moraes.

“Nos próximos anos ha-
verá outras superluas, que 
vão estar um pouco mais lon-
ge, mas para nós a diferença é 
mínima”, afirma Messias. Ele 
recomenda, para os curiosos 
pelo fenômeno, que obser-
vem a Lua nascendo, perto 
do horizonte leste do céu. “O 
que ocorre é uma ilusão de 
que o satélite parece ainda 
maior, mas essa técnica de 
observação também pode ser 
utilizada para qualquer outra 
Lua cheia”, comenta.

No Brasil, o ápice da su-
perlua vai ocorrer durante o 
dia, às 11 horas e 52 minutos 
do dia 14 de novembro, o que 
dificulta a visibilidade. Ape-

sar disso, o técnico diz que, 
na noite anterior e na própria 
noite do dia 14, a Lua já vai 
estar maior do que o normal e 
será possível observar o fenô-
meno nesses períodos.

O técnico do Observa-
tório apontou que a melhor 
maneira de ver a superlua é 
em lugar aberto, distante da 
iluminação urbana. “Fora da 
cidade ou em uma montanha, 
onde a interferência atmos-
férica é menor, já que muitas 
vezes a poluição, as luzes e os 
prédios escondem o horizon-
te e só fica possível observar 
a Lua quando ela estiver bem 
no alto do céu”, afirma.

“O termo superlua entrou 
para o senso comum nos últi-
mos anos. Originalmente, era 
uma palavra da astrologia mo-
derna para nomear uma Lua 

nova ou cheia que estava 90% 
mais próxima da Terra dado 
a sua órbita”, explica a Nasa. 
Para a agência, hoje o termo 
foi popularizado e se refere de 
uma forma abrangente a uma 
Lua cheia que está mais próxi-
ma da Terra do que o normal.

No dia 14, a Terra deve 
receber um pouco mais de luz 
que a Lua reflete do Sol, mas o 
fenômeno não tem nenhuma 
influência gravitacional sobre 
o planeta. O técnico do Obser-
vatório também comenta que 
a Lua cheia não é a melhor 
fase para se observar o saté-
lite pelo telescópio, já que o 
Sol a ilumina de frente e fica 
mais difícil de ver os deta-
lhes. “O que a superlua tem de 
mais importante é despertar a 
curiosidade astronômica nas 
pessoas”, afirma Messias.
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Amanhã, em alusão ao Dia Nacional 
da Prevenção à Audição, que ocorreu 
ontem, serão disponibilizados orienta-
ções relacionadas à saúde auditiva para 
a população em geral, e, em especial, a 
pacientes com algum tipo de perda au-
ditiva. O evento, que tem como suporte 
duas tendas, acontecerá, a partir das 15 
horas, no Largo da Gameleira, bairro 
de Tambaú, João Pessoa. O objetivo é 
informar, que para cada tipo de perda 
auditiva, existe uma solução.

De acordo com a organizadora 
do evento, Siumara Bergmann, este 
será um momento único, dedicado à 
boa audição e a troca de informações. 
“A meta é contribuir para uma me-
lhor qualidade de vida dos pacientes e 
mostrar que as inovações tecnológicas 
surgem para melhorar sensivelmente 
a audição e a comunicação de pessoas 
com determinados tipos de deficiência 
auditiva”, explicou.

No local serão instaladas duas ten-
das, com profissionais capacitados, para 
receber e orientar a população sobre 
perdas auditivas, tratamentos e inova-
ções tecnológicas. Para a Fonoaudió-
loga da Politec Saúde Paraíba, Rogéria 
Dias, o evento é de extrema importân-
cia, pois leva informação e conhecimen-
to. A especialista ainda lembra que “A 
audição é um dos sentidos mais impor-
tantes para se ter uma boa comunica-
ção, por este motivo é necessário cuida-
do redobrado e acompanhamento com 
especialista da área”, defendeu.

A ação é promovida pela empresa 
Cochlear, líder global em soluções au-
ditivas implantáveis. Entre as soluções 
para problemas auditivos, que serão 
apresentadas durante o evento, estão o 
Sistema Baha e o Implante Coclear.

O Sistema Baha é um tipo de pró-
tese auditiva óssea ancorada e surge 
como uma alternativa para resolver 
casos em que os aparelhos convencio-
nais não atendem as necessidades do 
paciente com problemas auditivos. É 

capaz de melhorar consideravelmente 
a audição e a qualidade de vida de pes-
soas com determinados tipos e grau de 
deficiência auditiva.

 Já o implante coclear é uma boa 
solução para pessoas com perda audi-
tiva moderada a profunda em ambos 
os ouvidos que não mais têm benefí-
cios com os aparelhos auditivos. É um 
dispositivo médico que imita a função 
de audição natural do ouvido interno. 
Ao contrário dos aparelhos auditivos, 
que simplesmente amplificam o som, os 
implantes cocleares desviam da parte 
danificada do ouvido interno e enviam 
os sinais elétricos diretamente ao nervo 
auditivo.

 Como os implantes cocleares esti-
mulam o nervo auditivo, diretamente, 
o som pode ser ouvido mais claramente 
do que algumas pessoas experimentam 
com os aparelhos auditivos. Entre todas 
as deficiências, a auditiva ocupa o 3º lu-
gar. Estima-se que 16% da população 
mundial é afetada por problemas na 
audição.

Os pacientes com perda auditiva 
devem procurar um médico otorrino-
laringologista, que fará o encaminha-
mento para os serviços de referência, 
onde acontecerá o acompanhamento 
adequado e realização de exames ne-
cessários.

Os portadores de deficiência audi-
tiva que necessitarem usar um sistema 
de vibração ancorado ao osso (Sistema 
Baha) ou um implante Coclear deve ser 
encaminhado para uma fonoaudióloga, 
que fará uma avaliação mais detalhada. 
Os planos de saúde e o Sistema Único de 
Saúde (SUS) fazem o procedimento. Em 
João Pessoa o atendimento ambulatorial 
é realizado no Hospital Edson Ramalho e 
na Funad. Já as cirurgias são realizadas 
no Hospital Universitário Lauro Wander-
ley (HULW). Os pacientes com qualquer 
tipo de perda auditiva podem tirar dú-
vidas pelos sites www.queroescutar.com/
br ou www.cochlear.com/br.

Evento oferece informações 
sobre tratamentos na capital

sAÚDE AuDITIVA

A Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa) 
disponibiliza bulas de medi-
camento na internet por meio 
do bulário eletrônico. 

Ao todo, são 7.673 medi-
camentos cadastrados na in-
terface, que tem por objetivo 
permitir que a população e os 
profissionais da saúde consul-
tem informações relacionadas 
ao uso do produto, como rea-
ções adversas, indicação, pre-
caução, entre outros outros 
cuidados.

As bulas são incluídas 
automaticamente no bulário 
após a empresa solicitar o 
peticionamento eletrônico do 
medicamento junto à Agên-
cia, que precisa seguir alguns 

critérios estabelecidos pela 
Anvisa. Além disso, a Gerên-
cia-Geral de Medicamentos 
e Produtos Biológicos (GG-
MED), responsável pelo fun-
cionamento e organização do 
bulário, tem buscado dispo-
nibilizar também os fitoterá-
picos, os radiofármacos e os 
rótulos dos medicamentos.  

No bulário, além das bu-
las, existem conteúdos de edu-
cação em saúde, legislação da 
área de vigilância sanitária e 
endereços eletrônicos impor-
tantes.

Por meio da interface, a 
Agência contribui para uma 
consciência sanitária da popu-
lação por incentivar o consu-
mo seguro de medicamentos.

Uma sala de aula, duas 
turmas reunidas, professo-
res e bibliotecários atentos 
para ouvir a leitura de poe-
sias e redações produzidas 
pelos alunos. Ontem foi a vez 
das turmas de 4º e 5º ano da 
Escola Imaculada Conceição 
apresentarem o resultado dos 
trabalhos desenvolvidos du-
rante toda uma semana dedi-
cada à prática da leitura e da 
produção textual.  Foi mais 
uma etapa do Eu curto leitura, 
projeto desenvolvido pela Se-
cretaria de Educação de Cabe-
delo (Seduc), por meio do Se-
tor de Projetos Educacionais; 
em parceria com a Secretaria 
de Cultura (Secult), através da 

Biblioteca Itinerante O livro 
em suas mãos. O projeto, cuja 
dinâmica envolve a presen-
ça da biblioteca nas escolas 
como incentivo ao manuseio e 
à leitura dirigida, também visa 
atuar como apoio ao trabalho 
rotineiro dos professores em 
sala de aula. O projeto, que 
teve início no mês de setem-
bro e vai até o final de novem-
bro, reúne turmas do 4º e 5º 
ano de 14 escolas da Rede Mu-
nicipal de Ensino. O Biblioteca 
Itinerante foi criado em Cabe-
delo em 2006, com o apoio do 
então secretário de Cultura 
Altimar Pimentel, dentro do 
Projeto Cooperar, do Governo 
do Estado.

Paciente pode consultar 
bula de remédio na web

Cabedelo incentiva a 
leitura e produção textual 

LANÇAMENTO DA ANVIsA

LIVRO EM suAs MÃOs
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Correios anunciam plano para evitar déficit em 2017

Demissão voluntária
O presidente dos Cor-

reios, Guilherme Campos, in-
formou ontem que vai apre-
sentar aos funcionários, nos 
próximos dias, um plano de 
demissão incentivada (PDI) 
para evitar que o caixa da 
empresa chegue a zero no 
próximo ano. Segundo ele, a 
empresa aguarda a aprova-
ção do plano pelo Ministério 
do Planejamento para a libe-
ração de um empréstimo do 
Banco do Brasil, no valor de 
R$ 750 milhões, que vai ser 
usado para iniciar as demis-
sões.

“Não é novidade para 
ninguém a situação bem gra-
ve que a empresa passa”, disse 
Campos, explicando que, em 
2015, os Correios fecharam 
o ano com prejuízo de R$ 2,1 
bilhões e que a previsão, para 
2016, é de prejuízo de quase 
R$ 2 bilhões. Ele ressaltou 
que houve queda de receita, 
mas que isso não represen-
tou gasto financeiro, porque 
a empresa ainda tem recur-
sos em caixa. “Mas o caixa vai 
apertar a partir do ano que 
vem, caso as mudanças não 
sejam aprovadas”, afirmou.

O plano de demissão in-
centivada dos Correios é vol-
tado para funcionários com 
mais de 55 anos, aposenta-
dos ou com tempo de serviço 
para requerer a aposenta-
doria. A empresa tem pouco 
mais de 117 mil funcionários 
e em torno de 13 a 14 mil es-
tariam elegíveis para o assi-
nar o termo.

Andreia Verdélio 
Da Agência Brasil

Impostômetro chega 
a R$ 1,7 trilhão

O Impostômetro, ferramenta 
da Associação Comercial de São 
Paulo (ACSP) que calcula em tempo 
real os impostos, taxas e contri-
buições arrecadados no País desde 
o início do ano, irá alcançar, hoje, a 
marca de R$ 1,7 trilhão. Em 2015, 
esse valor foi registrado também 
no dia 11 de novembro. A cifra po-
derá ser vista às 7 horas no painel 
em frente à sede da associação, no 
centro da capital paulista.

Internet: deflação 
passa para 0,78%

O Índice de Inflação na Internet, 
conhecido como E-flation, passou de 
-0,38% em setembro para -0,78%, 
de acordo com pesquisa realizada 
pelo Instituto Brasileiro de Executi-
vos de Varejo e Mercado de Consumo 
(Ibevar) em parceria com o Programa 
de Administração de Varejo (Provar).
Na comparação com outubro do ano 
passado, que apontava deflação de 
0,21%, a variação foi de 0,57 ponto 
porcentual. Nos últimos 12 meses, no 
entanto, o índice acumulou inflação de 
7,61%. De janeiro a outubro, o acu-
mulado ficou em 4,83%, o que repre-
senta recuo de 0,05 ponto em relação 
ao mesmo período do ano passado.

IGP-M apresenta 
queda de 0,11%

O Índice Geral de Preços - Mer-
cado (IGP-M) teve recuo de 0,11% 
na primeira prévia de novembro ante 
queda de 0,01% na primeira prévia 
do mesmo índice de outubro. A infor-
mação foi divulgada nessa quinta-fei-
ra, 10, pela Fundação Getúlio Vargas 
(FGV). Com o resultado, o índice acu-
mula aumento de 6,51% no ano e ele-
vação de 7,03% em 12 meses. A FGV 
informou ainda os resultados dos três 
indicadores que compõem a primeira 
prévia do IGP-M de novembro. O IPA-M, 
que representa os preços no atacado, 
caiu 0,29, após apresentar taxa de 
variação de 0,00% na primeira prévia 
de outubro. 

Lucro do Bradesco 
tem recuo de 21,5%

O lucro líquido contábil do Bra-
desco no terceiro trimestre, que já 
considera os números do HSBC Brasil, 
de R$ 3,236 bilhões, ficou abaixo da 
projeção de analistas do mercado 
financeiro. A cifra foi 20,9% menor 
que a de R$ 4,093 bilhões, conforme 
a média de 11 casas consultadas pelo 
Broadcast, serviço de notícias em 
tempo real do Grupo Estado, (Deuts-
che Bank, Goldman Sachs, BTG Pactual, 
Credit Suisse, Bank of America Merrill 
Lynch, Brasil Plural, Citigroup, JPMor-
gan, Morgan Stanley, UBS e uma casa 
que preferiu não ser identificada).

Frota de veículo do  
País será renovada

O ministro da Indústria, Comér-
cio Exterior e Serviços, Marcos Pereira, 
disse que o governo está trabalhando 
em um programa para renovar a frota 
de veículos do País. “Nós temos uma 
frota de 55 milhões de veículos, total. 
A ideia é ir eliminando veículos de 30, 
25 e 20 anos, na média de 800 mil a 
1 milhão por ano”, disse. Ele não de-
talhou, entretanto, como serão feitos 
os incentivos para que os donos de 
automóveis troquem seus veículos. 
A iniciativa fará parte do Programa de 
Sustentabilidade Veicular.

Correios passam por situação grave e fecharam 2015 com prejuízo de R$ 2,1 bilhões e vão pagar demissões com empréstimo do Banco do Brasil

Apesar do custo total de 
R$ 1,5 bilhão a R$ 2 bilhões 
para o PDI, que deve ser pago 
em até dois anos, a estimati-
va de economia com a folha 
de pagamento dos Correios é 
entre R$ 850 milhões e R$ 1 
bilhão por ano, nos próximos 
10 anos. Segundo Campos, a 
folha de pagamento consome 
dois terços do orçamento da 
empresa.

Termos de adesão
Para aderir ao PDI, o fun-

cionário que pedir demissão 

receberá as verbas rescisó-
rias referentes a férias e 13º 
salário e entrará normalmen-
te com pedido de aposenta-
doria no Postalis. Campos 
não comentou os problemas 
financeiros que também afe-
tam o fundo de pensão dos 
funcionários dos Correios, 
mas disse que haverá impac-
to na instituição com o pla-
no e que não há previsão de 
quanto deverá ser o ajuste no 
Postalis.

O benefício para quem 
aderir ao PDI será a indeniza-

ção a ser paga pela empresa. 
O valor seria calculado em 
função da média salarial dos 
últimos cinco anos e do tem-
po de serviço do funcionário 
na empresa, no máximo de 
35 anos; esse montante seria 
pago mensalmente, parcela-
do em dez anos.

“Se tivéssemos caixa, 
poderia ser pago no período 
mais curto”, disse o presiden-
te dos Correios, explicando 
que, caso não haja uma boa 
adesão ao PDI, “medidas 
mais duras terão que ser to-

madas”. A expectativa da em-
presa é que de 6 mil a 8 mil 
funcionários devem aderir ao 
plano, que ficará aberto até 
abril de 2017.

Não há previsão de con-
curso para substituição dos 
funcionários que aderirem 
ao plano de demissão. Se-
gundo o presidente dos Cor-
reios, o impacto será maior 
em setores administrativos e 
deverá ser compensado com 
realocação de funcionários, 
automatização de processos 
e tecnologia da informação.

FOTO: Reprodução/Internet

O volume de vendas 
do comércio varejista re-
cuou 1% na passagem 
de agosto para setem-
bro deste ano. Segundo 
dados da Pesquisa Men-
sal de Comércio (PMC), 
divulgada ontem pelo 
Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística 
(IBGE), esse é o terceiro 
resultado negativo do 
setor nesse tipo de com-
paração, que acumula 
perdas de 2,4% entre 
julho e setembro.

O comércio varejis-
ta também teve quedas 
de 5,9% na compara-
ção com setembro de 
2015, de 0,8% na mé-
dia móvel trimestral, de 
6,5% no acumulado do 
ano e de 6,6% no acu-
mulado de 12 meses.

Na passagem de 
agosto para setembro, 
seis dos oito segmentos 
do comércio varejista 
tiveram queda. Entre 
os maiores recuos es-
tão aqueles registrados 
pelos setores de super-

mercados, alimentos e 
bebidas (-1,4%), de li-
vros, jornais e papelaria 
(-2%) e de móveis e ele-
trodomésticos (-2,1%).

Outros setores, com 
queda inferior à média 
de 1%, foram tecidos, 
vestuário e calçados 
(-0,7%), de combus-
tíveis e lubrificantes 
(-0,5%) e outros artigos 
de uso pessoal e domés-
tico (-0,3%). 

Equipamentos
O segmento de 

equipamentos e ma-
terial de informática 
manteve o mesmo vo-
lume de venda de agos-
to e a atividade de arti-
gos farmacêuticos e de 
perfumaria cresceu 1%.

Receita Nominal
A receita nominal 

do comércio varejista 
caiu 0,3% entre agosto 
e setembro, mas cresceu 
0,2% na média móvel tri-
mestral, 5,7% na compa-
ração com setembro de 
2015, 5,1% no acumu-
lado do ano e 4,4% no 
acumulado de 12 meses. 

Vendas do comércio 
varejista recuou 1% 

VAREJO NO BRASIL

Vitor Abdala
Da Agência Brasil

O primeiro prognóstico 
para a produção de cereais, le-
guminosas e oleaginosas para 
2017 estima uma safra de 
209,4 milhões de toneladas, 
13,9% superior ao total obti-
do em 2016. Os dados foram 
divulgados nessa quinta-feira, 
10, pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE). 
Todas as regiões devem 
mostrar aumento na produ-
ção: Norte (7,0%), Nordeste 
(51,0%), Sudeste (10,3%), Sul 
(5,5%), Centro-Oeste (18,7%).

A soja deve ter um aumen-
to de 7,6% na produção, como 
consequência de uma elevação 
de 0,5% na área a ser colhida e 
avanço de 7,1% no rendimento 
médio. No total, a safra de soja 

deve ter 7,3 milhões de tonela-
das a mais que em 2016.  Em 
relação ao milho, o País deve 
colher 27,8% mais do que em 
2016. Os produtores veem 
aumento de 3,7% na área 
a ser colhida e elevação de 
23,3% no rendimento médio. 
No total, a produção de milho 
do ano que vem deve ser 17,7 
milhões de toneladas maior 
que a deste ano.

Safra 2017 será de 209,4 mi 
de toneladas, aponta o IBGE

CEREAIS, LEGUMINOSAS E OLEAGINOSAS

Daniela Amorim
Da Agência Estado

O Banco do Brasil lan-
ça no dia 19 a conta digital, 
a Conta Fácil BB, totalmente 
movimentada pelo celular, 
para clientes com renda men-
sal de até R$ 4 mil mensais

Hoje o BB inicia a segun-
da fase do teste piloto da so-
lução digital. A primeira foi 
realizada com o cliente alta 
renda do banco, mas com 
foco no relacionamento e 

atraiu 1,3 milhão de clientes. 
“Nossa expectativa é ter 50% 
das novas contas no formato 
digital a partir de 2017”, afir-
mou Raul Moreira, vice-presi-
dente de Negócios de Varejo. 
Ou seja, o BB estima ter 1,8 
milhão de contas digitais das 
3,6 milhões de clientes novos 
que ingressam anualmente do 
banco, explica.

O serviço é focado em 
operações de movimentação 
e não inclui opções de inves-
timento. Os clientes podem 

movimentar mensalmente 
até R$ 5 mil e têm direito a um 
cartão de débito Elo. A con-
ta pode ser gratuita ou com 
uma tarifa mensal de R$ 9,90 
por mês, permitindo número 
maior de saques e extratos e a 
conversão da tarifa em bônus 
para celulares pré-pagos.

Moreira explicou que 
os saques digitais são pro-
gramados pelo celular e 
concretizados por meio da 
aproximação de aparelho do 
terminal de saque.

BB lança conta digital para 
movimentação pelo celular

CLIENTE COM RENDA ATÉ 4 MIL

Cynthia Decloedt
Da Agência Estado
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A aniversariante de hoje Myria Torres Maia, sua mãe Marta e a irmã Nara

Georgiana e Arnóbio Viana, ele é o aniversariante de hoje

FOTO: Arquivo

Dois Pontos

Empresários Gleryston Gue-
des, Igor Sá Ferreira e Fa-
biana Gama Carneiro Braga, 
Sras. Maria José Cavalcanti 
de Melo, Elenise Bandeira 
de Mello Barros, Ana Helena 
Ramalho, Maria Aparecida de 
Sarmento Gadelha, dentista 
Myria Torres Maia, conse-
lheiro do TCE, Arnóbio Viana, 
executiva Aline Magalhães 
Cavalcanti, produtor cultural 
Fernando Abath.

Parabéns

Lançamento

NA FUNDAÇÃO 
Casa de José Américo, 
às 19h de hoje, a es-
critora Neide Medeiros 
lança seu livro “Au-
tores e livros em con-
traponto”, seguida de 
abertura da exposição 
“A criança e a leitu-
ra: morada das lem-
branças”, com telas 
pintadas pela autora e 
por Miguel Bartollo. A 
obra será apresentada 
por Ana Maria Coutinho 
e a renda da venda 
dos livros será para a 
Casa da Criança com 
Câncer.

Contra ou a favor
ACONTECE hoje no auditório do Iesp um debate acerca 

da PEC 241 promovido pelo Diretório Central dos Estudantes 
daquela faculdade e para os alunos participantes, o evento 
valerá 10 horas de aula.

O debate será às 19h com as participações da deputada 
estadual Estela Bezerra, que é contrária à PEC e o deputado 
federal Pedro Cunha Lima, que é a favor, havendo ainda as par-
ticipações dos professores Ricardo Duarte e Gilbert Patsayev.

Fabiana Gama Carneiro Braga é a festejada aniversariante de hoje

20

Portugueses no Investe
JÁ EsTÃO confirmadas as presenças do presidente 

da Associação Empresarial de Portugal, Paulo Nunes de 
Almeida, do presidente da Câmara Municipal de Santo Tirso, 
Joaquim Couto e o vereador José Pedro Machado, do em-
baixador Jorge Cabral e do cônsul honorário de Portugal 
na cidade de Natal-RN, Francisco Facão Lamy, entre outros 
na 3a edição do Investe Nordeste 2016.

O evento será realizado dias 30 de novembro a 1 de 
dezembro no Hotel Sapucaia, na Praia de Tambaú. 

   O padre cantor Fábio de Melo 
ganha sua primeira biografia que 
será lançada este mês em São Paulo, 
seguida de outras capitais com selo 
da Globo Livros.
  O autor é o jornalista Rodrigo 
Alvarez, correspondente da TV Globo 
em Berlim, na Alemanha.

   Foi inaugurada ontem a nova sede do Sindicato das Empresas de Hospedagem e 
Alimentação de João Pessoa, que tem à frente o empresário Graco Parente. O evento contou 
com a presença do presidente da Federação Brasileira, Alexandre Sampaio.

Nacional

A sECRETÁRIA 
executiva de Ciência, 
Tecnologia e Inovação, 
Francilene Procópio 
Garcia está entre os 
28 membros nomeados 
pela Presidência da 
República para compor 
o Conselho Nacional de 
Ciência e Tecnologia.

A primeira 
reunião do Conselho, 
que tem o ministro 
Gilberto Kassab como 
secretário executivo, 
aconteceu ontem em 
Brasília-DF.

Medalha

    A urbanizadora Alphaville vai promover ação especial no próximo dia 26 com a 
participação dos empreendimentos Terras Alphaville Campina Grande e o Alphaville Paraíba, 
na BR 230/101. Trata-se do Alpha Day com promoções na compra dos imóveis.

Amigas para Sempre no Manaíra Shopping: Mércia Ferreira, Socorro Bronzeado e Eliane Freire

“Não se queixe por 
estar ficando velho. 
Pense nas pessoas que 
não puderam ter este 
privilégio”

“Desde que uma mulher 
tenha brilho nos olhos, 
nenhum homem irá reparar 
se ela tem rugas em 
volta deles”

S. BROWN DOLORES DEL RIO

Estimados Roberto e Yonne Pimenta na exposição das 
Mesas Natalinas no Manaíra Shopping

Justiça

NOs DIAs 1 e 2 de 
dezembro, a capital parai-
bana será sede do 109o 
Encontro do Conselho 
dos Tribunais de Justiça 
do Brasil. O anfitrião do 
evento será o presidente 
do TJPB, desembargador 
Marcos Cavalcanti que já 
instituiu comissão para 
organizar a reunião, sua 
programação e palestras.

   Começaram a ser vendidos os ingressos para o Rock In Rio. O festival vai 
acontecer dias 15 a 24 de setembro do próximo ano.

FOI UMA  festa 
a entrega da Medalha 
“Cidade de João Pessoa” 
outorgada pela Câmara 
Municipal ao repentista 
Oliveira de Panelas na 
última terça-feira, em 
meio a muita alegria, 
música, prosa e versos. 
A propositura foi do 
vereador Bira Pereira.

   No Cine Banguê estreiaram ontem os filmes nacionais “O Silêncio do Céu” e “O 
Mestre e o Divino”. O “Aquarius”, com Sônia Braga, continua em cartaz.

Intercâmbio

O PROFEssOR 
Robson Rubenilson, 
diretor da Escola 
Estadual Professor 
Lordão, da cidade de 
Picuí, está seguindo 
neste sábado, repre-
sentando a Paraíba, 
para um intercâmbio 
profissional nos Esta-
dos Unidos. Com ele, 
vão também mais 26 
gestores de educação 
dos demais estados e 
Distrito Federal.

Mulheres contabilistas
sERÁ realizado amanhã em João Pessoa, a partir 

das 8h no auditório do Sebrae, no Bairro dos Esta-
dos, a oitava edição do Encontro Paraibano da Mulher 
Contabilista.

O evento, que terá início com um café da manhã, 
seguido da palestra do contador, consultor e empresário 
Antoninho Trevisan, contará também com um talk show, 
mediado pela jornalista Andrea Barros e com partici-
pação das empresárias Cristina Heim e Geórgia Lima, da 
contadora Poliana Arnaud, da presidente da Associação 
Sereias da Penha, Joseane Izidro e da presidente da 
Associação de Pedra Lavrada, Rozimere Oliveira.

simpósio
TERMINA hoje em 

Aracaju-SE, o 13o Simpó-
sio de Recursos Hídri-
cos do Nordeste, onde 
o presidente da Aesa, 
João Fernandes, parti-
cipou da mesa redonda 
“Os Estados e a Gestão 
da Crise Hídrica no Nor-
deste Setentrional”.
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Botafogo nega que 
Djavan pertença à 
empresa Traffic

Paraíba pode conquistar 
medalhas no atletismo e 
também na Luta Olímpica

Competições começam hoje
JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE

A Paraíba deve conquistar 
hoje suas primeiras medalhas 
nos Jogos Escolares da Juventu-
de, etapa 15 a 17 anos, que ocor-
re em João Pessoa, cuja abertura 
ocorreu ontem no ginásio de es-
portes da Universidade Federal 
da Paraíba. Coincidentemente, no 
primeiro dia de disputas da com-
petição, as esperanças maiores 
estão no atletismo e luta olímpi-
ca. No entanto, os representantes 
do Estado devem surpreender 
também no ciclismo, judô, nata-
ção e tênis de mesa, modalidades 
estas que já proporcionarão fi-
nais eletrizantes e empolgantes.

No atletismo, o ouro é bas-
tante aguardado com o atleta 

Matheus Alves de Aguiar, 17 
anos, aluno do IFPB, natural de 
João Pessoa e o segundo melhor 
do ranking brasileiro juvenil na 
prova de 800 metros rasos. Com 
o tempo de 1m55s56, conquista-
do este ano no Campeonato Nor-
te/Nordeste de Atletismo, em 
Natal, capital do Rio Grande do 
Norte, o atleta disse ontem que 
pretende melhorar sua marca, 
subir no lugar mais alto do pódio 
e comemorar o título com todos 
os paraibanos.

“Vivo um bom momento no 
esporte. Tenho treinado forte-
mente nos últimos dias, mesmo 
tendo que ficar parado por duas 
semanas devido a caxumba, mas, 
estou preparado e quero fazer a 
alegria do paraibano com a me-
dalha de ouro”, afirmou Matheus 
Aguiar, que é treinado pelo pro-
fessor Luís Alcides, da UFPB. Ma-
theus compete às 9h55, na pista 
de atletismo da Universidade Fe-

deral da Paraíba, a prova dos 800 
metros masculino.

Outras medalhas para a Pa-
raíba neste primeiro dia de dis-
putas são aguardadas na Luta 
Olímpica. O Estado tem sido refe-
rência nesta modalidade esporti-
va, tanto nesses jogos escolares 
da juventude, quando em outras 
competições nacionais, dentre 
eles campeonatos brasileiros, 
copas do Brasil e torneios regio-
nais. As disputas da Luta Olím-
pica ocorrem no Centro de Con-
venções, no Litoral Sul da capital. 
Além de finais no atletismo (800 
metros masculino e feminino) 
e luta olímpica (feminina), hoje 
terá finais também no judô femi-
nino, natação feminino e mascu-
lino e tênis de mesa.

“Estamos ansiosos em poder 
comemorar as primeiras meda-
lhas hoje para a Paraíba. Acredi-
tamos em nossos atletas e temos 
quase certeza que elas virão nes-

te primeiro dia de disputa”, disse 
ontem José Hugo, chefe da dele-
gação da Paraíba nos Jogos Esco-
lares da Juventude, etapa 15 a 17 
anos.

Esta é a sexta vez que João 
Pessoa recebe os Jogos Escola-
res da Juventude. As disputas 
prosseguem até o próximo dia 
19, reunindo cerca de 4 mil atle-
tas de 25 estados do País, mais o 
Distrito Federal e uma delegação 
da cidade anfitriã. São 13 moda-
lidades em disputas (atletismo, 
basquete, ciclismo, futsal, ginás-
tica rítmica, handebol, judô, luta 
olímpica, natação, tênis de mesa, 
voleibol, vôlei de praia e xadrez). 
Além disso, estudantes do Chile 
disputam as provas de atletismo 
e natação, com um total de 24 
atletas. Ao todo, mais de cinco 
mil pessoas estão envolvidas no 
evento, entre treinadores, atle-
tas, oficiais, médicos, voluntários 
e organizadores.

As provas de 
atletismo começam 

hoje na pista da 
Universidade Federal 

da Paraíba

Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com
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Paraibano Matheus Aguiar é favorito ao ouro

Tema de interesse global, a sus-
tentabilidade também é levada a 
sério nos Jogos Escolares da Juven-
tude. A organização da competição 
promoverá nos dias 12 e 17 de no-
vembro, das 16h30 às 17h30, o plan-
tio simbólico de mudas no Centro de 
Convenções da cidade, ação que re-
presenta a compensação ambiental 
dos impactos causados pelo evento. 

No dia 13 o programa aconte-
cerá na praia. Às 9h será feito um 
multirão de limpeza no local de dis-
puta do vôlei de praia, na Avenida 
Cabo Branco, em frente ao número 
2348. O objetivo é chamar a atenção 
para a importância da preservação 
ambiental e do descarte do lixo de 
forma consciente.

As ações de sustentabilidade já 
são uma marca dos Jogos Escolares 
da Juventude como ocorreu na cate-
goria de 12 a 14 anos também em 
João Pessoa, no último mês de se-
tembro.

Nos últimos eventos, mais de dez 
toneladas de material reciclável fo-
ram doados para cooperativas, mais 
de três toneladas de resíduo orgânico 
foram encaminhados para a compos-
tagem, além da redução de quanti-
dade de lixo descartado em aterros 
sanitários, capacitação de funcioná-
rios que atuam na limpeza, cozinha e 
restaurante, e plantio de mais de duas 
mil árvores nativas da Mata Atlântica 
visando neutralizar o dióxido de car-
bono emitido durante os eventos.

Ações de sustentabilidade também fazem parte do evento na capital

Organização dos Jogos Escolares da Juventude realiza o plantio de árvores e mutirões de limpeza

FOTO: COB/ Divulgação

FOTO: Evandro Pereira



Pilotos elogiam Felipe Massa que faz 
a sua última corrida no GP do Brasil
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Hamilton, Rosberg, Vettel 
e até Verstappen exaltam 
a carreira do brasileiro

A direção do Tropa Campina divulgou ontem uma parcial 
dos ingressos vendidos para a semifinal da Conferência 
Nordeste da Liga Nacional de Futebol Americano, contra 
o Náutico Horses, que acontece no domingo, em Campina 
Grande. Até o momento, cerca de 600 ingressos foram 
vendidos, mas a meta da diretoria é comercializar dois mil 
bilhetes até a hora do jogo. O principal objetivo do Tropa 
é superar o recorde de público da temporada, conquistado 
na vitória sobre o ABC Scorpions por 17 a 10, na segunda 
rodada da primeira fase da competição. Na ocasião, mais 
de 1.200 torcedores compareceram ao Estádio Amigão.

Futebol Americano

Futebol também 
é uma ciência

Por que a bola é redonda? Aliás, ela é redonda? Por 
que a jabulani fazia tantas curvas? Como Didi fazia a 
bola cair como uma folha seca? De qual material é feita 
aquela camisa que não mais retém o suor do jogador? Por 
que o gramado é verde? Tem doping no futebol? Como 
se detecta? Quem corre mais em campo: a bola, o juiz 
ou o jogador? Quanta ciência há nestas perguntas? Já 
que o Brasil é campeão mundial de futebol, por que não 
podemos também ser campeões de ciência, capazes de 
responder a estas e outras questões, não apenas sobre 
esporte, que diariamente a sociedade nos coloca? Afinal, 
jogar futebol não é tão diferente do fazer ciência. O su-
cesso no futebol é resultado de um meticuloso trabalho 
de observação, análise, investigação, planejamento, ex-
perimentação, elaboração de teorias e táticas. Ora, esse 
é basicamente o procedimento que os cientistas utilizam 
nas investigações em seus laboratórios: observação cui-
dadosa, experimentação, elaboração de teorias e leis para 
enfim vencer o adversário: “a ignorância”. Mas por que o 
Brasil é campeão mundial de futebol? Porque aqui todo 
mundo joga futebol, e somos muitos milhões. A criança 
quando nasce, logo ganha de presente uma bola. Então, 
de acordo com a lei da transformação da quantidade em 
qualidade, surgem os craques do futebol. Desta forma, se 
nossas milhões de crianças estivessem fazendo ciência na 
escola, também surgiriam os craques da ciência. Cientistas 
perguntam muito, depois experimentam, transpiram, criam 
umas explicações e abandonam outras, essencialmente o 
mesmo que faz uma criança quando estimulada em busca 
de entender como funciona seu mundo. Fazer ciência na 
escola não é necessariamente descobrir uma nova lei, 
desenvolver uma nova teoria, propor um novo modelo ou 
testar uma nova fórmula. Antes de tudo, é aproveitar 
aquilo que já é natural nos alunos: o desejo de conhecer, 
de agir, de dialogar, de interagir, de experimentar, e de 
teorizar. 

Interessante opinião do professor Antônio Carlos 
Pavão, da UFPE e diretor do Espaço Ciência, porisso, faço 
a transcrição!

Por outro lado, a Paraíba 
se prepara também para as 
Paralimpíadas Escolares que 
ocorrerá no período de 22 a 
26 deste mês em São Paulo. 
Uma delegação de quase 70 
pessoas já está de pronti-
dão para o evento.

Paralimpíada

Os desportistas adeptos do futebol feminino, em João 
Pessoa, terão uma boa agenda amanhã, a partir das 8h, no 
campo Batistão, no Funcionários II. É que estarão se enfren-
tando em partida amistosa as equipes do Kashima (vice-cam-
peão paraibano e Escolinha Revelação (time recém-formado 
e que vem sendo a sensação por onde se apresenta). Será o 
primeiro amistoso do Kashima antes da estreia no Campeo-
nato Paraibano Feminino, programado para o próximo dia 20.

marcosauniao@gmail.com

Marcos 
Lima

Os Jogos Escolares da 
Juventude foram abertos 
ontem, à noite, no ginásio 
da UFPB, em João Pessoa. 
A Paraíba tem uma delega-
ção de quase 300 atletas. 
Estudantes que querem 
fazer história no esporte.

Escolares

Amistoso feminino

Felipe Massa faz sua pe-
núltima prova na F1 neste 
fim de semana. Correndo em 
casa, a aposentadoria do bra-
sileiro foi assunto na coletiva 
de imprensa do GP do Brasil 
ontem, com vários pilotos 
exaltando a carreira do pilo-
to da Williams.

 Falando à imprensa em 
Interlagos nessa quinta, o 
tricampeão Lewis Hamilton 
lembrou que as disputas com 
Massa não se resumiram 
apenas a disputa do título de 
2008. “Nós tivemos grandes 
e fortes batalhas, mesmo de-
pois de 2008”, recordou Ha-
milton. “Foi um privilégio e 
algo que eu sempre estimei”, 
completou.

  Questionado sobre o 
tipo de atmosfera que espe-
ra neste último GP do Brasil 
da carreira de Massa, Nico 
Rosberg respondeu: “Vai ser 
ótimo. A torcida vai enlou-
quecer com a última corrida 
dele aqui. Ele deu muito para 
a F1, então, claro, vai ser uma 
perda para todos”.

 Caçula da F1, Max Vers-
tappen mencionou que Feli-
pe tem uma carreira invejá-
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vel e previu uma atmosfera 
incrível no fim de semana.

 “Acho que muitos que-
rem atingir uma carreira 
como a que ele teve: tantos 
anos na F1 e podendo lutar 
pelo título”, comentou Max. 
“Acho que, definitivamente, 
vai ser um momento muito 
especial para ele”, frisou.

 Tetracampeão da F1, Se-
bastian Vettel vai um pouco 

mais além e destacou a pes-
soa de Massa. Ainda, o piloto 
da Ferrari torceu para que o 
brasileiro visite a categoria 
de vez em quando.

 “Acho que não há dúvi-
das de que ele é um dos pi-
lotos mais talentosos do grid, 
mas fora isso, ele é uma óti-
ma pessoa. É o tipo de cara 
para quem você olha e sorri, 
porque ele está sempre sor-

rindo. Nós sentiremos muita 
falta disso. Espero que ele 
venha nos ver algumas ve-
zes”, disse. “Desejo a ele todo 
o melhor, e, para este fim de 
semana, acho que vai ser 
ótimo ver muitas bandeiras 
brasileiras e o apoio para ele, 
pois, como todos disseram, 
ele teve uma ótima carreira, 
então, sim, é o fim de semana 
dele”, completou.

Felipe Massa no tempo da Ferrari com o inglês Lewis Hamilton que corria ainda pela Mc Laren

Felipe Nasr viu duas portas 
importantes se fecharem nos úl-
timos dias, com as confirmações 
de Esteban Ocon na Force India 
e de Jolyon Palmer na Renault 
para a próxima temporada. Indi-
cando que deve permanecer na 
Sauber em 2017, mas ainda sem 
um anúncio oficial, o brasileiro 
afirmou que uma combinação de 
motivos influenciou a decisão dos 
dois times, com os quais negocia-
va nos últimos meses. 

"Não deu certo. Sempre man-
tive a porta aberta aqui na Sau-

ber, pois é uma opção atrativa 
para o ano que vem. Então, nes-
se sentido, acho que não mudou 
nada. Sabemos que o mercado da 
F-1 se movimenta e é normal que 
estas coisas aconteçam. As portas 
se abriram. Infelizmente, por mo-
tivos diferentes, as opções não se 
encaixaram." 

Apesar de elogiar bastante o 
projeto da Sauber para a próxima 
temporada, uma vez que o time, 
comprado por um grupo de investi-
mentos em meados deste ano, vem 
contratando vários profissionais, 

como o diretor técnico Jorg Zander, 
recentemente anunciado e que co-
meça a trabalhar em dezembro de 
acordo com Nasr, deve ter um ren-
dimento melhor em 2017.

Por enquanto, contudo, o bra-
sileiro não quis fazer uma confir-
mação oficial e afirmou que ainda 
tem opções. No entanto, as únicas 
vagas como piloto titular são na 
Manor. A Haas ainda não anun-
ciou sua dupla, mas é esperada a 
confirmação de Kevin Magnussen 
ao lado de Romain Grosjean em 
2017.

Nasr só depende da Sauber para correr em 2017

A confusão que marcou o 
Grande Prêmio do México voltou 
a ser lembrada na primeira cole-
tiva de imprensa com os pilotos 
antes do GP do Brasil. Max Vers-
tappen e Sebastian Vettel fala-
ram do incidente na coletiva que 
contou até mesmo a participação 
de Charlie Whiting, o diretor de 
corridas, para falar especialmente 
sobre o assunto.

"Eu, obviamente, não concor-
do com a decisão. Eu tenho uma 
sanção, mas tem que ser para to-
dos então. Talvez devêssemos dar 
a sanção logo que o cara saia da 
pista e aí troquem o cara", co-
mentou Verstappen em relação a 
sua punição relâmpago no Méxi-
co, a qual deixou Sebastian Vettel 
com o terceiro lugar na corrida. 

Charlie Whiting comentou 
sobre o assunto, explicando o 
motivo da punição a Max Vers-
tappen. "A diferença principal 
é que no caso de Lewis ele não 
foi beneficiado como no caso de 
Max. Podemos mostrar vídeos 
para provar. O caso de Max e Se-
bastian, se Verstappen tivesse fei-
to o mesmo na reta entre a 3 e a 
4, teria perdido a posição e os co-
missários de prova sentiram que 
ele teve vantagem no momento 
e não a devolveu. Essa é a razão 
principal", contou o chefe de pro-
va sobre o caso. 

Coletiva de pilotos relembra a Corrida do México

Hamilton chegou a opinar so-
bre o caso se mostrando solidário 
ao piloto da Red Bull. "Eu estou 
de acordo com Max. É preciso 
trabalhar junto com Charlie para 
que seja mais fácil as tomadas de 
decisões". 

Com Verstappen, Vettel vi-
nha tentando a ultrapassagem 
quando o holandês perdeu a 
freada, saiu da pista e, mesmo 
avisado pela equipe, não cedeu a 
posição ao alemão. O piloto aca-
bou sendo punido com a soma 
de cinco segundos em seu tem-
po final, caindo de terceiro para 
quinto (acabou em quarto após 
a punição a Vettel). Ele reclamou 

de uma situação parecida na pri-
meira curva em que não houve 
punição.

"É ridículo", disse Versta-
ppen. "Especialmente depois de, 
na curva 1, na primeira volta, os 
dois primeiros saírem da pista e 
não ter problema. Por que me 
punir no final da corrida? É muito 
injusto. Nós merecíamos ser ter-
ceiros".

Sobre Vettel, a reclamação do 
holandês foi em relação à defesa 
de posição quando o alemão luta-
va com Ricciardo - e também pe-
las reclamações do piloto, que fez 
sinal de negativo quando os dois 
terminaram a prova.

Verstappen e Vettel se envolveram em confusão no último GP de Fórmula-1
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Magno Alves aposta em reação
FLU na reta FinaL

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 11 de novembro de 2016

Atacante convoca 
torcida para garantir 
vaga na Libertadores

Inspirado no bom re-
trospecto do técnico Mar-
cão à frente do Fluminen-
se, Magno Alves se mostrou 
confiante para a reta final 
do Brasileirão. Para reagir 
na competição nacional e 
repetir as boas atuações 
do Carioca, o atacante con-
vocou a torcida tricolor. 
Focado em uma vaga no 
G-6, o experiente artilhei-
ro quer fazer do Maracanã 
um caldeirão, na próxima 
terça-feira, às 17h, diante 
do Atlético-PR. O duelo é 
válido pela 35ª rodada da 
Série A. 

“Espero que o Marcão 
possa repetir o que fez no 
Carioca, com aquelas duas 
vitórias. A equipe foi muito 
bem. Ele tem demonstrado 
qualidade nos treinos. Mar-
cão já jogou, tem experiên-
cia, é um tricolor. Mesmo 
não podendo mais, vai que-
rer estar lá dentro jogando 
conosco. Com a semana de 
trabalho, vai ajustar bem 
o nosso time. O grupo está 
bem animado. Vamos tor-
nar o Maracanã um caldei-
rão para ter o resultado”. 

Quando o técnico Mar-
cão assumiu o comando in-
terino da equipe tricolor no 
início deste ano, o retros-
pecto foi de duas vitórias 
no Estadual. Em ambos os 
confrontos – Friburguense 

e América – o gol das vitó-
rias saiu dos pés do atacan-
te Magno Alves.

Marcão
Descontente com o mo-

mento da equipe, o Flumi-
nense decidiu não esperar 
o fim da temporada e reali-
zou mudanças de imediato. 
A tentativa é chacoalhar o 
elenco e conseguir uma das 
vagas na Libertadores de 
2017. Para a difícil missão, 
o Tricolor elegeu Marcão 
para resolver os problemas 
pendentes e tornar o time 
novamente competitivo. 
Mas o que esperar do trei-
nador nesses últimos qua-
tro jogos do Brasileiro?

A primeira preocupação 
é com o sistema defensivo. 
O próprio presidente Peter 
Siemsen alertou para essa 
situação na entrevista em 
que demitiu Levir Culpi. Su-
geriu time com três volantes 
por maior proteção à zaga – 
contra o Cruzeiro, o Tricolor 
escolheu Edson e Cícero e 
acabou vencido por 4 a 2.

Na primeira atividade 
de Marcão, na última terça-
feira, a imprensa teve aces-
so quando o treinamento já 
se encaminhava para o fim. 
Mesmo assim, foi possível 
ver uma atividade em cam-
po reduzido focado bastan-
te na diminuição dos es-
paços do adversário sem a 
bola e, claro, conseguir en-
contrar soluções com a bola 
quando apertado pelo rival.

A Copa do Mundo Fe-
minina Sub-20 começou 
oficialmente ontem, às 11h, 
em Port Moresby, na Papua-
Nova Guiné. A bola ainda não 
rolou mas as jogadoras e os 
integrantes da comissão téc-
nica se reuniram com a Fifa e 
receberam todas as orienta-
ções para a competição.

Cada integrante da de-
legação brasileira recebeu 
seu certificado, e parte da co-
missão acompanhou a confe-
rência do material que será 
usado nas partidas durante o 
Mundial.

Enquanto isso, as jo-
gadoras e a parte técnica, o 

treinador Doriva Bueno, seus 
assistentes, Rubio Alencar 
e Daniela Alves, o prepara-
dor físico Juninho Brilhante, 
o treinador de goleiras Tuti 
assistiram à aula sobre arbi-
tragem. Foram apresentados 
diversos casos que pode-
riam gerar questionamentos 
como impedimentos, faltas 
para cartão, expulsão, entre 
outras. 

Após todas as dúvidas 
sanadas, as atletas e os mem-
bros da comissão técnica 
esperam o dia da grande es-
treia – domingo (13), às 19h 
(7h de Brasília) contra a Pa-
pua-Nova Guiné – para colo-

car em prática tudo que foi 
treinado.

Pela primeira vez em 
Port Moresby, na Papua-No-
va Guiné, a Seleção Brasileira 
Feminina Sub-20 treinou à 
noite, mais precisamente às 
19h30 iniciou o trabalho. O 
objetivo da comissão técnica 
foi sentir as condições que 
serão encontradas no dia da 
partida.

O trabalho foi de finali-
zações após o aquecimento 
com bola do preparador fí-
sico Juninho Brilhante, as 18 
jogadoras de linha foram di-
vididas em dois grupos: de-
fensivas e ofensivas.

Curtas

StJD denuncia invasão da filha de renato

torcedor paga multa por atirar garrafa

torciDa nÃo qUer úLtimo Jogo Do VaSco em SÃo JanUÁrio

O Grêmio terá de enfrentar um 
julgamento no STJD devido a uma invasão de 
campo de Carol Portaluppi, filha do técnico 
Renato Gaúcho, que acabou indo ao gramado 
da Arena do Grêmio ao término do segundo 
jogo da semifinal da Copa do Brasil, diante 
do Cruzeiro, quando o clube gaúcho garantiu 
sua vaga da decisão do torneio. A tendência 
é que a punição dada ao clube seja apenas a 
de uma multa em dinheiro. Gremista, a jovem 
foi chamada por Renato nos minutos finais 

do confronto da semifinal, viu os instantes 
finais do jogo na área técnica, ao lado do 
pai, e entrou no campo de jogo após o apito 
final para celebrar a classificação da equipe. 
Segundo o Código Brasileiro de Justiça 
Desportiva, o Grêmio infringiu o artigo 213 
do documento ao não impedir a entrada não 
autorizada de Portaluppi. A pena prevista 
para esse caso é de multa entre R$100 
e R$100 mil e não envolve perda de 
mandos de campo.

A Comissão Anti-violência espanhola 
decidiu multar o torcedor responsável por 
atirar uma garrafa em campo na partida do 
Barcelona contra Valencia pelo Campeonato 
Espanhol há quase um mês. O jovem de 17 
anos terá de pagar 3.001 euros (R$ 10.921) 
e está obrigado a ficar seis meses longe 
dos estádios.  No dia 12 de outubro, na 
partida do Barcelona contra o Valencia, após 
Messi marcar um gol, os jogadores do Barça 
comemoraram muito o feito, o que irritou 

a torcida adversárioa. Vários torcedores 
atiraram objetos no gramado e um deles, 
uma garrafa, atingiu Neymar.  O episódio 
gerou uma grande polêmica com relação à 
maneira com que os jogadores do Barcelona 
comemoram seus gols, que foi criticada pelo 
presidente da Liga Espanhola, Javier Tebas, 
após o incidente. O clube  não gostou nada 
do posicionamento da Liga quanto à forma 
com que os seus atletas celebram seus gols 
e criticou a postura do dirigente.  

A manhã de ontem foi marcada por encontro de torcedores com elenco, Jorginho e diretoria do Vasco, em São Januário. 
Isso após protesto na tarde dessa quarta-feira, também no estádio. Na oportunidade, Eurico Brandão, mais conhecido 
como Euriquinho, assessor especial da presidência e filho do presidente Eurico Miranda, perguntou para as lideranças 

de organizadas presentes onde desejam que o último jogo da temporada, contra o Ceará seja disputado. Com unanimidade, 
os torcedores disseram o desejo de o jogo ser disputado no Maracanã, dia 26 deste mês, e não em São Januário. A partida 
ganhou uma importância proporcional neste fim de ano. O filho de Eurico Miranda frisou que irá correr atrás para que a 
partida deixe São Januário e vá para o estádio que tem capacidade de receber um maior número de torcedores.

Fla faz ameaças 
sobre o maracanã

O futuro do Maracanã segue 
indefinido, com o Estado do Rio ainda 
discutindo o que fazer com o palco em 
2017. O Flamengo segue com o desejo 
de ser o protagonista na administração 
do estádio e o presidente Eduardo 
Bandeira de Mello foi veemente ao 
dizer isso mais uma vez em coletiva 
após o treino de ontem. O mandatário 
rubro-negro foi duro e disse que o 
clube não jogará no Maracanã se não for 
protagonista na gestão do local. “ Não 
vejo nenhuma saída para o Maracanã 
se não o clube como protagonista. Se o 
Flamengo for o gestor do Maracanã, o 
Estado não vai precisar por um centavo 
que seja na manutenção do estádio, 
não sei se grupos e entidades podem 
garantir a mesma coisa. Se houver outra 
decisão, que não seja o Flamengo como 
protagonista, o Flamengo não vai jogar 
no Maracanã”, disse o presidente do time 
rubro-negro.

O técnico 
Marcão está 
confiante em 
vitórias no 
Brasileiro nessa 
reta final
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Jogadoras brasileiras recebem certificado antes da bola rolar
COPA DO MUNDO SUB-20

Jogadoras do Brasil exibem o certificado em Papua-Nova Guiné onde acontece a Copa do Mundo

Foto: CBF
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Jogos de ida da primeira fase

Primeira rodada
Domingo - 8/1/2017
 16h Botafogo x Internacional
 Auto Esporte x CSP
 Campinense x Serrano
 Treze x Atlético
 Paraíba x Sousa

Sétima rodada 
Sábado - 28/1/2017
 16h Paraíba x CSP
Domingo - 29/1/2017 
 16h Botafogo x Campinense
 Treze x Serrano
 Sousa x Internacional
 Atlético x Auto Esporte

Fonte: FPF

Quarta rodada 
Quarta-feira - 18/1/2017
 20h30  Botafogo x CSP
 Internacional x Serrano
 Campinense x Auto 
 Treze x Sousa
 Paraíba x Atlético

Nona rodada
Quarta-feira - 8/2/2017
 20h Auto Esporte x Treze
 Internacional x Atlético
 Campinense x CSP
 Sousa x Serrano
 Paraíba x Botafogo

Oitava rodada
Quarta-feira - 1/2/2017
 20h30 Auto Esporte x Inter
 CSP x Sousa
 Treze x Botafogo
 Atlético x Serrano
Quinta-feira - 2/2/2017 
 20h30 Campinense x Paraíba

Sexta rodada 
Quarta-feira - 25/1/2017
 20h30 CSP x Atlético
 Inter x Campinense
 Serrano x Botafogo
 Sousa x Auto Esporte
 Paraíba x Treze

Quinta rodada
Sábado - 21/1/2017
 16h Serrano x Paraíba
 CSP x Internacional
Domingo - 22/1/2017
 16h Botafogo x Auto Esporte
 Campinense x Treze
 Atlético x Sousa

Terceira rodada
Domingo - 15/1/2017
 16h Auto Esporte x Paraíba
 Serrano x CSP
 Treze x Internacional
 Sousa x Botafogo
 Atlético x Campinense

Segunda rodada 
Quarta-feira - 11/1/2017
 20h30 Internacional x Paraíba
 CSP x Treze
 Serrano x Auto Esporte
 Sousa x Campinense
 Atlético x Botafogo

A Federação Paraibana de Futebol 
provou, na última quarta-feira, que valeu 
a pena a longa espera para a divulgação da 
tabela do Campeonato Paraibano de Fute-
bol da Primeiro Divisão de 2017. Dizem que 
nem Jesus Cristo agradou a todos, mas o 
que se viu, a princípio, é que a distribuição 
dos jogos contemplou a gregos e troianos.

O primeiro ponto que me chamou a 
atenção, e que achei muito interessante, foi 
a primeira rodada. Houve uma preocupação 
em evitar, de cara, grandes deslocamentos 
e despesas. As partidas, em sua maioria, 
são entre equipes da mesma cidade, ou com 

menor distância possível. Os clubes de João 
Pessoa jogam entre si. Em Campina Gran-
de, Campinense e Serrano também jogam 
em casa. No Sertão, um jogo entre cidades 
vizinhas, Cajazeiras contra Sousa. A única 
exceção fica por conta de Treze x Atlético.

Outro ponto positivo na tabela, diz 
respeito aos jogos envolvendo equipes do 
Litoral e Agreste, com os do Sertão. Houve 
um cuidado de evitar mais deslocamen-
tos. Quando uma equipe de João Pessoa, 
ou Campina Grande sai para o Sertão, por 
exemplo, fará, pelo menos, dois jogos, antes 
de retornar, evitando assim que tenha de 

voltar em poucos dias ao Sertão, para uma 
única partida. 

No mais, todo mundo vai jogar com 
todo mundo, dentro e fora de casa, trazendo 
uma igualdade para os clubes, e fazendo 
com que haja todos os clássicos, coisas que 
não aconteceu o ano passado. Outra vanta-
gem é que as equipes de menor investimen-
to vão poder realizar um número maior de 
jogos, independentemente do nível técnico. 

O que se ver, no momento, é uma inten-
sa movimentação dos clubes contratando, 
o que nos dá a impressão que este será 
um dos campeonato mais disputados dos 

últimos anos, e com um nível técnico mais 
elevado.

O campeonato será longo, porém pa-
rece ter data para começar e terminar, sem 
desagradar ninguém, nem se chocar com 
outras competições nacionais e regionais, 
já que vai começar bem mais cedo. Serão 18 
rodadas na primeira fase. Na segunda, as 
semifinais vão ter duas rodadas e finalmen-
te, as finais vão acontecer em duas datas. 
Ou seja, o Campeonato Paraibano de 2017, 
vai ter 22 datas, de janeiro a abril. Agora é 
esperar as contratações e o início da pré-
temporada.

Gostei do que vi

Ivo Marques ivo_esportes@yahoo.com.br

O presidente do Belo, 
Zezinho Botafogo, negou 
ontem que o volante Djavan 
tenha sido negociado, como 
vem sendo publicado em 
alguns órgãos de comunica-
ção do Estado. Segundo ele, 
o atleta ainda pertence ao 
clube, e só sairá, caso apa-
reça uma boa proposta para 
liberação dos direitos fede-
rativos, ou empréstimo.

"Quero deixar claro que 
o que houve é que o garoto 
assinou com a Traffic para 
administrar a carreira dele, 
mas se houver qualquer ne-
gociação, e eu acredito que 
haverá, porque a empresa é 
uma das maiores do mundo, 
e o jogador tem muito ta-
lento, além de ser jovem, o 
Botafogo é quem dará a pa-
lavra final. Se a proposta não 
agradar ao clube, o jogador 
cumprirá o contrato dele 
normalmente. Se o campeo-
nato paraibano começasse 
hoje, Djavan iria jogar pelo 

Belo normalmente", disse o 
presidente.

Diante do sucesso de 
Djavan e de outros garotos 
formados no clube, o Botafo-
go está pensando em inves-
tir, cada vez mais, na base. 
"O Botafogo resgatou a cre-
dibilidade com um trabalho 
sério, também na base. So-
mos campeões paraibanos, 
chegamos onde nenhum 
clube paraibano chegou na 
Copa São Paulo, e estamos 
revelando muitos jogadores 
bons, que serão aprovei-
tados na equipe de profis-
sionais do clube, e também 
vendidos para outros esta-
dos, e até para o exterior. 
Nosso pensamento agora é 
investir cada vez mais. Tem 
muitos empresários ho-
nestos e torcedores do Bo-
tafogo, querendo investir. 
Vamos terceirizar a base e 
construir toda uma infraes-
trutura, para a fabricação de 
craques", afirmou Zezinho.

Copa Nordeste
Os garotos da equipe 

Sub-19 do Botafogo seguem 
treinando para as disputas da 
Copa do Nordeste da catego-
ria. A princípio, a competição 

está programada para acon-
tecer a partir do próximo dia 
20, no Estado de Alagoas, mas 
até ontem pela manhã, o clu-
be ainda não tinha recebido a 
tabela da competição.

Nos últimos dias, a equi-
pe vem treinando todos os 
dias, sob o comando do téc-
nico Adriano, e fará alguns 
amistosos, antes da estreia 
na Copa do Nordeste. O pri-
meiro será hoje, um jogo-
treino contra o Campinense, 
que fez uma parceria com o 
CSP, para disputar a competi-
ção. No domingo, o Botafogo 
jogará contra uma seleção do 
município de Pilar.

A demora na divulgação 
da tabela está preocupando 
a diretoria e a comissão téc-
nica. "Nós temos que ter um 
planejamento prévio para 
a competição e precisamos 
saber com quem vamos jo-
gar e onde, para traçar uma 
logística. Estamos treinan-
do como se a competição 
realmente começasse no 
próximo domingo", disse o 
vice-presidente de esporte 
amador do Belo, Franco da 
Nóbrega, que espera uma 
definição até o final desta 
semana.

djavan

Passe do atleta 
ainda pertence 
ao Botafogo
Zezinho nega a saída do 
volante que tem carreira 
administrada pela Traffic

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br
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Como havia prometi-
do, a FPF divulgou, na noite 
de quarta-feira,  a tabela do 
Campeonato Paraibano de 
Futebol da Primeira Divi-
são -2017. Os jogos de volta 
ainda vão depender da di-
vulgação da tabela da Copa 
do Nordeste e do calendá-
rio nacional que a Entidade 
aguarda da CBF. Na primeira 
rodada, para evitar despe-
sas maiores para os clubes, 
os jogos serão, quase todos, 
envolvendo equipes de uma 
mesma cidade, ou de muni-

cípios vizinhos, evitando as-
sim um grande deslocamen-
to. Em João Pessoa, jogam 
Botafogo x Internacional e 
CSP x Auto Esporte. Em Cam-
pina Grande, Campinense x 
Serrano e Treze x Atlético. E 
finalmente em Cajazeiras, o 
Paraíba recebe o Sousa.

A competição come-
ça no dia 8 de janeiro, e se 
estenderá até o dia 30 de 
abril, num total de 22 datas. 
Na primeira fase, todos os 
clubes se enfrentam entre 
si, com jogos de ida e volta 

em 18 rodadas. Para a se-
gunda fase, ficam apenas os 
4 primeiros colocados na 
classificação geral. Eles vão 
se enfrentar no sistema de 
cruzamento olímpico, com 
jogos de ida e volta. O pri-
meiro enfrenta o quarto e o 
segundo joga com o tercei-
ro. Os primeiros e segundo 
lugares da fase inicial têm 
a vantagem de jogar por 2 
resultados iguais, e fazer a 
segunda partida em casa. Os 
vencedores disputarão o tí-
tulo, também em 2 jogos.

FPF diz que jogos de volta estão
dependendo do calendário da CBF

PARAIBANO 2017

Atlético e Campinense vão se enfrentar na terceira rodada no Estádio Perpetão, em 15 de janeiro

O volante Djavan é a maior revelação do Botafogo nos últimos 10 anos e está bastante valorizado

FOTO: Leonardo Silva



CÂMARA MUNUCIPAL DE UIRAÚNA-PB
CASA LEGISLATIVA “OLINTO PINHEIRO”

CNP: 12.721.858/0001-24
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de comprovação de aptidão para desempenho de atividades pertinente e 
compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação da Administração 
Pública, em cumprimento ao disposto no art. 30 inciso 1º, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 
a realização pele empresa ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR SANTA TEREZINHA, pessoa 
jurídica, inscrita sob CNPJ nº 70.223.060/0001-59, com endereço na Av. Antônio Xavier de morais, 
nº 03 Sapucaia, Timbaúba\PE.

1. Dados do serviço
Contrato nº 001/2016
Objeto do contrato: Organização de Concurso Público para provimento de cargos vagos na 

estrutura administrativa da Câmara municipal de Uiraúna/PB
2. Dados do Concurso.
Níveis de escolaridade: Fundamental e Médio.
Cargos: Agente Administrativo e Auxiliar de Serviços Gerais.
Provas Aplicadas: Objetivas.
Quantidades de Inscritos: Ensino Fundamental nº 107; Ensino Médio 95; Total 202. (Duzentos 

e dois).
Dados da Pessoa Jurídica Contratante:
3. Razão Social: Câmara Municipal de Uiraúna\PB CNPJ: 12.721.858/0001-24
Endereço: Rua Francisco Leão Veloso, 511 – Centro – Uiraúna/PB Centro – CEP: 58.915-000.
4. Dados da Pessoa Jurídica Contratada:
ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR SANTA TEREZINHA, pessoa jurídica, inscrita sob 

CNPJ nº 70.223.060/0001-59, com endereço na Av. Antônio Xavier de morais, nº 03 Sapucaia, 
Timbaúba\PE.

5. Dados do Responsável Técnico:
Erico Tavares de Sousa -  título: Administrador – Registro – CRA/PE 12888/PE
6. Dados das Atividades desenvolvidas:
Elaboração do cronograma geral, elaboração do conteúdo Programático, fornecimento de 

ambiente presencial e via internet no site da empresa, elaboração de relação de inscritos, www.
facetconcursos.com.br, elaboração de questões inéditas para aplicação das provas, impressão das 
provas objetivas, aplicação das provas objetivas, elaboração de resultado preliminar e elaboração 
do resultado final.

7. Dados do desempenho das atividades 
EXCELENTE.

REGISTRA-SE PUBLIQUE E CUMPRA-SE
Uiraúna/PB 21 de outubro de 2016

Presidente da Câmara Municipal de Uiraúna
Joaquim Marcelino de Lira Neto

PROCESSO Nº: 0802285-38.2013.4.05.8200 - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQUENTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 

EXECUTADO: EDUARDO CABRAL DE AZEVEDO (e outros) 
3ª VARA FEDERAL - JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO

EDITAL DE CITAÇÃO Nº - 4058200.1053855 
PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS - ART. 257, III, C.P.C.

FINALIDADE: CITAÇÃO, do(s) executado(s) ASSIS REPRESENTACÕES LTDA (CNPJ nº 
70.115.589/0001-59), NELSON MADUREIRA DE ASSIS (CPF:316.872.299-53) e  EDUARDO 
CABRAL DE AZEVEDO (CPF:567.912.674-53), para PAGAR, no prazo de 03 (três) dias, o valor 
de R$ 95.224,89 (noventa e cinco mil, duzentos e vinte e quatro reais e oitenta e nove centavos), 
acrescido da verba honorária de 2% (dois por cento) sobre o valor da Execução - R$ 1.904,50 
(hum mil, novecentos e quatro reais e cinquenta centavos), totalizando o valor de R$ 97.129,39 
(noventa e sete mil, cento e vinte e nove reais e trinta e nove centavos)  e INTIMAÇÃO dos  exe-
cutados acerca do bloqueio de valores (ID.:058200.495032) e de veículos (NQH4004 PB HONDA/
BIZ 125 ES, MOH0373 PB FORD/KA FLEX, MNN7044 PB FORD/KA, MNM1729 PB FIAT/SIENA 
FIRE e MMN4564 PB FORD/VERONA LX - ID.:4058200.917468), bem como de que terão 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) 
ASSIS REPRESENTACÕES LTDA, NELSON MADUREIRA DE ASSIS e EDUARDO CABRAL DE 
AZEVEDO, 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, Edivalda da Silva 
Bezerra, o digitei. E eu, Rita de Cássia Monteiro Ferreira, Diretora da Secretaria da 3ª Vara, o conferi.

  CRISTINA MARIA COSTA GARCEZ 
Juíza Federal da 3ª Vara

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00040/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
José Araújo Dantas, 229 - Centro - Cubatí.. - PB, às 09:00 horas do dia 21 de Novembro de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: FORNECIMENTO DE REFEI-
ÇÕES DO TIPO (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR), MEDIANTE REQUISIÇÃO. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal 
nº 0001. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

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

Cubatí.. - PB, 09 de Novembro de 2016
JOSÉ BARROS DE ARAÚJO - Pregoeiro Oficial

AVISO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA
FORMALIZAÇÃO DO PROCESSO DE REGULAMENTAÇÃO DA COMISSÃO MUNICIPAL DE 

ACESSIBILIDADE  PARA  PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ATRAVÉS DE SUA SECRETARIA DE 

PLANEJAMENTO, torna público que realizará Audiência Pública, visando consultar pessoas jurídicas 
e/ou a profissionais da área de assistência à pessoa com deficiência, para formalizar o processo 
de regulamentação da Comissão Municipal de Acessibilidade e discutir com interessados em geral 
sobre o tema Inclusão Social e Acessibilidade para as pessoas com Deficiência. A abertura da sessão 
pública está marcada para o dia 21/11/2016 às 15 horas, no Auditório do IPSEM. Mais informações 
estarão à disposição dos interessados no endereço:

http://campinagrande.pb.gov.br
Campina Grande, 09 de novembro de 2016.

 André Agra Gomes de Lira
Secretário de Planejamento

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 00032/2016
A Prefeitura Municipal de Alagoa Grande, através do Pregoeiro Oficial do Município, torna público 

que realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N.º 00032/2016, DO TIPO MENOR 
PREÇO POR ITEM, exclusivo para ME e EPP, objetivando a aquisição de material de expediente, 
para as Creches Municipais: Peregrina Maria de Miranda Montenegro, Maria de Lourdes Mesquita 
de Paiva, Maria Jurema de Paiva, Lidia Mesquita Ramalho, do Município de Alagoa Grande, no 
dia 24/11/2016 às 9:00 horas, na Sala de Licitações deste Órgão, situada á Rua Cônego Firmino 
Cavalcante, s/n – Centro – Alagoa Grande - PB.

O Edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas. Informações pelo telefone: (0xx83) 3273-2687, e-mail: 
setordelicitacaoag@gmail.com, até o dia 23/11/2016.

 Alagoa Grande(PB), 9 de novembro de 2016.
ANTONIO SOARES DE LIMA 

PREGOEIRO

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Cel. José Avelino, 416 – Centro - Pombal - PB, às 09:00 horas do dia 23 de novembro de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de ar-condicionado 
tipo Split e Sofá com 03 lugares em Korinopara atender as necessidades da Câmara Municipal de 
Pombal/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Pombal 
- PB, 10 de novembro de 2016.Lucinara Almeida Formiga Herculano – Presidente da CPL.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU

SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA – 3ª Vara
Rua João Teixeira de Carvalho, 480 – Pedro Gondim

João Pessoa – PB – CEP: 58.031-220 – Fone: 2108-4097
PROCESSO Nº: 0802571-79.2014.4.05.8200- EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

EXEQUENTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
EXECUTADO:PAULO EDUARDO DA SILVA SANTOS 

3ª VARA FEDERAL - JUIZ FEDERAL TITULAR
EDITAL DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO Nº - 4058200.1082686

PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS - ART. 257, III, C.P.C.
FINALIDADE: CITAÇÃO (art. 827 do CPC), do(s) executado(s) PAULO EDUARDO DA SILVA 

SANTOS, solteiro CPF: 077.996.434-98 ,RG nº 4.334.038.720 DET/PB, com endereço nos autos 
à Rua Manoel Veloso Borges, 661, Popular, SantaRita/PB, CEP: 58.301-115para PAGAR, no prazo 
de 03 (três) dias, 27.229,71 (vinte e sete mil duzentos e vinte e nove reais e setenta e um centavos) 
acrescido da verba honorária de 2% (dois por cento) sobre o valor da Execução - 544,59 (quinhentos

quarenta e quatro reais e cinqüenta e nove centavos), totalizando o valor de R$ R$ 27.774,30 
(vinte e sete mil, setecentos e setenta e quatro reais e trinta centavos) 

2-  INTIMAÇÃO do  executado de que terá o prazo de 15 (quinze) dias, contados da juntada aos 
autos deste mandado, para opor embargos à execução, independentemente da garantia do Juízo 
(artigos 914 e 915, caput do CPC). 

 3- INTIMAÇÃO do executado acerca do bloqueio realizado, PARA, no prazo de 5 (cinco) dias, 
comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, e se ainda remanesce indis-
ponibilidade excessiva de ativos financeiros, nos termos do art. 854, § 3º do CPC[2].

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.

CRISTIANE MENDONÇA LAGE
Juíza Federal Titular da 3ª Vara no Exercício da Titularidade Plena

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

 EXTRATO DO PRIMEIRO  TERMO ADITIVO DE VALOR  
CONTRATO Nº 00033/2016 - PREGÃO PRESENCIAL 00026/2016
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE GESTÃO 

E MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS.
CONTRATADA: GEMLUX SOLUÇÕES LTDA – ME.
Data  do Aditivo : 08/11/2016
Termino Aditivo: 31/12/2016
Assinam: Pela Prefeitura Municipal de Cajazeiras-PB:  FRANCISCA DENISE DE ALBUQUERQUE 

DE OLIVEIRA – Prefeita.  Pela Empresa: Gemlux Soluções Ltda  - ROGÉRIO SILVA SANTOS.
TERMO ADITIVO DE VALOR:  Com a alteração  estabelecida por este Termo Aditivo, acrescido 

de 25% no valor do objeto, correspondendo a R$ 95.175,00 (noventa e cinco mil, cento e setenta 
e cinco reais),  o contrato passa a ter um valor de face de R$ 475.875,00 (quatrocentos setenta e 
cinco mil, oitocentos e setenta e cinco reais).

CEBB – Caixa Econômica Beneficente do Brasil
EDITAL:

Convocação para Assembleia Geral Extraordinária
O presidente da CEBB – Caixa Econômica Beneficente do Brasil, no uso de suas prerrogativas, 

conforme art. 9º. Parágrafo II, convoca os associados para reunirem-se em Assembleia Geral ex-
traordinária, na Rua Guedes Pereira, 55, salas 02, 04 e 06, Edf. Oriente Center, Centro, as 10:00 
horas do dia 19 de novembro de 2016, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados e uma 
segunda convocação 30 (trinta) minutos após  com qualquer número, para deliberarem sobre os 
seguintes assuntos.

• Alteração Estatutária 
João Pessoa, 11 de Novembro de 2016.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
EXTRATO DO SEXTO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 

Nº 039/2011 
Tomada de Preços Nº 003/2011. Contratante: Prefeitura de Livramento/PB. Contratada: Cofem 

S. e Tecnologia Ltda, CNPJ nº 11.602.733/0001-12. Considerando a prorrogação da vigência do 
contrato que passou de 20/04/2016 a 20/10/2016, para 20/10/2016 a 20/04/2017. Ficam ratificadas 
todas as demais cláusulas contratuais. Data da Ass.: 04.10.2016. Partes Ass.: Carmelita E. V. Sousa 
(Prefeita) e o Sr. Emerson L. Soares (Sócio Proprietário). 

Livramento/PB, 04 de outubro de 2016.
Carmelita Estevão Ventura Sousa - Contratante

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE CAJAZEIRAS

 RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº DP80005/2016
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DP80005/2016, 
que objetiva: Locação mensal de imóvel para o funcionamento do Centro de Referência da Assistên-
cia Social - CRAS; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: JOSÉ 
PEREIRA DE SOUZA - R$ 6.000,00.

Cajazeiras - PB, 08 de Novembro de 2016
MARIA GORETTI DA SILVA - Secretária

ESTADO DA PARAÍBA...
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA DE OBRAS 
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

INSTRUMENTO: TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 2.08.007/2016/CPL/SECOB/
PMCG. PARTES: SECOB/PMCG E A CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA, CNPJ: 
09.323.098/0001-92. OBJETO CONTRATUAL: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS 
VIAS URBANAS: AVENIDA JUSCELINO KUBISTCHEK DE OLIVEIRA (TRECHO: ROTATÓRIA/ RUA 
JOÃO ALVES DA SILVA – LADO DIREITO), E RUA JOÃO ALVES DA SILVA (TRECHO: AVENIDA 
JUSCELINO KUBISTCHEK DE OLIVEIRA/ RUA DR. ACÁCIO FIGUEIREDO) E RUA DR. ACÁCIO 
FIGUEIREDO (TRECHO: RUA JOÃO ALVES DA SILVA/ RUA LUIZ FERREIRA SILVA), NO BAIR-
RO ACÁCIO FIGUEIREDO, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB. OBJETO DO ADITIVO: 
ALTERAÇÃO DE VALOR R$ 84.877,33 (OITENTA E QUATRO MIL OITOCENTOS E SETENTA E 
SETE REAIS, TRINTA E TRÊS CENTAVOS). FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 15.451.1029.2085 
(MELHORAMENTOS E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA). ELEMENTO DE DESPE-
SA: 4490.51. FONTE DE RECURSOS: 000 (RECURSOS PRÓPRIOS). FUNDAMENTAÇÃO: ART. 
65, I, “A” E “B” §§ 1º E 2º, DA LEI Nº 8.666/93, ALTERADA. CONCORRÊNCIA Nº 2.08.001/2016/
SECOB/PMCG. SIGNATÁRIOS: ANDRÉ AGRA GOMES DE LIRA E JOSÉ ARIMATEIA ROCHA. 
DATA DE ASSINATURA: 26 DE OUTUBRO DE 2016. 

ANDRÉ AGRA GOMES DE LIRA
SECRETÁRIO DE OBRAS

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS

##ATO AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 025/2016

##TEX Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada 
na Rua Zeferino de Paula, 661 - Centro - Aroeiras - PB, às 08:30 horas do dia 24 de novembro de 
2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de Empresa 
para o fornecimento parcelado de material de lúdico pedagógico, conforme especificações anexo I 
do Edital. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02. 
Informações: no horário das 07:00 as 11:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(083) 3396-1020. E-mail: aroeiraslicitacao@gmail.com 

##DAT Aroeiras - PB, 10 de novembro de 2016.
##ASS MYLTON DOMINGUES DE AGUIAR MARQUES

##CAR Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS

##ATO AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 026/2016 - SRP

##TEX Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada 
na Rua Zeferino de Paula, 661 - Centro - Aroeiras - PB, às 10:30 horas do dia 24 de novembro de 
2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Registro de Preços para 
contratação de empresa especializada na manutenção preventiva e corretiva com aplicação de 
peças genuínas e originais, inclusive mão de obra, nos veículos (multimarcas) da frota Municipal, 
conforme especificações anexo I do Edital. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02. Informações: no horário das 07:00 as 11:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado. Telefone: (083) 3396-1020. E-mail: aroeiraslicitacao@gmail.com 

##DAT Aroeiras - PB, 10 de novembro de 2016.
##ASS MYLTON DOMINGUES DE AGUIAR MARQUES

##CAR Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS

##ATO AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº. 005/2016

##TEX Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na 
Rua Zeferino de Paula, 661 - Centro - Aroeiras - PB, às 09:00 horas do dia 29 de novembro de 2016, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa para 
reforma e ampliação do Estádio de Futebol, neste Município. Recursos: Caixa Econômica Federal. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no horário 
das 07:00 as 11:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado 

##DAT Aroeiras - PB, 10 de novembro de 2016.
##ASS MYLTON DOMINGUES DE AGUIAR MARQUES

##CAR Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS

##ATO AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº. 006/2016

##TEX Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada 
na Rua Zeferino de Paula, 661 - Centro - Aroeiras - PB, às 11:00 horas do dia 29 de novembro de 
2016, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa 
para construção e implantação do abastecimento de água singelo nas Comunidade Rurais de Boa 
Vista, Volta Grande e Jucazinho, neste Município. Recursos: Caixa Econômica Federal e previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
Informações: no horário das 07:00 as 11:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado 

##DAT Aroeiras - PB, 10 de novembro de 2016.
##ASS MYLTON DOMINGUES DE AGUIAR MARQUES

##CAR Prefeito

Responsavel.: LUCIA MARIA AYELLO DE BRITO 
OLIVEIR
CPF/CNPJ....: 065458308-05
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            745,34
Apresentante: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA-
-PB
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 059588
Responsavel.: LUCIA MARIA AYELLO DE BRITO 
OLIVEIR
CPF/CNPJ....: 065458308-05
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            711,28
Apresentante: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA-
-PB
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 059589
Responsavel.: LUCIA MARIA AYELLO DE BRITO 
OLIVEIR
CPF/CNPJ....: 065458308-05
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            676,40
Apresentante: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA-
-PB
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 059590
Responsavel.: LUCIA MARIA AYELLO DE BRITO 
OLIVEIR
CPF/CNPJ....: 065458308-05
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            630,94
Apresentante: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA-
-PB
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 059591
Responsavel.: MARFISA MARIA MAIA AGUIAR
CPF/CNPJ....: 380398504-87
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            745,34
Apresentante: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA-
-PB
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 059608
Responsavel.: MARFISA MARIA MAIA AGUIAR
CPF/CNPJ....: 380398504-87
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            711,28
Apresentante: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA-
-PB
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 059609
Responsavel.: MARFISA MARIA MAIA AGUIAR
CPF/CNPJ....: 380398504-87
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            676,40
Apresentante: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA-
-PB
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 059610
Responsavel.: MARFISA MARIA MAIA AGUIAR
CPF/CNPJ....: 380398504-87
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            630,94
Apresentante: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA-
-PB
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 059611
Responsavel.: MARIA DA CONCEICAO PALHANO 
ALVES
CPF/CNPJ....: 014813838/0001-09
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.971,36
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 058937
Responsavel.: MARIA DAS GRA?AS S. SANTOS
CPF/CNPJ....: 374593684-15
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            763,83
Apresentante: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA-
-PB
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 059597
Responsavel.: MARIA DAS GRA?AS S. SANTOS
CPF/CNPJ....: 374593684-15
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            745,34
Apresentante: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA-
-PB
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 059598
Responsavel.: MARIA DAS GRA?AS S. SANTOS
CPF/CNPJ....: 374593684-15
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            711,28
Apresentante: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA-
-PB
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 059599
Responsavel.: MATEX IMPORTACAO E EXPORTA-
CAO LTDA
CPF/CNPJ....: 009137076/0001-38
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.269,34
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 054963
Responsavel.: TRIADE ANALISE DE SISTEMAS LTD
CPF/CNPJ....: 070118112/0001-27
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.587,08
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 058651
Responsavel.: WILSON MEIRA XAVIER
CPF/CNPJ....: 018173998-45
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            233,73
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 054945
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,  11/11/2016
Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO

- Titular -

 Responsavel.: BABY SOM - SONORIZACAO E ILUMI
CPF/CNPJ....: 019223480/0001-88
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          3.291,97
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 059172
Responsavel.: CABRAL ARTIGOS RELIGIOSOS 
LTDA ME
CPF/CNPJ....: 007515330/0001-69
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            378,23
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 059002
Responsavel.: COMUNIDADE EVANGELICA APAS-
CENTAR
CPF/CNPJ....: 019646565/0001-79
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            400,00
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 058746
Responsavel.: CONSORCIO ACAUA
CPF/CNPJ....: 012849028/0001-87
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.100,00
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 058980
Responsavel.: CZAR PIZZARIA DELIVERY LTDA ME
CPF/CNPJ....: 021553486/0001-65
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            335,50
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 058179
Responsavel.: DANIELE OLIVEIRA DA SILVA
CPF/CNPJ....: 822661233-00
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            172,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 058863
Responsavel.: DUTRA & DORNELAS COMERCIO 
DE ROUPAS
CPF/CNPJ....: 023436202/0001-86
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            659,93
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 058913
Responsavel.: DUTRA & DORNELAS COMERCIO 
DE ROUPAS
CPF/CNPJ....: 023436202/0001-86
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.248,80
Apresentante: ABC BRASIL
SAO PAULO             SP
Protocolo...: 2016 - 059005
Responsavel.: EL TIMANI CONST. E INCORP. LTD
CPF/CNPJ....: 012704776/0001-71
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             48,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 057645
Responsavel.: ELZILENE DE OLIVEIRA BARBOSA
CPF/CNPJ....: 304654274-72
Titulo......: CHEQUE           R$          1.539,00
Apresentante: MANHATTAN FOMENTO MERCANTIL 
LTDA
Protocolo...: 2016 - 058567
Responsavel.: FC ENGENHARIA LTDA
CPF/CNPJ....: 007641255/0001-82
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            598,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 058542
Responsavel.: GPM CONSTRUCOES E INCORPO-
RACOE
CPF/CNPJ....: 020926659/0001-80
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.525,00
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 058728
Responsavel.: GPM CONSTRUCOES E INCORPO-
RACOE
CPF/CNPJ....: 020926659/0001-80
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.525,00
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 058739
Responsavel.: HONORATO MATERIAL DE CONS-
TRUCA
CPF/CNPJ....: 011163428/0001-71
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.228,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 059026
Responsavel.: JOSEAN PEREIRA DE ARAUJO
CPF/CNPJ....: 019920407/0001-65
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            200,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 058599
Responsavel.: KM TRANSP REPRESENTACOES LTDA
CPF/CNPJ....: 024689272/0001-09
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            599,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 059015
Responsavel.: LUCIA MARIA AYELLO DE BRITO 
OLIVEIR
CPF/CNPJ....: 065458308-05
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            763,83
Apresentante: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA-
-PB
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 059587

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

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

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

INSTRUMENTO: TERMO ADITIVO Nº 02 DE VALOR AO CONTRATO Nº 2.05.047/2015. 
PARTES: FMAS/SEMAS/PMCG E OI MÓVEL S/AOBJETO CONTRATUAL: CONTRATAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DIGITAL (SMP) COM COBERTURA DE ROAMING NACIO-
NAL, HABILITADOS OS SERVIÇOS EM PLANOS PÓS-PAGOS.OBJETO DOADITIVO: ADITIVO 
DE VALOR.DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:04 122 2001 2214. ELEMENTO DE DESPESA: 3390.39. 
FONTE DE RECURSOS: 000. VALOR DO ADITIVO: 3.390,00 (TRÊS MIL, TREZENTOS E NOVENTA 
REAIS). FUNDAMENTAÇÃO: ART. 57, I, § 1º, DA LEI Nº 8.666/93, ALTERADA. SIGNATÁRIOS: 
EVA GOUVEIA E ANA KELLY FLORO LEMOS.DATA DE ASSINATURA: 04/11/2016.

EVA GOUVEIA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÍ
EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE VALOR

INSTRUMENTO: TERMO ADITIVO A TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2015
PARTES PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÍ/PB E A EMPRESA LUMAR ENGENHARIA 

LTDA-ME. OBJETO CONTRATUAL: EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIL PÚBLICA DE CONSTRUÇÃO 
DA 2ª ETAPA DO PARQUE MUNICIPAL DE MÚLTIPLO USO LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE 
CUBATI. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 57 de lei 8.666/93, alterações Art. 65, I – Lei 8.666/93, 
e alterações. CLAUSULA SEXTA DO VALOR DO TERMO ADITIVO: Ao valor inicial do contrato 
nº 00036/2015, que importa em R$ 299.844,02 (Duzentos e Noventa e Nove Mil Oitocentos e 
Quarenta e Quatro Reais e Dois Centavos), fica acrescido ao valor R$ 43.676,05 (Quarenta e Três 
Mil Seiscentos e Setenta e Seis Reais e Cinco Centavos), passando o valor final do contrato para 
R$ 343.520,07(Trezentos e Quarenta e Três Mil, Quinhentos e Vinte Reais e Sete Centavos), tudo 
de acordo com os dados constantes das novas planilhas adequadas emitidas pela engenharia do 
município que passa a fazer parte integrante do contrato  nº 00036/2015, para fins de aquisição e 
todos efeitos legais. Signatários: EDUARDO RONIELLE GUIMARÃES MARTINS DANTAS E LUMAR 
ENGENHARIA LTDA-ME – Cubati/PB, 09 de Novembro de 2016.

EDUARDO RONIELLE GUIMARÃES MARTINS DANTAS
Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA DE OBRAS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

INSTRUMENTO: TERMO ADITIVO Nº 09 DO CONTRATO DE Nº 1047/2012/CJ/SECOB/PMCG. 
PARTES: SECOB/ÁGAPE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. OBJETO CONTRATUAL: EXE-
CUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE ESPORTES E CULTURA, 
NO BAIRRO DAS MALVINAS, DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB. OBJETO DO ADITIVO: 
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS, 
MANTENDO AS DEMAIS CLÁUSULAS INALTERADAS, COM FULCRO NO ART 57, INCISO I, § 
1º E § 2º, DA LEI 8666/93. ASSINAM: ANDRÉ AGRA GOMES DE LIRA E EWERTON EDUARDO 
DA SILVA PIMENTEL. DATA DE ASSINATURA: 07/10/2016. 

ANDRÉ AGRA GOMES DE LIRA
Secretário de Obras

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE CAJAZEIRAS

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Locação mensal de imóvel para o funcionamento do Centro de Referência da Assis-

tência Social - CRAS.
FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP80005/2016.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Cajazeiras: 02.140 - FUNDO MUNICIPAL DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.244.1033.2064 - MANUT. DO SERV. DE PROT. E ATEND. INT. ÀS 
FAMILIAS - PBF-PAIF 33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 004 - 
RECURSOS FNAS 08.244.1031.2068 - CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROG. E PROJ. 
DO SUAS 33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 001 - RECURSOS 
ORDINÁRIOS 08.244.1031.2075 - MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - 
FMAS 33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 004 - RECURSOS 
FNAS 02.160 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO 08.244.2011.2082 
- MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. MUN. DE DESENV. HUMANO 33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS 
DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Ação Social de Cajazeiras e:
CT Nº 80005/2016 - 08.11.16 - JOSÉ PEREIRA DE SOUZA - R$ 6.000,00

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE CAJAZEIRAS

 EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP80005/2016.
OBJETO: Locação mensal de imóvel para o funcionamento do Centro de Referência da Assis-

tência Social - CRAS.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso X, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
AUTORIZAÇÃO: Secretaria de Desenvolvimento Humano.
RATIFICAÇÃO: Secretária, em 08/11/2016.

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOA GRANDE

SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
1º. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 10053/2015 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 10019/2015
1º. Termo Aditivo ao Contrato nº 10053/2015 – Pregão Presencial nº 10019/2015 - Data de As-

sinatura: 19.08.2016 – Partes: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOA GRANDE E LAVIERI 
EMPREENDIMENTOS EIRELI – Valor do Aditivo: R$ 28.480,00 (VINTE E OITO MIL E QUATRO-
CENTOS E OITENTA REAIS), alterando o valor contratual para R$ 113.920,00 (cento e treze mil 
e novecentos e vinte reais) - OBJETO: Prestação dos serviços de coleta, transporte, tratamento 
por incineração e destino final de resíduos provenientes dos serviços de Saúde dos Grupos A, B 
e E, das Unidades Básicas de Saúde, Hospital, CEO, SAMU, Farmácia Básica, NASF, CAPS e 
Laboratório - Alagoa Grande/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 57, inciso II da Lei 8.666/93, bem 
como de acordo com a CLÁUSULA SÉTIMA - DOS PRAZOS: CONTRATO 10053/2015. Dotação: 
Orçamento de 2016 - RECURSOS PRÓPRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOA 
GRANDE/FEDERAIS (TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS (RECURSOS PRÓPRIOS) 
E TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS).

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOA GRANDE

AVISO DECANCELAMENTO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 10015/2016

A pregoeira oficial do Fundo Municipal de Saúde de Alagoa Grande, torna público que atendendo 
ao disposto no Acórdão AC1-TC 03353/16, DECLARA CANCELADO o instrumento editalício do 
Pregão Presencial nº 10015/2016 e dos demais atos dele decorrentes, que tinha como objeto a 
AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS TIPO PICK-UP, CABINE DUPLA, 4X4, 0KM, MODELO 
2016, COR BRANCA, MOTOR MÍNIMO DE 140CV, CÂMBIO MANUAL, ACESSÓRIOS (FREIOS 
ABS E AIRBAG DUPLO, PROTETOR DE CAÇAMBA, CAPOTA MARÍTIMA, ESTRIBOS LATERAIS), 
COMBUSTÍVEL DIESEL, CAPACIDADE DE 05 LUGARES, 04 PORTAS, AR CONDICIONADO, 
DIREÇÃO HIDRÁULICA, TRIO ELÉTRICO (TRAVA, VIDRO, ALARME) E DEMAIS ITENS DE 
SÉRIE E SEGURANÇA CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. Informações: no horário das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3273-2267. Email: 
saude_alg@hotmail.com

Alagoa Grande - PB, 10 de Novembro de 2016
FLÁVIA MEIRELLES ALVES DE ARAÚJO GONÇALVES 

 Pregoeira Oficial

CÂMARA MUNUCIPAL DE UIRAÚNA-PB
CASA LEGISLATIVA “OLINTO PINHEIRO”

CNP: 12.721.858/0001-24
DECRETO 005/2016

DISPÕE SOBRE A HOMOLOGAÇÃO DO RESUTALDO FINAL DO CONCURSO PÚBLICO Nº 
001/2016 DA CÂMARA MUNICIPAL DE UIRAUNA/PB.

O PRESIDENTE DA CÂMARA DO MUNICÍPIO DE ÚIRAUNA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso 
das atribuições e prerrogativas legais que lhe confere, nos termos do Art. 37 e incisos da CF/88 e 
demais legislação aplicável à espécie.

CONSIDERANDO, que a Câmara de Uiraúna/PB realizou em 28/08/2016 Concurso Público de 
Provas objetivas, objetivando o provimento de vagas para o quadro efetivo de pessoal,

CONSIDERANDO, a regularidade formal dos procedimentos adotados na execução do Concurso 
Público através do Edital nº 001/2016,

CONSIDERANDO, também, que realizadas todas as etapas do certame, transcorridos os prazos 
para interposição de recursos, foi dado conhecimento do seu resultado final com a publicação da 
relação nominal do aprovados e classificados,

DECRETA:
Art. 1º - Fica Homologado o resultado final do Concurso Público 001/2016 da Câmara Municipal 

de Uiraúna/PB, expedindo-se, de acordo com a legislação vigente, os atos necessários de nomeação 
dos classificados, de acordo com a necessidade e conveniência administrativa.

Art. 2º O Concurso Público 001/2016 terá validade de 02 (dois) anos, podendo ser prorrogado 
por igual período, para atender o interesse público da administração.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º Revogam-se as disposições contrárias.
REGISTRA-SE PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Uiraúna/PB 09 de novembro de 2016
Presidente da Câmara Municipal de Uiraúna

Joaquim Marcelino de Lira Neto

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATARACA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00034/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Daniel Toscano, 28 - Centro - Mataraca - PB, às 10:00 horas do dia 29 de Novembro de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de veículo tipo passeio, Hatch, 
0km, motor a partir 1.0 destinado a Secretaria de Ação Social. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 006/2005. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3297-1130.
Email: pmmataraca1@gmail.com

Mataraca - PB, 10 de Novembro de 2016
JOÃO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO - Pregoeiro Oficial

USINA CENTRAL OLHO D”ÁGUA S/A - CNPJ/CPF N° 11.797.222/0001-01 Torna público que a 
SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação 
n° 3673/2016 em João Pessoa, 08 de novembro de 2016 - Prazo: 1441 dias. Para a atividade de: 
Barragem de terra homogênea, seção trapezoidal e volume de 1.415.000,00 m3, Na(o) – FAZEN-
DA LOURENÇO GOMES, ZONA RURAL Município: JURIPIRANGA - UF: PB - CEP: 58.330-000. 
Processo: 2016-008048/TEC/LO-3467. 

SEVERINO MARTINS DE LIMA – CPF: 323.332.934-20, torna público que a SUDEMA – Superin-
tendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação N. 3541/2016 em 
João Pessoa, 20 de OUTUBRO de 2016 – Prazo: 1.460 dias. Para Atividade de: LOTEAMENTO 
URBANO (LOTEAMENTO SÃO SEVERINO) com 98 lotes, conformados em 05 quadras no LOTE-
AMENTO SÃO SEVERINO, Município: BELÉM – UF: PB. Processo: 2016-007517/TEC/LO-3293.

CARAJÁS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO – LTDA, sob o CNPJ 03.656.804/0001-31, torna público 
que requereu a SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo a Licença 
de Operação para operar um galpão comercial, situado no Loteamento Intermares, QD 091, LT 
01G, Intermares – Cabedelo – PB.

EDMUNDO VASCONCELOS DE CARVALHO – CPF: 040.018.774-49Torna público que a SUDE-
MA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente,emitiu a Licença de Operação (LO) 
nº 3669/2016 em João Pessoa, 08 de novembro de 2016 - Prazo: 730 dias. Para a atividade de: 
Exploração Agrícola de Coco da Baiade sequeiro em uma área de 7,2080ha de sequeiro – No Sítio 
Jacarapé s/n, PB-008Km 07 –Jacarapé - Município: João Pessoa PB – CEP: 58.000-000 - Processo 
Nº 2016-007569/TEC/LO-3302.

25A UNIÃO 
PublicidadeJoão Pessoa > Paraíba > SEXTA-fEirA, 11 de novembro de 2016



PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO
ADITIVO CONTRATUAL

CONTRATO Nº 00168/2014
EXTRATO DO 14º ADITIVO CONTRATUAL DE PRAZO

OBJETO: Aditivo de prazo do contrato original 00168/2014, nos termos do art. 57, § 1º, II da Lei 
nº 8.666/93, com novo prazo para 07/01/2017.

PARTES: Prefeitura Municipal de Remígio - PB, (CONTRATANTE) e CONLEO CONSTRUTORA 
LTDA - ME, inscrito no CNPJ sob nº 18.797.518/0001-63 (CONTRATADA).

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

Remígio, 04 de novembro de 2016
Melchior Naelson Batista da Silva

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N. º 09019/2016 PROCESSO ADM. Nº. 2016/017703
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL LOCAÇÃO DE ÔNIBUS 

URBANO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA E.M. ANTÔNIO SANTOS 
COELHO NETO.

INÍCIO DO ACOLHIMENTO DE PROPOSTAS: 24 de novembro de 2016 - Horário: 09h00min 
(HORÁRIO DE BRASÍLIA).      

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 25/11/2016 - Horário: 10h00min (HORÁRIO DE BRASÍLIA).      
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: 28/11/2016 - Horário: 10h00min (HORÁRIO DE BRASÍLIA).
LOCAL: www.licitacoes-e.com.br
REFERÊNCIA DE TEMPO: Para todas as referências de tempo será observado o horário oficial 

de Brasília - DF.
A Secretaria de Educação e Cultura do município de João Pessoa através da Pregoeira 

torna público que fará realizar a Licitação na modalidade Pregão Eletrônico, cuja sessão pública 
será realizada através do site www.licitacoes-e.com.br. SUPORTE LEGAL: com Lei Federal nº. 
10.520/2002, que institui a modalidade Pregão; o Decreto Municipal nº. 4.985 de 18 de novembro 
de 2003, que regulamenta o pregão no município de João Pessoa; Decreto Municipal 5.716 de 25 
de agosto de 2006; Decreto Municipal nº. 7.364 de 04 de outubro de 2011; Decreto Municipal 7.884 
de 24 de maio de 2013; Lei Municipal nº. 10.431 de 11 de abril de 2005, publicada no SO nº. 952, 
com aplicação subsidiária da Lei nº. 8.666/1993 e respectivas alterações, Lei Complementar nº. 
123/2006, Lei Complementar nº. 147/2014, Lei nº. 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), 
Decretos nº. 3.555/2000 e 5.450/2005. Edital: cópia a ser adquirida no site www.licitacoes-e.com.
br, a partir de 14 de novembro de 2016.

João Pessoa, 10 de novembro de 2016.
Gláucia Kaline A. da Fonseca Carvalho

Pregoeira da CSL/SEDEC

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
Secretaria Municipal de Administração

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2016
Nos termos do relatório final e adotando as razões que nortearam o julgamento do Pregoeiro 

Oficial, HOMOLOGO o resultado do Pregão Presencial nº. 004/2016, que tem por objeto o Fretamento 
e Locação de Veículos e Motocicletas, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de São 
João do Tigre, conforme termo de adjudicação, em favor dos seguintes licitantes: MARIA WILMA 
BALTAZAR SILVA SE SANTANA, inscrita no CPF nº. 082.610.824-58, do qual se sagrou vencedor 
itinerários 01, com o valor total R$ 27.000,00 (Vinte e sete mil reais); ELIAS RODRIGUES DA SILVA, 
inscrita no CPF nº. 023.794.304-20, do qual se sagrou vencedor no Itinerário 02, com o valor total 
R$ 18.000,00 (Dezoito mil reais); ARNEDES PEREIRA DE MELO, inscrita no CPF nº. 073.879.864-
95, Itinerários 04, com o valor total de R$ 27.000,00 (Vinte e sete mil reais); MARIA DAS DORES 
SOUZA DOS SANTOS, inscrita no CPF nº. 225.595.824-49, Itinerários 04, com o valor total de R$ 
24.300,00 (Vinte e quatro mil trezentos reais); MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME, CNPJ: 
n.º 20.925.610/0001-03, Itinerários 05, 07 e 12, com o valor total de R$ 94.500,00 (Noventa e quatro 
mil e quinhentos reais); VALFRIDO BEZERRA DA SILVA, inscrita no CPF nº. 324.322.084-04, Itine-
rários 06, com o valor total de R$ 27.900,00 (Vinte e sete mil e novecentos reais); JOSÉ ROBERTO 
BEZERRA, inscrita no CPF nº. 881.338.004-63, Itinerários 08, com o valor total de R$ 18.900,00 
(Dezoito mil e novecentos reais); ALDEMBERG RODRIGUES DE FREITAS, inscrita no CPF nº. 
078.274.764-73, Itinerários 09, com o valor total de R$ 23.400,00 (Vinte e três mil e quatrocentos 
reais); JOSÉ GENIVALDO DA SILVA, inscrita no CPF nº. 732.498.824-53, Itinerários 10, com o valor 
total de R$ 16.200,00 (Dezesseis mil e duzentos reais); EDILSON DE SOUZA, inscrita no CPF nº. 
820.058.504-20, Itinerários 11, com o valor total de R$ 14.400,00 (Quatorze mil e quatrocentos 
reais); LIGINALDO ANTONIO GOMES DIAS, inscrita no CPF nº. 027.903.124-60, Itinerários 13, 
com o valor total de R$ 24.840,00 (Vinte e quatro mil oitocentos e quarenta reais); JOSÉ MARIA DE 
SOUZA SILVA, inscrita no CPF nº. 075.162.984-76, Itinerários 14, com o valor total de R$ 4.500,00 
(Quatro mil e quinhentos reais); REGINALDO MARQUES, inscrita no CPF nº. 007.203.668-01, 
Itinerários 15, com o valor total de R$ 6.660,00 (Seis mil e seiscentos e sessenta reais); LAUDIVAN 
FERREIRA, inscrita no CPF nº. 048.523.614-10, Itinerários 16, com o valor total de R$ 4.500,00 
(Quatro mil e quinhentos reais); HELENILSON DE SOUZA, inscrita no CPF nº. 066.395.164-03, 
Itinerários 17, com o valor total de R$ 4.500,00 (Quatro mil e quinhentos reais); JOSÉ EDIVALDO 
DE SOUZA, inscrita no CPF nº. 043.675.254-90, Itinerários 18, com o valor total de R$ 4.500,00 
(Quatro mil e quinhentos reais); JOSE ERIVAL DE MELO, inscrita no CPF nº. 016.044.624-42, 
Itinerários 19, com o valor total de R$ 4.500,00 (Quatro mil e quinhentos reais); PAULO ROBERTO 
SE SOUZA FERREIRA, inscrita no CPF nº. 106.259.964-02, Itinerários 20, com o valor total de R$ 
4.500,00 (Quatro mil e quinhentos reais); EDSON ALBERDAN CORDEIRO DE FREITAS, inscrita 
no CPF nº. 073.879.864-95, Itinerários 21, com o valor total de R$ 3.420,00 (Três mil quatrocentos 
e vinte reais); JOSÉ IVANILDO XAVIER, inscrita no CPF nº. 062.126.694-90, Itinerários 22, com o 
valor total de R$ 2.610,00 (Dois mil seiscentos e dez reais); JOSÉ GENILDO DA SILVA, inscrita no 
CPF nº. 106.097.824-52, Itinerários 23, com o valor total de R$ 2.160,00 (Dois mil cento e sessenta 
reais); LEANDRO RONALDO RODRIGUES GOMES, inscrita no CPF nº. 074.109.244-11, Itinerários 
26, com o valor total de R$ 4.500,00 (Quatro mil e quinhentos reais); ABILIO DA SILVA, inscrita no 
CPF nº. 025.689.134-60, Itinerários 28, com o valor total de R$ 4.500,00 (Quatro mil e quinhentos 
reais); JOSÉ EVANILDO DA SILVA, inscrita no CPF nº. 077.977.284-96, Itinerários 29, com o valor 
total de R$ 2.340,00 (Dois mil trezentos e quarenta reais). Os itinerários 24, 25, 27 e 30, foram 
declarados fracassados. 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, 10 de Março de 2016.
JOSÉ MAUCÉLIO BARBOSA

Prefeito Constitucional.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
Secretaria Municipal de Administração e Finanças

EXTRATO DO CONTRATO 
No extrato de Contrato publicado no DOE no dia OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE 

LIMPEZA, de forma parcelada, para suprir as necessidades da Prefeitura de Juazeirinho. FUNDA-
MENTO 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. 048/2016, Pregão Presencial 
nº. 0.6.029/2016. DOTAÇÃO: 02040.04.123.2010.2014 – 33.90.30 / 02050.20.606.1008.2020 
– 33.90.30 / 02060.12.361.1001.2031 – 33.90.30 / 02060.12.361.1001.2048 – 33.90.30 / 
02060.12.361.1001.2035 – 33.90.30 / 02060.12.361.1001.2083 – 33.90.30 / 02060.12.361.1001.2095 
– 33.90.30. 02060.12.361.1001.1010 – 4490.52.0000 / 02060.12.361.1001.1069 – 4490.52.0000 
/ 02060.12.361.1001.2031 – 4490.52.0000 / 02060.12.361.1001.2048 – 4490.52.0000 / 
02060.12.361.1001.2058 – 4490.52.0000/ 02080.10.301.1002.2067 - 339030. VIGÊNCIA: Do pre-
sente contrato tem vigência até 31 de Dezembro de 2016 a partir da data de assinatura do contrato. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Juazeirinho/Jonilton Fernandes Cordeiro e as 
empresas FRANCISCO DE A. PEREIRA JUNIOR - ME (CEREALISTA PREMIUM), pessoa jurídica 
de direito privado, com sede á Rua Dr. Carlos Agra, 106, Centro Campina Grande – PB, CEP: 
58.400-204, inscrita no CNPJ sob o nº. 20.381.795/0001-32, com o valor total de R$ 469.804,50 
(Quatrocentos e sessenta e nove mil oitocentos e quatro reais e cinquenta centavos), Contrato 
Administrativo nº 06291/2016/PMJ,  COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS 
LTDA - EPP pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rua Cristovão Colombo, 90, Centro, 
Campina Grande - PB, inscrita no CNPJ sob o nº. 21.391.428/0001-82, com o valor total de R$ 
2.658,00 (Dois mil seiscentos e cinquenta e oito reais), Contrato Administrativo nº 06292/2016/PMJ.

Juazeirinho - PB, 20 de Outubro de 2016.
JONILTON FERNANDES CORDEIRO

Prefeito Constitucional.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
Secretaria Municipal de Administração

EXTRATO DO CONTRATO
OBJETO: FRETAMENTO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MOTOCICLETAS, PARA ATENDER 

AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE. 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. 010/2016, Pregão Presencial nº. 
004/2016. DOTAÇÃO: 12.361.2017.2014 – 33.90.36 – 33.90.39 / 10.301.2006.2020 – 33.90.36 – 
33.90.39 / 10.301.2006.2052 – 33.90.36 – 33.90.39 / 04.122.2002.2004 – 33.90.36 – 33.90.39 / 
15.122.2035.2026 – 33.90.36 – 33.90.39. VIGÊNCIA: Do presente contrato tem vigência até 31 de 
Dezembro de 2016 a partir da data de assinatura do contrato. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de São João do Tigre/José Maucélio Barbosa e os licitantes: MARIA WILMA BALTAZAR 
SILVA SE SANTANA, inscrita no CPF nº. 082.610.824-58, do qual se sagrou vencedor itinerários 
01, com o valor total R$ 27.000,00 (Vinte e sete mil reais) – NR DO CONTRATO: 010.01/2016/CPL; 
ELIAS RODRIGUES DA SILVA, inscrita no CPF nº. 023.794.304-20, do qual se sagrou vencedor no 
Itinerário 02, com o valor total R$ 18.000,00 (Dezoito mil reais) – NR DO CONTRATO: 010.02/2016/
CPL; ARNEDES PEREIRA DE MELO, inscrita no CPF nº. 073.879.864-95, Itinerários 04, com o 
valor total de R$ 27.000,00 (Vinte e sete mil reais) – NR DO CONTRATO: 010.03/2016/CPL; MARIA 
DAS DORES SOUZA DOS SANTOS, inscrita no CPF nº. 225.595.824-49, Itinerários 04, com o valor 
total de R$ 24.300,00 (Vinte e quatro mil trezentos reais) – NR DO CONTRATO: 010.04/2016/CPL; 
MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME, CNPJ: n.º 20.925.610/0001-03, Itinerários 05, 07 e 12, 
com o valor total de R$ 94.500,00 (Noventa e quatro mil e quinhentos reais) – NR DO CONTRATO: 
010.05/2016/CPL; VALFRIDO BEZERRA DA SILVA, inscrita no CPF nº. 324.322.084-04, Itinerários 
06, com o valor total de R$ 27.900,00 (Vinte e sete mil e novecentos reais) – NR DO CONTRATO: 
010.06/2016/CPL; JOSÉ ROBERTO BEZERRA, inscrita no CPF nº. 881.338.004-63, Itinerários 
08, com o valor total de R$ 18.900,00 (Dezoito mil e novecentos reais) – NR DO CONTRATO: 
010.07/2016/CPL; ALDEMBERG RODRIGUES DE FREITAS, inscrita no CPF nº. 078.274.764-73, 
Itinerários 09, com o valor total de R$ 23.400,00 (Vinte e três mil e quatrocentos reais) – NR DO 
CONTRATO: 010.08/2016/CPL; JOSÉ GENIVALDO DA SILVA, inscrita no CPF nº. 732.498.824-53, 
Itinerários 10, com o valor total de R$ 16.200,00 (Dezesseis mil e duzentos reais) – NR DO CON-
TRATO: 010.09/2016/CPL; EDILSON DE SOUZA, inscrita no CPF nº. 820.058.504-20, Itinerários 
11, com o valor total de R$ 14.400,00 (Quatorze mil e quatrocentos reais) – NR DO CONTRATO: 
010.10/2016/CPL; LIGINALDO ANTONIO GOMES DIAS, inscrita no CPF nº. 027.903.124-60, Itine-
rários 13, com o valor total de R$ 24.840,00 (Vinte e quatro mil oitocentos e quarenta reais) – NR DO 
CONTRATO: 010.11/2016/CPL; JOSÉ MARIA DE SOUZA SILVA, inscrita no CPF nº. 075.162.984-76, 
Itinerários 14, com o valor total de R$ 4.500,00 (Quatro mil e quinhentos reais) – NR DO CONTRATO: 
010.12/2016/CPL; REGINALDO MARQUES, inscrita no CPF nº. 007.203.668-01, Itinerários 15, 
com o valor total de R$ 6.660,00 (Seis mil e seiscentos e sessenta reais) – NR DO CONTRATO: 
010.13/2016/CPL; LAUDIVAN FERREIRA, inscrita no CPF nº. 048.523.614-10, Itinerários 16, com 
o valor total de R$ 4.500,00 (Quatro mil e quinhentos reais) – NR DO CONTRATO: 010.14/2016/
CPL; HELENILSON DE SOUZA, inscrita no CPF nº. 066.395.164-03, Itinerários 17, com o valor 
total de R$ 4.500,00 (Quatro mil e quinhentos reais) – NR DO CONTRATO: 010.15/2016/CPL; JOSÉ 
EDIVALDO DE SOUZA, inscrita no CPF nº. 043.675.254-90, Itinerários 18, com o valor total de R$ 
4.500,00 (Quatro mil e quinhentos reais) – NR DO CONTRATO: 010.16/2016/CPL; JOSE ERIVAL DE 
MELO, inscrita no CPF nº. 016.044.624-42, Itinerários 19, com o valor total de R$ 4.500,00 (Quatro 
mil e quinhentos reais) – NR DO CONTRATO: 010.17/2016/CPL; PAULO ROBERTO SE SOUZA 
FERREIRA, inscrita no CPF nº. 106.259.964-02, Itinerários 20, com o valor total de R$ 4.500,00 
(Quatro mil e quinhentos reais) – NR DO CONTRATO: 010.18/2016/CPL; EDSON ALBERDAN 
CORDEIRO DE FREITAS, inscrita no CPF nº. 073.879.864-95, Itinerários 21, com o valor total de 
R$ 3.420,00 (Três mil quatrocentos e vinte reais) – NR DO CONTRATO: 010.19/2016/CPL; JOSÉ 
IVANILDO XAVIER, inscrita no CPF nº. 062.126.694-90, Itinerários 22, com o valor total de R$ 
2.610,00 (Dois mil seiscentos e dez reais) – NR DO CONTRATO: 010.20/2016/CPL; JOSÉ GENIL-
DO DA SILVA, inscrita no CPF nº. 106.097.824-52, Itinerários 23, com o valor total de R$ 2.160,00 
(Dois mil cento e sessenta reais) – NR DO CONTRATO: 010.21/2016/CPL; LEANDRO RONALDO 
RODRIGUES GOMES, inscrita no CPF nº. 074.109.244-11, Itinerários 26, com o valor total de R$ 
4.500,00 (Quatro mil e quinhentos reais) – NR DO CONTRATO: 010.22/2016/CPL; ABILIO DA SILVA, 
inscrita no CPF nº. 025.689.134-60, Itinerários 28, com o valor total de R$ 4.500,00 (Quatro mil e 
quinhentos reais) – NR DO CONTRATO: 010.23/2016/CPL; JOSÉ EVANILDO DA SILVA, inscrita 
no CPF nº. 077.977.284-96, Itinerários 29, com o valor total de R$ 2.340,00 (Dois mil trezentos e 
quarenta reais) – NR DO CONTRATO: 010.24/2016/CPL.  

São João do Tigre - PB, 11 de Março de 2016.
JOSÉ MAUCELIO BARBOSA

Prefeito Constitucional.

Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 058256
Responsavel.: GPM CONSTRU  ES E INCORPORA  
ES LTD
CPF/CNPJ....: 020926659/0001-80
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            234,68
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 058946
Responsavel.: G.S. INCORPORACOES E CONST. LT
CPF/CNPJ....: 010905243/0001-22
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.253,93
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 059043
Responsavel.: HALLISON CORREIA MEIRA
CPF/CNPJ....: 023033364-81
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.932,12
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 058942
Responsavel.: LUIZ ANDRE ALVES DE OLIVEIRA 
EIRELL
CPF/CNPJ....: 022104205/0001-50
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.405,62
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 058480
Responsavel.: M H V RESTAURANTE LTDA
CPF/CNPJ....: 008734198/0001-49
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            255,53
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 058371
Responsavel.: MARIA BETANIA ALVES DE FARIAS
CPF/CNPJ....: 045085694-12
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            415,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 058900
Responsavel.: MATEX IMPORT E EXPORT LTDA ME
CPF/CNPJ....: 009137076/0001-38
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.531,32
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 058820
Responsavel.: MATEX IMPORT E EXPORT LTDA ME
CPF/CNPJ....: 009137076/0001-38
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.531,32
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 058819
Responsavel.: Q & O COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ....: 013845842/0001-96
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            104,34
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 058691
Responsavel.: R3 RESTAURANTE & FAST FOOD LTDA
CPF/CNPJ....: 014309349/0001-14
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            232,20
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 058935
Responsavel.: RENAN FONSECA RODRIGUES - ME
CPF/CNPJ....: 022819856/0001-26
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            250,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 058603
Responsavel.: SANDRA RACKEL LEITE NOVAES ME
CPF/CNPJ....: 019053812/0001-23
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            200,70
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 058073
Responsavel.: TAISA CALCADOS LTDA
CPF/CNPJ....: 006880971/0001-50
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            966,88
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 059194
Responsavel.: TAISA CALCADOS LTDA
CPF/CNPJ....: 006880971/0001-50
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.033,82
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 059195
Responsavel.: THAIRONY ALVES RAFAEL
CPF/CNPJ....: 091825084-61
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            132,95
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 058815
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,  11/11/2016
----------------------------------------

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.: A&F SILVA SERVICOS LTDA - ME
CPF/CNPJ....: 013287632/0001-20
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            230,68
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 058772
Responsavel.: ANGELITA MARTINS DA SILVA
CPF/CNPJ....: 007975804-50
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            725,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 058434
Responsavel.: ANTONIO ALBUQUERQUE TOSCANO
CPF/CNPJ....: 095528634-49
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            672,37
Apresentante: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA-PB
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 059064
Responsavel.: ANTONIO ALBUQUERQUE TOSCANO
CPF/CNPJ....: 095528634-49
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            763,83
Apresentante: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA-
-PB
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 059061
Responsavel.: ANTONIO ALBUQUERUQE TOSCANO
CPF/CNPJ....: 095528634-49
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            711,28
Apresentante: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA-
-PB
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 059063
Responsavel.: ANTONIO ALBUQUERQUE TOSCANO
CPF/CNPJ....: 095528634-49
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            745,34
Apresentante: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA-
-PB
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 059062
Responsavel.: BR COMERCIO DE PECAS PNEUS 
E SERVIC
CPF/CNPJ....: 007674705/0001-33
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.422,53
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 059134
Responsavel.: CARLITO NETO COUTINHO JUNIOR
CPF/CNPJ....: 415165167-53
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.683,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 058631
Responsavel.: CONSORCIO ACAUA
CPF/CNPJ....: 012849028/0001-87
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            185,40
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 059246
Responsavel.: CONSORCIO ACAUA
CPF/CNPJ....: 012849028/0001-87
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            849,69
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 059220
Responsavel.: DISTRIBUIDORA GLOBO LTDA -ME
CPF/CNPJ....: 011208403/0001-47
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            408,02
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 058416
Responsavel.: DISTRIBUIDORA GLOBO LTDA -ME
CPF/CNPJ....: 011208403/0001-47
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            191,36
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 058394
Responsavel.: DISTRIBUIDORA GLOBO LTDA -ME
CPF/CNPJ....: 011208403/0001-47
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            345,46
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 058407
Responsavel.: EMP BRAS DE MANU IND EIRELI ME
CPF/CNPJ....: 023279269/0001-54
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            630,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 058908
Responsavel.: EMP BRAS DE MANU IND EIRELI ME
CPF/CNPJ....: 023279269/0001-54
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            630,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 058909
Responsavel.: FT COMERCIO DE CALCADOS E 
ROUPAS EI
CPF/CNPJ....: 019407225/0001-95
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            538,00

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N 132/2016
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade Pregão 
Eletrônico na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-
-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083) 3218-4588, no dia 28/11/2016, às 10:00h (dez) horas, 
horário de Brasília para:

LOCAÇÃO DE MESAS,CADEIRAS, SALAS E AUDITÓRIOS , destinado a  SECRETARIA DA 
MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA (SEMDH), 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 16-01029-0
João Pessoa, 10 de Novembro de 2016

VIVIANNE PEREIRA ALMEIDA DINIZ
Gerente de Licitação 

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N 247/2016
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade Pregão 
Presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-
-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083) 3218-4588, no dia 25/11/2016, às 9:00h (Nove) horas para:

AQUISIÇÃO DE FREEZER , destinado a  SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO (SEE), 
conforme Anexo I do Edital.

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

REG. CGE Nº 16-01014-0
João Pessoa, 10 de Novembro de 2016

VIVIANNE PEREIRA ALMEIDA DINIZ
Gerente de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÃO  PARA  2ª  CHAMADA
PREGÃO PRESENCIAL N 263/2016

O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 
publica, considerando que a 1ª chamada foi DESERTA, 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 01/12/2016, às 09:00 horas para:

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE VÁLVULA PARA CIRÚRGIA NEUROLÓGICA, 
destinado a COMPLEXO DE PEDIATRIA ARLINDA MARQUES, 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 16-00955-2
João Pessoa, 10 de novembro de 2016

VIVIANNE PEREIRA ALMEIDA DINIZ
Gerente de Licitação 

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N 140/2016
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 28/11/2016 às 09 horas, que tem por 
objeto Contratação de Empresa Especializada em Limpeza e Conservação – Secretaria de Estado 
do Planejamento, Orçamentos, Gestão e Finanças – SEPLAG, conforme anexo I do Edital.

Maiores informações sobre o EDITAL poderão ser obtidas na Gerência de Licitação da Central 
de Compras e no site www.centraldecompras.pb.gov.br. REG. CGE Nº 16-01035-6.

João pessoa, 10 de novembro de 2016.
Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação

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

 EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Fornecimento provisório de água potável, por meio de caminhão pipa, na zona urbana 

do município de São José de Piranhas-PB.
FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00002/2016.
DOTAÇÃO: Recursos específicos consignados no Orçamento Geral do Estado da Paraíba deste 

exercício 2016, na dotação: Classificação Orçamentária: 9.104.08.244.5003.1476.0287-3340.41, 
na Fonte de Recursos: 158 e Reserva Orçamentária: 00315.

VIGÊNCIA: até o dia 24 de dezembro de 2016.
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São José de Piranhas e:
CT Nº 00068/2016 - 10.11.16 - Aline Gomes da Silva - R$ 8.100,00
CT Nº 00069/2016 - 10.11.16 - Francisco Alan Vieira de Sousa - R$ 8.100,00
CT Nº 00070/2016 - 10.11.16 - João Eduardo Saraiva de Paiva - R$ 8.100,00
CT Nº 00071/2016 - 10.11.16 - Leandro Rolim de Sousa - R$ 8.100,00

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS 
DE CAJAZEIRAS E REGIÃO – CNPJ: 09.319.062/0001-35

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O presidente do Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de Cajazeiras 
e Região, infra-assinado, no uso de suas atribuições e em atendimento as normas estatutárias, 
CONVOCA todos os associados quites e em condições de votar, para participarem da Assembléia 
Geral Ordinária, a ser realizada neste dia 28.11.2016, às 17h00 em 1.ª convocação e, não havendo 
quórum, às 19h00, em 2.ª convocação, tendo como local a Sede Própria desta entidade sindical, 
sito à Rua João de Souza Maciel, 186, Bairro da Esperança, Cajazeiras - PB, para deliberarem 
sobre a seguinte ordem do dia: - Leitura, análise, discussão e votação por Escrutínio Secreto das 
peças que compõem a PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA para o exercício/ 2017 juntamente com o 
PARECER DO CONSELHO FISCAL. Cajazeiras - PB, 10 de novembro de 2016. NELSON SOARES 
DA SILVA - Presidente

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Orcine Fernandes, S/Nº - Centro - Sapé - PB, às 09:00 horas do dia 29 de Novembro de 2016, licita-
ção modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Prestação de serviços na realização 
de procedimentos do SUS - exames laboratoriais de alta e média complexidade diversos -, junto a 
Secretaria de Saúde deste Município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 2051/2005. Informações: no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 8146-1430.
Email: cplsape1@gmail.com

Sapé - PB, 10 de Novembro de 2016
MARCELO DE SOUZA PEREIRA - Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPALDE ALAGOINHA/PB
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação da Atração Artística “GABRIEL DINIZ”, para se apresentar no dia 
24.12.2016, por ocasião dos Festejos Natalinos, denominado “NATAL PARA TODOS”, edição 2016. 
LOCAL: Sede do Município. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN 06.2016. 
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município: 02.05 - 13.392.0015.2029 - 33.90.39.00 - Outros 
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ALAGOINHA e JDRW SHOWS LTDA, CNPJ: 17.466.421/0001-05 - CT Nº 199/2016 – 10.11.2016 
- R$ 130.000,00 – Cento e Trinta Mil Reais.

ALCIONE MARACAJÁ DE MORAIS BELTRÃO – Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 22.2016.

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, no Auditório Central 
da Prefeitura Municipal de Alagoinha sediada na Rua Dr. João Pequeno, 39 - Centro - Alagoinha - 
PB, às 08h30min, do dia 25 de Novembro de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial de nº 
022.2016, do tipo menor preço, para contratação(ões) de empresa(s) especializada(s) nos ramos 
pertinentes, objetivando locações de PALCO COM 2 CAMARINS, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, 
GRUPOS GERADORES DE 180 KVA, PORTAL, TELÃO, GRADES PARA ISOLAMENTOS e PLACAS 
PARA FECHAMENTOS, necessários para realizações de eventos festivos tradicionalmente realizá-
veis no Município até 31 de dezembro de 2016. Recursos orçamentários previstos no orçamento 
vigente e financeiros próprios do município. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02, Decreto 
Municipal nº 36/2010 e demais legislações vigentes. Informações no horário das 08h00min as 
12h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. 

Alagoinha - PB, 09 de novembro de 2016.
MAX VICTOR DO NASCIMENTO FREITAS - Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE SAÚDE

AVISODEREABERTURA DELICITAÇÃO
PROCESSO Nº 09.016/2015– PREGÃOELETRÔNICO Nº 10.060/2016
DATA DAREABERTURA:25/11/2016–ÀS: 09:30h (horário de Brasília)
OBJETO:SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUSIÇÃO DE MATERIALDE HIGIENE 

E LIMPEZA
A Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, através de sua Pregoeira,Srª.Juliana Pereira 

de Lima tornapúblico, para conhecimento dos interessados,aberturade licitação na modalidade 
Pregão do tipoEletrônico, sob o critério domenor preço por lote, considerando alteraçõesauferidas 
no Instrumento Convocatório, tendo em vista novas impugnações interpostas por empresas, 
devidamente acatadas  pelo Setor Solicitante – ALMOXARIFADO. O novo Edital, com as devidas 
alterações,ficaráà disposição dos interessados no prazo prescrito na legislação pertinente,no site 
www.licitacoes-e.com.br, sob o novonúmero da licitação: CHAVE: 653509, e no site http://transpa-
rencia.joaopessoa.pb.gov.br/licitacoes.Consultas com aPregoeira e sua equipe de apoio na sala 
da Comissão Setorial de Licitação, no HORÁRIO ÚNICO de 08h00minas14h00h, pelo Fone: 83. 
3214-7937, ou pelo e-mail cel.smsjp@gmail.com. Fonte de Recursos: SUS/ORDINÁRIOS/TRANSF. 
REC. ESTADO PROG. SAÚDE. RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS. Fundamentação 
legal: Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 5.450/2005, Decreto Municipal nº 5.716/2006, 
e, subsidiariamente, Lei Federal nº 8.666/1993.

João Pessoa, 10 de novembro de 2016. 
Juliana Pereira de Lima 

Pregoeira da CSL

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAO DO TIGRE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 014/2016 
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de São Joao do Tigre, através do 

Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, devidamente nomeados pelo Prefeito do Município, TORNA 
PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta à licitação na modalidade PRE-
GÃO PRESENCIAL nº. 014/2016, cujo objeto e a Locação de Veículo Automotor, para suprir as 
necessidades do Gabinete do Prefeito. Data da abertura: 25 de Novembro de 2016, às 14h30min 
(horário local). O edital e seus anexos encontram-se disponível no setor de licitação da Prefeitura 
Municipal de São Joao do Tigre, situado a Rua Pedro Feitosa, nº 06, Centro, São João do Tigre - PB, 
Informações pelo telefone (83) 3352-1122, no horário das 08:00 as 12:00.

São Joao do Tigre - PB, 10 de Novembro de 2016.
ZENON FLORÊNCIO LIMA

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE SAÚDE

A V I S O D E REABERTURA DE L I C I T A Ç Ã O
PROCESSO Nº 17.526/2015– PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.063/2016
DATA DE ABERTURA: 25/11/2016 – ÀS: 10:30h (horário de Brasília)
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE LEITE FÓRMULA 

INFANTIL
A Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, através de sua Pregoeira, Srª. Juliana 

Pereira de Lima torna público, para conhecimento dos interessados, que fará licitação na modalidade 
Pregão do tipo Eletrônico, sob o critério do menor preço por lote. O novo Edital ficará à disposição dos 
interessados no prazo prescrito na legislação pertinente, no site www.licitacoes-e.com.br, sob o novo 
número da licitação 653498. Consultas com a Pregoeira e sua equipe de apoio, no endereço acima, 
no HORÁRIO ÚNICO de 08h00 às 14h00, no Fone: 83. 3214-7937 ou pelo e-mail cel.smsjp@gmail.
com. Fonte de Recursos: SUS. Fundamentação legal: Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal 
nº 5.450/2005, Decreto Municipal nº 5.716/2006, e, subsidiariamente, Lei Federal nº 8.666/1993.

João Pessoa, 10 de Novembro de 2016. 
Juliana Pereira de Lima 

Pregoeira da CSL

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

EXTRATO DE CONTRATO
São José de Piranhas-PB, 29 de agosto de 2016.
OBJETO: Aquisição de Tabletes.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00023/2016.
DOTAÇÃO: Recursos repassados através do Convênio nº 444/2015 celebrado entre a Prefeitura 

Municipal de São José de Piranhas-PB e a Secretaria de Estado da Educação do Estado da Paraíba.
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016.
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São José de Piranhas e:
CT Nº 00067/2016 - 29.08.16 - ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS - EPP - R$ 149.700,00 
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGÍ

INSTRUMENTO: PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.° 030/2015 Tomada de 
Preço nº 001/2015.

Objeto Execução de Obras de Restauração de Unidades Habitacionais.
Aditivo de Valor: Ao valor inicial do Contrato n.° 0030/2015, que importa em R$ 356.992,50, 

(trezentos e cinqüenta e seis mil novecentos e noventa e dois reais e cinqüenta centavos), fica 
acrescido o valor de R$ 56.105,39 (cinqüenta e seis mil cento e seis reais e vinte e sete centavos), 
passando o valor final do Contrato para R$ 413.097,89 (quatrocentos e treze mil noventa e sete reais 
e oitenta e nove centavos), tudo de acordo com os dados constante da nova Planilha Adequada que 
passa a fazer parte integrante do Contrato n.° 0030/2015, conforme preceitua o art. 65, I, alínea b, 
da Lei 8.666/93, alterações, e este termo aditivo.

Contratante: Prefeitura Municipal de São José do Sabugí
Contratada: PRIMEE CONST. E EMP. EIRELI EPP
Recursos Financeiros: 05.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - 12.361.3008.1013 

- CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ENS. FUNDAMENTAL - 4490-51 - APOIO A 
CRECHE/RECURSOS PROPIOS. - 11.000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 
08.244.3018.1047 - CONSTRUÇÃO/REFORMA DO CRAS - 4490-51 - RECURSOS PROPRIOS.

Data da Assinatura: 07 de Novembro de 2016

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2016
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 29 de Novembro de 
2016, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa 
para Construção de uma Escola 06 Salas no Alto da Boa Vista no Município de Paulista/PB. Recur-
sos: previstos no orçamento vigente e PAR - PROCESSO Nº 23400009335201490. 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, 10 de Novembro de 2016

MANOEL FRANCISCO DE ALMEIDA NETO - Presidente da Comissão
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2016

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00023/2016, que objetiva: Aquisição de Tabletes; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: ALDO FABRIZIO DUTRA 
DANTAS - EPP - R$ 149.700,00.

São José de Piranhas - PB, 26 de Agosto de 2016
DOMINGOS LEITE DA SILVA NETO

Prefeito 
 

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA
DISPENSA Nº 004/2016.
OBJETO: Locação de Veículo tipo (CARRO-PIPA) para Transporte de Água Potável para o 

Consumo Emergencial da População (URBANA), atingida pela estiagem do Município de São 
José do Sabugí - PB.

 LICITANTES: JOSÉ JANIO DE SOUZA AZEVEDO, CPF N.° 019.069.104-21, estabelecida na 
Rua Manoel G. Saturnino, s/n, Centro, São José do Sabugí/PB, Cep: 58.610-000. 

FUNDAMENTO: Dispensar na forma do disposto do artigo 24 inciso I, da Lei nº 8.666/93.   
JUSTIFICATIVA: Tendo em vista o resultado do trabalho apresentado pela Comissão de Licita-

ção desta Prefeitura Municipal de São José do Sabugi no Processo de Dispensa de Licitação N.° 
004/2016, com objetivo de Locação de Veículo tipo (CARRO-PIPA) para Transporte de Água Potável 
para o Consumo Emergencial da População (URBANA), atingida pela estiagem do Município de 
São José do Sabugí - PB, resolve contratar o licitante: JOSÉ JANIO DE SOUZA AZEVEDO, CPF 
N.° 019.069.104-21, estabelecida na Rua Manoel G. Saturnino, s/n, Centro, São José do Sabugí/
PB, Cep: 58.610-000, com arrimo no art. 24, I, da lei nº 8.666/93, 

RATIFICADO pela Sra. Prefeita a senhora IRACEMA NÉLIS DE ARAÚJO DANTAS, com base 
nos pareceres da Assessora Jurídica, 13 de Agosto e da Comissão de Licitação.

VALOR: JOSÉ JANIO DE SOUZA AZEVEDO, cujo valor total e de R$ 32.400,00 (Trinta e Dois 
Mil e Quatrocentos Reais), Conforme Proposta de Preço Anexa.

São José do Sabugi/PB, 10 de Novembro de 2016 - IRACEMA NÉLIS DE ARAÚJO DANTAS 
- Prefeita Constitucional.

EXTRATO DE CONTRATO
DISPENSA Nº. 004/2016 – CONTRATO N.° 64/2016
PARTES: JOSÉ JÂNIO DE SOUZA AZEVEDO E PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ 

DO SABUGI-PB.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Secretária de Agricultura - Prefeitura Municipal de São José do 

Sabugi/PB, natureza da Despesa: 3390-36 - outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física, Fonte: 
Governo do Estado/Secretaria de Estado do Governo/Gerencia Executiva da Defesa Civil – Con-
vênio n.° 120/2016 - Decreto Estaduais 36.951 de 05 de outubro de 2016  e as Portarias n.° 124 
de 20 de Maio de 2016, do  Secretario Nacional de Proteção e Defesa Civil  e Portaria  n.° 311 de 
15 de setembro de 2016, do Ministro da Integração Nacional - (art. 55, inciso V, da Lei nº 8.666/93).

Classificação Orçamentária: 09.105.08.244.5181.1476.0287 – 3340
Fonte de Recursos: 158
Reserva Orçamentária: 015
Conforme Convênio de n.°  120/2016.
OBJETO: Locação de Veículo tipo (CARRO-PIPA) para Transporte de Água Potável para o 

Consumo Emergencial da População (URBANA), atingida pela estiagem do Município de São 
José do Sabugí - PB.

VALOR GLOBAL: R$ 32.400,00.
PRAZO: 90 (noventa) dias.
DATA: 10/11/2016.
Signatário: Iracema Nelís de Araújo Dantas – Prefeita e José Jânio de Souza Azevedo – Licitante.
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