
Apagão atinge CG e 
mais 72 municípios

Cerca de 400 mil consumidores ficaram sem energia elétrica das 5h até perto do meio-dia. Com a pane, caixas eletrônicos e 
semáforos deixaram de funcionar e 10 cirurgias eletivas precisaram ser adiadas no Hospital Universitário Alcides Carneiro.  PÁGINA 7
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clima & tempo
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Fonte: INMET
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0.3m

Moeda

informações úteis para a semana:Cariri-agreste

Marés hora

Fonte: Marinha do Brasil

altura

31o Máx.
23o  Mín.
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21o Mín.
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DÓLAR    R$ 3,440  (compra) R$ 3,440  (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 3,260  (compra) R$ 3,610  (venda)
EURO   R$ 3,696  (compra) R$ 3,700   (venda)

l ricardo se reúne com deputados para tratar de questão hídrica. página 4

l estado se prepara para mobilização nacional contra o aedes aegypti. página 5

l pacote anticorrupção: relator retira proposta de punir juízes e Mp. página 13
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Nublado com 
chuvas ocasionais

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

Sol e poucas 
nuvens

Sol e poucas 
nuvens

A Polícia Rodoviária Federal encerra à meia-noite de hoje a operação Proclamação da República e pede aos motoris-
tas que estão voltando do feriado prolongado atenção redobrada a 4 trechos críticos nas estradas da Paraíba.  PÁGInA 5
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Esportes
pb encerra etapa 
dos jogos escolares 
com 12 medalhas

 

história 

Resultado foi obtido 
nas modalidades indivi-
duais. Disputas das mo-
dalidades coletivas come-
çam hoje. PÁGInA 21
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retrato da vida 
administrativa

 

O jornalista Josélio Carnei-
ro lança quinta-feira livro que 
registra em imagens e relatos 
a história político-administra-
tiva do Estado.  PÁGInA 12

Foto: Secom-PB

Apenas dois dos 16 
pais de alunos que fize-
ram agendamento com-
pareceram à audiência 
no Procon.  PÁGInA 5

Vendedora foi morta 
e o seu corpo queimado. 
Um suspeito já foi preso 
pela polícia e dois estão 
foragidos.  PÁGInA 6

DNA confirma que 
corpo encontrado
é de Vivianny

Mutirão para
negociar dívidas 
tem baixa adesão

exame do ipc

escolas

Feriadão nas estradas

Obra tem 173 fotografias do cotidiano 
do Governo, tiradas de 1930 a 2016

Catavento (RS), Mayash (AL) e 
Deb and The Mentals (SP) fecham 
a agenda do feriadão.  PÁGINA 9

Três bandas tocam
hoje no Espaço Mundo

sAlvAMEnTo AquÁTIco  Delegação do Corpo de Bombeiros da 
Paraíba conquista 5o lugar em competição nacional.  PÁGInA 6



UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 15 de novembro de 2016

CONTATO: opiniao.auniao@gmail.com  REDAÇÃO: 83.3218-6539/3218-6509

O jornalista e historiador Laurentino 
Gomes, na introdução do seu livro “1889”, 
faz uma constatação que a muitos passa 
despercebida. “O Quinze de Novembro, diz 
ele, é uma data sem prestígio no calendário 
cívico brasileiro. Ao contrário do Sete de Se-
tembro, Dia da Independência, comemorado 
em todo o país com desfiles escolares e mili-
tares, o feriado da Proclamação da Repúbli-
ca é uma festa tímida, geralmente ignorada 
pela maioria das pessoas”. E arremata: “A 
julgar pela memória cívica nacional, o Brasil 
tem uma República mal-amada”. De fato, no 
nosso país, ressalta muito mais que vivamos 
num sistema democrático do que num regi-
me republicano. E, no entanto, no nosso caso 
e em muitos outros, só vivenciamos a Demo-
cracia porque temos uma República.

Por que isso ocorre? A explicação é sim-
ples: na ponta do lápis, o Brasil tornou-se uma 
república há 127 anos, mas isto não quer di-
zer que em igual período de tempo o brasi-
leiro tenha desfrutado da democracia. O 15 
de novembro de 1889 ensejou a mudança no 
regime de governo, mas não necessariamen-
te assegurou uma experiência democrática 
duradoura. No caso do Brasil, na maior parte 
da nossa jovem República, esta definição foi 
aviltada em muitas situações. Na verdade po-
demos afirmar que tivemos breves períodos 
de participação popular na escolha de nossos 
governantes: o período de 18 anos que vai 
desde o fim da segunda guerra mundial até o 
golpe de 64 e este agora que vivemos desde as 
eleições diretas de 1989.

A história republicana do Brasil é em 
boa parte contada por meio do amadure-
cimento do seu sistema de representação 

político-partidária. Em 127 anos de Repú-
blica, os partidos políticos retratam os avan-
ços e os retrocessos que caracterizaram a 
luta pela democracia. Considerando os seus 
primórdios, a República Brasileira não se 
transformou em instrumento de diálogo en-
tre as classes dirigentes do país e a grande 
massa de trabalhadores rurais e urbanos. A 
ausência deste diálogo acabou sendo pedra 
fundamental para que uma série de revoltas 
colocasse em voga o enorme vão que histo-
ricamente separava o Estado das maiorias 
que deveria de fato representar. 

De 1964 até 1985, o que se viu imperar 
no país foi o medo da repressão. Por vinte 
anos o Brasil patinou em todos os aspectos: 
na política, com a não participação do povo; 
na cultura, o medo da criação; nas escolas, 
a obediência cega; na repressão, a violência 
em estado bruto.  Agora, que se comemora 
mais um aniversário do exercício republica-
no, pode-se dizer, num breve balanço, que o 
país teve uma grande expansão de seu con-
ceito de cidadania, restrita inicialmente aos 
homens, alfabetizados, com direito a uma 
renda determinada – enquanto hoje em dia, 
o voto é direito de todos.  Apesar dos inegá-
veis avanços, cabe, sim, perguntar se o bra-
sileiro tem efetivamente como exercer hoje 
a sua cidadania. 

O país tem vivenciado conquistas. O 
conceito de cidadania se ampliou, mas no-
vas demandas surgem no dia a dia. Esta-
mos em plena construção da vida republi-
cana. E é assim mesmo que tem de ser: tal 
como a democracia, a República também é 
uma planta tenra que precisa ser perma-
nentemente regada.

Editorial

 A República em construção
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A Paraíba conseguiu mais dois ouros e 
um bronze no último dia de disputas 
dos Jogos Universitários Brasileiros 
(JUBs), encerrados neste final de se-
mana na cidade de Cuiabá-MT. A dele-
gação paraibana se despediu da maior 
competição do desporto acadêmico 
do país com um saldo de 12 medalhas 
conquistadas.

UNInforme

LIvRO SObRE múSIcA vAI DAR pRAIA

OS pERIgOS DO EfEItO tRump

A Paraíba está em condições 
privilegiadas para a atração 
de investimentos no turismo. 
É o 3º no Nordeste no ranking 
de competição dos estados 
e ainda ocupa a segunda 
posição em infraestrutura, 
primeiro lugar em telecomu-
nicações e energia elétrica e 
efetivou ajustes fiscais. Até 
o final desse mês, o Governo 
deverá assinar decreto regu-
lamentando o Distrito Indus-
trial do Turismo.

O jornalista, poeta, composi-
tor e “imortal” da Academia 
Paraibana de Letras, Carlos 
Aranha, prometeu, em seu 
perfil no Facebook, contar em 
livro as histórias que teve com 
os músicos e compositores 
Gilberto Gil e Caetano Velo-
so. Aranha sempre foi amigo 
pessoal dos dois artistas e 
chegou a assinar o Manifesto 
Tropicalista, que teve nomes 
de peso como Jomard Muniz 
de Brito, entre outros.

O feriado de 15 de novem-
bro promete dar praia. On-
tem a Agência Executiva de 
Gestão das Águas (Aesa) 
previu que nesta terça-feira 
(15), feriado da Proclama-
ção da República, teremos 
sol com variação de nuvens 
para o Litoral, Agreste e 
Brejo. Há ainda previsão de 
sol com variação de nuvens 
para a região do Semiárido 
(Alto Sertão, Sertão e Cariri-
-Curimataú).

SucESSO nOS JubS

tuRISmO

bOA nOtícIA
Também a imprensa nacional reconheceu o desempenho da Paraíba entre o grupo de estados que estão com as 
finanças equilibradas diante do cenário de crise econômica nacional. Em levantamento feito pelo portal nacional de 
notícias G1, a Paraíba apresenta superávit financeiro de R$ 302 milhões, no cenário em que apenas sete unidades 
federativas apresentaram resultado positivo.

FOrA dO PSC

A eleição de Donald Trump para presidente dos Estados Unidos ainda repercute em todo 
o mundo. Trump pautou sua campanha não apenas no anúncio de atos contra imigran-
tes que vivem nos Estados Unidos. Também não se escondeu por trás do marketing 
eleitoral e assumiu seu racismo, xenofobia e homofobia em várias oportunidades da 
campanha. No Brasil, temos um político que vem assumindo posturas semelhantes à 
de Trump, no caso Jair Bolsonaro.  Conforme os sites de notícias, Bolsonaro (PSC-RJ) 
já faz campanha aberta, quase dois anos antes do prazo permitido por lei, e tem até 
slogan provisório: “Vamos endireitar o Brasil”, um trocadilho para reafirmar sua posi-
ção política. Há quem diga que não dá para comparar os dois nomes. Será? Trump foi 
eleito graças a guinada à direita da sociedade norte-americana. No Brasil, vivemos algo 
parecido, com o preconceito contra as minorias cada vez mais acentuado nas redes 
sociais. Esperamos que cá não aconteça como lá e que Bolsonaro fique apenas como um 
personagem folclórico da nossa política.
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Os mandões do mundo

Ah, como é grande a corrida pelo 
poder. Foi só o que vimos na briga do 
impeachment e agora na eleição do 
novo presidente dos Estados Unidos.

Sim, a vida, para muitos, é respi-
rar, comer, beber, dormir, fazer sexo, 
ganhar muito dinheiro, ser admirado 
e bajulado. É por isso que muita gen-
te procura o poder. Haverá coisa mais 
gostosa do que mandar? E disso tirar 
muito proveito? Mandar é ótimo, obe-
decer é chato. Quantos levaram a exis-
tência mandando... A História está aí 
para não nos deixar mentir. São exalta-
dos os donos do poder. Em homenagem 
a eles, quanto bronze foi empregado na 
ereção de estátuas, bustos e hermas!

São três coisas que atormentam 
o homem: sexo, dinheiro e poder. Eis 
uma trindade que não é santíssima. 
Todos gostam de mandar. O homem 
quer mandar na mulher, a mulher 
quer mandar na casa, o filho mais ve-
lho quer mandar no mais novo, e o ca-
çula, coitado, é o quem mais sofre na 
vida familiar.

Afinal, o que é mais difícil, mandar 
ou obedecer? Claro que é obedecer. A 
obediência exige a virtude mais difícil 

de todas: a humildade. Já no mando, o 
que prevalece é o orgulho. Humildade 
é sabedoria, é consciência de nossa fra-
queza. Daí dizer Emmanuel, o ilumina-
do guia de Chico Xavier: “A humildade 
é o reconhecimento de nossa pequenez 
diante do Universo”. E aqui para nós, o 
orgulhoso é um bobo, que muitas vezes 
se torna ridículo.

Mas são tantos os mandões do 
mundo, que passam a vida gozando as 
tetas do governo, os viciados em man-
dar... Muitos já morreram, embora seus 
túmulos sejam sempre visitados. Cadê 
Napoleão, Hitler, Herodes, Luís XIV? E 
o nosso Getúlio, que governou o país 
muitos e muitos e anos e terminou se 
suicidando? Meteu a bala no coco, como 
diria o general, nosso ex-presidente, Fi-
gueiredo.

Mandar é ótimo. Obedecer é que 
é ruim. O maior espírito que já veio à 
Terra não quis mandar. Sim, Jesus dizia 
que o seu jugo era suave e o seu reino 
não era desse mundo. O seu jugo era o 
do amor, da misericórdia, do perdão.

Poder! Todos querem ter. Ninguém 
quer obedecer e, sim, poder! Quanta 
ilusão...

O maior espírito que já veio à terra não quis mandar. Sim, Jesus dizia que o 
seu jugo era suave e o seu reino não era desse mundo”

 carlos Romero - caromero@globo.com.br

A candidatura de Bolsonaro à presidência da 
República não será pelo PSC. Ele rompeu com o 
presidente do partido, pastor Everaldo Pereira, e 
já negocia sua filiação a outras legendas. O mo-
tivo do rompimento de Bolsonaro com o PSC foi 
a aliança que o partido fechou com o PCdoB no 
Maranhão nas eleições municipais de outubro. 
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Consulta pública avaliará impacto 
dos cortes do Bolsa Família na PB
Evento será promovido 
pelo Ministério Público 
Federal na Paraíba

Será realizada na se-
gunda-feira, 21 de novem-
bro, em João Pessoa, a Con-
sulta Pública ‘Impactos dos 
Cortes de Beneficiários do 
Programa Bolsa Família no 
Estado da Paraíba’. O obje-
tivo é ouvir a população, 
permitir a manifestação 
dos interessados, prestar 
esclarecimentos à popu-
lação, dar conhecimento 
aos órgãos responsáveis, 
e trazer o debate sobre 
as razões e impactos dos 
recentes cortes de bene-
ficiários do Bolsa Família 
no Estado. A consulta será 
aberta a toda a sociedade e 
será presidida pelo procu-
rador regional dos direitos 
do cidadão, José Godoy Be-
zerra de Souza, membro do 
Ministério Público Federal 
na Paraíba (MPF).

A consulta pública é 
promovida pelo MPF (por 
meio da Procuradoria Re-
gional dos Direitos do Ci-
dadão), pela Defensoria Pú-
blica da União, pela Ordem 
dos Advogados do Brasil – 
Seccional Paraíba (através 
da Comissão de Direitos 
Humanos), pelo Conselho 
Estadual de Segurança Ali-
mentar e Nutricional (Con-
sea-PB) e ocorrerá no audi-
tório do Ministério Público 
Estadual, localizado na Rua 
Rodrigues de Aquino, S/N 
– Centro de João Pessoa, 
com início previsto para as 
13h30.   

Além da população, 
também serão convidados a 
participar da audiência re-
presentantes do Ministério 
Público da Paraíba, Ministé-
rio Público do Trabalho, Mi-
nistério do Desenvolvimento 
Social e Agrário, Secretaria 
Estadual do Desenvolvimen-
to Humano, Secretaria do 
Desenvolvimento Social do 
Município de João Pessoa, 
Assembleia Legislativa da 
Paraíba, Federação das As-
sociações de Municípios da 
Paraíba, Caixa Econômica 
Federal, conselhos tutelares 
e representantes dos movi-
mentos sociais.

Inscrições gratuitas 
As inscrições para parti-

cipar da consulta pública são 
gratuitas. Para isso, basta 
acessar a página www.mpf.
mp.br/pb e clicar no banner 
de inscrição do evento. Tam-
bém serão aceitas inscrições 
presenciais no dia da consul-
ta. Ao preencher o formulá-
rio on-line, os participantes 
podem relatar se tiveram o 
benefício cancelado ou sus-
penso ou se tiveram dificul-
dades em cadastrar ou reca-
dastrar o benefício. Também 
serão aceitas inscrições pre-
senciais no dia da consulta.

 
Cortes 
A necessidade da con-

sulta pública surgiu a partir 
de representação oferecida 
ao Ministério Público Federal 
pelo Conselho Estadual de Se-
gurança Alimentar e Nutricio-
nal da Paraíba, que manifestou 
sua preocupação com os cor-
tes de pessoas beneficiadas 
pelo Programa Bolsa Família 
no Estado. Após receber a re-
presentação, o MPF instaurou 
procedimento preparatório 
para apurar a forma como 
está se dando a exclusão de 
beneficiários e a inexistência 
de novos cadastramentos, que 
vêm resultando num número 
significativamente menor de 
pessoas atendidas pelo Bolsa 
Família, segundo o Consea.

Também são objeto da 
apuração do MPF informes 
de obstáculos à realização 
de novos cadastros de bene-
ficiários, mesmo havendo a 
demonstração de se adequa-
rem aos padrões impostos 
pelo programa.

 
Dignidade humana 
Entre as razões para 

realizar a consulta pública, o 
Ministério Público também 
considerou a necessidade 
de resgatar a dignidade hu-
mana das pessoas e famílias 
afetadas pelas medidas res-
tritivas recentemente im-
plementadas pelo Governo 
Federal sobre o Programa 
Bolsa Família, através de me-
didas governamentais que 
supram suas carências mo-
mentâneas, em especial de 
sua reinserção no programa, 
após verificação da regulari-
dade de sua situação.

A presidente do Supremo Tri-
bunal Federal (STF) e do Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ), ministra 
Cármen Lúcia, teve, na manhã des-
sa segunda-feira (14), a terceira reu-
nião com presidentes dos Tribunais 
de Justiça (TJs) estaduais desde a 
sua posse, no dia 12 de setembro. O 
presidente do Tribunal de Justiça da 
Paraíba, desembargador Marcos Ca-
valcanti, participou do encontro de 
trabalho, realizado no Gabinete da 
Ministra, na sede do STF, em Brasília.

Os temas discutidos foram: 
compilação das resoluções do CNJ, 
judicialização da saúde, concursos 
públicos para juízes, priorização da 
primeira instância do Judiciário, se-
gurança dos magistrados e melhoria 
na gestão dos processos.

A ministra informou que o gru-
po de trabalho formado para anali-
sar as resoluções do CNJ terminou o 
estudo e propôs a redução das atuais 
258 normas para 25, e solicitou aos 
presidentes dos TJs sugestões para 
aperfeiçoar a proposta, que está dis-
ponível no portal do Conselho Na-
cional de Justiça.

A presidente do STF anunciou 
ainda que foi assinado um convênio 
com o Hospital Sírio-Libanês para 
que sejam disponibilizados na inter-

net dados sobre remédios e trata-
mentos, o que auxiliará os juízes em 
casos que discutam esses assuntos. 
A previsão é que a plataforma este-
ja disponível até o final do ano. Ela 
informou também que os governa-
dores se comprometeram a ceder de 
um a dois médicos aos tribunais esta-
duais para subsidiar os magistrados 
nos processos que envolvam saúde.

A ministra Cármen Lúcia pediu 
aos participantes da reunião suges-
tões de medidas para melhorar a 
prestação jurisdicional na Justiça de 
1o grau. Solicitou que os presidentes 
dos TJs enviem a ela dados sobre o 
número de processos que entraram 
nos tribunais e quantos foram jul-
gados para que o assunto seja dis-
cutido no 10o Encontro Nacional do 
Judiciário, marcado para os dias 5 e 
6 de dezembro.

Outro tema abordado foi a se-
gurança dos magistrados. A pre-
sidente do STF disse que é preciso 
traçar políticas institucionais a fim 
de dar tranquilidade aos juízes para 
eles julgarem. Segundo ela, há uma 
carência nas condições de trabalho 
de alguns magistrados, especialmen-
te os das varas criminais.

A ministra Cármen Lúcia relatou 
haver encarregado o Núcleo de Su-

porte Logístico e Segurança do CNJ 
de levantar o que todos os 1.396 ju-
ízes criminais do País precisam em 
termos de segurança física. “Os juí-
zes têm que ter tranquilidade para 
julgar”, afirmou a ministra.

A ministra afirmou aos presi-
dentes dos TJs que, ainda esta se-
mana, enviará a todos um conjunto 
de informações sobre os projetos 
de lei envolvendo a magistratu-
ra que estejam em tramitação no 
Congresso Nacional para que eles 
se manifestem. A ministra se com-
prometeu a encaminhar aos par-
lamentares um documento com as 
sugestões recebidas.

Os presidentes do TJs expuse-
ram os problemas de seus estados 
e fizeram algumas sugestões. Além 
dos temas já citados, os desem-
bargadores também comentaram 
sobre o sistema penitenciário, a 
gestão financeira dos tribunais, o 
Processo Judicial Eletrônico (PJE), te-
letrabalho, Defensoria Pública, car-
tórios extrajudiciais, auxílio-mora-
dia, proposta da nova Lei Orgânica 
de Magistratura Nacional (Loman). 
Compareceram à reunião 26 presi-
dentes de tribunais estaduais e do 
Distrito Federal. Ausente apenas o 
presidente do TJ de Alagoas.

Cármen Lúcia recebe paraibano em 
reunião com presidentes dos TJs

DESEMBARGADOR MARCOS CAVALCANTI

As terceira e quarta con-
sultas públicas (de uma série 
de 15) do ‘Planejamento Estra-
tégico do Ministério Público da 
Paraíba (MPPB) – 2017-2021’ 
acontecem nos municípios 
de Monteiro e Aroeiras, res-
pectivamente, nesta quarta-
-feira (16) e quinta-feira (17). 
Os eventos, com início às 14h, 
estão sendo realizados pelo 
MPPB por meio da Secretaria 
de Planejamento e Gestão (Se-
plag), nestes meses de novem-
bro e dezembro, e integram a 
segunda etapa do processo de 
elaboração do Planejamento 
Estratégico da instituição.

Em Monteiro, a reunião 
da consulta pública ocorrerá 
no auditório do Instituto Na-
cional do Seguro Social (INSS), 
localizado à Avenida Rafael 
Sebastião, 53, no centro. Já em 

Aroeiras, o evento está marca-
do para a Câmara de Vereado-
res da cidade, à Rua Zeferino de 
Paula, 627, centro. Com cerca 
de 34 mil habitantes e distante 
a 305 quilômetros de João Pes-
soa, Monteiro está localizado 
na região do Cariri Ocidental. 
Já Aroeiras, no Agreste parai-
bano, tem por volta de 20 mil 
habitantes e localiza-se a 105 
quilômetros da capital.

Até o momento, a Seplag 
já realizou duas reuniões de 
consulta pública: em Itabaiana, 
no último dia 8, e Mamangua-
pe, no dia 10. Para cada evento, 
são convidados representantes 
de órgãos e entidades repre-
sentativas da sociedade local, 
que irão decidir quais os temas 
são prioritários para as suas 
regiões e que gostariam vê-los 
no planejamento estratégico.

MP discute planejamento 
estratégico em 2 cidades 

MONTEIRO E AROEIRAS

Nos dias 16 e 17, o Tri-
bunal do Trabalho da Paraí-
ba (13ª Região) estará em 
Esperança para a realização 
de uma ação educativa, que 
tem como objetivo levar 
para o município informa-
ções sobre a importância da 
Justiça do Trabalho, prin-
cipalmente para os jovens, 
que em breve estarão no 
mercado de trabalho. A ação 
tem como título “Justiça do 
Trabalho em Esperança: ci-
dadania para todos” e será 
voltada para trabalhadores 
e estudantes secundaristas.

O foco será a impor-
tância do trabalho seguro e 
o uso de equipamentos de 
segurança. A ação faz parte 
das atividades do Programa 

Trabalho Seguro, iniciativa 
do Conselho Superior da 
Justiça do Trabalho (CSJT), 
com a participação de todos 
os TRTs do País.

A ação será aberta pelo 
presidente do Tribunal, 
desembargador Ubiratan 
Delgado, às 14h, na Escola 
Estadual Irineu Joffily. Na 
programação, uma palestra 
para os estudantes secun-
daristas, enfocando o traba-
lho seguro, proferida pelo 
juiz André Machado Caval-
canti e a apresentação do 
grupo de teatro Justiça em 
Palco, do TRT. O juiz auxi-
liar da Presidência, Antônio 
Eudes Vieira Júnior também 
estará em Esperança.

Às 16h, a Justiça do 

Tribunal do Trabalho vai realizar 
ação educativa em Esperança

PARA O PúBLICO jOVEM

Trabalho estará na em-
presa Almeida Comércio 
Distribuidor de Material 
de Construção, onde o juiz 
George Falcão fará uma pa-
lestra abordando o traba-
lho seguro e a importância 

do uso dos equipamentos 
de segurança, com o tema 
“Acidentes não aconte-
cem por Acaso”. Focando a 
mesma temática, o grupo 
de teatro Justiça em Palco, 
apresentará uma esquete.

Ação começa na escola Irineu Joffily e vai abordar o tema segurança 
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Presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça reúne presidentes dos Tribunais de Justiça de todo o País
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Políticas

Ricardo reúne deputados para tratar 
questão hídrica e gastos do Governo

O governador Ricardo 
Coutinho (PSB) participou de 
uma café-da-manhã, nessa 
segunda-feira (14), na Granja 
Santana, com 20 deputados 
da sua base governista. O en-
contro, segundo informações, 
teve como pauta a questão dos 
gastos por parte do Poder Exe-
cutivo, além da questão hídrica 
e de assuntos políticos.

A reunião contou também 
com a presença dos secretários 
de Comunicação, Luís Tôrres; 
de Recursos Hídricos, João 
Azevedo; e Waldson Souza, re-
cém empossado na secretária 
de Planejamento e Gestão.

Estiveram presentes no 
encontro de ontem o presiden-
te da Assembleia Legislativa 
da Paraíba (ALPB), Adriano 
Galdino (PSB), e os deputados 
Gervásio Maia (PSB), Bosco 
Carneiro (PSL), Branco Men-
des (PEN), Estela Bezera (PSB), 
Tião Gomes (PSL), Raoni Men-
des (DEM) e Frei Anastácio 
(PT).

Também participaram os 
deputados Anísio Maia (PT), 
Antônio Mineral (PSDB), Inácio 
Falcão (PT do B), Caio Roberto 
(PR), Trócolli Junior (PROS), 
Hervázio Bezerra (PSB), João 
Gonçalves (PDT), Edmilson 
Soares (PEN), Genival Matias 
(PT do B) e Galego Sousa (PP).

Evento contou com 
a participação de 20 
deputados estaduais

Do portal ParaibaJa

O Ministério Público vai ofi-
ciar a Câmara Municipal de Ca-
bedelo sobre um projeto de lei 
aprovado pelos vereadores que 
permite parceria público-privada 
(PPP) para que a prefeitura pos-
sa trocar, com uma empresa de 
publicidade, um terreno em In-
termares, por 102 paradas de ôni-
bus. De acordo com o vereador 
José Eudes, a negociata gera ape-
nas três empregos e, além disso,  
“enquanto o terreno é avaliado 
em torno de R$ 1,6 milhão, as pa-

radas custam a metade do valor, 
em torno de R$ 800 mil”.

O portal ClickPB recebeu 
denúncia de que o projeto foi 
apresentado pela primeira vez 
no mês de junho, ou seja, an-
tes das eleições, e foi rejeitado 
pelos vereadores. No entanto, 
após as eleições a matéria vol-
tou à Câmara, sendo, desta vez, 
aprovada, depois que alguns ve-
readores mudaram o voto.  

Em nota datada de junho, a 
Prefeitura de Cabedelo explica-
va o projeto de lei, de iniciativa 
do Executivo, que estabelecia 

parceria público-privada com a 
empresa Nordeste Mídia Digital 
LTDA, para desafetação de área 
pública, com pedido de autoriza-
ção para doação do terreno com 
encargos e cláusula de autorevo-
gação. O projeto já se encontra-
va na Câmara há mais de 30 dias, 
à espera de votação. 

A Prefeitura justifica, ain-
da, que a iniciativa de buscar 
a PPP estaria atendendo a um 
Termo de Ajuste de Conduta 
(TAC) assinado no Ministério 
Público (MPPB), que determina 
a instalação de paradas de ôni-

bus ao longo da BR-230.  
O promotor Ronaldo Guerra 

informou que nesta quarta-feira 
(16) vai averiguar o caso. “Vou 
oficiar a Câmara de Vereadores 
indagando da existência ou não 
de projeto que trate dessa ma-
téria. Se existir, que eles man-
dem a cópia para instaurarmos 
o procedimento e averiguarmos 
a situação, se essa compensação 
vai ser adequada ou não. Não 
sendo adequada, dando prejuí-
zo ao erário, nós entramos em 
campo”, afirmou o promotor de 
Justiça.

Vereador denuncia prejuízo em troca de terreno
EM CABEDELO

Do portal ClickPB

Projeto de lei aprovado permite que a Prefeitura de Cabedelo troque um terreno por 102 paradas de ônibus, segundo o parlamentar, somam metade do valor
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A reunião teve 
também a 
presença dos 
secretários de 
Estado Luís Tôrres, 
João Azevedo; e 
Waldson Souza

Estão abertas as inscri-
ções para a conferência sobre 
‘Controle de Convencionali-
dade: práticas no Judiciário 
Brasileiro’. Com o foco nas prá-
ticas do Judiciário brasileiro, a 
conferência objetiva difundir a 
utilização do controle de con-
vencionalidade entre os pro-
fissionais do direito, sobretu-
do magistrados, promotores, 
advogados e alunos.

O evento, que será rea-
lizado nos dias 24 e 25 de 
novembro, no auditório da 
Escola Superior da Magistra-
tura (ESMA), pretende estu-
dar a ferramenta do controle 
de convencionalidade, para 
demonstrar como os opera-
dores podem utilizar o meca-
nismo visando à efetividade 
dos tratados internacionais 
de direitos humanos na ju-
risdição brasileira.

Estão sendo disponibiliza-
das, gratuitamente, 250 vagas, 
sendo 50 para magistrados do 
Judiciário estadual, 50 vagas 
para o Ministério Público e 100 
para o público em geral.

Dentre os conferencis-

tas, o ministro do Supremo 
Tribunal Federal e presi-
dente do Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE), Gilmar Men-
des, do subprocurador da 
República, Luciano Maia, da 
secretária especial de Direi-
tos Humanos do Ministério 
da Justiça e Cidadania, Flávia 
Piovesan, e do procurador 
regional da República, Wel-
lington Cabral Silva, além de 
outros conferencistas.

A conferência é promovi-
da pelo Tribunal de Justiça da 
Paraíba e a ESMA, em parceria 
com a Procuradoria Geral da 
República, a Universidade Fe-
deral da Paraíba, o Internatio-
nal Law Association – Ramo 
Brasileiro, o Diretório Acadê-
mico Tarcísio Burity e a Revis-
ta Científica ‘A Barriguda’.

Magistrados
A secretaria da institui-

ção de ensino informa que o 
magistrado interessado em 
participar da conferência deve 
encaminhar e-mail (esmacoor-
denacaoacademica@gmail.
com) solicitando a inscrição.

Conferência na PB terá 
até 250 vagas gratuitas

PRÁTICAS NO JUDICIÁRIO

A Assembleia Legislati-
va realiza nesta quarta-feira 
(16), às 12h, sessão especial 
para homenagear o extensio-
nista rural e debater a impor-
tância da extensão para o de-
senvolvimento agropecuário 
sustentável do Estado. O con-
vite foi feito pelos deputados 
Adriano Galdino, presidente 
da Casa de Epitácio Pessoa, e 
Buba Germano, aos integran-
tes da Gestão Unificada Eme-
pa/Interpa/Emater.

O Dia do Extensionista 
é comemorado em 6 de de-
zembro em todo o País, mas 
a Assembleia Legislativa do 
Estado, atendendo solicita-

ção do deputado Buba Ger-
mano, decidiu antecipar as 
homenagens e todos os que 
trabalham na extensão ru-
ral da Paraíba, integrantes 
da Gestão Unificada Emepa/
Interpa/Emater, vinculada 
à Secretaria do Desenvolvi-
mento da Agropecuária e da 
Pesca (Sedap), e de outros 
órgãos, estão sendo convi-
dados para participar deste 
evento.

A extensão rural na Pa-
raíba está completando 61 
anos de atuação, tendo come-
çado com quatro escritórios 
localizados nos municípios 
de Alagoa Grande, Guarabira, 

Caiçara e Serraria, supervi-
sionado pelo escritório regio-
nal da Associação Nordestina 
de Crédito e Assistência Rural 
(Ancar), no Recife.  Hoje, por 
meio da Emater, empresa in-
tegrante da Gestão Unificada, 
está presente em todos os 
municípios do Estado aten-
dendo aos agricultores fami-
liares com todas as políticas 
públicas.

No ano de 2015, aten-
dendo a uma determina-
ção do Governo do Estado 
e visando compatibilizar as 
ações de pesquisas, de aqui-
sição de terra e de assistên-
cia técnica e extensão rural, 

foi criada a Gestão Unificada, 
que é integrada pela Emepa, 
pelo Interpa e pela Emater. 
Vinculada à Secretaria de 
Estado do Desenvolvimen-
to de Agropecuária e Pesca 
(Sedap), é composta de um 
presidente, um diretor ad-
ministrativo e três diretores 
técnicos de cada empresa in-
tegrante. As estruturas técni-
ca/administrativa e jurídicas 
dos órgãos foram mantidas, 
dando, com isso, mais cele-
ridade às ações para o cres-
cimento, o fortalecimento da 
agropecuária e do desenvol-
vimento rural sustentável 
paraibano.

AL homenageia extensionistas rurais
SESSÃO ESPECIAL

A TV Assembleia Legis-
lativa da Paraíba recebeu o 
reconhecimento internacio-
nal da Orquestra Sinfônica 
de Xalapa pelo seu programa 
Concertos ALPB. O grupo se 
apresentou em João Pessoa 
no início de outubro, como 
parte da turnê nacional. 

Pelas redes sociais, a 
Orquestra agradeceu a gra-
vação do show que fizeram 
na Paraíba e a inclusão do 
concerto na programação 
da TV e nas redes sociais do 
Poder Legislativo paraibano, 
onde pode ser assistido de 
qualquer parte do mundo. O 

evento que ocorreu no Espa-
ço Cultural e reuniu centenas 
de pessoas, agora será exibi-
do também em redes de TV 
do México.

Além da gravação deste 
concerto, a TV Assembleia 
também apresenta sema-
nalmente o concerto da Or-

questra Sinfônica da Paraíba 
e da Orquestra Jovem, assim 
como o programa Observató-
rio Cultural, e diversos sho-
ws que são registrados e exi-
bidos na programação como 
parte da política cultural da 
TV de divulgar a cultura pa-
raibana.

Programa da TV é exibido no México



Polícia busca por 
suspeitos e IPC confirma 
que corpo é de Vivianny
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Estabelecimentos estão 
realizando mutirões para 
negociação dos débitos

30 mil pais de alunos estão devendo
nas esColas PartICulares

Na primeira audiência do 
mutirão de negociação sobre 
mensalidades atrasadas na 
rede privada de ensino, entre 
pais de alunos, representantes 
de colégios e o Procon, ocorrida 
sexta-feira passada, apenas dois 
dos 16 pais que haviam agenda-
do, atenderam o chamado para 
sair da inadimplência. Segundo 
o presidente do Sindicato dos 
Estabelecimentos de Ensino da 
rede particular (Sinepe), Odé-
sio Medeiros, cerca de 41%, ou 
seja, 30 mil pais de alunos estão 
inadimplentes com as escolas, 
mas a expectativa é que eles 
façam acordos e quitem as dí-
vidas nos próprios colégios até 
o final do ano. Caso contrário, 
não vão poder matricular seus 
filhos na rede particular de en-
sino porque todos os colégios 
vão solicitar no ato da matrícula 
o carnê de quitação.

Outras duas audiências 
de negociação para quitação 
dos débitos com escolas par-
ticulares estão agendadas 
para os dias 18 e 25. Segundo 
o secretário do Procon Muni-
cipal, Marcos Santos, nessas 
negociações os valores dos dé-
bitos estão sendo parcelados e 
também estão sendo retirados 
juros, multas e correções, para 
que todos possam sanar as dí-
vidas. Marcos Santos explicou 
que nessas audiências o Pro-
con-JP está apenas fazendo o 
papel de mediador para que 
tanto os pais de alunos como 
os donos de colégios cheguem 
a um acordo.

Odésio Medeiros por sua 
vez fez um apelo para que os 
pais inadimplentes compa-
reçam as próximas audiên-
cias a fim de quitarem suas 
dívidas, porque só assim vão 
poder matricular seus filhos 
na rede particular para o ano 
letivo de 2017.

Cenário econômico
Ainda segundo Medeiros, 

embora o cenário econômico 
atual do País seja um fator de 
justificativa para a inadimplên-
cia dos pais ou responsáveis, 
com as escolas, a falta de orga-
nização financeira das famílias, 
e também a ‘má-fé’, contribuem 
consideravelmente com essa 
situação. “Muitas famílias não 
priorizam o pagamento em 
dia, investem ou pagam outras 
coisas que acham mais impor-

tantes, a exemplo de viagens 
durante as férias, ou mesmo a 
troca de veículos”, disse.  

Para ele, o controle na ins-
tituição deve ser rigoroso por-
que a alta inadimplência afeta 
indiretamente a qualidade do 
ensino. “A escola privada faz 
seu planejamento contando 
com a única fonte de renda, 
que é a mensalidade. Quando 
atinge índices muito altos de 
atrasos, os primeiros cortes de 
despesas são nos novos inves-
timentos, novidades tecnológi-
cas e reformas. Depois, começa 
a enxugar a área administrati-
va. O salário dos professores re-
presenta até 70% das despesas 
e têm muitas escolas com alta 
inadimplência que pode acabar 
cortando professores de exce-
lente qualidade”, informou.

Dificuldades financeiras
Por outro lado, Medeiros 

reconhece que há pais dispos-
tos em investir na educação dos 
filhos, mas que por algum moti-
vo, não podem honrar as men-
salidades em dia diante das 
dificuldades financeiras. Por 
esses motivos, continuou o pre-
sidente sindical, a escola deve 
estudar cada caso isoladamen-
te. “Crise, desemprego, queda 
na renda mensal acontece com 
qualquer chefe de família. Mas 
os pais que querem manter as 
crianças em uma escola pri-
vada devem estar conscientes 
desse investimento. Vale a pena 
reduzir contas de energia, di-
minuir ida a restaurantes, cor-
tar contas supérfluas e investir 
no capital humano dos filhos. 
Afinal, a educação é um gasto 
que contribui para um futuro 
mais tranquilo dos filhos e dos 
pais”, observou Odésio. 

Lei de mensalidades
A Lei 9.870/1999, que 

dispõe sobre mensalidade 
atrasada, explica que o aluno 
não pode sofrer nenhum tipo 
de constrangimento para que 
o pagamento seja efetuado. Al-
gumas práticas são proibidas, 
como reter documentos, tal 
como certificado, em caso de 
conclusão do curso, ou históri-
co escolar, em caso de transfe-
rência; impedir o aluno de fa-
zer provas, frequentar as aulas 
ou outras penalidades.

Medidas legais podem ser 
tomadas em casos extremos, 
como entrar na Justiça para 
exigir a cobrança. A instituição 
também pode não renovar a 
matrícula. “A primeira orienta-
ção é para que a pessoa tente 
uma renegociação, com parce-
lamento da dívida”, explicou o 
secretário do Procon-JP.

As lojas comerciais dos 
vários segmentos e de ser-
viços de Campina Grande 
não podem funcionar neste 
feriado de 15 de novembro, 
consagrado à Proclamação 
da República.  É o que de-
termina a Lei Municipal a 
3.863/2002. A lei em seu 
parágrafo II, estabelece que,  
para haver o funcionamento 
em geral do comercio local 
nos dias feriados, depende-
rá de celebração de acordos, 
Convenção Coletiva de Tra-
balho entre os representan-
tes dos empregados e em-
pregadores.  

Preocupado com a pos-
sibilidade dos trabalhadores 
serem usados no  feriado, o 
Sindicato dos Comerciários 
encaminhou ao Ministério do 
Trabalho e Emprego (MTE), 
ofício número 107/2016, da-
tado de 10/11,  e protocola-
do  no órgão  sob o número: 
46085001889/2016-26. No 
documento solicita intensi-
ficação da fiscalização nos 
estabelecimentos da cidade, 
que vierem a abrir suas por-
tas para o funcionamento 
com a utilização dos empre-
gados de seus quadros.

De acordo com o pre-

sidente do Sindicato, José 
do Nascimento Coelho, não 
existem acordos coletivos 
firmados com a entidade sin-
dical representante dos tra-
balhadores, que garantam o 
respeito às legislações fede-
ral e municipal em vigência, 
as quais disciplinam sobre o 
funcionamento do comércio 
local  nos feriados. 

A Convenção Coletiva de 
Trabalho 2015/2016 da ca-
tegoria encerrou sua vigên-
cia em 31 de outubro pas-
sado, e até o momento, não 
houve celebração da Conven-
ção 2016/2017. 

Comércio não pode funcionar 
no feriado desta terça-feira

eM CaMPIna GranDe

O Governo da Paraíba, por meio 
de diversas secretarias e outras institui-
ções estaduais, está se preparando para 
participar de uma grande mobilização 
nacional para enfrentamento do mos-
quito Aedes aegypti, coordenada pelo 
Ministério da Saúde. A ação será no 
próximo dia 25 e deve envolver, inicial-
mente, os trabalhadores, num momen-
to de discussão e sensibilização, por 10 a 
15 minutos, sem paralisação das ativida-
des e ainda uma vistoria nos ambientes 
internos e externos de todos os espaços 
públicos das três esferas de governo (fe-
deral, estadual e municipal).

A gerente executiva de Vigilância 
em Saúde, da Secretaria de Estado da 

Saúde (SES), Renata Nóbrega, lembra 
que a ação neste período do ano é pro-
videncial porque é entre os meses de no-
vembro e maio que há o maior risco para 
surtos das doenças transmitidas pelo Ae-
des aegypti (dengue, zika e chikungun-
ya), já que ocorrem muitas chuvas.

Renata lembra que esta ação na-
cional é semelhante à outra iniciada 
pelo Governo do Estado em dezembro 
de 2015. “De acordo com o Plano Es-
tadual de Combate ao Aedes, foi insti-
tuído o “dia da faxina”, no qual todas 
as quartas-feiras os órgãos estaduais 
promoviam, entre seus trabalhadores, 
uma vistoria com o objetivo de elimi-
nar criadouros do mosquito”, disse.

PB se prepara para mobilização 
nacional contra o Aedes aegypti

A Polícia Rodoviária Fe-
deral divulgou ontem um ba-
lanço parcial da Operação Pro-
clamação da República que se 
iniciou na última sexta-feira 
e se encerra à meia-noite de 
hoje. Durante o final de se-
mana foi registrado um aci-
dente grave com um óbito na 
BR 230, uma colisão frontal 
com seis pessoas feridas, e 
também algumas apreensões 
de drogas e dezenas de apli-
cações de multas por excesso 
de velocidade e alcoolemia 
ao volante.

A PRF também faz um 
alerta aos condutores de veí-
culos que estão voltando hoje 
pra casa no sentido de que to-
dos redobrem a atenção nos 
considerados trechos críticos. 
O alerta é para os seguintes 
pontos: do km zero ao 40 na 
BR 230 de Cabedelo até Santa 
Rita, km 80 ao 90 de Riachão 
do Poço até Caldas Brandão, 
km 150 a 160, de Campina 
Grande até Santa Terezinha e 
do km 460 ao 470, do municí-
pio de Malta até Condado. 

O alerta da PRF também 

é para os motoristas que tra-
fegam pela BR 101. Os con-
dutores devem prestar mais 
atenção do km 10 ao 20, de Ma-
taraca até Mamanguape e tam-
bém entre o km 80 ao 100 de 
Campina Grande a Queimadas. 
Segundo a Polícia Rodoviária 
Federal todos esses trechos 
merecem atenção redobrada 
dos condutores. A meta é dimi-
nuir o número de acidentes em 
todos esses trechos.

A PRF também faz um 
alerta aos motoristas profissio-
nais. Como acontece em todos 

os feriados prolongados, o trá-
fego de caminhões bitrem, veí-
culos com dimensões exceden-
tes e caminhões cegonha será 
restrito em alguns momentos. 

A restrição visa aumen-
tar a fluidez do trânsito nas 
rodovias de pista simples, 
maior parte da malha viária 
nacional. Nos dias e horários 
de maior movimento, esses 
veículos não poderão tran-
sitar, independentemente de 
estarem descarregados ou 
possuírem Autorização Es-
pecial de Trânsito (AET).

Operação da PRF termina hoje à noite
ProClaMaÇÃo Da rePÚBlICa

José Alves
zavieira2@gmail.com

A PRF alerta os motoristas que estão voltando hoje para casa que redobrem a atenção nos trechos considerados mais críticos

Durante a Operação Pro-
clamação da República as 
estradas federais receberam 
reforço no policiamento em 
todo o Brasil. Até meia-noite 
de hoje, os policiais rodoviá-
rios estarão monitorando com 
mais rigor os trechos com 
maior índice de acidentes, em 
razão do aumento do fluxo de 
veículos. A meta é coibir infra-
ções de trânsito em diversos 
pontos das rodovias federais.

Número de mortes
A PRF registrou nos últi-

mos anos, quedas sucessivas 
no número de mortes e aci-

dentes graves em rodovias fe-
derais em todo o País. Apesar 
deste registro positivo, o saldo 
de aproximadamente seis mil 
mortes por ano em acidentes 
nas rodovias federais brasilei-
ras ainda é preocupante. 

Na Paraíba, a queda no 
número de mortes também 
foi verificada, de 2013 a 2015, 
foi observada uma redução 
de 7,5% na taxa de letalidade. 
No entanto, só este ano, 141 
óbitos foram registrados nas 
rodovias federais paraibanas. 
Para conscientizar o motorista, 
o órgão vem fazendo nos feria-
dos prolongados campanhas 

educativas mostrando que 
uma conduta mais prudente 
do motorista vai refletir na re-
dução de acidentes e mortes 
no trânsito.

Causas 
As principais causas de 

acidentes e morte nas rodo-
vias federais são excesso de 
velocidade, alcoolemia ao vo-
lante, uso inadequado do cinto 
de segurança e de dispositivos 
de retenção para as crianças, 
ultrapassagens indevidas, uso 
de telefone celular e proble-
mas na condução de motoci-
cletas ou ciclomotores. 

Por esses motivos, as fis-
calizações durante os feriados 
prolongados são direciona-
das para a realização de ações 
de policiamento ostensivo, 
concentrando esforços em 
atividades preventivas nos 
trechos críticos para ocorrên-
cias de acidentes graves.

Com o tema “Trânsito 
seguro é compromisso de to-
dos”, a Operação Proclamação 
da República conta com ações 
de educação para o trânsito 
buscando sensibilizar moto-
ristas e passageiros de seus 
papéis na construção de um 
trânsito mais seguro. 

Rodovias com reforço policial

Foto: Evandro Pereira
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Exame de DNA confirma que corpo é 
de Vivianny; Polícia procura suspeitos
Falta agora a conclusão 
dos laudos cadavéricos 
e do local do crime

 

Peritos oficiais criminais 
do Instituto de Polícia Cien-
tífica da Paraíba (IPC) entre-
garam, na tarde de ontem, ao 
delegado de Crimes Contra 
Pessoa (Homicídios) da capi-
tal, Reinaldo Nóbrega, o re-
sultado do exame de DNA fei-
to em um corpo encontrado 
no dia 7 de novembro em um 
matagal no bairro Mario An-
dreazza, na cidade de Bayeux, 
Região Metropolitana de João 
Pessoa. O exame revela que o 
corpo é mesmo da vendedora 
Vivianny Crisley.

Para a realização do 
teste foi coletado o material 
genético da mãe de Vivianny 
Crisley. Do corpo os peri-
tos do laboratório de DNA 
coletaram resto de pele en-
contrado nos pés que foram 
conservados pelas sandálias, 
já que a vítima foi queimada. 
O cruzamento do material 
comprovou que o corpo é de 
Vivianny.

“O material foi coletado 
do cadáver no mesmo dia 
que chegou ao IPC e entre-
gue no laboratório de DNA 
do órgão. A mãe de Vivianny 

também coletou o material 
genético no mesmo dia, o que 
facilitou o trabalho dos peri-
tos oficiais criminais, que não 
precisaram fazer a coleta de 
DNA óssea, o qual demora em 
média 30 dias para ser con-
cluída. O exame da pele do 

corpo comprovou em menos 
de sete dias que se tratava de 
Vivianny. Agora vamos aguar-
dar a conclusão dos laudos 
cadavérico e do local de cri-
me”, disse a superintendente 
da 1ª região do IPC, Gabriella 
Nóbrega.   

Dois foragidos
A Polícia Civil da Para-

íba divulgou fotos e infor-
mações sobre a identidade 
dos outros dois apontados 
como responsáveis pelo 
desaparecimento da vende-
dora Vivianny Crisley, 29. A 

identificação completa de 
Jobson Barbosa da Silva Jú-
nior (Juninho) e Fagner das 
Chagas Silva (Bebé), que 
estão foragidos, foi feita 
por meio de investigações 
e do depoimento de Alex 
dos Santos, o único suspei-

to preso até o momento. 
O delegado que investiga 
o caso, Reinaldo Nóbrega, 
afirmou que ambos estão 
com mandados de prisão 
em aberto e solicita que 
qualquer informação acer-
ca da localização dos sus-
peitos, seja repassada ao 
Disque Denúncia. 

As pessoas que liga-
rem para o 197 – número 
do Disque Denúncia, terá o 
sigilo garantido e a ligação 
é gratuita, garante a Polícia 
Civil. Jobson Júnior já res-
ponde processo por estu-
pro de vulnerável e roubo, 
Alex já foi condenado por 
roubo e recorreu, acres-
centa o delegado. 

À polícia, Alex afirmou 
que conhecia Jobson e Fag-
ner há pouco tempo e que 
saiu da casa de shows com 
os dois e Viviany em um ve-
ículo, se dirigindo à cidade 
de Santa Rita. Segundo ele, 
que teria dormido, os fo-
ragidos teriam parado em 
um posto de combustível, 
momento em que pediu 
para ser deixado em casa, 
a partir daí, ainda não há 
informações sobre a locali-
zação dos dois homens.

Colaborou Rodolfo Amorim

A Polícia Civil da Paraíba, 
por meio do trabalho realiza-
do pelo Grupo Tático Especial 
(GTE) da 17ª Delegacia Sec-
cional, com sede em Itaporan-
ga, apreendeu no último fim 
de semana duas motocicletas, 
uma delas possuía restrição 
de roubo. Os veículos eram 
usados por dois homens, que 
vinham sendo investigados 
por envolvimento em crimes 
patrimoniais na região. Um 
deles foi detido.   

De acordo com o delega-
do da seccional, Glauber Fon-
tes, a polícia recebeu informa-
ções que suspeitos de roubar 
animais estavam em um as-
sentamento no município de 

Olho D’água. “Ao chegarmos 
à localidade, empreendemos 
um cerco policial, um dos sus-
peitos fugiu e outro foi detido 
e levado até a delegacia para 
prestar esclarecimento. Após 
a perseguição, duas moto-
cicletas foram apreendidas, 
uma delas tinha restrição de 
roubo”, disse o delegado. 

As motocicletas foram 
encaminhadas para a sede da 
Delegacia de Piancó e o ho-
mem prestou esclarecimentos 
e em seguida foi liberado. A 
Polícia Civil continua com as 
investigações envolvendo fur-
to de animais e ainda de ma-
teriais agrícolas de proprieda-
des rurais. 

Neste fim de semana, as 
equipes da Operação Lei Seca 
realizaram 608 testes de bafô-
metro e notificaram 50 condu-
tores por dirigir alcoolizados. 
Durante as ações, foram re-
colhidas mais de 50 carteiras 
nacionais de habilitação e 18 
veículos foram removidos ao 
pátio de custódia do órgão. 
Além das notificações por al-
coolemia, ainda foram lavrados 
54 outros autos de infração, re-
lacionados a diferentes dispo-
sitivos do Código de Trânsito 
Brasileiro (CTB). 

O chefe de policiamen-
to do Detran-PB e coordena-
dor estadual da Operação Lei 
Seca, Ricácio Cruz, reiterou a 
importância da fiscalização e 
conscientização da população 
acerca dos riscos da direção 

sob efeito de álcool. “Através 
da fiscalização coercitiva, os 
números de condutores fla-
grados dirigindo embriagados 
têm caído nos últimos anos na 
Paraíba. Nosso trabalho é pela 
aplicação da lei e pela proteção 
à vida”, disse. 

Com a atualização 
dos valores oriunda da Lei 
13.281/2016, os conduto-
res de veículos flagrados di-
rigindo sob efeito de álcool 
estão sujeitos à multa no 
valor de R$ 2.934,70, além 
de responder a processo 
administrativo de cassação 
da CNH por um ano. Em 
caso de reincidência, o va-
lor sobe para R$ 5.869,40 e 
o condutor responderá com 
a cassação da carteira pelo 
período de dois anos.

Polícia Civil apreende 
duas motocicletas

Operação Lei Seca 
notifica 50 motoristas

EM OLHO D’ÁGUA

DIRIGINDO SOB EFEITO DE ÁLCOOL

PM apreende 
armas durante 
ações em CG 
e Cabedelo

A Polícia Militar apreen-
deu duas armas de fogo, en-
tre o fim da noite de domingo 
(13) e a madrugada de ontem 
(14), nas cidades de Campina 
Grande e Cabedelo. Nas ações, 
foram retirados das ruas dois 
revólveres.

O último deles de 1h 
da madrugada de segunda-
-feira, no local conhecido por 
Beco da Quitéria, localiza-
do no bairro Renascer II, em 
Cabedelo. Os policiais da 6ª 
Companhia Independente 
apreenderam a arma com um 
adolescente de 17 anos, que 
estava saindo do local. Ele é 
suspeito de ter participado 
de um tiroteio entre grupos 
rivais, que aconteceu minutos 
antes dele ser apreendido.

Em Campina Grande, às 
23h, os policiais do 2º Bata-
lhão realizavam rondas no 
bairro do Serrotão quando 
perceberam que um suspeito 
tentou fugir quando percebeu 
a presença da viatura. Hou-
ve perseguição e Daniel José 
Dias de Ramalho, de 28 anos, 
foi flagrado com um revólver 
calibre 38. Durante a consulta 
do suspeito, os policiais des-
cobriram que ele estava com 
um mandado de prisão em 
aberto pelo crime de roubo.    

No primeiro caso, o ado-
lescente foi levado para a 7ª 
Delegacia Distrital, em Cabe-
delo. No segundo, o homem foi 
apresentado na Central de Po-
lícia Civil, em Campina Grande.

O Corpo de Bombeiros Militar da 
Paraíba (CBMPB) realizou, das 7h30 
de sexta-feira (11) até as 5h de on-
tem (14), 453 atendimentos de pre-
venção ou emergência. Os números 
incluem as demandas recebidas por 
meio do 193 e abrangem as mo-
dalidades  de combate a incêndio, 
atendimento pré-hospitalar, busca 
e salvamento. No balanço, também 
foram contabilizadas as ações pre-
ventivas. 

Conforme os dados, a corpo-
ração registrou 117 atendimentos 
pré-hospitalares, 62 combates a 
incêndios, 20 ações de busca e sal-

vamento, quatro intervenções e 
emergência envolvendo produtos 
perigosos e seis outras ocorrências 
não classificadas. 

Na área de salvamento aquáti-
co, os atendimentos somaram nove 
casos, sendo cinco crianças perdidas 
que foram devolvidas aos pais, dois 
resgates aquáticos, um afogamen-
to sem óbito e um atendimento de 
primeiros socorros. O balanço ainda 
teve 235 atendimentos preventivos, 
com 126 informações prestadas ao 
público, 91 advertências, 17 pontos 
base em eventos externos e uma vis-
toria e fiscalização. 

A delegação do Corpo de Bom-
beiros Militar da Paraíba (CBMPB) 
conquistou o quinto lugar geral 
nas competições de salvamento 
aquático, dentro do Seminário Na-
cional de Bombeiros (Senabom), 
que aconteceu de 9 a 11 deste mês 
em Florianópolis, Santa Catarina. 

Conforme os resultados divul-
gados pela organização do even-
to, os bombeiros da Paraíba ob-
tiveram um total de 680 pontos 
no quadro geral de provas reali-
zadas na piscina e na praia.  As 
competições no XVI Campeonato 
Brasileiro e no XII Sul-Americano 
de Salvamento Aquático – Sobra-
sa Rescue envolveram atletas de 
16 estados do País. Eles partici-
param das provas técnicas que 
simulam o serviço dos guarda-vi-
das, testam a resistência, técnica 
e explosão muscular. 

Durante o evento, os bom-
beiros do CBMPB alcançaram 
pelo menos sete medalhas, sen-
do uma delas a prata na prova 
por equipes de revezamento 

4x25. Alguns destaques nos tes-
tes individuais foram: cadete 
Natália Andrade (duas pratas), 
cadete Inara Lúcia (dois bronzes 
e uma prata) e cadete Lailla Fer-
nandes (uma prata). 

Bombeiro de aço
A delegação paraibana tam-

bém teve representantes na com-
petição ‘Bombeiros de aço’, nas 
categorias individuais masculino 
e feminino. A prova é uma das 
mais conhecidas nas organiza-
ções de bombeiros e exige resis-
tência física, concentração, agili-
dade, ou seja, um bom preparo 
do bombeiro militar.

Durante o XVI Senabom a 
prova teve um total de 70 inscri-
tos, sendo 16 mulheres. Os inscri-
tos vieram de 11 estados, nas ca-
tegorias feminina e masculina, 18 
a 35 anos e acima de 35 anos de 
idade. Na organização da ação, 
foram empregadas 35 pessoas 
que trabalharam para que tudo 
ocorresse de maneira eficiente.

CBMPB realiza 453 ocorrências 
de prevenção e emergência 

Delegação paraibana fica em 5o lugar

NO FIM DE SEMANA

Adolescente 
é suspeito 
de ter 
participado de 
um tiroteio

Suspeitos de terem participado do crime estão foragidos e qualquer informação pode ser repassada através do Disque Denúncia

DISQUE 
DENÚNCIA
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Apagão deixa CG e mais 72 
cidades na PB sem energia
Pane aconteceu na manhã 
de ontem e prejudicou 
milhares de pessoas

Dando continuidade às 
atividades do Projeto Jardim 
Educador, a Superintendência 
de Administração do Meio Am-
biente (Sudema), por meio do 
Jardim Botânico Benjamin Ma-
ranhão, abre inscrições para  
oficinas de minijardinagem. As 
atividades são gratuitas e qual-
quer pessoa interessada pode 
participar. 

A oficina vai acontecer no 
próprio Jardim Botânico, locali-
zado Av. Dom Pedro II, em João 
Pessoa, no dia 26 de novembro, 

das 8h às 11h e das 13h às 16h. 
As inscrições poderão ser rea-
lizadas até o dia 24 deste mês, 
exclusivamente pelo email:  
jardimbotanico.jp@gmail.com, 
sendo oferecidas 20 vagas.

 A coordenadora do Jardim 
Botânico, Suênia Oliveira, expli-
ca a finalidade da iniciativa. “Vi-
samos oferecer à comunidade 
aulas práticas e teóricas sobre 
representações de paisagens 
em pequenos recipientes, com 
isto, os participantes terão a 
oportunidade de produzir seus 

minijardins e até mesmo com a 
técnica adquirirem uma renda 
extra”, explicou.   

Para participar é preciso 
ter acima de 12 anos e trazer 
o material para seu uso in-
dividual, tais como: um reci-
piente que pode ser de vidro, 
cerâmica ou barro, ou ain-
da objetos reaproveitados, 
como canecas, xícaras, potes 
de conserva; mudas de plan-
tas, cactos, com tamanhos 
apropriados para o recipien-
te escolhido; acessórios (op-

cional): pedrinhas, conchas, 
cristais, minipersonagens.

Jardim Educador
O projeto tem como ob-

jetivo estreitar os laços entre 
a comunidade, academia e a 
instituição. Em sua primeira 
edição, foram  ministradas 
oficinas e palestras que con-
taram com o apoio de profes-
sores da Universidade Federal 
da Paraíba e teve como públi-
co-alvo estudantes dos cursos 
de Biologia e Ecologia.

Chico José
chicodocrato@gmail.com

Setenta e três cidades da 
região central da Paraíba, in-
cluindo Campina Grande, fica-
ram sem energia elétrica por 
quase toda a manhã de ontem, 
devido  a uma pane, motivada, 
possivelmente, por problemas 
de manutenção, na Subesta-
ção II da Companhia Hidrelé-
trica do São Francisco (Chesf) 
na Rainha da Borborema. Com 
a pane 186 mil consumidores 
de 66 cidades da área de con-
cessão da Energisa Paraíba; 
e 227 mil consumidores de 
7 cidades da área da Energi-
sa Borborema enfrentaram 
sérios problemas na manhã 
de ontem. A falta de energia 
começou antes das 5h da ma-
nhã e se estendeu até perto do 
meio-dia de ontem. 

Por volta das 11h, se-
gundo o engenheiro eletricis-

ta Bruno Claudio Duarte, da 
Energisa Borborema, equipes 
desta empresa e da Chesf ain-
da estavam empenhadas na 
identificação das causas do 
apagão que deixou parte da 
Paraíba sem energia. 

Em Campina Grande se-
máforos não funcionaram 
logo cedo da manhã; nos 
bancos não houve condições 
de acesso aos terminais de 
autoatendimento; mercadi-
nhos e supermercados que 
não possuem geradores não 
puderam atender à clientela, 
postos de combustíveis tam-
bém não funcionaram por fal-
ta de energia nas bombas e as 
emissoras de rádio passaram 
a manhã fora do ar.  

O engenheiro Bruno Cláu-
dio Duarte, esclareceu que, 
as pessoas ou empresas que 
tiveram equipamentos danifi-
cados por causa da oscilação 
de corrente poderão ser res-
sarcidas pela concessionária 
de eletricidade. Segundo ele, 
esse ressarcimento ocorrerá 
depois de uma perícia feita 
pela equipe da empresa.

Foto: Marcos Russo

A oficina vai acontecer no próprio Jardim 
Botânico, localizado Av. Dom Pedro II

O apagão elétrico 
ocorrido em Campina 
Grande e região provo-
cou a suspensão de 10 
cirurgias eletivas que 
seriam feitas na manhã 
de ontem no Hospital 
Universitário Alcides 
Carneiro. Todas as cirur-
gias tiveram que ser re-
marcada. 

O superintendente 
Homero Gustavo Rodri-
gues explicou que, os 
dois  geradores do hos-
pital foram  acionados,  
mas a prioridade dos 
equipamentos foi dire-
cionada para o atendi-
mento às UTIs Adulto, In-
fantil e Neonatal e para 
a cozinha  do HUAC. 
Homero informou que, 
também por causa na 
pane no sistema elétrico 
da cidade, todos os exa-
mes por imagem foram 
igualmente suspensos 
na manhã de ontem. 

Quando a energia 
elétrica começou a ser 
normalizada, segun-
do o superintendente 
Homero Gustavo, uma 
oscilação de corrente 
causou problemas nos 
equipamentos do La-
boratório de Análises 
Clínicas. O Laboratório 
funciona em regime de 
comodato com o hospi-
tal e caberá à  empresa 
proprietária  dos equi-
pamentos, requerer, 
mediante  perícia, o res-
sarcimento dos danos 
causados ao laboratório 
por causa da oscilação 
de voltagem”, disse Ho-
mero Gustavo.   

Falta de investimentos
O  presidente do Sin-

dicato dos Urbanitários 
da Paraíba (STIUPB), Wil-
ton Maia Velez, denun-
ciou nessa segunda-feira, 
14, que o apagão que se 
verificou em várias cida-
des da Paraíba, incluindo 
Campina Grande, acon-
tece porque a Chesf re-

duziu drasticamente os 
investimentos em manu-
tenção a partir de 2015, 
de acordo com dados da 
Demonstração Financei-
ros de 2014/2015 da em-
presa.

Conforme o sindi-
calista, o sistema que 
atende a região é interli-
gada com os estados do 
Rio Grande do Norte e 
Pernambuco: e não ha-
vendo essa manutenção 
preventiva, a tendên-
cia é que esses apagões 
ocorram com frequên-
cia”, destacou Wilton.

Nos levantamen-
tos obtidos por Wilton, 
constata-se que a fre-
quência de desligamen-
tos do sistema eram 
bem menores em anos 
anteriores, quando os 
investimentos em ma-
nutenção tinham apor-
tes financeiros maiores: 
em 2011, a frequência 
de desligamento era de 
0,525%; em 2012, de 
0,365; em 2013, 0,432; 
em 2014, de 0,531 e em 
2015, aumentou para 
0,580%. “Anteriormen-
te, a duração dessas in-
terrupções era menor e 
vem aumentando com o 
passar dos anos”

Em 2014, conforme 
o presidente do Stiupb, 
o sistema apresentou 25 
desligamentos, enquan-
to em 2015, foram 31: 
“Os investimentos por 
parte da Chesf caíram, 
as cidades acresceram e, 
diante disso, acontece 
um superaquecimento 
do sistema elétrico por 
conta do uso constante 
nas residências e nas in-
dustrias”.

Pelo Balanço da 
Chesf, Wilton Maia des-
cobriu que em 2014, 
foram investidos R$ 99 
milhões em manutenção 
de níveis de continuida-
de, enquanto em 2015, 
esse montante caiu para 
R$ 61,8 milhões.

Suspensão de cirurgias Sudema abre inscrições para 
oficinas de minijardinagem

No JARDIM BotÂNICo

Iesp inicia
inscrições e 
está oferecendo 
1.610 vagas

Leilão do Detran 
em Campina é 
adiado para dia 
16 de dezembro

O Instituto de Educação 
Superior da Paraíba - Iesp 
abriu as inscrições para seu 
Vestibular  2017.1 oferecendo  
1.610 vagas,  que podem feitas 
até o dia 9 de dezembro pela 
internet (www.iesp.edu.br )  
e nas instalações da BR 230, 
Km 14, Estrada de Cabedelo, 
no Bloco A, Setor Financei-
ro das 8h às 20h. 

A inscrição custa 30 
reais e as provas serão rea-
lizadas no dia 10 de dezem-
bro, às 14h. Outras infor-
mações podem ser obtidas 
pelo telefone: 2106-3800.

A matrícula dos clas-
sificados será realizada 48 
horas após a divulgação do 
resultado final. 

Sobre o Enem, poderão 
concorrer os candidatos 
que tenham sido aprova-
dos entre anos de 2010 e 
2016. O Iesp está receben-
do transferidos oferecendo 
bolsas de 30%.

O leilão que o Departa-
mento Estadual de Trânsito 
(Detran-PB) realizaria em 
Campina Grande na sexta-feira 
passada (11) foi adiado para 
o dia 16 de dezembro, às 9h 
(horário local), no Garden Ho-
tel, que fica localizado na Rua 
Engenheiro José Bezerra, 400, 
bairro do Mirante. Serão leiloa-
dos 477 veículos apreendidos.

O evento estava marca-
do para as 9h da sexta-feira, 
na Escola Estadual da Prata, 
mas foi adiado em virtude da 
ocupação estudantil naquela 
unidade, em apoio à mobili-
zação nacional contra proje-
to que tramita no Senado.

A Coordenação de Lei-
lão do Detran-PB se reuniu 
nessa segunda-feira (14) 
para traçar uma nova data, 
ficando definido o dia 16 de 
dezembro em outro local. 
Segundo Crizanto Diniz, que 
está à frente da coordena-
ção, as inscrições continuam 
sendo feitas pelo site http://
leiloespb.com.br, ou presen-
cialmente no dia do evento.

A Agência Estadual de 
Vigilância Sanitária da Pa-
raíba (Agevisa/PB) alerta 
a população sobre os peri-
gos causados pelo hábito 
de consumir bebidas em 
latas sem o cuidado de la-
var os recipientes antes de 
utilizá-los. De acordo com a 
diretora-geral da Agevisa/
PB, Glaciane Mendes, sendo 
a boca uma das partes mais 
sensíveis do corpo humano, 
o ato de tomar bebidas dire-
tamente nas latinhas ou em 
garrafas sem que as mesmas 
tenham sido devidamente 
higienizadas pode provocar 
sérios problemas de saúde 
nas pessoas, com destaque 
para a leptospirose.

Glaciane ressaltou que 
a leptospirose é uma doen-
ça infecciosa febril, aguda, 
potencialmente grave, cau-
sada pela bactéria Leptos-
pirainterrogans, que é eli-
minada pela urina de ratos 
e outros animais, contami-
nando os esgotos, o solo, os 
alimentos e até mesmo as 
latas e outros recipientes 

de bebidas e alimentos co-
mercializados em forma de 
conserva.

Ela informou que há 
várias maneiras de ser con-
taminado pela doença, prin-
cipalmente através da pele e 
mucosas (boca, olhos, par-
tes genitais) em contato com 
águas de esgotos, de enchen-
tes, córregos ou lagoas po-
luídas, e também por meio 
do contato com latinhas de 
refrigerantes ou cerveja, ge-
ralmente armazenadas em 
depósitos sem controle de 
pragas e roedores, onde há 
presença de ratos, que são 
os principais transmissores 
da doença. 

Para evitar esse tipo de 
contaminação, ela reforça 
que é importante lavar as 
latinhas com água e sabão 
e, se possível, limpá-las em 
seguida com álcool, e obser-
vou que, além das latinhas, 
os cuidados devem incluir 
também as caixinhas e ou-
tras embalagens de alimen-
tos como leite condensado, 
creme de leite, doces etc.

Agevisa alerta sobre 
forma de consumo

BEBIDAS EM LAtAS

Kubitschek Pinheiro
Especial para A União
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Barroso libera para julgamento do 
STF o auxílio-moradia dos juízes
A data do julgamento 
precisa ser definida pela 
presidente da Corte

O ministro do Supremo 
Tribunal Federal (STF) Luís 
Roberto Barroso liberou hoje 
(14) para julgamento um re-
curso que trata da validade 
do pagamento de auxílio-mo-
radia para juízes. A data do 
julgamento precisa ser defi-
nida pela presidente da Cor-
te, ministra Cármen Lúcia.

O pagamento do bene-
fício foi autorizado liminar-
mente em 2014 pelo minis-
tro Luiz Fux em outra ação 
de trata do assunto. O valor 
atual do auxílio-moradia é de 

R$ 4,3 mil. O benefício está 
previsto  na Lei Orgânica da 
Magistratura (Lei Comple-
mentar 35/1979), mas tem 
a validade contestada pela 
Advocacia-Geral da União 
(AGU).

Com a decisão de Fux, 
foram beneficiados juízes da 
Justiça Trabalhista, da Justi-
ça Militar e magistrados de 
nove estados que ainda não 
recebiam auxílio-moradia 
até então. Na época, a deci-
são atingiu cerca de 6,7 mil 
juízes e desembargadores. O 
impacto nas contas públicas 
é de mais de R$ 100 milhões 
por ano.

Após a decisão do STF, o 
Ministério Público da União 
(MPU) também aprovou uma 
resolução para estender o 
benefício a seus membros.

André Richter
Da Agência Brasil

Ministro Luís Roberto Barroso durante sessão plenária do Supremo Tribunal Federal

FOTO: Reprodução/Internet

Movimento Revolucionário de 30, Dita-
dura Militar, visita de Getúlio Vargas, morte 
de José Américo. O jornal A União registrou 
momentos que marcaram a história local, 
nacional e internacional. Muitos fatos fo-
ram imortalizados nas páginas, hoje um 
tanto amareladas, desse impresso. Diante 
disso, a aluna de arquivologia da UEPB e 
também funcionária do Jornal A União, Ana 
Cristina Flôr, viu a necessidade  de preservar 
as informações contidas nas fotos no jornal. 
O resultado foi a nota máxima em seu Tra-
balho de Conclusão de Curso (TCC).

Seguindo os passos de seu pai, que 
trabalhou no Jornal A União por 30 anos, a 
estudante Ana Cristina Flôr comentou que 
durante o estágio no jornal foi desenvolvi-
do um projeto direcionado ao acervo foto-
gráfico d'A União, que registra a evolução 
arquitetônica da capital, personalidades da 
cultura paraibana, além de "imagens raras 
que eternizam a nossa história".

Foi a partir da vontade de preservar o  
arquivo fotográfico da instituição, que  a te-
mática de TCC foi "A Representação da In-
formação do Arquivo Fotográfico do Jornal 
A União". Com o tema sendo influenciado 
por participações em projetos de pesquisas 
de extensão, realizados no decorrer do cur-
so. A estudante comentou que fazer o curso 

Jornal A União é tema de trabalho científico
ArqUivO FOTOgráFicO

O Departamento Esta-
dual de Trânsito (Detran-PB), 
juntamente com o Rotaract 
Club e a  Superintendência 
Municipal de Transporte e 
Trânsito (SMTT) de Maman-
guape, realiza na próxima 
quinta-feira (17) a II Confe-
rência de Educação e Segu-
rança de Trânsito, na cidade 
de Mamanguape.

O evento terá como foco 
a campanha do Detran da Pa-
raíba “Pior que desrespeitar 
a lei, é desrespeitar a vida”, 
que busca a conscientização 
a respeito da importância do 
uso de equipamentos de se-
gurança no trânsito. A confe-
rência apresentará palestras 
pautadas no tema Trânsito, 

ministradas por representan-
tes de órgãos públicos, como 
é o caso de Abimadabe Vieira, 
chefe da Educação de Trân-
sito do Detran-PB, e Fleming 
Cabral, gerente executivo de 
transportes do Departamen-
to Estadual de Estradas e Ro-
dagens (DER-PB). O evento 
também conta com palestras 
do Corpo de Bombeiros e da 
Companhia de Policiamento 
de Trânsito (2ª CPTran), da ci-
dade de Guarabira. 

O público-alvo da Con-
ferência de Educação e Segu-
rança de Trânsito é estudan-
tes do Ensino Médio da rede 
pública, e as inscrições serão 
realizadas às 8h, no local do 
credenciamento.

Conferência acontece 
quinta em Mamanguape

EDUcAÇÃO DE TrÂNSiTO

Dos trabalhadores que 
recebem 13º salário, 52,9% 
pretende gastar pelo me-
nos parte do salário com 
compras de Natal, segundo 
pesquisa feita pelo Serviço 
de Proteção ao Crédito (SPC 
Brasil) e pela Confederação 
Nacional de Dirigentes Lojis-
tas (CNDL), em todas as capi-
tais do País. Desse total, 60% 
é do sexo masculino.

Entre os entrevistados 
que recebem 13º salário, 
42,1% vão usá-lo em par-
te para compras de Natal; 
27%, não vão usá-lo na data 

com compras e presentes; 
7,5%, vão gastar tudo em 
presentes e comemorações; 
3,3%, vão gastar tudo em 
compras, e 20,1% não sa-
bem o que farão. O levanta-
mento mostrou ainda que 
41% dos entrevistados fa-
rão bicos para aumentar a 
renda e comprar mais pre-
sentes ou presentes melho-
res no Natal.

Dos 27% que não vão 
gastar o 13º com compras 
ou presentes, 26,6% preten-
dem economizar. Este índi-
ce caiu em 2015 (31,2%) e 
2014 (46%). O número de 
pessoas que quer usar o di-
nheiro para pagar dívidas 

aumentou nos últimos três 
anos: 21% em 2014, 24,3% 
em 2015 e 26,4% em 2016 
e quem quer pagar impos-
tos ou tributos se manteve 
estável em 10% em 2014 
e 2015 e subiu para 11,4% 
neste ano.

Quem pretende viajar 
caiu nos últimos três anos: 
14% em 2014, 11,1% em 
2015 e 8,2% em 2016. O nú-
mero de pessoas que quer 
quitar dívidas para fazer 
novas compras aumentou: 
3% em 2014, 5,1% em 2015 
e 7,8 em 2016. Os indecisos 
ficaram em 5% em 2014, 
15,6% em 2015 e 17,7% em 
2016.

Mais da metade das pessoas 
vão usar o 13º para presentear

cOMPrAS DE NATAL

Tv Brasil apresenta 
série de especiais

Em comemoração à Semana 
da Consciência Negra, a TV Brasil 
apresentará uma série de atrações 
especiais com filmes, debates, re-
portagens e musicais sobre o tema 
inciado ontem até domingo (20).

Destaque para a roda de con-
versa do especial Um Abraço Negro 
que será apresentada pela jornalista 
Luciana Barreto nesta quarta-feira 
(16), às 20h30. O debate recebe 
personalidades para uma conversa 
sobre a presença dos negros na 
sociedade brasileira. Com emoção e 
análises vigorosas, o programa traz 
reflexões sobre empoderamento fe-
minino e representação da negritude 
nas diversas esferas da vida.

Já no sábado (19), no mesmo 
horário, o músico Marquinhos de 
Oswaldo Cruz lidera o musical He-
rança do Samba. O cantor e compo-
sitor recebe ícones do gênero como 
Áurea Martins e Wilson Moreira 
para celebrar a tradição, memória e 
valores do samba. O artista aborda 
o modo como essas manifestações 
populares se inserem na contempo-
raneidade e no contexto do merca-
do fonográfico atual.

Dóla aproxima-se 
de r$ 3,45 

Em alta pela quarta sessão 
seguida, a moeda norte-americana 
aproximou-se de R$ 3,45 e atingiu 
o maior valor desde junho. O dólar 
comercial encerrou esta segunda-
feira (14) vendido a R$ 3,441, 
com alta de R$ 0,048 (1,43%). A 
cotação fechou no nível mais alto 
desde 16 de junho (R$ 3,47).

O dólar operou em alta du-
rante toda a sessão. Na máxima 
do dia, por volta das 14h, chegou 
a ser vendido a R$ 3,463, mas o 
ritmo de alta diminuiu nas ho-
ras finais de negociação. Apenas 
este mês, a divisa acumula alta 
de 7,9%, mas no ano a queda 
chega a 12,85%. A alta poderia 
ser maior não fosse a atuação do 
Banco Central, que rolou (renovou) 
cerca de US$ 1 bilhão em contra-
tos de swap cambial tradicional 
(que equivalem à venda de dólares 
no mercado futuro) e leiloou US$ 
500 milhões em contratos novos. 
Na sexta-feira (11), a autoridade 
monetária voltou a vender dólares 
no mercado futuro.

Brasil já extraditou 
nove estrangeiros

Condenado pelos crimes de 
tráfico de drogas, porte de arma 
de fogo, receptação, falsificação 
de documentos e roubo, o italiano 
Gianluca Medina foi extraditado 
pelo governo brasileiro. Além dele, 
na última sexta-feira (11), o Brasil 
extraditou o equatoriano Eduardo 
Cecílio Vásquez Ortiz, que havia 
fugido da prisão de Las Rocas, onde 
já cumpria pena por ter cometido 
assassinatos por encomenda. Ortiz 
era um dos criminosos mais procu-
rados do Equador.

Segundo o Ministério da 
Justiça, além de Medina e Ortiz, 
desde setembro o Brasil extradi-
tou mais sete estrangeiros: dois 
colombianos, quatro espanhóis e 
um britânico. No mesmo período, 
um argentino e um venezuelano fo-
ram extraditados para o Brasil. Eles 
haviam sido condenados no Brasil 
e foram extraditados, a pedido do 
governo brasileiro, pelos governos 
da Argentina e Espanha. Dois bra-
sileiros que estavam em Portugal 
também foram transferidos para o 
Brasil pelas autoridades portugue-
sas após pedido brasileiro.

Ana Flôr analisou o arquivo fotográfico de A União

Bruno Bocchini
Da Agência Brasil

de Arquivologia ocorreu pelo fato de que 
desde a sua infância recebia de seu pai os 
jornais diários, em que fazia recortes que 
possui até hoje. 

A estudante Ana Cristina afirmou que o 
material do jornal em sua grande parte esta-
va inacabado, inclusive a forma de organiza-
ção dificultava a procura de fotos específicas, 
quando as pessoas vinham procurá-las. Dessa 
forma, Ana  procurou seu professor de pre-
servação para ajudá-la com ideias para orga-
nizar um acervo de mais de seis mil fotos pre-
sentes no jornal. Assim seu professor sugeriu 
a utilização de uma caixa apropriada, que 

por ser fechada e por se adequar ao tamanho 
de cada foto, impedia a entrada de poeira e 
prolongava a vida útil das fotografias. 

"Quando eu cheguei tinha uma pré-or-
ganização, mas eu vi a necessidade de orga-
nizar de outra forma, pois esse material só 
tem aqui no jornal e estava um pouco dani-
ficado. Sugeri essa nova forma para os meus 
companheiros de trabalho e eles disseram 
que queriam a um tempo fazer o mesmo, 
mas não sabiam como, então aos poucos es-
tamos trabalhando para essa preservação', 
explicou a estudante Ana Cristina Flôr.

Durante a defesa do TCC, a aluna infor-
mou que houve a explanação do histórico 
da instituição, surgimento do acervo foto-
gráfico e a Proposta de Representação das 
Fotografias no Contexto Arquivístico. Ana 
comentou ainda que os professores que 
compuseram a banca elogiaram o traba-
lham e parabenizaram a instituição em per-
mitir o desenvolvimento da pesquisa no lo-
cal. Ana Cristina Flôr relatou que fazer esse 
trabalho de preservação foi uma experiên-
cia única para ela tanto profissionalmente 
quanto pessoalmente. "Agradeço a todos 
que me acolheram, incentivaram e acredita-
ram no potencial do projeto, além do apoio 
da instituição e da nova gestão. Este traba-
lho ajudará a manter a preservação das in-
formações de uma forma precisa do acervo 
do jornal a toda sociedade", finalizou a es-
tudante de Arquivologia Ana Flôr.

Rachel Almeida
Especial para A União

FOTO: Divulgação
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Sesc já inscreve para 
oficina, evento que 
integra o Palco Giratório
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Nesta quinta, jornalista 
Josélio Carneiro lançará livro 
com fotos de gestores 

FOTOS: Divulgação

kdflkghsfdkldghkl

Com início na última sexta 
(11), o Centro Cultural 
Espaço Mundo deu início 
a uma programação 
musical que movimentou 
o final de semana. Mas, 
pra quem for ficar na 
cidade durante o feriado, 

a programação continua valendo e 
tem como atração hoje as bandas 
Deb and The Mentals (SP), Catavento 
(RS) e Mayash (AL) fechando a agen-
da do feriadão. A apresentação tem 
início às 18h, e está incluso no proje-
to “Quanto Vale o Show?” – o públi-
co paga o valor que acha justo pela 
apresentação das bandas. A entrada 
é gratuita no local. 

A primeira banda a subir no 
palco do Espaço Mundo é a Deb and 
The Mentals um grupo de como os 
integrantes gostam de falar “rock-
sem-frescura”. Formada por nomes 
já conhecidos da cena independen-
te paulistana e nacional - Deborah 
Babilônia (vocal), Stanislaw Tchaick 
(baixo), Guilherme Hipólitho (guitar-
ra) e Giuliano Di Martino (bateria) 
-  a apresentação da banda traz à ca-
pital um som com variadas influên-
cias, que vão do grunge à nova onda 
garage, marcado pelo vocal visceral 
de Deborah. 

Depois de lançar o EP “Feel The 
Mantra” em (2015) e com quatro 

Lucas Silva
Especial para A União

Três bandas se apresentam hoje no projeto “Quanto Vale o Show?”, 
que anima a noite de feriado no Centro Cultural Espaço Mundo

faixas, entre elas Take It Away, Again, 
Not Waiting e Feel The Mantra, o gru-
po está com um trabalho novo, grava-
do mais uma vez no estúdio Costella 
e masterizado por Justin Schturtz, 
do estúdio Sterling Sound, em Nova 
York. O registro musical foi composto 
durante as viagens e shows da banda 
e deve chegar às plataformas digitais 
no começo de 2017. 

Já o segundo grupo da noite vem 
do sossego das redes do Litoral Nor-
te ao mormaço do Sertão alagoano 
se moldando as texturas sonoras e 
visuais. Chamada de Mayash, a banda 
lançou Naim, o primeiro CD do quar-
teto formado por Filipe Jere, Lucas 
Mello, Max Cavalcanti e Igor Sandes, 
além do EP Madnesscent em 2015.

E finalizando a noite, vindo di-
retamente da serra gaúcha a banda 
Catavento encerra a programação do 
feriado na capital. Formada em 2012, 
o grupo lançou “Lost Youth Against 
The Rush” em (2014), que rendeu 
menções em listas de melhores álbuns 
do ano. 

Além disso, a banda vem firman-
do seu nome entre as bandas da nova 
cena psicodélica brasileira com um 
novo mix de gêneros chamado  “CHA” , 
cujo som é uma espécie de fusão entre 
a psicodelia melódica e reverberante, 
com as distorções sujas e barulhentas 
vindas do garage e do noise rock. 

Formada por Leo Rech (vocal), 
Leo Lucena (baixo e vocal), Du Pano-
zzo (baixo/guitarra/vocal),  Johnny 

n Evento: Quanto Vale o Show?
n Quando: Hoje
n Onde: Centro Cultural Espaço Mundo
n Horário: 18h
n Entrada: gratuita

Serviço

Boaventura (teclado/vocal), Lucas 
Bustince (bateria) e Francisco Ma-
ffei (efeitos/teclas/vocal), traz em 
seu último álbum oito faixas que 
traduzem bem o seu jeito de pensar 
e compor. Entre os títulos musicais 
estão: Little Fishes, Red Lagoa, City’s 
Angels, The Sky, Rooftop, Plantinha, 
entre outros. 

As bandas Mayash (em 
destaque), Catavento 
(E) e Deb and The 
Mentals (D) tocarão 
uma sonzeira no 
Varadouro  



 

Ninguém sabe ao certo o que ele 
é. Peixe é que não. Se for, é tão antigo 
que perdeu sua identidade. Mas é um 
pisciforme, isto é. Como as baleias e as 
orcas. Parecem um baita peixe, mas não 
é. Estou falando de um inimigo comum 
à humanidade: o velho tubarão, ou 
simplesmente cação, para os íntimos. 
O primeiro não tem boa carne como 
o segundo. Mas nenhum dos dois tem 
espinhas. Se forem preparados à esca-
beche, se dissolverão 
no caldo do pirão. Só 
prestam fritos, feito 
cavala.

O pessoal dessas 
praias distantes, 
feito Pernambuco e 
Austrália, há muito já 
deviam ter estabele-
cido um certame de 
caça ao cação, para 
ver quem pegava 
mais o tigre dos ma-
res. Se a moda pega, 
os pescadores do 
cotidiano irão lançar 
seus anzóis ao mar. 
Ou mesmo caçar as 
feras com suas espingardas submarinas. 
É de bom alvitre acertar o primeiro tiro 
logo na cabeça; o bicho é brabo. A carne 
é de bom preço, mais cara de que a de 
guarajuba, serra e cavala. Vale a pena 
caçá-lo.

Cação ao molho de camarão. 
Taí um prato que os restaurantes do 
Recife deviam promover. Melhor de que 
aqueles cartazes grandes, mostrando 
a fera com a boca aberta, ameaçando 

Um dos livros 
mais interessantes 
que o mercado li-
terário-jurídico ab-
sorveu nos últimos 
dias é “A Firma, o 
Mercado e o Di-
reito”, cujo autor é 
R.H. COASE (Publi-
cação: 04/04/2016 
- Edição: 1|2016 
- Páginas: 278 
- Selo Editorial: 
Forense universi-
tária - R$80,00). 
Ronald Harry 
Coase nasceu em Londres em 29.12.1910 e fale-
ceu em Chicago, no dia 02.09.2013. Bacharel pela 
London School of Economics e Assistant Lecturer 
na Dundee School of Economics and Commerce, foi 
professor na Universidade de Liverpool. Assessor 
no Gabinete de Guerra do Reino Unido durante a 
II Guerra Mundial, foi representante do Escritório 
Central de Estatísticas junto ao Governo norte-a-
mericano, além de professor na Universidade de 
Buffalo e pesquisador no Center for Advanced 
Studies in Behavioral Sciences, vinculado à Univer-
sidade de Stanford. Foi ainda: Professor na Uni-
versidade da Virgínia, Reader na London School of 
Economics, professor catedrático na Universidade 
de Chicago, pesquisador sênior da Hoover Institu-
tion, na Stanford University. Doutor honoris causa 
por diversas instituições, como as Universidades de 
Yale, Colônia, Washington, Dundee e Paris, editou 
o Journal of Law and Economics, sendo laureado 
com o Prêmio de Ciências Econômicas em Memó-
ria de Alfred Nobel, em 1991. 

Com um currículo desses, o autor só poderia 
ser bem recebido pelos juristas e críticos nacionais: 
“Para os juristas, a possibilidade de compreender a 
firma e o mercado representa, sem dúvida, a opor-
tunidade de se aventurar por uma área promissora 
do conhecimento. Em meio ao legado de Coase 
para a teoria jurídica empresarial, é importante 
que o jurista brasileiro tenha noção da atividade 
econômica e da necessidade de harmonização dos 
interesses das partes (o que, no mais das vezes, 
ocorre por meio do contrato). No que toca ao 
Direito, é sabido que a atividade empresária deixou 
de depender apenas de ciclos naturais (à exceção 
do agronegócio) para, em uma perspectiva socioe-
conômica, reclamar a segurança e a estabilidade 
das relações jurídicas necessárias à produção e à 
circulação de bens e serviços”. (Do Estudo Introdu-
tório, de Antônio Carlos Ferreira e Patrícia Cândido 
Alves Ferreira)

Gerente eventual
Um garoto de sete anos era “gerente eventual” 

de um presídio em Santa Catarina. Um ex-agente 
prisional foi responsabilizado por facilitar a fuga 
de três detentos e permitir que seu filho, de sete 
anos de idade, “gerenciasse” uma cadeia pública na 
cidade de Campo Erê, oeste catarinense. O “negó-
cio” combinado com outro agente envolvia – entre 
outros detalhes - a troca de um veículo pela serra 
que um detento usaria para a sua empreitada de 
empreender a fuga. De outro apenado, o réu co-
brou R$ 10 mil e sugeriu surrá-lo para que a evasão 
parecesse real. Ainda não contente, o então agente 
prisional proporcionou a um terceiro condenado 
a condição de “preso regalia”, dezoito dias após ele 
ingressar no cárcere. Houve repercussão também 
na área penal por tais condutas, com condenações 
transitadas em julgado.

Mas o ato de improbidade administrativa do 
réu, que mais chocou as autoridades, diz respeito 
à confiança (!) do estabelecimento prisional nas 
mãos de seu filho de apenas sete anos. Conforme 
testemunhas, o menino permanecia com frequên-
cia no ambiente e até mesmo atendia a ligações de 
um promotor na ausência do pai. Segundo o relator 
do recurso da apelação no TJ-SC, “houve um nítido 
rompimento da confiança que o Estado depositou 
no ex-agente, que desvirtuou os deveres funcionais 
para interesses privados, ostentando evidente 
ofensa à incolumidade pública e à própria morali-
dade que se espera de tal profissional”.

Donald Trump

Caça ao cação

Cronicartigo

Vivências 
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Fernando
Vasconcelos 

Artigo

A Firma e
o Direito

Informava a mídia de todo mundo que Donald Trump era 
portador de temperamento explosivo e de poucas qualidades 
para o cargo, entre aqueles listados para a Presidência dos EUA, 
eleitos ou derrotados, em diversas campanhas. Sem atributos 
indispensáveis para a alta missão, candidatou-se à Casa Branca 
e para surpresa universal foi vitorioso. Aos 70 anos de idade, 
superou todos os prognósticos e se impôs como candidato forte, 
contra a experiente Hillary Cliton.

Depois de uma campanha acirrada, com insultos e ofensas 
à líder adversária, venceu a ex-primeira-dama, ex-secretária de 
Estado e ex-senadora, esposa do ex-presidente Bill Clinton, a 
preferida nas pesquisas eleitorais. 

Trump usou de todos os artifícios e será o 45º presidente 
dos Estados Unidos, ao assumir o comando do País mais pode-
roso do planeta.  O resultado da eleição presidencial que dera 
ascensão ao vencedor fora difundida pela Agência Associated 
Press (AP) às 5h32 (horário de Brasília), do dia 11 de novembro 
de 2016. O informe evidenciou o contraste com as pesquisas e 
previsões.  O interesse no Brasil e em 
outros países das Américas, europeus, 
asiáticos, surpreendeu. Os jornais do dia 
seguinte e os comunicados via internet 
não se furtaram de registrar sua decep-
ção com o acontecido.

Com discursos centrados nas frus-
trações e inseguranças dos americanos, 
num apelo por mudanças, tornou-se a 
voz de milhões de patrícios que sonha-
vam com outros tempos.

O bilionário americano e republi-
cano bissexto, desde que não foi fiel à 
ideologia partidária, ao integrar as fiei-
ras das duas facções, por várias vezes, 
numa alternância de pouco tempo, em cada uma delas.

Nascido em 14 de junho de 1946, no bairro nova-iorquino 
do Queens, um ano após o término da segunda grande guer-
ra (1939/45), é o  quarto dos cinco filhos do construtor Fred 
Trump,  de origem alemã e de Mary MacLeod, dona de casa, de 
procedência escocesa.

Segundo seus biógrafos, desde criança, mostrava um 
temperamento rebelde. O pequeno Donald “era um valentão de 
boca suja, que adorava dizer palavrões a todo volume”, segundo o 
médico Steve Naschtigall, que sofreu com suas travessuras.

Uma vez, nas festividades de um aniversário,Trump, jogou 
um bolo nos convidados. Doutra feita atirou um apagador em um 
de seus mestres que o deixou de olho roxo. Por agressão a um do-
cente, o pai teve de tirá-lo da Escola, aos 13 anos, e interná-lo na 
Academia Militar de Nova York,  na esperança de que a disciplina 
rígida do Exército corrigisse a índole violenta de seu rebento. 

Seu genitor recebia, sempre, queixas dos seus professores: 
“o Donald não está se comportando bem”, informação que deixa-
va a família contristada, segundo o relatado por Michael D’Antô-
nio, ao Jornal Nacional, mais um de seus biógrafos. 

Em 1964 graduou-se na Escola Militar onde chegou à paten-
te de capitão. Mas ao vislumbrar outro destino para si, disse para 

seu colega o cadete Jeff Ortenau: “Um dia, serei muito famoso”. 
Formou-se em Economia na Escola Wharton da Universida-

de da Pensilvânia, em 1968 e se transformou no favorito do seu 
pai, para sucedê-lo no comando da razão social  familiar - Elisa-
beth Trump&Son - dedicada à construção e aluguel de imóveis de 
classe média,  nos bairros nova-iorquinos de Brooklyn, Queens e 
Staten Island.

Em 1971 assumiu as rédeas da companhia, rebatizada como 
- The TrumpOrganization - e se mudou para a Manhattan. En-
quanto  Fred Trump construía habitações  para a classe de renda 
mediana, Donald  optou pelas torres luxuosas, hotéis, cassinos e 
campos de golfe. O magnata disse numa entrevista que começou 
seus próprios negócios, modestamente, com “um pequeno em-
préstimo de US$ 1 milhão de dólares” de seu pai.

Nos anos 1980, tinha em construção diversos empreen-
dimentos em  Nova York, a exemplo doTrumpTower, o Trump 
Plaza, além de cassinos em Atlantic City, em Nova Jersey. O 
primeiro grande projeto de Trump foi o Hotel Commodore ao se 

associar ao grupo hoteleiro Hyatt. 
Naquela época Nova York não 
era um destino de luxo.O investi-
mento foi de grande risco para o 
jovem empreendedor.    Durante 
sua carreira empresarial foi alvo 
de dezenas de processos civis re-
lacionados aos seus negócios. Seu 
capital divulgado por ele sofreu 
contestações para menos, em sua 
jornada para a Presidência da 
República dos Estados Unidos.

Sua vida privada foi acidenta-
da. Casou-se pela primeira vez em 
1977, com a modelo tcheca Ivana 

Zelníčková, com quem tem três filhos, e pela segunda vez em 
1993, com a atriz Marla Maples, com quem é pai de uma filha.

Em 2011, contraiu núpcias com sua atual mulher, Melania 
Knauss, ex-modelo eslovena de 46 anos que cria, com ele, seu 
filho Barron, de 10 anos, de outro enlace.  Ela foi colocada longe 
dos holofotes durante a campanha, porém, no seu discurso 
de apresentação,  para um público vibrante leu uma cópia da 
alocução  de Michelle Obama e foi muito criticada pelo plágio.  
No fim da jornada Trump usou a gafe da esposa para fazer piada, 
num comício ao dizer que Michelle foi aplaudida, pelo que disse. 
Melania leu a cópia fiel e foi criticada!... O riso sacudiu a plateia 
dos aliados e de quem ouviu o comentário à distância. 

Já seus filhos adultos Ivanka, Donald Jr e Eric Tiffany parti-
ciparam da corrida eleitoral. Sua descendência inclui sete netos.   
Excêntrico e magnata tornou-se figura pública como apresenta-
dor do programa “The Apprentice”.

Em sua homilia após a consagração nas urnas, assumiu um 
tom conciliatório e elogiou o presidente Barack Obama e a candi-
data Hilary Clinton. A pergunta permanece nos meios de comu-
nicação: qual será o autêntico Donald Trump?  Vamos  aguardar 
o  correr dos dias para, a partir de janeiro próximo, aplaudi-lo ou 
condená-lo. 

Otávio Sitônio Pinto   Escritor - sitoniopinto@gmail.com

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

os turistas. Haja dentes. O tubarão é o 
bicho que mais tem dentes neste plane-
ta marinho. Sua dentadura começa na 
ponta da cauda, e se sucede em arcadas 
até a boca. Quando cai um dente, outro 
lhe toma o lugar. É uma serra atrás da 
outra. Quando morde, morde mesmo. 
Até matar.

Ora, os tubarões de Pernambuco 
estão espantando os turistas. Ninguém 
quer ser abocanhado por um monstro 

daqueles, deixar uma perna 
ou um braço como tributo à 
fera de Netuno. Pois que se 
transformem os tubarões, ou 
singelos cações, em atração 
turística, com o preço promo-
cional de seus pratos. Princi-
palmente do cação: à moda de 
Pernambuco. É o melhor peixe 
(desculpe chamá-lo assim) 
que conheço nos sete mares. O 
elasmobrânquio é o pisciforme 
mais saboroso que há. Só o 
fato de não ter espinhas é uma 
grande vantagem. 

Pode comer sem medo: 
os cações, ou tubarões, não 
têm tecido ósseo. O esqueleto é 

todo cartilaginoso, mastigue à vontade. 
Mas os restaurantes de Olinda e Recife 
não dizem isso. Eu já disse várias vezes, 
aqui nessa coluna. Conhece o restauran-
te Derbilhar? E o Arte de Beber? Na Rua 
da Baixa Verde, aquela que vai da Igreja 
de Santa Terezinha para o Hospital da 
Restauração, fazendo esquina com o 
Pronto Socorro? 

Conhece não. Você tem cara 
de quem só frequenta restaurantes 

granfinos. Pois quando for ao Recife, 
e quiser jogar uma partida de bilhar 
antes de almoçar, vá ao Derbilhar. Vou 
ver se os primos botam o cação no 
cardápio. Eles são Sitônios, não gos-
tam (nem servem) espinhas. O Derbi-
lhar fica mesmo no oitão do hospital 
onde Zé Limeira cantou:

“Cantei um dia em Recife, / no 
oitão do Pronto Socorro. / Ganhei 
quarenta mil réis, / comprei quarenta 
cachorros. / O ano passado morri, / 
Mas este ano eu não morro. / Orlan-
do Tejo, o biógrafo de Zé Limeira, me 
fez uma homenagem citando este 
cronista na apresentação de seu livro 
“O poeta do absurdo”. Direi como o 
Padre Zé Coutinho: “achei bom, pre-
zados”. Algum dia, os pesquisadores 
perguntarão quem é esse estranho 
no ninho. É um amigo de Tejo, digo 
daqui.

Alguns críticos apressados dizem 
que Zé Limeira não existiu, que é inven-
ção de Tejo. Direi que se Tejinho tivesse 
inventado Limeira, também inventaria a 
Pavoa Devoradora, que ele ouviu Limei-
ra cantar mas não memorizou. Dela me 
falou várias vezes, como naquela noite 
na esquina da Rua da Conceição, esqui-
na da casa da minha madrinha Celeide. 
Mas não sabia um só verso.

A Pavoa Devoradora era mais voraz 
que os cações do Recife. Tomara que ela 
e eles fiquem por lá mesmo, no oitão 
do Pronto Socorro, com seus quarenta 
cachorros.

(Coluna publicada terça, quinta e 
sábado)
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 Sesc - Campina Grande [3337-1942]  Sesc - João Pessoa [3208-3158]  Teatro Lima Penante [3221-5835 ]  Teatro Ednaldo do Egypto [3247-1449]  Teatro Severino Cabral [3341-6538]  Bar dos Artistas  [3241-4148]  

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

 

Em cartaz

Teatro

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

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

PROGRAMAÇÃO DE HOJE

Rádio Tabajara

Serviço

Com inscrições abertas e espetáculo 
agendado no calendário, o Sesc Centro da 
capital realiza na próximo segunda-feira 
(21) a oficina intitulada “Corpo-memó-
ria: Um respiro na manhã” e a encenação 
do espetáculo “Quincas”. A primeira ativi-
dade do dia será a oficina que tem início 
às 9h e segue até as 13h. Logo após, às 
20h, é a vez dos atores subirem ao placo 
do Sesc e apresentarem o espetáculo, que 
é dirigido por Daniel Porpino. Os inte-
ressados em participar possuem entrada 
gratuita em ambas as atividades. 

Algo importante a se destacar é que, 
além da oficina ter como público-alvo arte 
educadores, demais segmentos interes-
sados e está inclusa na programação da 
última etapa da temporada 2016 que o 
projeto palco giratório do Sesc realiza em 
João Pessoa, com apresentações gratuitas 
no Teatro Piollin, suas inscrições são gra-
tuitas feitas no setor de cultura do Sesc. 

Sendo ministrada pela arte-educado-
ra, Carol Oliveira, a oficina que acontece no 
período da manhã propõe da um tempo de 
pausa no cotidiano do participante da ati-
vidade afim de que ele pare para perceber 
seu próprio corpo e suas necessidades. 

Além disso, pretende-se também 
o experimento rápido do fazer teatral, 
através da utilização de jogos teatrais e 
pequenas encenações com textos criados 
pelos participantes. Através de músi-
cas de diferentes tempos pretende-se 
atingir a memória do sujeito, recordar 

sensações, transformando-as em gestos 
e dança.

Para quem a não conhece, Carol Oli-
veira é uma jovem atriz de 30 anos que é 
integrante e fundadora da Cia 5 Cabeças 
de Belo Horizonte, que apresentará o 
espetáculo Cachorros Não Sabem Blefar 
no próximo dia 22, às 20h. Fora isso, a 
atriz é graduada em Terapia Ocupacio-
nal pela Universidade Federal de Minas 
Gerais (UFMG) - 2012 e possui formação 
técnica em teatro, pelo Centro de Forma-
ção Artística (Cefar) do Palácio das Artes, 
2007. É terapeuta ocupacional na Rede 
de Saúde Mental de Belo Horizonte onde 
desenvolve o trabalho de reinserção de 
pacientes ao convívio familiar e social, 
conciliando e aplicando os conhecimen-
tos e estudos de suas duas formações.

Já no período da noite, a peça 
teatral Quincas, que é uma adaptação da 
obra de Jorge Amado intitulada “A morte 
e a morte de Quincas Berro Dágua” - a 
saga do “campeão do falecimento”- toma 
conta do espaço. 

A história original da peça é uma 
novela, publicada pela primeira vez em 
junho de 1959, na revista Senhor, com 
ilustrações de Glauco Rodrigues. Em 1978 
o romance foi apresentado pela TV Globo, 
no programa Caso Especial, com o título 
original. O personagem central foi inter-
pretado por Paulo Gracindo. A adaptação 
e direção ficou a cargo de Walter Avancini.

Fazendo um breve resumo, a peça 

conta a história de um homem que aban-
donou a família burguesa para ingressar 
no universo do baixo meretrício é conta-
da por seus amigos de copo e aventuras 
Pastinha, Curió, Cabo Martim e Pé-de-
Vento. Em seu elenco, participam Ana 
Marinho, Dudha Moreira, Odécio Antônio 
e Thardelly Lima.

Interpretado pelo Os fodidário, o 
grupo foi formado em 2008. Consoli-
dou-se na cena teatral paraibana e se 
define como um coletivo que tem seu 
foco voltado ao trabalho do ator, visto 
como um criador, não apenas na arte de 
representar, mas em todos os elementos 
que compõem a pluralidade da criação 
cênica: dramaturgia, encenação, cenário, 
figurinos, dentre tantos.  

Design e teatralidade

O cineasta e roteirista Barry Levinson talvez não 
esteja ainda integrado à galeria dos mestres virtuoses 
do design cinematográfico. Mas seguramente é possível 
considerá-lo no mesmo patamar de Woody Allen, Ridley 
Scott , Clint Eastwood, David Lynch, Ron Howard, Stephen 
Frears, Sam Mendes, Oliver Stone, Alejandro González 
Iñárritu…

Estou entre os que acham que ele merece constar no 
rol dos craques.  Ele atingiu êxitos inquestionáveis. No 
caso da aceitação de público e de crítica, temos títulos 
a exemplo de “Bom dia, Vietnã”, “Rain Man” (com o qual 
conquistou o Oscar), “O enigma da pirâmide”, “Vida ban-
dida”, filmes em que composição espacial, roteirização, 
dramaturgia, modelagem psicológica das personagens, 
ritmo e estruturação narrativa atingem a necessária con-
vergência harmônica para o equilíbrio da exposição da 
história típica dos mestres. 

Um dos seus filmes mais recentes, ao qual só assisti 
agora, “O último ato” (2014), fortalece e expande esse trato 
especial com o design do filme, design aqui considerado 
enquanto consciência estética de um modo ideologizado 
de projetar e programar as formas de um objeto ou de um 
processo. E isso na perspectiva de um consumo expandido, 
em escala comunitária e principalmente industrial. 

Nesse trato especial com o projeto da imagética, um 
aspecto se destaca na discursividade de Barry Levinson: 
como o design estará a serviço, no contexto do dispositivo 
cênico, da teatralidade. 

A teatralidade, como já sabemos, tanto pode ser com-
preendida como um deslocamento performático do real, 
quanto pode ser definida como operação construtiva para 
a plena performatividade. 

No cinema, a performatividade, ou a dinâmica da pre-
sença física interagindo a partir de um roteiro e de uma 
direção mediada por alta tecnologia, é o cerne propria-
mente da dramaturgia fílmica ficcional.

Ela é totalmente fragmentária no filme, muitas vezes 
independe da interação entre membros do elenco, é total-
mente manipulável através da montagem, ao contrário do 
que acontece no teatro.

Levinson, nesse sentido, cuida de dialogar com atores 
e atrizes para extrair o máximo dos efeitos positivos de 
seus desempenhos: verossimilhança da ação dos sujeitos, 
expressividade representacional, domínio do espaço-tem-
po da personagem, consciência das múltiplas dimensões 
da corporeidade (gestualidade, voz, densidade presencial, 
deslocamento)...

O caso do filme “O último ato” é exemplar nesse sen-
tido. Trata-se da história de um ator de sucesso que tenta 
o suicídio em pleno palco, após o quê perde o talento. O 
suicida é interpretado por Al Pacino. O que se tem ao lon-
go da narrativa sobre a angústia da perda, a presença da 
morte, indiferença e esperança é o máximo que se pode 
obter de um ator.

Pacino é um manual vivo da etnocenologia, a ciência 
que estuda as práticas culturais espetacularizadas. Os dez 
minutos iniciais do filme valem por horas de exaltação 
da arte do ator. Em frente ao espelho, numa sequência de 
closes e supercloses de tirar o fôlego, Pacino justifica por-
que é considerado um dos maiorais da história do cinema. 

O diálogo frente ao espelho consigo mesmo, na citada 
sequência inicial deste filme que oscila entre a comédia 
dramática e o drama, é magistral.  É rico de sentidos 
e diversificado de expressões, e nuançado em matizes 
emotivas de impressionante sutileza composicional. 
Pacino conquista com seu desempenho a fusão contínua 
de experiências intermitentes para um fluxo racionali-
zado da emotividade que nos sacode. O lúdico e o mítico 
compõem sua fabulação que transita com desenvoltura 
entre os marcos da tipologia arquetípica existencial da 
mundanidade da pessoa na teatralidade, marcos arque-
típicos representados pelas máscaras da tragédia, da 
comédia, da ancestralidade e da ritualidade. Assediados, 
tanto a interpretação do elenco, a persona construída por 
Pacino, como o próprio filme, pela constante referência a 
Shakespeare, o que fica do conjunto artístico integrado é 
uma homenagem à arte como expressão cabal da espiri-
tualidade da espécie. Um momento ímpar da cinemato-
grafia da década. 

CINEMA em destaque
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galvaopvw@gmail.com

Oficina e encenação de espetáculo são 
atrações do Palco Giratório do Sesc 

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). 

Cena da montagem 
Cachorros Não 

Sabem Blefar, que 
será apresentada 

em João Pessoa 

n Oficina Corpo-memória: Um respiro na manhã

n Ministrante: Carol Oliveira

n Onde: Sesc Centro João Pessoa

n Quando: Segunda (21)

n Horário: 9h às 13h

n As inscrições são gratuitas e a entrada é franca

n Peça Quincas

n Quando: Segunda (21)

n Horário: 20h

n Onde: Sesc Centro João Pessoa

n Entrada:: Gratuita

Serviço

FOTO: Marco Aurélio Prates
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Livro do jornalista Josélio Carneiro, que documenta, em fotos, ações  
político-administrativas de governos da Paraíba, será lançado quinta

12

Resgate histórico

ASecretaria de Estado da Co-
municação Institucional e a 
Secretaria de Estado de Go-
verno lançam, a partir das 
15h desta quinta-feira (17), 
no Palácio da Redenção, lo-
calizado em João Pessoa, o li-
vro intitulado Paraíba Gover-

nos em Cena, de autoria do jornalista Josélio 
Carneiro, repórter da Secom-PB e da Rádio 
Tabajara.

A obra, com 111 páginas e 173 fotografias 
legendadas faz um registro da história políti-
co-administrativa do período de 1930 a 2016. 
“É uma homenagem ao trabalho dos fotógrafos 
da imprensa oficial da Paraíba e um resgate da 
memória dos governos paraibanos ao longo 

 

O caminho da vitória é uma estrada 
longa, difícil e muitas vezes tortuosa. Esse 
é o preço de quem pretende vencer, che-
gar ao topo com decência e dignidade. 
Mas não existe glória maior do que ven-
cer na vida com sacrifício e muita luta. A 
vitória tem gosto diferente, se torna algo 
mais gratificante. 

No entanto, para conseguir alcan-
çar essa trajetória vitoriosa é preciso ter 
muita fé, essa força motriz que envolve 
o ser humano. Quem nunca ouviu falar 
que o poder sobrenatural da fé, por meio 
da extraordinária força transformadora 
do pensamento, é capaz de transformar 
qualquer ser humano numa pessoa ven-
cedora e imbatível em seus ideais. A fé é 
capaz de mover montanhas, como diz o 
adágio popular.

E foi com base nessa linha de raciocí-
nio que o jornalista e escritor paraibano 
Tarcísio Neves escreveu o livro “A 13a Re-
gra de Ouro para o Sucesso”, uma obra 
extraordinária que servirá como verdadei-
ra bússola para quem pretende seguir o 
caminho do empreendedorismo, esse seg-
mento empresarial que ganha força mun-
dialmente e está alavancando o caminho 
do desenvolvimento no Brasil.

Tarcísio conta com riquezas de deta-
lhes histórias magníficas de personagens 
brasileiros e mundiais bastante conheci-

dos, que começaram 
na vida do zero e 
depois construíram 
verdadeiras fortunas 
como empreendedo-
res, sendo exemplos 
para que quem pre-
tenda seguir o cami-
nho do sucesso. Mas, 
para conseguir esse 
objetivo, é preciso 
ter fé e acreditar na 
força interior do ser 
humano.

Para ilustrar 
esse quadro, o escri-
tor paraibano con-
ta a história de Karl 
Benz, um menino 
pobre, filho de um 
maquinista e uma 
costureira na Alemanha, que criou o 
primeiro automóvel no mundo e, poste-
riormente, fundou a exuberante fábrica 
Mercedes Bens, uma referência interna-
cional na fabricação de veículos da mais 
alta qualidade. Ele começou do zero e 
transformou seu sonho de empreende-
dor numa realidade inquestionável.

Há também outro exemplo de pessoa 
vencedora no mundo dos negócios que 
pode servir de espelho para quem acredi-
ta na fé e na força do poder da mente. 
Trata-se do brasileiro Eike Batista, empre-
sário mais rico do Brasil e o 70 no mundo 

até 2012, que perdeu 
toda a sua fortuna, ava-
liada em R4 78 bilhões, 
em apenas um ano e 
mergulhou num pro-
fundo inferno astral. 
Vale ressaltar que ele 
se tornou um homem 
vencedor. A sua queda, 
porém, é outra história 
a ser contada. 

O livro “A 13a Re-
gra de Ouro para o 
Sucesso” oferece ao 
leitor um conteúdo ri-
quíssimo em vastas in-
formações que são de 
fundamental impor-
tância para aquele que 
quer transformar o seu 
sonho em realidade. 

Bastar acreditar em si próprio e na força 
do pensamento para almejar sucesso ab-
soluto na vida.

Portanto, o livro é uma ferramenta in-
dispensável às pessoas que pretendem ob-
ter sucesso no mundo dos negócios. Nas 
palestras que vem ministrando no País, o 
escritor mostra por meio de slides, dados 
precisos e informações valiosas como che-
gar ao objetivo supremo na carreira pro-
fissional rumo à trajetória vitoriosa.

A respeito da obra Tarcísio Neves fez 
uma afirmação importante: “Quando 
decidi escrever este livro, eu já tinha en-

frentado experiências as mais diversas em 
meus 59 anos de idade, viajando por vá-
rias partes do Brasil e do mundo. Resolvi 
escrevê-lo porque sempre utilizei em mi-
nhas palestras o meu romance “O Milagre 
da Força – Quando o homem ressurge das 
cinzas”. Mas o seu conteúdo, embora sir-
va de incentivo para quem busca melho-
rar e cresce exigia algo mais profundo em 
torno da genuína filosofia que sintetiza a 
vida, quando dirigimos o olhar para a ex-
traordinária capacidade do ser humano 
em superar desafios”.

Com esta obra, Tarcísio atinge o pon-
to alto como escritor e sentencia: “Não 
deixe que outros matem os seus sonhos, 
porque eles acham que você é louco. Mas, 
loucos é que são eles. Se você ainda não 
realizou seus sonhos e, tampouco o seu 
objetivo na vida, não perca tempo, mer-
gulhe neste livro. Você conseguirá tudo 
aquilo que deseja”.   

Este é o quarto livro escrito por Tar-
císio Neves. Além dele, Tarcísio já escre-
veu “Trindade, a Ilha Maldita”, “O Mila-
gre da Força” e “Lobos do Sertão”. Com 
relação a “Trindade, a Ilha Maldita”, a 
obra é destaque na Biblioteca Latino-A-
mericana da Universidade do Texas, nos 
Estados Unidos. Atualmente, o escritor 
paraibano se dedica às pesquisas, pro-
jetos de novos livros e consultoria, além 
de ministrar palestras motivacionais 
para empresas, organizações, coopera-
tivas e instituições públicas.

Obra oferece regras de ouro para quem quer ser bem-sucedido 
DICAS PARA A vItóRIA

Carlos Vieira
Especial para A União

Este é o quarto livro de Tarcísio Neves

dos últimos 80 anos. O livro, se propõe mostrar 
às novas e futuras gerações, fatos do passado e 
proporcionar uma releitura a quem vivenciou 
ou acompanhou a trajetória de diversos gover-
nadores paraibanos”, destaca o autor.

A capa do livro é criação da designer Ilka 
Cristina, da Estampa PB, que também diagra-
mou a obra impressa nas oficinas da A União 
- Superintendência de Imprensa e Editora. 

Com apresentação do secretário de Es-
tado da Comunicação Institucional, jornalis-
ta Luís Tôrres, a publicação tem ainda textos 
do historiador e escritor José Octávio de Ar-
ruda Mello, do presidente da Fundação Casa 
de José Américo e da Academia Paraibana 
de Letras, Damião Ramos Cavalcanti, além 
de crônicas do superintende do DER, Carlos 

Pereira de Carvalho, que atua em governos 
paraibanos desde a década de 1960.

No texto ‘Governos para Sempre’ o secre-
tário Luís Tôrres destaca a iniciativa da obra e 
ressalta a importância dos repórteres fotográ-
ficos. “A obra de Josélio Carneiro nos transpor-
ta por uma viagem metalinguística tão tênue 
que acabamos sem saber se os personagens 
principais do livro estão na frente das lentes, 
os governadores, ou por trás, os repórteres fo-
tográficos. Em um só movimento, ao reavivar 
a história dos governos na Paraíba, a obra de 
Josélio Carneiro homenageia todos aqueles 
que, de câmeras em punho, foram os respon-
sáveis pelos registros que imortalizaram os 
governos existentes”, pontuou Tôrres.

Luís Tôrres observa ainda que o trabalho 
da Secretaria Institucional de Comunicação 
do Estado, tem uma importância que vai além 
do imediatismo da obrigação funcional em 
divulgar as ações do governo vigente. “Torna-
se ela própria uma das principais guardiãs da 
memória política da Paraíba, tendo em cada 
um de seus fotógrafos e repórteres os garim-
peiros diários desse tesouro”.

Já o professor Damião Ramos Cavalcanti 

assim avalia a obra: “Josélio Carneiro sele-
ciona, nesta obra, fatos, pessoas e coisas que 
revelam  substancialmente preciosa parte da 
vida sociopolítica da Paraíba. O livro de José-
lio, de leitura confortável e agradável, apro-
xima nossa história do nosso povo que muito 
gosta de ler e reler livros ilustrados”.

Para o escritor, professor e historiador José 
Octávio de Arruda Mello, “Paraíba Governos em 
Cena não desponta como produção improvisa-
da. Josélio se apoia em dezenas de fotógrafos 
como ‘uma obra de iniciativa própria mas que é 
construída a muitas mãos’. Daí a força que lhe é 
intrínseca. Fundindo Bóris Kossoy com Giselle 
Freund, o volume torna-se, simultaneamente, 
história fotográfica e documento social”.

    
Sobre o autor
Nascido em Gurinhém-PB, no dia 1º de 

setembro de 1961, Josélio Carneiro atua na 
imprensa oficial da Paraíba desde 1989, 
quando ingressou na Rádio Tabajara. Desde 
1995, está à disposição da Secom-PB. Tam-
bém já atuou alguns anos no jornal A União 
e, atualmente, é repórter da Assembleia Le-
gislativa da Paraíba. 

FOtOS: Divulgação

Registro da posse do governador João Agripino, uma das imagens incluídas no livro pelo autor

O objetivo de Josélio 
Carneiro com a 

publicação da obra 
é homenagear 
fotógrafos da 

imprensa 
oficial   



Países do Cone Sul vão 
discutir ações de combate
ao tráfico e contrabando
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Pacote anticorrupção terá mudanças
Câmara doS dePutadoS

Diante das críticas do 
Ministério Público Federal, o 
relator do pacote das medi-
das anticorrupção, deputado 
Onyx Lorenzoni (DEM-RS), 
retirou do parecer o item que 
instituía o crime de respon-
sabilidade para magistrados, 
promotores e procuradores. 
Falando em evitar constran-
gimento para as investiga-
ções da Operação Lava Jato, 
o relator alegou que não era 
o momento de fazer esse tipo 
de discussão no Congresso.

 Onyx reconheceu a po-
lêmica em torno da medida, 
mas reiterou que futuramen-
te o Legislativo terá de voltar 
ao tema, mas não no âmbito 
das 10 medidas de combate 
à corrupção. “Neste momen-
to consideramos inoportuno 
essa discussão, que deverá 
ser feita pelo Parlamento em 
outro momento”, afirmou. O 
relator disse que não dá para 
“misturar” ações que querem 
confrontar as investigações 
ou calar investigadores com 
o relatório em discussão na 
comissão especial da Câmara.

 No texto, Onyx propunha 
novos artigos para a Lei 1.070, 
de 1950, que trata de crime de 

responsabilidade. Pela legisla-
ção em vigor, o crime de res-
ponsabilidade está previsto 
apenas para ministros do Su-
premo Tribunal Federal (STF), 
o procurador-geral da Repú-
blica, além de presidente da 
República, ministros, governa-
dores e secretários estaduais. 
A lei foi usada para embasar 
o pedido de impeachment de 
Dilma Rousseff. 

Onyx defende que a le-
gislação precisa de ajuste, 
mas que agora não podem 
“abrir margem” para ques-
tionamentos “a quem faz 
um trabalho que a sociedade 
brasileira aplaude de pé”.

 Os representantes do 
Ministério Público Federal, 
em especial a cúpula da Ope-
ração Lava Jato, deixou o en-
contro - de aproximadamente 
cinco horas - com Onyx sa-
tisfeitos com a revogação do 
item. “Não é o momento de 
fazer uma discussão tão com-
plexa como essa. Temos pro-
blemas com os tipos e com a 
proposta que estava sendo 
feita”, respondeu José Robali-
nho Cavalcanti, presidente da 
Associação Nacional dos Pro-
curadores da República. 

 O coordenador da Ope-
ração Lava Jato, procurador 
Deltan Dallagnol, disse que 
o relator foi “sensível” aos 
apelos e o núcleo central 
do pacote foi mantido. Ele 
ressaltou que eles estavam 
preocupados com alguns 

Relator retira das medidas
crime de responsabilidade 
contra os juízes e MP

Daiene Cardoso
Da Agência Estado

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O relator do pacote anticorrupção, deputado Onyx Lorenzoni, admite mudar a proposta original das 10 medidas contra a corrupção

pontos, como o questiona-
mento judicial alegando falta 
de decoro com a profissão e 
a possibilidade de abertura 
de processo por parte dos in-
vestigados. 

Mudança
O relator também dará 

nova redação à medida que 

trata de ação popular e a 
formatação das equipes de 
cooperação internacional. 
Onyx vai propor que não 
haja subordinação entre as 
equipes e sim um reveza-
mento, ora a Polícia Federal 
coordenando os trabalhos, 
ora o Ministério Público 
Federal. O deputado vai se 

reunir com os técnicos nes-
ta terça-feira, 15, para for-
matar o novo texto. A ideia 
é votá-lo na comissão na 
quarta-feira, 16.

 Sobre a criminaliza-
ção do caixa 2, o relator re-
chaçou a possibilidade de 
anistia. “Ou a gente coloca 
na lei de maneira dura, ou 

não vamos acabar nunca 
com caixa 2”, declarou. Ro-
balinho completou dizendo 
que caixa 2 já é crime (pode 
ser enquadrado no crime 
de lavagem de dinheiro) e a 
legislação está sendo aper-
feiçoada com o pacote. “Não 
há que se falar em nenhum 
tipo de anistia”, observou. 

O Governo Federal 
prepara recurso contra 
a decisão da ministra 
Rosa Weber, do Supre-
mo Tribunal Federal 
(STF), que determinou 
à União que deposi-
te em conta judicial o 
valor incidente sobre 
a multa prevista pelo 
processo de repatria-
ção de recursos não de-
clarados no exterior.

A apresentação 
do recurso, segundo 
o jornal “O Estado de 
S. Paulo” apurou, foi 
acertada na última 
sexta-feira (11) em re-
união, no Palácio do 
Planalto, entre o pre-
sidente Michel Temer 
e a Advogada Geral 
da União, Grace Men-
donça. A decisão de re-
correr ao STF também 
contaria com o aval do 
ministro da Fazenda, 
Henrique Meirelles. 

 No entendimento 
do governo, a multa 
paga no programa de 
repatriação não tem 
natureza tributária e, 
em razão disso, não 
haveria a obrigação de 
repasse aos estados. 
Pelas regras, sobre o 
valor regularizado in-
cidiu alíquota de 15% 
de Imposto de Renda 
e outros 15% de mul-

ta. O valor total repa-
triado foi de R$ 46,8 
bilhões.

A expectativa do 
governo é que o recur-
so da AGU seja apre-
sentado ainda nesta 
semana à Suprema 
Corte. Além de ten-
tar reverter a decisão 
de Rosa Weber, que 
estendeu a divisão da 
multa da repatriação 
para 23 estados e o 
DF, a preocupação do 
Palácio do Planalto é 
de a decisão também 
ser estendida aos mu-
nicípios, após futuros 
questionamentos so-
bre a partilha dos re-
cursos da repatriação.

 A decisão do go-
verno de recorrer ao 
STF ocorreu no mesmo 
dia em que a ministra 
Rosa Weber acolheu 
pedido liminar em 
Ações Cíveis Originá-
rias de 23 estados e do 
Distrito Federal obri-
gando a União a depo-
sitar em conta judicial 
da Corte máxima os va-
lores correspondentes 
do FPE (Fundo de Par-
ticipação dos Estados). 
Inicialmente, a minis-
tra deferiu liminares 
em favor do Piauí (ACO 
2931) e de Pernambuco 
(ACO 2939). A decisão 
da ministra é provisória 
e será analisada pelo 
plenário.

Planalto prepara 
ação contra liminar

rePatrIaÇÃo de reCurSoS

Erich Decat
Da Agência Estado

O juiz federal Sérgio 
Moro mandou a Polícia Fe-
deral retirar o nome do mi-
nistro do Supremo Tribunal 
Federal (STF), Dias Toffoli, 
do Relatório 744/2016 que 
contém a análise de material 
apreendido com o econo-
mista Maurício Bumlai, filho 
do pecuarista José Carlos 
Bumlai, preso e condenado 
na Operação Lava Jato.

Entre as anotações de 
Maurício, os federais encon-
traram contatos telefônicos 
de quadros importantes do 
PT e o nome de Toffoli. No 
relatório, o agente da PF, An-
tonio Chaves Garcia, escre-
veu que “a família Bumlai, 
em razão dos contatos en-
contrados, detinha uma in-
fluência política muito gran-

de durante o período em que 
o Partido dos Trabalhadores 
(PT) estava no poder” e, ain-
da, que “a influência não era 
somente em agentes políti-
cos da Administração Públi-
ca, mas também na Suprema 
Corte, na pessoa do Ministro 
Tofffoli”.

O documento, enviado 
na sexta-feira, 11, ao dele-
gado Filipe Hille Pace - que 
preside investigação sobre 
Bumlai - faz uma ressalva: “A 
simples menção a nomes e/
ou fatos contidos nesse rela-
tório, por si só, não significa 
o envolvimento, direto ou in-
direto, dos citados em even-
tuais delitos objeto da inves-
tigação em curso.”

Nessa segunda-feira, 14, 
Moro ordenou a exclusão do 
nome de Toffoli do relatório. 
O juiz da Lava Jato demons-

trou irritação com a men-
ção ao ministro do Supremo 
“sem base qualquer”.

“Apesar da ressalva, o 
fato é que a conclusão ante-
rior não tem base empírica e 
é temerária. O fato de algum 
investigado possuir, em sua 
agenda, números de telefone 
de autoridades públicas não 
significa que ele tem qual-
quer influência sobre essas 
autoridades”, advertiu Moro. 
“Assim, o relatório, sem base 
qualquer, contém afirmação 
leviana e que, por evidente, 
deve ser evitada em análises 
policiais que devem se resu-
mir aos fatos constatados.”

Moro mandou intimar 
“com urgência, por telefone”, 
o delegado Filipe Pace “para, 
em três dias, refazer o referi-
do relatório, retirando dele 
conclusões que não tenham 

base fática e esclarecendo o 
ocorrido”.

Moro determinou ao de-
legado que tome “as devidas 
cautelas para evitar a repeti-
ção do ato”.

Logo após a ordem de 
Moro, o delegado federal 
anexou aos autos da inves-
tigação a informação de que 
será solicitado ao Núcleo de 
Análise do Grupo de Traba-
lho-Lava Jato “a confecção de 
novo documento investigati-
vo para o fim de que seja reti-
rado o trecho manifestamen-
te inserido por ocasião de 
erro material, haja vista que 
do corpo do relatório é fati-
camente e probatoriamente 
impossível se atribuir supos-
ta influência de José Carlos 
Bumlai sobre Sua Excelência 
o ministro do Supremo Tri-
bunal Federal Dias Toffoli”.

Juiz retira nome Toffoli de relatório 

Tribunais acusam Renan de retaliação

oPeraÇÃo LaVa Jato

SuPerSaLÁrIoS No JudICIÁrIo

Da Agência Estado

Rafael Moraes Moura
Da Agência Estado

A ofensiva do presidente 
do Senado, Renan Calheiros 
(PMDB-AL), contra os super-
salários do Judiciário e do 
Ministério Público foi um dos 
assuntos discutidos nessa se-
gunda-feira, em reunião da 
presidente do Supremo Tri-
bunal Federal (STF), ministra 
Cármen Lúcia, com 25 presi-
dentes de Tribunais de Justiça 
de todo o País.

 Para alguns presidentes 
de TJs presentes à audiência, 

a iniciativa de Renan de criar 
uma comissão especial para 
fazer um pente-fino nos con-
tracheques de quem fura o 
teto do funcionalismo é uma 
“retaliação”. A presidente do 
STF, no entanto, não se ma-
nifestou sobre a criação da 
comissão, segundo relatos de 
participantes.

“Isso foi discutido por 
alguns presidentes dos tribu-
nais como se fosse realmen-
te retaliação contra o Poder 
Judiciário, mas não foi assim 
que foi entendido pela grande 
maioria. É uma discussão sem-

pre pública e acho que todas 
grandes discussões nacionais 
devem passar pelo Congresso, 
que é o fórum próprio de dis-
cussões de problemas de todo 
o Brasil”, minimizou o presi-
dente do Tribunal de Justiça do 
Rio Grande do Norte, desem-
bargador Cláudio Santos.

Esta foi a terceira vez que 
Cármen se reuniu com os pre-
sidentes dos TJs desde que 
assumiu a presidência do STF, 
em setembro. Na pauta do en-
contro dessa segunda-feira, 
foram discutidos temas ligados 
à segurança pública, à situação 

dos presídios, à judicialização 
da saúde e ao pagamento da 
folha do Judiciário - a ofensiva 
de Renan foi levantada por al-
guns participantes, mas não foi 
o assunto principal da conver-
sa, segundo relatos.

“O Judiciário é caro. Uma 
grande parte do Poder Judi-
ciário é perdulária, tem uma 
história, uma cultura de gas-
tar cada vez mais. Os venci-
mentos dos juízes, embora 
sejam dignos, há situações 
em que o vencimento mé-
dio dos funcionários é muito 
alto”, admitiu Santos.
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Como barrar a PEC 
do Fim do Mundo

Os atos políticos contra o governo federal, 
as ações dos estudantes, as ocupações de escolas, 
universidades e institutos federais, além dos milhares 
de ‘vômitos’ simbólicos publicados na página do 
Facebook do presidente da República, Michel Temer 
(PMDB), são protestos válidos, todos. Nenhum deles, 
no entanto, tem força para impedir o andamento da 
Proposta de Emenda à Constituição 55, que com o 
nome de 241 foi aprovada na Câmara dos Deputados 
e hoje tramita no Senado Federal. 

A PEC-55, também chamada de PEC do Teto, 
dos Gastos, da Morte, ou do Fim do Mundo prevê um 
congelamento nos investimentos do governo federal 
em pastas vitais como educação e saúde por até 20 
anos. É a última pá de terra na cova da pátria amada, 
caso seja aprovada, como caminha para ser, a passos 
largos.

Por que ocupar escolas e universidades não vai 
impedir o avanço da PEC? Porque há muitos anos o 
governo não se importa mais com a educação, ou, 
percebeu que a interrupção no calendário letivo 
não abala a imagem da Presidência da República. 
Basta conferir os resultados das últimas greves de 
professores das federais. Todas fracassaram. 

Então ocupar não adianta? Adianta, sim. 
Corrobora, mas não resolve. Duas ações motivariam 
uma votação contrária à PEC: revolta armada ou 
greve geral. Como duvido muito que a sociedade 
brasileira tenha coragem de se levantar em uma 
dessas formas, vejo um caminho a partir do uso da 
comunicação em massa nas redes sociais.

É preciso atacar a imagem dos políticos 
para que eles deem um freio nas ações que vão 
de encontro aos interesses da população. Para 
a urgência do momento, nem adianta bater no 
presidente Temer. O foco são os senadores. 

Mas falar mal deles, xingar, cobrar, reclamar, 
não resolve. Muitos vêm sendo chamados de 
“golpistas” desde o impeachment da presidente 
Dilma Rousseff e, mesmo assim, nada muda. 
A guinada à direita é firme no caminho para o 
retrocesso. Cristovam Buarque (PPS-DF), por 
exemplo, foi achincalhado. Não está nem aí. Blasé, 
no sentido pleno.

Apesar de ações diretas contra os políticos 
serem capazes de afetar suas imagens, eles têm 
tempo para reverter essa crise até as próximas 
eleições. Sem contar que, ultimamente, pouco se 
importam com o que pensa o eleitor. O número de 
parlamentares vaiados em aeroportos e restaurantes 
só cresce. Confiam na memória curta do povo.

Mas existe um tipo de eleitor temido pela 
classe política. Um eleitor qualificado, aquele 
que banca a campanha. Políticos e politiqueiros 
dizem que seus mandatos são do povo, mas, na 
verdade, são de quem paga para eles estarem lá. 
A democracia brasileira deu um grande passo ao 
proibir o financiamento de campanhas eleitorais 
por empresas, mas só colheremos esse fruto na 
esfera federal a partir do próximo pleito. Aqueles 
que estão lá, bancados por todos nós, são todos 
patrocinados.

Então, para barrar a PEC, digo sem medo de 
errar que o alvo são os patrocinadores. Se vomitaços 
virtuais nas páginas oficiais do presidente Michel 
Temer e do senador e ministro José Serra (PSDB-SP) 
não tiram o sono dos dois, que valor simbólico teria 
um vomitaço em cada publicação nas redes sociais da 
Friboi, que doou mais de R$ 300 mil para a campanha 
de Serra ao Senado? E se todas as pessoas contrárias 
à PEC parassem de consumir as carnes dessa marca, 
ou remédios da Eurofarma, que doou mais de R$ 100 
mil ao senador? O banco Bradesco é outro, doou mais 
de meio milhão de reais, e aposto que não espera ter 
suas páginas repletas de comentários e avaliações 
negativas sobre seus serviços.

Quando dói no bolso a situação muda 
completamente. Basta pesquisar a ficha dos senadores 
eleitos, seja em 2010 (https://goo.gl/h7BK6t) ou 
2014 (http://tinyurl.com/pmaxvvj) e saber quem 
os bancou. Se cada refrigerante, pão, carne, bolacha, 
carro ou remédio que ajudou a financiar o mandato 
de um senador favorável à PEC deixar de ser vendido 
nos próximos dias, e, ainda, a imagem desses produtos 
for arranhada nas redes sociais, certamente a queda 
brusca no faturamento forçará quem manda de 
verdade nos mandatos a modificar qual deve ser o 
futuro do Brasil nos próximos 20 anos.

Reator Multipropósito só sai do papel 
com política de Estado, diz técnico
O preço total do programa 
é de US$ 500 milhões. Até 
agora só gastaram R$ 75 mi

Flávia Villela
Agencia Brasil

O dinheiro gasto com are-
nas de futebol para a Copa do 
Mundo poderia ter ajudado a 
concluir o Reator Multipro-
pósito Brasileiro (RMB), um 
empreendimento ambicioso 
que pode tornar o Brasil au-
tossuficiente na produção de 
substâncias utilizadas no tra-
tamento e diagnóstico do cân-
cer, na indústria, agricultura e 
no meio ambiente.

A afirmação é do coorde-
nador técnico do empreendi-
mento, José Augusto Perrot-
ta, da Comissão Nacional de 
Energia Nuclear (CNEN), do 
Ministério da Ciência e Tec-
nologia. Ele participou do 30º 
Congresso Brasileiro de Me-
dicina Nuclear, que terminou 
ontem em São Paulo. 

O projeto está parado es-
perando US$ 150 milhões. O 
preço total do programa é de 
US$ 500 milhões. Até agora fo-
ram gastos R$ 75 milhões.

“É uma estrutura fun-
damental para o desenvolvi-
mento nacional nas atividades 
do setor nuclear, nas áreas de 
aplicações sociais, estratégi-
cas, industriais e desenvolvi-
mento científico e tecnológico. 
Além disso, é um investimento 
que se paga em 20 anos”, disse.

O técnico nuclear pro-
põe que o projeto seja abra-
çado por mais ministérios 
porque vai beneficiar dife-
rentes áreas, como saúde, 
defesa e pesquisa e exige alto 
investimento. “Precisa ser 
um programa de Estado. Sa-
bemos que temos dificuldade 
financeira, mas precisamos 
definir quais são as priorida-
des do País,” declarou.

Para o presidente da So-
ciedade Brasileira de Medi-
cina Nuclear, Claudio Tino-
co Mesquita, falta vontade 
política para concluir o em-
preendimento.  “Estamos fa-

lando de uma especialidade 
médica que atende mais de 2 
milhões de pessoas por ano. 
As chances de você ir a esses 
novos estádios de futebol 
são muito pequenas, mas as 
chances de, ao longo da mi-
nha vida, fazer procedimen-
tos da medicina nuclear são 
muito reais”, disse.

Básico já está concluído
O empreendimento, que 

será construído em Iperó (SP), 
já tem projeto básico concluído 
e conta com licenças prévias 
junto ao Instituto Brasileiro do 
Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis (Ibama) e 
a Diretoria de Radioproteção e 
Segurança Nuclear da CNEN, 
além de outorga de água.

Já foram feitas três au-
diências públicas. No momen-
to, está sendo desenvolvido 
o combustível nuclear para 
viabilizar a preparação do rea-
tor. Falta agora contratação do 
projeto detalhado do reator e 
dos sistemas nucleares. Per-
rota ressaltou que, caso sejam 
disponibilizados os recursos 
integrais para o projeto, ainda 
há chance de o empreendi-
mento ficar pronto em 2022.

“Já são oito anos falando 
sobre o assunto, espero não 
passar mais oito anos falando a 
mesma coisa. Estou há 34 anos 

na CNEN, do Estado. O que te-
mos visto ultimamente é que o 
governo não executa as ações 
do Estado. Estou há oito anos 
nesse projeto, já se passaram 
sete ministros, não sei quantas 
secretários-executivos e a cada 
recomeçar é preciso explicar o 
que existe e o problema não foi 
resolvido”, disse ele.

Reatores no Brasil
O reator nuclear do RMB 

terá 30 megawatts de potên-
cia. O Brasil possui quatro 
reatores nucleares de pesqui-
sa em operação. O mais anti-
go, inaugurado em 1957, e de 
maior potência (5 megawatts) 
é do Instituto de Pesqui-
sas Energéticas e Nucleares 
(IPEN), em São Paulo.

O Centro de Desenvolvi-
mento de Tecnologia Nuclear 
(CDTN) em Belo Horizonte 
possui um reator de 100 ki-
lowatts e o Instituto de Enge-
nharia Nuclear (IEN) no Rio 
de Janeiro, um de 500 watts, 
ambos construídos na década 
de 60. O quarto reator nuclear 
de pesquisa também no IPEN é 
uma instalação do tipo unidade 
crítica (100 watts) e foi cons-
truído na década de 80, já com 
tecnologia nacional, visando 
o desenvolvimento autônomo 
da tecnologia para reatores nu-
cleares de potência.

Perrota lembrou que os 
reatores existentes no País 
não têm capacidade para 
garantir operação comercial 
ou características adequa-
das para uma pesquisa de 
alto nível.

Falta pesquisa e pessoal
O diretor de produção do 

Instituto de Pesquisas Ener-
géticas e Nucleares (Ipen), 
Jair Mengatti, ressaltou que 
outro problema urgente que 
o País enfrenta é a falta de 
pessoal capacitado e de pes-
quisa no ramo da medicina 
nuclear.

“Não acredito em mila-
gre, hoje o maior capital que 
o País tem é o conhecimento. 
Sem isso, seremos importado-
res a vida inteira. Países hoje 
ricos investiram em pessoas, 
em pesquisa e desenvolvi-
mento”, declarou. “Ou pensa-
mos grande ou continuare-
mos sendo colônia”, afirmou.

O Ipen é principal forne-
cedor de material radioativo 
médico do País. Os funcioná-
rios já fizeram duas greves 
nos últimos dois anos por me-
lhores salários e condições de 
trabalho. A maioria dos ser-
vidores está próxima da apo-
sentadoria e não há previsão 
de concursos para reposição 
desse pessoal.

Paulo Victor Chagas 
Da Agência Brasil 

Por razões financeiras, es-
truturais e pelas ausências em 
competições internacionais, 
a Federação Internacional de 
Basquete (Fiba) suspendeu 
a Confederação Brasileira de 
Basquete (CBB) nessa segun-
da-feira (14). A decisão ocor-
reu após “múltiplas ocasiões” 
em que, de acordo com a Fiba, 
foram promovidos apoio e fle-
xibilidade à CBB antes dos Jo-
gos Olímpicos do Rio de Janei-
ro, ocorridos em agosto.

De acordo com anúncio 
da federação, a CBB ainda 
precisa de “reestruturação” e 
não está cumprindo comple-
tamente suas obrigações como 
uma federação nacional da 
Fiba. No dia 27 de janeiro, o ór-
gão vai reavaliar a situação da 
confederação brasileira. Por 
meio de nota, a CBB se disse 
surpresa com a punição e dis-
se que buscará os meios “for-

mais e legais” para “preservar 
o basquetebol brasileiro”.

O fato de a CBB não ter 
participado de competições 
internacionais e continentais, 
além de ter falhado na organi-
zação do Fiba 3x3 World Tour, 
no Rio de Janeiro, foram alguns 
dos motivos para a suspensão. 
Segundo a Fiba, as abstenções 
prejudicaram um grande nú-
mero de jogadores, que perde-
ram chances de se qualificar e 
competir internacionalmente 
nos próximos anos.

Entre as competições que 
a CBB não mandou equipes 
para representar o Brasil estão 
o Sul-Americano Sub-15 Fe-
minino,  Sul-Americana Femi-
nina Sub-17, o Sul-Americano 
Sub-15 Masculino, o Mundial 
de Basquete 3X3, além do can-
celamento dos campeonatos 
brasileiros de base em 2016.

Além disso, de acordo 
com a Fiba, a CBB mantém dí-
vidas por um “longo período 
de tempo” com a federação, 

apesar da concessão de perío-
dos de carência. A confedera-
ção também está com uma dí-
vida de aproximadamente R$ 
17 milhões e não pagou à Fiba 
o convite para jogar o Mundial 
Masculino de 2014, o que fez 
com que a participação da mo-
dalidade na Rio 2016 estivesse 
ameaçada.

O comitê executivo da 
FIBA lamentou a situação 
do basquete brasileiro ape-
nas três meses depois das 
Olimpíadas e estimulou “for-
temente” a CBB a colaborar 
com a Força Tarefa criada 
recentemente com o objetivo 
de reorganizar e desenvolver 
o esporte no País.

Na próxima quarta-feira 
[16], a CBB diz que comentará 
todos os itens elencados pela 
Fiba e irá pontuar o que de fato 
acontece no basquete nacional 
para que a sociedade avalie e 
forme sua opinião sobre esse 
episódio”, informou a CBB, por 
meio do comunicado.

FOTO: Agência Brasil

Augusto Perrotta (foto) disse que o Brasil poderia ter investido  mais no Reator Multipropósito Brasileiro

Federação Internacional de 
Basquete suspende a CBB

PuNIçãO AO brAsIL Leilões da massa 
falida do Banco 
Santos serão nos 
dias 22 e 29 

A Justiça de São Paulo 
marcou para os próximos dias 
22 e 29 de novembro leilões 
de objetos da massa falida do 
Banco Santos. A coleção, do ex
-banqueiro Edemar Cid Ferrei-
ra, compreende 719 lotes ava-
liados em aproximadamente 
R$ 10 milhões. Entre os obje-
tos, há peças de artes plásticas, 
fotografias, antiguidades, ar-
queologia, etnografia, manus-
critos e livros de coleção.

O primeiro leilão será pre-
sencial, no hotel Unique, na ca-
pital paulista, na Avenida Briga-
deiro Luís Antônio. O segundo 
será feito exclusivamente pela 
internet. Informações podem 
ser obtidas em http://aloisio-
cravo.com.br. Entre as peças 
leiloadas, estão as esculturas 
Vestal Reclinada com Pássaro, 
de Victor Brecheret; Meteo-
ro, de Bruno Giorgi; e Flor de 
Chão, de Frans Krajcberg.

Bruno Bocchini 
Da Agência Brasil
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Países da AL vão discutir ações para
combater o tráfico e o contrabando 

Representantes de cin-
co países, além do Brasil, se 
reúnem nesta quarta-feira 
(16), em Brasília, para discu-
tir a segurança nas frontei-
ras e o combate aos crimes 
transfronteiriços, como o 
narcotráfico, o contraban-
do e o tráfico de armas e de 
pessoas. Confirmaram pre-
senças os responsáveis por 
órgãos diplomáticos e de se-
gurança pública da Argenti-
na, Bolívia, Chile, Paraguai e 
Uruguai.

Segundo o Itamaraty, o 
Brasil será representado pe-
los ministros das Relações 
Exteriores, José Serra; da De-
fesa, Raul Jungmann; da Jus-
tiça, Alexandre de Moraes, 
e do Gabinete de Segurança 
Institucional, general Ser-
gio Etchegoyen. De acordo 
com o subsecretário-geral 
de Assuntos Políticos Mul-
tilaterais Europa e América 
do Norte, embaixador Fer-
nando Simas Magalhães, a 
Reunião Ministerial do Cone 
Sul Sobre Segurança nas 
Fronteiras é uma iniciativa 
inédita que visa aprimorar 
a cooperação entre os países 
do bloco.

“Nesta conformação, é 
um [encontro de] formato 
único, inédito, com foco na 
maior integração entre os ór-
gãos responsáveis pela segu-

rança pública, pelo controle 
das nossas fronteiras, pelo 
combate aos crimes trans-
nacionais e pela articulação 
dos órgãos de inteligência”, 
comentou o embaixador, ex-
plicando que os países sul-a-
mericanos, de forma geral, já 
possuem acordos bilaterais 
sobre o tema e que, portan-
to, a proposta é incrementar 
os esforços conjuntos entre 
os países do Cone Sul. “Não 
pretendemos suplantar os 
organismos existentes ou 
excluir da discussão outros 
parceiros da América do 
Sul. […] Já há compromissos 
jurídicos entre os países en-
volvidos que, obviamente, 
serão aproveitados de uma 
melhor forma”.

Magalhães garantiu 
que os objetivos da reunião 
vão ao encontro de uma das 
prioridades manifestas pelo 
Palácio do Planalto: o en-
frentamento aos problemas 
da segurança pública. No co-
meço de outubro, quando vi-
sitou o Paraguai, o presiden-
te Michel Temer manifestou 
o interesse brasileiro em li-
derar um esforço de contro-
le de fronteiras no Cone Sul, 
visando principalmente ao 
combate a práticas ilícitas.

“Em reuniões prévias, 
a Câmara de Relações Exte-
riores e Defesa Nacional do 
Conselho de Governo reco-
nheceu que uma parte subs-
tancial dos problemas de 
segurança pública do Brasil 
está associada à natureza 
transnacional dos crimes e 
das organizações crimino-
sas”, declarou Magalhães.

Alex Rodrigues
Da Agência Brasil

O embaixador acres-
centou que os países par-
ticipantes da reunião 
possuem, em comum, as 
fronteiras onde esses tipos 
de crimes se manifestam de 
forma mais intensa. “Daí a 
importância de procurar-
mos articular respostas 
coordenadas e estrutura-
das para uma questão que 
afeta ao Brasil e a todos os 
nossos vizinhos”.

Para o Brasil, os temas 
prioritários dizem respeito 
à entrada de armas ilegais 
no País, o que contribui 
para aumentar a violência e 
a sensação de insegurança 
nas cidades, e o tráfico de 
drogas, já que o Brasil é uti-
lizado pelas organizações 
criminosas como rota de 
passagem entre os países 
produtores e os consumi-
dores, principalmente no 
tráfico para a Europa. Ou-
tro tema que o Brasil espe-
ra tratar é o contrabando. 
Segundo Magalhães, o con-
trabando causa enormes 
perdas em termos de arre-
cadação tributária e provo-
ca o fechamento de postos 
de trabalho.

Os representantes bra-
sileiros deverão apresentar 
dados da Receita Federal 
apontando os prejuízos de 
toda a cadeia tabagista na-
cional com o contrabando 
de cigarros do Paraguai. 
Tema delicado, já que o 
presidente paraguaio, Ho-
rácio Carters, é um dos 
maiores acionistas da prin-
cipal fabricante de cigarros 
de seu país – que é uma das 
marcas mais facilmente en-

contradas em cidades como 
São Paulo, onde é grande o 
volume de consumo de pro-
duto contrabandeado.

“Na preparação da re-
união, nenhum assunto foi 
excluído. Por nenhum dos 
participantes, incluindo o 
Paraguai, que está vindo 
com disposição para cons-
truir uma nova arquitetu-
ra de combate também ao 
contrabando […]. O que 
temos encontrado é uma 
total disposição de todos 
de cooperar e um interesse 
de integrar as estruturas de 
investigações e operações 
policiais”, garantiu o em-
baixador.

Para ele, as diferentes 
concepções políticas sobre 
como lidar com as questões 
das drogas não deverão in-
terferir no debate ao com-
bate ao crime transnacio-
nal do narcotráfico. 

“Não vamos discutir 
as diferentes concepções 
quanto ao tratamento da 
questão das drogas. A agen-
da vai estar voltada mais 
para as operações que per-
mitam combater o crime 
ilegal”.

Para garantir que as 
soluções aos problemas 
conjuntos e a cooperação 
saiam do papel, o Brasil de-
fenderá a criação de uma 
instância técnica cujos re-
presentantes se reunirão 
periodicamente para acer-
tar medidas práticas, como 
a realização de operações 
e investigações policiais 
conjuntas. O modelo dessa 
instância ainda está sendo 
desenhado.

Victor Rezende
Da Agência Estado

Temas prioritários do evento 

O presidente da Ve-
nezuela, Nicolás Maduro, 
prorrogou por mais 60 dias 
o estado de exceção e de 
emergência econômica do 
país, em vigor desde janei-
ro. É a quinta ampliação 
promovida por Maduro, de 

acordo com a rede de TV 
britânica BBC.

“Prorrogo, constitucio-
nalmente, o estado de exceção 
e emergência econômica em 
todo o território nacional para 
continuar governando e en-
frentando a guerra econômica 
e apoiando a população vene-
zuelana”, disse Maduro em seu 
programa na televisão.

O presidente venezuela-
no também descartou novas 
eleições. Para Maduro, “nin-
guém deveria ficar obcecado 
por processos eleitorais que 
não estão na Constituição”.

 Segundo a BBC, Madu-
ro acusou os empresários 
venezuelanos e a oposição 
de causarem uma “guerra 
econômica” que resultou na 

escassez de alimentos, re-
médios e produtos básicos.

 A decisão do presiden-
te venezuelano foi tomada 
um dia depois de grupos do 
governo e da oposição ten-
tarem entrar em consenso 
para resolver a crise políti-
ca e econômica do país. O 
mandato de Maduro termi-
na em 2019. 

Maduro prorroga por mais 2 meses 
o estado de exceção na Venezuela

MEDIDA DITATORIAL 

A rede de TV britânica BBC informou que esta é a quinta ampliação do estado de exceção promovida pelo presidente Nicolás Maduro

Os desastres naturais 
atiram para a pobreza 26 mi-
lhões de pessoas todos os anos 
e provocam perdas anuais de 
520 mil milhões de dólares 
no consumo, revela relatório 
publicado ontem pelo Banco 
Mundial.

Intitulado “Inquebrável: 
Construir a Resiliência dos 
Pobres Perante Desastres Na-
turais”, o relatório do Banco 
Mundial e da Instituição Global 
para a Redução de Desastres 
e Recuperação (GFDRR) avisa 
que o impacto humano e eco-
nômico dos fenômenos climá-
ticos extremos é muito mais 
devastador do que se pensava.

“Os choques climáticos se-
veros ameaçam fazer reverter 
décadas de progressos contra 
a pobreza”, disse o presidente 
do Grupo Banco Mundial, Jim 
Yong Kim, citado em um comu-
nicado da instituição.

“As tempestades, as inun-
dações e as secas têm graves 
consequências humanas e 
econômicas, com os pobres 
pagando, muitas vezes, o pre-
ço mais elevado. Construir re-
siliência aos desastres não só 
faz sentido em termos econô-
micos, como é um imperativo 
moral”, acrescentou.

O relatório analisa os 
efeitos dos fenômenos climá-

ticos extremos em duas me-
didas: as perdas patrimoniais 
e as perdas no bem-estar, o 
que permite avaliar melhor 
os danos para os pobres, já 
que “perdas de um dólar não 
significam o mesmo para uma 
pessoa rica do que para uma 
pessoa pobre”.

Em todos os 117 países 
estudados, escrevem os au-
tores, o efeito dos extremos 
climáticos no bem-estar, me-
dido em perdas no consumo, 
é maior do que nas perdas pa-
trimoniais.

Uma vez que os efeitos 
dos desastres naturais afetam 
desproporcionadamente os 
pobres, que têm uma capaci-
dade limitada para lidar com 
eles, o relatório estima que o 
impacto no bem-estar nesses 
países seja equivalente a per-
das no consumo de 520 mil 
milhões de dólares por ano.

A estimativa ultrapassa 
todas as previsões anteriores 
em até 60%.

Os investigadores exem-
plificam que, se fosse possível 
evitar todos os desastres na-
turais em oito países estuda-
dos, o número de pessoas na 
pobreza extrema - que vivem 
com menos de um dólar por 
dia - cairia em 26 milhões.

Divulgado durante a 
conferência do clima da ONU 
(COP22), a decorrer em Mar-

raquexe até dia 18, o relatório 
sublinha a urgência da adoção 
de políticas inteligentes em 
termos climáticos, para melhor 
proteger os mais vulneráveis.

Os pobres estão tipica-
mente mais expostos aos de-
sastres naturais, perdendo 
mais na proporção da sua ri-
queza, e muitas vezes não têm 
apoios, seja da família, dos 
sistemas financeiros ou dos 
governos.

O relatório do BM usa um 
novo método para medir os 
danos dos desastres, conta-
bilizando o peso desigual dos 
desastres naturais nos pobres.

Os autores exemplificam 
que o ciclone Nargis, que afe-
tou a Birmânia (Myanmar), em 
2008, forçou até metade dos 
agricultores do país a vender 
propriedades, incluindo terra, 
para aliviar o peso da dívida 
que contraíram devido ao de-
sastre. As repercussões econô-
micas e sociais do Nargis serão 
sentidas por gerações, alertam.

O relatório avalia, pela pri-
meira vez, os benefícios de in-
tervenções que permitam au-
mentar a resiliência nos países 
estudados, incluindo sistemas 
de alerta, acesso melhorado à 
banca pessoal, políticas de se-
guros, e sistemas de proteção 
social que permitam ajudar as 
pessoas a responder e a recu-
perar melhor dos choques.

Com uma fortuna estima-
da em cerca de US$ 4 bilhões, 
segundo a revista Forbes, o re-
publicano disse em entrevista 
ao programa 60 Minutes, da 
emissora CBS, que receberá 
apenas US$ 1 por ano.

“Acho que, por lei, tenho 
que ganhar pelo menos US$ 
1 por ano, então pegarei US$ 
1 por ano”, afirmou Trump, 
que alegava nem mesmo sa-
ber qual era o salário do pre-
sidente dos Estados Unidos. 
Ao ouvir da jornalista Lesley 
Stahl que os honorários são 
de US$ 400 mil anuais, reba-
teu: “Não receberei”.

O republicano assumirá 
a Casa Branca no próximo dia 
20 de janeiro, após ter der-
rotado a democrata Hillary 
Clinton na eleição presiden-
cial de 8 de novembro. Segun-
do a Agência Ansa, no domin-
go (13) Trump anunciou os 
primeiros integrantes de sua 
equipe. Reince Priebus, presi-
dente do Partido Republicano 
e expoente do establishment 
que o magnata tanto criticou, 
será chefe de gabinete.

Já Stephen Bannon, que 
teve papel de destaque na 
campanha de Trump, será 
seu principal estrategista e 
conselheiro sênior. 

Da Ansa Brasil 
Da Agência Lusa
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Donald Trump 
vai renunciar
a salário de 
US$ 400 mil

Desastres naturais levam à
pobreza 26 milhões de pessoas 

Encontro será em Brasília 
nesta 4a feira e reunirá
o Brasil e mais 5 países
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Qualidade de vida na 
1a infância é primordial 
para o sucesso

Somente 6% dos serviços são públicos, diz associação

Medicina nuclear no País
17

Flávia Villela 
Repórter da Agência Brasil

Pouco conhecida pela 
maioria da população, a me-
dicina nuclear é hoje funda-
mental para o diagnóstico 
de vários tipos de cânceres 
e doenças do coração. En-
tretanto, somente 6,3% dos 
serviços dessa tecnologia 
no Sistema Único de Saúde 
(SUS) são públicos. Os dados 
são da Sociedade Brasileira 
de Medicina Nuclear (SBMN) 
com base no Departamento 
de Informática do Sistema 
Único de Saúde (Datasus). O 
tema foi abordado no último 
sábado durante o 2º Fórum 
dos Pacientes do 30º Con-
gresso Brasileiro de Medici-
na Nuclear.

Segundo o presidente 
da SBMN, Claudio Tinoco 
Mesquita, os demais serviços 
são privados e também con-
tratados pelo SUS. “Como a 
tabela do reembolso desses 
serviços não é reajustada 
desde 2009, muitos estão 
parando de atender. Já ouvi 
diretor de hospital dizer que 
medicina nuclear dá prejuí-
zo”, disse Tinoco. “É muito 
injusto, porque quem produz 
é o governo e essa produção 
feita com alta tecnologia aca-
ba servindo, sobretudo, ao 
setor privado”, completou. 
A medicina nuclear utiliza 
quantidades mínimas de 

substâncias radioativas - os 
chamados radiofármacos 
- para obter imagens e ofe-
recer tratamentos precisos 
para diversas doenças e, em 
alguns casos, seu uso pode 
ser decisivo na cura do pa-
ciente. Márcio Salmázio, de 
48 anos, foi diagnosticado 
com câncer de próstata no 
início do ano. 

“A doença já estava 
avançada, estava com metás-
tase nos gânglios linfáticos. 
Meu primeiro médico falou 
que nem iria me operar, que 
meu caso era apenas trata-
mento paliativo”, afirmou. 
Após trocar de médico, ele 
fez um exame conhecido 
como PSMA, que identificou 
que a metástase poderia ser 
revertida. “Fiz um exame há 
15 dias e estou zerado.”

O exame não está incluí-
do nem no SUS nem na saúde 
complementar e custa cerca 
de R$ 4.500. “Infelizmente, é 
um exame caro e poucas pes-
soas têm acesso a ele. Fico 
pensando quantas pessoas 
acabam morrendo porque 
não podem fazer esse exame, 
não recebem devido trata-
mento”, destacou Salmázio.  

O câncer de próstata é o 
segundo mais frequente en-
tre homens. De acordo com 
médica nuclear do Hospi-
tal Israelita Albert Einstein, 
Akemi Osawa, a nova tecno-
logia está revolucionando os 
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Medicina nuclear usa quantidades mínimas de substâncias radioativas e oferece tratamentos precisos para diversas doenças

paradigmas do diagnóstico e 
do tratamento. “Em algumas 
situações, o paciente está 
há anos achando que tem 
metástase no osso e quando 
fazemos o PSMA, não estava 
no osso. É um impacto avas-
salador. Torço para que essa 
tecnologia seja difundida a 
galope”.

A grande assimetria en-
tre o acesso no serviço públi-
co e no privado foi também 
discutida no fórum. “Dos 

150 milhões de usuários do 
SUS, temos 228 cintilogra-
fias cardíacas. E dos cerca de 
51 milhões de usuários da 
saúde suplementar, temos 
800 mil cintilografias car-
díacas”, disse Tinoco. Para 
quem tem plano de saúde, o 
uso de cintilografia cardíaca 
está na faixa de 1.683 proce-
dimentos para cada 100 mil 
habitantes, e, no SUS, ela cai 
para 150 para cada 100 mil 
habitantes. Mais de 430 clí-

nicas oferecem exames tra-
çadores no País, e o número 
vem crescendo cerca de 5% 
anualmente. A este ritmo, o 
SUS só alcançará mesma taxa 
de utilização da saúde suple-
mentar daqui a 50 anos, des-
tacou o Tinoco.

A representante de o 
Instituto Vencer o Câncer, 
Rita de Cassia Domingues, 
disse que, mesmo na saúde 
suplementar, os pacientes 
têm encontrado muita difi-

culdade para marcar exames. 
“Muitas vezes o médico não 
solicita exames importantes 
porque o plano de saúde não 
paga. O rol de procedimen-
tos da Agência Nacional de 
Saúde deveria ser um dire-
cionamento e não um teto. 
Esta é a grande preocupação 
da sociedade civil organiza-
da”, destacou. Os serviços de 
medicina nuclear estão con-
centrados nas regiões Centro
-Oeste, Sudeste e Sul.

A representante da Asso-
ciação Brasileira de Linfoma e 
Leucemia (Abrale), Mariana Ca-
valcante, lembrou que o acesso 
a esse tipo de tecnologia é ainda 
pior nas regiões Norte e Nordes-
te. “Dos 40 centros que realizam 
PET 2(Tomografia por Emissão 
de Pósitrons), 14 ficam na região 
Sul e 17 na região Sudeste. Na 

Norte não tem nenhum centro 
que realiza o exame, segundo 
dados do SUS de 2015,” disse.

PET
O PET é um dos principais 

avanços da medicina nuclear e 
vem contribuindo para diminuir 
o número de cirurgias desneces-
sárias para a remoção do tumor 

e diminuindo gastos no SUS.  
De setembro do ano passado a 
agosto deste ano, segundo o 
Datasus, nenhum PET foi feito 
na região Norte e em vários es-
tados, inclusive no Rio de Janei-
ro. Ao todo foram feitos 12 mil 
exames nesse período, menos 
0,1 para cada 100 mil habitantes, 
bem abaixo de países vizinhos 

como o Uruguai e a Argentina. 
Na saúde suplementar, essa taxa 
é de 16 por 100 mil habitantes.

A Agência Nacional de Saú-
de prevê o uso do exame na saú-
de suplementar para apenas oito 
indicações de câncer. Em alguns 
países da Europa e nos Estados 
Unidos, a indicação passa de 50. 
No SUS, o exame só está autori-

zado para três tipos de doenças: 
linfoma, câncer de pulmão e 
câncer de cólon com metástase 
hepática. Além do PET, mais 52 
procedimentos ambulatoriais 
são oferecidos gratuitamente no 
sistema público de saúde, além 
de 20 radiofármacos. Existem 
hoje cerca de 150 equipamentos 
de PET no Brasil.

Acesso é ainda pior nas regiões Nordeste e Norte

A Agência Nacional de 
Saúde Suplementar (ANS) pu-
blicou ontem no Diário Oficial 
da União (DOU) regras no in-
tuito de dar mais segurança 
ao consumidor que decidir 
contratar um plano de saúde 
por meio de plataformas digi-
tais, como portais na internet 
ou aplicativos disponíveis em 
smartphones.

A partir de agora, as ope-
radoras, administradoras de 
benefícios e corretoras que 
optarem por oferecer esse 
tipo de comercialização de-
vem seguir o mesmo padrão 
quanto à divulgação de in-
formações sobre os produtos 
disponíveis para venda e aos 
documentos necessários para 
a transação. Confira algumas 
das principais determinações 
da resolução publicada pela 
agência:

- Antes de finalizada a 
contratação por meio eletrô-
nico, as operadoras devem 
apresentar as informações 
do contrato, entre as quais se 
destacam: nome comercial e 
número de registro do plano; 
tipo de contratação e suas 
peculiaridades; segmentação 
assistencial do plano de saú-
de; área geográfica de abran-
gência do plano de saúde; 
área de atuação do plano de 
saúde; padrão de acomoda-
ção em internação; formação 
do preço; e serviços e cober-
turas adicionais.

- Todos os guias e manu-
ais obrigatórios na contrata-
ção presencial devem estar 
disponíveis para impressão 
ou download e assinatura pelo 
interessado.

- Uma vez encerrada a 
pesquisa e escolhido o plano 
de saúde mais indicado ao seu 
perfil, o consumidor deverá 
preencher todas as informa-

ções necessárias e enviar a 
documentação solicitada. O 
sistema eletrônico deverá ge-
rar automaticamente número 
de protocolo de visualização 
imediata, que também será 
encaminhado para o e-mail 
cadastrado pelo interessado, 
esclarecendo as etapas de 
contratação.

- Tanto para a contra-
tação de planos individu-
ais quanto de coletivos (por 
adesão ou empresariais), a 
operadora deverá, no prazo 
máximo de 25 dias corridos 
(contados a partir da data de 
envio das informações neces-
sárias), concluir o processo de 
contratação e disponibilizar 
as opções de pagamento. Caso 
seja necessária a realização de 
perícia ou de entrevista qua-
lificada, a operadora deverá 
oferecer ao consumidor no 
mínimo três opções de data e 
horário, dentro do prazo de 25 
dias corridos.

ANS regula contratação por 
meio de sites e aplicativos

Ministério diz que casos de 
sífilis voltam a crescer no Brasil 

PLANOS DE SAÚDE

Paula Laboissière 
Repórter da Agência Brasil

Paula Laboissière 
Repórter da Agência Brasil

Dados do último boletim 
epidemiológico do Ministé-
rio da Saúde revelam que os 
casos de sífilis adquirida (em 
adultos) aumentaram 32,7% 
no Brasil no período de 2014 
a 2015. Entre gestantes, o 
crescimento foi de 20,9%, en-
quanto as infecções por sífilis 
congênita (transmitida pela 
mãe ao bebê) subiram 19% 
no mesmo período.

“O que caracteriza uma 
epidemia é quando se tem um 
aumento no número de casos 
num determinado período de 
tempo. A sífilis não vinha num 
patamar de eliminação, mas 
seguia estável e, de repen-
te, surgiu um maior número 
de casos”, disse a diretora do 
Departamento de Vigilância, 
Prevenção e Controle das DST, 
Aids e Hepatites Virais, Adele 
Benzaken. Ela lembrou que a 
sífilis é uma doença de notifi-
cação compulsória – qualquer 
caso deve ser obrigatoriamen-

te notificado. O que tem se 
observado nos últimos cinco 
anos, segundo Adele, é um 
crescimento do número de 
casos dessas três notificações, 
inclusive da congênita.

Sintomas
De acordo com a especia-

lista, a sífilis no adulto tem si-
nais específicos, mas também 
há um período de latência 
considerável. O quadro sinto-
mático inicia com uma ferida 
que, nos homens, é bem apa-
rente, não dói e pode desapa-
recer num período de sete a 
dez dias. Nas mulheres, a feri-
da pode surgir na genitália in-
terna e passar desapercebida.

“A manifestação, nesses 
casos, fica em latência e o qua-
dro se torna de sífilis terciária. 
Quando há evolução de mais 
de dez anos, a doença destrói 
tecidos como coração, cérebro 
e ossos”, explicou em entrevis-
ta à Agência Brasil. Já na sífilis 
congênita, o período de evolu-
ção é bem mais curto. Durante 
a gestação, a doença pode cau-

sar aborto, malformações ós-
seas e manifestações na pele, 
além da morte do recém-nas-
cido. “Se a gestante é tratada 
adequadamente no primeiro 
e até no segundo trimestre, o 
bebê também é tratado, mes-
mo intraútero. É uma doença 
bacteriana que tem cura. A 
grande questão é a busca do 
diagnóstico e do tratamento”, 
destacou Adele.

Para a diretora, a epide-
mia de sífilis no Brasil é decor-
rente de “múltiplas causas”, 
como a queda no uso do pre-
servativo – sobretudo entre 
pessoas de 20 a 24 anos, faixa 
etária onde comumente se re-
gistra maior atividade sexual 
e sem parceria fixa. “Estamos 
recomendando o uso do pre-
servativo masculino e femini-
no, em alguns estados, duran-
te a gestação, não apenas por 
conta de infecções sexualmen-
te transmissíveis, mas tam-
bém para evitar o vírus zika. 
Recomendamos o uso não 
só para gestantes como para 
toda a população adulta.”
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Família e ambiente são primordiais
Mostra apresenta 
o legado de Abdias 

A partir de 17 de novembro, a 
exposição Ocupação Abdias Nasci-
mento, que mostra toda a trajetória 
do intelectual negro, fundamental 
para a história de combate ao racis-
mo no Brasil, estará no Itaú Cultural, 
na capital paulista. Ele foi escritor, 
artista visual, teatrólogo, político e 
poeta, além de um dos maiores ati-
vistas dos direitos civis e humanos 
das populações negras. A exposição 
resgata momentos de sua história, 
sua participação em grupos artísticos 
como a Santa Hermandad Orquídea, o 
Teatro do Sentenciado, o Teatro Expe-
rimental do Negro e o Museu de Arte 
Negra, além de grupos de articulação 
política, social e de pesquisa.

viva cazuza receberá
indenização de Rafinha

Os R$ 150 mil que Wanessa Ca-
margo e o marido, o empresário Mar-
cus Buaiz, receberão do processo que 
moveram contra o humorista Rafinha 
Bastos serão doados a instituições de 
caridade. A informação foi confirmada 
pela assessoria de imprensa da can-
tora ontem. O casal ainda não recebeu 
o valor, determinado pelo Superior 
Tribunal de Justiça (STJ). Os 50% que 
serão pagos a Wanessa irão para a 
Sociedade Viva Cazuza.

Parada reivindica 
cidadania plena no cE

A 17ª Parada pela Diversidade 
Sexual de Fortaleza reuniu neste do-
mingo (13) centenas de pessoas na 
Avenida Beira Mar, em Fortaleza, para 
reivindicar cidadania plena para lésbi-
cas, gays, bissexuais e transexuais. 
Com o tema “Basta de close errado”, o 
evento, organizado pelo Grupo de Re-
sistência Asa Branca (Grab), enfatiza 
a exigência por igualdade de direitos. 
“Esse tema tem o objetivo de fazer a 
denúncia dos closes errados, que são 
a tentativa de diminuição dos direitos 
sociais, incluindo o direito à homosse-
xualidade plena, e o combate às vul-
nerabilidades e às violências estrutu-
rais. A parada denuncia esse cenário, 
que torna cada vez mais importante 
que haja políticas efetivas e concretas 
de combate a essas vulnerabilidades”, 
explica o presidente do Grab, Francis-
co Pedrosa.

cais do valongo será 
patrimônio mundial

Por ser o único ponto de de-
sembarque do tráfico negreiro que 
restou preservado, o Cais do Valon-
go, já declarado patrimônio carioca e 
nacional, deve se tornar patrimônio 
mundial da Organização das Nações 
Unidas para a Educação, a Ciência e a 
Cultura (Unesco). Em setembro, uma 
comissão do órgão vistoriou o antigo 
atracadouro e a expectativa é de que 
em maio o Brasil saiba se são suficien-
tes as condições apresentadas pelo 
Instituto do Patrimônio Histórico e Ar-
tístico Nacional (Iphan) em um dossiê 
de 400 páginas. A decisão final será 
anunciada em junho de 2017. 

Museu celebra mês 
da consciência negra

O Museu da Abolição (MAB/
Ibram), em Recife (PE), preparou uma 
programação especial para celebrar 
o Mês da Consciência Negra. Oficinas, 
atividades de formação, lançamento 
de livro, campanha virtual, encontros 
com representantes de terreiros e co-
letivos afro-brasileiros e a abertura de 
nova exposição temporária integram 
a programação do Novembro Negro, 
em uma série de atividades que se-
guem até o próximo dia 30. A progra-
mação foi aberta com a realização do 
Jardim Sonante, que ocupou o museu 
com apresentações de bandas locais, 
poesia e confecção de brinquedo.

Pais e mães em condições desfavoráveis tendem a ter filhos com mais problemas de comportamento, relacionamento e de desempenho escolar
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É possível estabelecer se 
uma criança será bem-suce-
dida ou capaz de fazer boas 
escolhas no futuro? Dois estu-
dos lançados no 6° Simpósio 
Internacional de Desenvolvi-
mento da Primeira Infância, 
feito no Recife nesta semana, 
reuniram informações de 
mais de 150 estudos científi-
cos, leis e pesquisas para de-
monstrar que, apesar de não 
serem fatores únicos, vínculos 
familiares e ambientes saudá-
veis são essenciais ainda na 
primeira infância – que vai 
até 6 anos – para desenvolver 
características cerebrais pre-
sentes em adultos autônomos 
e com mais qualidade de vida.

Os estudos Importância 
dos Vínculos Familiares na 
Primeira Infância e Funções 
Executivas e Desenvolvimen-
to da Primeira Infância foram 
desenvolvidos pelo grupo de 
especialistas que compõe o 
Núcleo Ciência pela Infância, 
organismo formado por várias 
instituições, entre universida-
des, organizações da socieda-
de civil e órgãos de pesquisa. 
Ambos fazem uma compila-
ção de referências bibliográ-
ficas para trazer informações 
científicas, de forma acessível, 
aos gestores públicos e à so-
ciedade em geral, para expli-
car como essa fase da vida é 
importante e como o Estado 
pode agir por meio de polí-
ticas públicas para garantir 

Sumaia Villela
Correspondente da Agência Brasil

Itens são essenciais para uma 
criança fazer boa escolha no 
futuro, apontam estudos

o pleno desenvolvimento do 
potencial dessa novíssima ge-
ração. Os pesquisadores expli-
cam que as funções cerebrais 
responsáveis por muitas habi-
lidades necessárias na vida são 
geradas na primeira infância 
com as funções executivas, um 
conjunto de três dimensões 
composto por memória de 
trabalho, controle inibitório e 
flexibilidade cognitiva.

 “O que ajuda a entender 
é a analogia com o controla-
dor do tráfego aéreo. O nosso 
funcionamento executivo faz 
essa função. Ele organiza os 
aviões que estão chegando, 
os aviões que estão saindo, só 
que no nosso caso os aviões 
são as tarefas, os planejamen-
tos que a gente faz no nosso 
dia a dia”, explica Joana Costa, 
pesquisadora do Instituto de 

Pesquisa Econômica Aplicada 
(IPEA). É a partir das funções 
executivas, segundo o estudo, 
que o ser humano aprende a 
armazenar e relacionar infor-
mações a curto prazo, o que 
ajuda, por exemplo, a lembrar 
o que estava fazendo antes de 
ser interrompido; ter domínio 
sobre a atenção e o compor-
tamento, como conseguir ler 
um texto em um ambiente 
barulhento; e considerar di-
ferentes pontos de vista antes 
de tomar uma decisão, o que 
influencia na identificação e 
correção de erros cometidos. 
Os circuitos das regiões pré-
frontais do cérebro, onde se 
processam as funções exe-
cutivas, amadurecem até o 
início da fase adulta, mas é 
na primeira infância que os 
fundamentos são “esculpidos 

e consolidados em função das 
experiências da criança”. Para 
que esse potencial genético se 
desenvolva, os pesquisado-
res apontam ser necessárias 
interações sociais saudáveis, 
como explica Beatriz Abu-
chaim, pesquisadora da Fun-
dação Carlos Chagas (FCC), de 
São Paulo. 

“A criança tem uma carac-
terística de querer se vincular 
às pessoas que estão próximas 
e que cuidam dela. Os adultos, 
por sua vez, devem responder 
a essas expressões da criança, 
a essa necessidade de cuida-
do, de carinho, de acolhimen-
to. Quando isso não acontece, 
muitos estudos mostram que 
há um prejuízo no desenvol-
vimento posterior. Cognitivo, 
emocional, físico até”, explica, 
falando não somente da figu-

ra materna, mas de todos que 
exercem o papel de cuidados 
do bebê. A desigualdade bra-
sileira é apontada pelos dois 
estudos como um dos obstácu-
los para esse desenvolvimen-
to pleno na primeira infância, 
já que as oportunidades di-
ferentes criadas desde a ges-
tação podem influenciar na 
construção de vínculos entre 
a família e impactar no suces-
so profissional ou escolar do 
cidadão, segundo expõem os 
pesquisadores.

“Estatisticamente, pais 
e mães em condições físicas, 
emocionais, sociais ou econô-
micas desfavoráveis tendem 
a ter filhos com mais proble-
mas de comportamento, de 
relacionamento e de desem-
penho escolar”, explica o tex-
to sobre vínculos familiares.

A Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa) 
proibiu a comercialização de 
todos os produtos da empre-
sa Multiphytus. A medida se 
deve à publicidade de comple-
xos vitamínicos sem registro 
na Anvisa e ao funcionamento 
da empresa sem autorização 
para tal. As resoluções foram 
publicadas no Diário Oficial da 
União (DOU) de ontem.

Além da fabricação dos 
suplementos e vitaminas, a 
Anvisa determinou a proibi-
ção da distribuição e uso de 

todos os estoques, sejam eles 
comercializados através de 
lojas físicas ou pelo endereço 
eletrônico da empresa.

Outros produtos
A membrana anticonge-

lante da marca Iceprotection, 
usada para o tratamento de 
criolipólise, foi proibida de ser 
comercializada no Brasil. A em-
presa fabricante, Intercience 
Comercial Ltda, está proibida 
de fabricar o produto, que não 
possui registro na Anvisa, e é 
responsável pelo recolhimento 

de todo o estoque do Iceprotec-
tion. Também irregular e sem 
cadastro, a bandagem elástica 
para tratamento de úlceras 
vasculares e edema linfático 
Unna Heal teve comércio sus-
penso. O produto Unna Heal 
– Bandagem Elástica Bota de 
Unna lote U012/16 tem com-
posição química em desacor-
do com o registro na Anvisa. 
A empresa, Casex Ind de Plast 
Prods Médicos Hospitalares 
Ltda, fica responsável pelo re-
colhimento do estoque relati-
vo ao produto destacado.

A partir de agora qual-
quer professor da Univer-
sidade Estadual da Paraíba 
(UEPB) que precisar utilizar 
animais em atividades de pro-
jetos de pesquisa deverá obri-
gatoriamente submeter sua 
proposta ao crivo da Comissão 
de Ética no Uso de Animais 
(CEUA) da instituição, que foi 
aprovada pelo Conselho Supe-
rior de Ensino, Pesquisa e Ex-
tensão (Consepe) e já está em 
funcionamento no 2º andar 
do Prédio da Administração 

Central, no Campus de Bodo-
congó, em Campina Grande. 
Presidido pela professora do 
Departamento de Farmácia, 
Vanda Lúcia dos Santos, a 
Comissão de Ética no Uso de 
Animais tem como principal 
atribuição defender o bem-es-
tar dos animais em sua inte-
gridade, bem como zelar pelo 
desenvolvimento da pesquisa 
e do ensino seguindo elevado 
padrão ético e acadêmico. A 
professora Vanda Lúcia dos 
Santos explica que a finalida-

de do conselho não é proibir 
o uso de animais nas pesqui-
sas, mas avaliar os projetos 
e contribuir para promover 
o uso racional deste recurso 
com base nos critérios defi-
nidos pela legislação federal. 
“A Comissão de Ética vai ava-
liar e dar o parecer favorável 
ou não ao uso de animais nos 
projetos”, explicou. Ela obser-
va que a pesquisa envolvendo 
animais não pode ser feita de 
qualquer forma, visto que se 
trata de um ser vivo.

Vigilância suspende venda 
de produtos da Multiphytus

Pesquisador já pode submeter 
projeto ao conselho da UFPB

sEM REGisTRO E AuTORizAçãO

usO dE AniMAis EM PEsquisAs

Um caderno de de-
senhos inéditos do pin-
tor Vincent Van Gogh 
será apresentado em 
Paris hoje dois dias antes 
de sua publicação simul-
tânea na França e em 
vários países, incluindo 
Estados Unidos e Japão.

Praticamente nada 
foi informado sobre o 
conteúdo deste livro, 
além do título, “Vincent 
Van Gogh, o nevoeiro 
de Arles, o caderno en-
contrado”, e da capa: 
um retrato com chapéu 
de palha, até então des-
conhecido.

O livro de 288 pá-
ginas que, segundo a 
editora Le Seuil, contém 
“um número significa-
tivo de desenhos, mais 
de uma dúzia”, é assina-
do por uma das maiores 
especialistas na obra do 
pintor holandês, a cana-
dense Bogomila Welsh
-Ovcharov, uma das cura-
doras da exposição “Van 
Gogh em Paris”, em 
1988, no Museu d’Orsay.

“Este caderno é 
conhecido apenas pe-
los proprietários, eu e 
a editora”, disse há al-
guns meses à AFP Ber-
nard Comment, editor 
da obra, que já havia 
reeditado em 2014 uma 

biografia do famoso pin-
tor holandês, escrita por 
Viviane Forrester.

Questionado sobre 
o conteúdo, contentou-
se em responder: “É in-
crível, deslumbrante”. 
O caderno será publica-
do simultaneamente na 
quinta-feira na França, 
Estados Unidos, Reino 
Unido, Alemanha, Ho-
landa e Japão.

O original é manti-
do por um proprietário 
privado. Van Gogh es-
tabeleceu-se em Arles 
no fim da vida. Foi ali 
que, em 23 de dezem-
bro de 1888, Van Gogh 
cortou parte de sua ore-
lha após uma discussão 
com Paul Gauguin.

O artista cometeu 
suicídio aos 37 anos em 
Auvers-sur-Oise, em 29 
de julho de 1890. Ele 
é considerado um dos 
maiores artistas de todos 
os tempos.

Desenhos inéditos 
serão divulgados hoje

vAn GOGH

Artista 
cometeu 
suicídio aos 
37 anos em 
julho de 1890
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Relatório Focus mostra mudança para pior nas projeções

Produto Interno Bruto
Eduardo Rodrigues
Agência Estado

 O Relatório de Mercado 
Focus desta semana mos-
trou uma mudança, para 
pior, nas projeções para a 
atividade no País, com re-
cessão maior em 2016 e 
recuperação mais lenta em 
2017. Pelo documento, as 
estimativas para o Produ-
to Interno Bruto (PIB) este 
ano indicaram retração de 
3,37% ante os 3,31% pro-
jetados uma semana atrás e 
os 3,19% de um mês antes.

Em outubro, o BC in-
formou que seu Índice de 
Atividade (IBC-Br) recuou 
0,91% em agosto ante ju-
lho. O indicador também 
atingiu o menor nível des-
de dezembro de 2009, num 
claro sinal de dificuldades 
para a retomada da ativida-
de no Brasil.

 Na ata do último en-
contro do Comitê de Política 
Monetária (Copom), os di-
retores do BC confirmaram, 
ao abordar a questão do 
crescimento, que “os indi-
cadores de agosto situaram-
-se abaixo do esperado”, mas 
ponderaram que oscilações 
tendem a ocorrer em mo-
mentos de estabilização da 
economia. Para 2017, o ce-
nário é mais favorável, com 

FOTO: Reprodução/Internet

IPCA cai de 6,88% 
para 6,84%

O Relatório de Mercado Focus 
divulgado ontem traz leve mudança 
para a projeção de inflação em 2016. 
O Índice Nacional de Preços ao Consu-
midor Amplo (IPCA) estimado para este 
ano passou de 6,88% para 6,84%. Há 
um mês estava em 7,01%. Já o índice 
para o ano que vem passou de 4,94% 
para 4,93%. Há quatro semanas apon-
tava 5,04%. Na última quarta-feira, 
9, o Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE) informou que a infla-
ção em outubro foi de 0,26%, o menor 
patamar para o mês desde 2000.  Ain-
da assim, houve aceleração ante a taxa 
de 0,08% de setembro. Em 2016, o 
IPCA acumula 5,78% e, em 12 meses, 
a taxa está em 7,81% - ainda distante 
da meta de inflação perseguida pelo 
Banco Central, de 4,5% com tolerân-
cia de até 2 pontos porcentuais. 

Caixa tem lucro 
líquido de R$ 3,4 bi 

A Caixa Econômica Federal 
registrou lucro líquido de R$ 3,4 
bilhões no acumulado do ano até 
setembro. Apenas no terceiro 
trimestre, a instituição obteve 
ganho de R$ 998,1 milhões.O 
balanço do banco, que foi divul-
gado nessa segunda-feira (14), 
apresenta avanços na geração de 
receita de crédito, qualidade da 
carteira e controle dos gastos.

Exportação avança 
nesses 14 dias 

As exportações superaram as 
importações em US$ 1,121 bilhão na 
segunda semana de novembro. Esse 
resultado, segundo o Ministério da 
Indústria, Comércio Exterior e Servi-
ços é 250% maior que o registrado 
na primeira semana do mês, quando 
a balança comercial ficou positiva em 
US$ 320 milhões. Esse desempenho 
favorável no período foi influenciado 
pelo aumento nas exportações de 
produtos básicos. Os produtos de 
maior destaque nesse segmento 
foram petróleo em bruto, farelo de 
soja, fumo em folhas, soja em grãos, 
milho em grãos.

Correios ficam sem 
proposta para banco

Os Correios não receberam 
nenhuma proposta de instituição 
financeira para prestar os serviços 
de correspondente do Banco Postal. 
Segundo aviso da empresa publicado 
na internet, não foi recebida nenhu-
ma proposta técnica dos bancos, até 
o final do prazo na última sexta-feira 
(11). A reunião de seleção pública, 
marcada para ontem, foi cancelada 
devido à falta de propostas. O Ban-
co Postal é um correspondente na 
prestação de serviços bancários bá-
sicos, resultado de parceria entre os 
Correios e uma instituição financeira.

Fundo Amazônia 
liberou US$ 1 bilhão

Projetos no setor florestal 
receberam financiamento de US$ 1 
bilhão do Fundo Amazônia. Atual-
mente, 85 iniciativas são apoiadas 
pelo fundo, formado por doações 
de parceiros importantes do País, 
como os governos da Noruega e da 
Alemanha. O Fundo Amazônia capta 
doações para investimentos não 
reembolsáveis em ações de preven-
ção, monitoramento e combate ao 
desmatamento e de promoção da 
conservação e do uso sustentável da 
Amazônia Legal. 

Atividades da economia do Brasil terão recessão maior em 2016 e uma recuperação mais lenta em 2017, aponta relatório de mercado

perspectiva de PIB positi-
vo. Ainda assim, o mercado 
reduziu a perspectiva de 
crescimento de 1,20% para 
1,13% no próximo ano. Há 
um mês estava em 1,30%. 
No relatório Focus divulgado 

nesta segunda-feira, 14, as 
estimativas para a produção 
industrial ainda sugerem um 
cenário difícil. A queda pre-
vista para este ano passou 
de 6,00% para 6,06%. Para 
2017, a projeção de alta da 

produção industrial per-
maneceu em 1,11%.  Já as 
projeções para o indicador 
que mede a relação entre a 
dívida líquida do setor pú-
blico e o PIB para este ano 
passaram de 45,15% para 

45,42% no Focus. Um mês 
atrás estava em 45,00%. 
Para 2017, as expectativas 
no boletim Focus foram de 
49,80% para 50,10% ante 
projeção apontada um mês 
atrás de 49,90%.

Microempresas 
poderão parcelar 
as dívidas do 
Simples Nacional

A Receita Federal divul-
gou, ontem, uma Instrução 
Normativa que estabelece os 
procedimentos prelimina-
res para o parcelamento do 
Simples Nacional para micro 
e pequenas empresas, que 
possuem débitos até a com-
petência do mês de maio de 
2016. Com isso, o prazo para 
parcelamento de débitos fis-
cais foi de 60 para 120 dias. 
As mudanças estão previs-
tas na Lei Complementar 
155/2016.

De acordo com a Instru-
ção Normativa, o contribuin-
te poderá manifestar o inte-
resse pelo parcelamento, no 
período de 14 de novembro 
de 2016 a 11 de dezembro 
de 2016, por meio do for-
mulário eletrônico “Opção 
Prévia ao Parcelamento da 
LC 155/2016” , disponível na 
página da Receita Federal na 
Internet.  Essa opção evita a 
exclusão do contribuinte do 
Simples Nacional, mas não  
dispensa a necessidade de 
efetuar o pedido definitivo 
do parcelamento a partir de 
12/12/2016.

Em  setembro, a Receita 
Federal enviou notificação 
para 584.677 contribuintes 
devedores do Simples Na-
cional, que respondem por 
dívidas de R$  21,3 bilhões, 
e que agora podem se regu-
larizar aderindo ao parcela-
mento. O  contribuinte pode 
saber se recebeu a notifica-
ção para exclusão no site do 
Simples Nacional. Criado em 
2006, o Supersimples tem o 
objetivo de desburocratizar 
e facilitar o recolhimento de 
tributos pelos micro e pe-
quenos empresários.

O Sistema Nacional de Empre-
gos da Paraíba (Sine-PB) está com 
103 oportunidades de emprego 
para esta semana. Entre as vagas 
disponíveis, estão auxiliar de pro-
dução, farmacêutico, fisioterapeu-
ta, padeiro, marceneiro, entre ou-
tras. Há, ainda, vagas destinadas 
exclusivamente a pessoas com de-
ficiência.

 Os interessados devem procu-
rar a sede do Sine-PB, localizada 
na Avenida Duque de Caxias, 305, 
no Centro de João Pessoa (próximo 
ao Shopping Terceirão), portando 
RG e CPF. Mais informações podem 
ser obtidas também pelos telefo-
nes (83) 3218-6619, 3218-6618 ou 
3218-6624 (em João Pessoa) e (83) 
3310-9412 (em Campina Grande).

Sine oferece 103 oportunidades
EMPREGO

A Paraíba pode ter um 
representante na Federação 
Brasileira de Hospedagem e 
Alimentação (FHBA). O atual 
presidente da instituição, Ale-
xandre Sampaio, revelou que 
pretende indicar Graco Paren-
te, presidente do Sindicato das 
Empresas de Hospedagem e 
Alimentação de João Pessoa, 
para uma das diretorias da 
Federação. O nome do empre-
sário paraibano está sendo 
cogitado para uma diretoria, 
conforme revelou Sampaio, 
durante a estada dele em João 
Pessoa, na semana passada, 
oportunidade que participou 
da solenidade de inauguração 
da sede do SEHA-JP, na noite 
da última sexta-feira (11), em 

Manaíra. Sampaio destacou a 
atuação de Graco no comando 
do sindicato paraibano, que 
tem implementado uma linha 
de atuação muito próxima da 
Federação, buscando inova-
ção, transparência e meios de 
tornar a instituição atrativa 
para os associados. Atual-
mente, segundo o presidente 
do SEHA-JP, o sindicato conta 
com mais de 250 associados, 
um número bastante repre-
sentativo, conforme apontou 
Sampaio. “Nossa Federação 
possui 68 sindicatos filiados, 
mas o de João Pessoa apresen-
tou uma expansão significa-
tiva. Sei que é o resultado do 
trabalho sério da atual dire-
toria”, declarou.

O mercado financeiro está 
cada vez mais otimista com 
o custo de vida no Brasil. De 
acordo com o Boletim Focus, 
publicação semanal na qual o 
Banco Central reúne previsões 
de cerca de 100 analistas, os 
números melhoraram tanto 
para 2016 quanto para 2017.

O levantamento mostra 
que, para este ano, o merca-
do financeiro passou a pro-
jetar um Índice de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA) de 
6,84%. Na semana passada, 
essa previsão era maior, esta-
va em 6,88%. Esse movimen-
to de desinflação observado 
em 2016 deve se intensificar 
no próximo ano. As previsões 
são de que o IPCA termine 

2017 em 4,93%. A expectati-
va anterior era ligeiramente 
maior, estava em 4,94%. Esse 
número tem recuado sistema-
ticamente – um mês antes, a 
projeção era de 5,04%.

Outros indicadores im-
portantes para o custo de vida 
no Brasil também tiveram 
suas projeções corrigidas para 
melhor. O IGP-DI passou de 
7,30% para 7,06% em 2016; o 
IGP-M, de 7,53% para 7,36%; 
e o IPC-Fipe foi de 6,61% para 
6,59%. Entre os analistas que 
mais acertam, também hou-
ve melhora das previsões. 
Para 2016, a projeção recuou 
de 6,97% para 6,83%. Para 
o próximo ano, passou de 
5,03% para 4,81%.

Paraíba poderá ter um 
representante na FHBA

Mercado financeiro 
melhora as projeções 

HOSPEDAGEM E AlIMEnTAçãO InFlAçãO

As cidades contempladas

João Pessoa 
05-auxiliar de linha de produ-
ção (pessoas c/deficiência)
01-ajudante de confeiteiro
01-atendente de setor de frios 
e laticínios
02-auxiliar de limpeza (pes-
soas c/deficiência)
08-auxiliar de cozinha
02-barman
01-chefe de cozinha
06-costureira de máquinas 
industrial
05-cozinheiro de restaurante
02-embalador à mão
01-farmacêutico

01-fiscal de loja
01-fisioterapeuta
01-fonoaudiólogo
05-garçom
01-instalador de cortinas e 
persianas
01-jardineiro
01-manicure
01-mecânico de automóveis
01-operador de caixa
03-operador de empilhadeira
01-professor de educação físi-
ca (graduado)
01-professor de educação físi-
ca (estagiário)
01-repositor de mercadorias

01-supervisor técnico de ma-
nutenção elétrica 
01-surfassagista
10-vendedor interno
Campina Grande 
01-assistente administrativo
02-copeiro de hospital
01-eletricista
04-manicure
02-manicuro
02-marceneiro de móveis
01-motorista de empilhadeira
01- operador de caixa
01-padeiro
03-torneiro mecânico
05-vendedor pracista



Sras. Helga Farias de Paiva, 
Débora Figueiredo Roberto, 
desembargador federal 
Ridalvo Costa, acadêmico 
de nutrição Sagno Aquino, 
professora Carmen Isa-
bel Carlos Silva, médicos 
Herbert Henriques Filho, 
Joaquim Paiva Martins e 
Gyanna Lis Moreira Monte-
negro, empresárias Giuliana 
Martins e Rosemere Rocha 
Montenegro, professor 
Carlos Pereira, dentista 
Dalva Teixeira Gonçalves.
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Parabéns
Zum Zum Zum

   O prefeito Leto Viana e a primeira-dama e vereadora Jaqueline Monteiro participaram 
na semana passada do Seminário Novos Gestores, promovido pela Confederação Nacional 
de Municípios. O evento foi no Centro de Convenções de Brasília-DF.
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Solenidade de outorga do título de cidadão campinense aos desembargadores Marcos Cavalcanti, 
Fátima Bezerra e José Aurélio da Cruz na Câmara Municipal de Campina Grande, última sexta-feira

Para o álbum da Família Martins: Daniela, Edna, Joaquim e Giuliana (aniversariantes de hoje) e Erika

Médicos Gyanna e Romildo Montenegro, ela é a aniversariante de hoje

No Iesp
A CONVITE da 

diretora do Iesp, 
Erika Marques, a 
professora Iany Bar-
ros, ex-pró-reitora 
do Unipê, assumiu a 
diretoria Acadêmica 
daquela faculdade.

A nova diretora 
acadêmica possui 
mestrado em Edu-
cação e doutorado 
em Psicologia pela 
UFPB e integra o 
Núcleo de Pesquisa 
Aspectos Psicosso-
ciais de Prevenção e 
da Saúde Coletiva.

GARIMPEIROS da cidade de Nova Palmeira, no Seridó 
paraibano, vão produzir bijuterias a partir de recursos minerais 
extraídos naquela região.

As peças, a exemplo de pingentes com referências a 
santos católicos, serão desenvolvidas pelos integrantes da 
Cooperativa de Garimpeiros de Nova Palmeira - Coogarimpo, 
que tem apoio do Governo do Estado através do Projeto 
de Desenvolvimento Sustentável do Cariri, Seridó e Curi-
mataú - o Procase.

Bijuterias do Seridó

Dois Pontos

  A fábrica onde o indus-
trial alemão Oskar Schindler 
empregou mais de mil judeus 
para salvá-los das câmaras de 
gás durante a Segunda Guerra 
Mundial, vai ser transformada 
em museu, cuja construção vai 
ser restaurada por uma fundação 
ligada aos herdeiros de Schindler.
  A história do industrial fi-
cou famosa com o livro “A Arca de 
Schindler”, de Thomas Keneally, 
adaptada ao cinema por Steven 
Spielberg com o filme “A Lista de 
Schindler”.

Federal

O CONSELHO da 
Justiça Federal aprovou 
a indicação do juiz 
Bianor Arruda Bezerra 
Neto, da Turma Recur-
sal da Seção Judiciária 
da Paraíba, como novo 
membro suplente da 
Turma Nacional de Uni-
formização dos Juiza-
dos Especiais Federais.

O magistrado, 
indicado pelo presiden-
te do TRF5, desembar-
gador Rogério Fialho, 
vai assumir no próximo 
dia 22 em substituição 
da juíza federal do 
Ceará, Gisele Sampaio.

Socorro Brito e Lúcia Ribeiro Coutinho, a primeira segue dia 27 deste mês para Belo Horizonte e no início 
de dezembro para a Europa onde faz um cruzeiro para a Grécia com a neta Ana Luiza
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Estimados Dalva e Dácio Gonçalves, está hoje aniversariando
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Superávit

A IMPRENSA nacional, 
na maioria das vezes, 
só divulga notícias ruins 
sobre a Paraíba, mas 
na última sexta-feira o 
destaque foi para um 
dado positivo.

Em levantamento 
feito pelo portal nacional 
de notícias G1, a Paraíba 
está com um superávit 
financeiro de R$ 302 
milhões num cenário onde 
apenas sete estados 
brasileiros apresentaram 
resultado positivo. É para 
comemorar, pois o Gover-
no está com as finanças 
equilibradas, com obras 
em todo o Estado e o 
pagamento em dia.

FOTOS: Goretti Zenaide FOTO: Ednaldo Araúijo

A HISTORIADORA Glauce Navarro Burity, autora 
de “Paraíba Nomes do Século - Anthenor Navarro” e “A 
Presença dos Franciscanos na Paraíba” vai receber da 
Câmara Municipal a Medalha “Cidade de João Pessoa”.

Será no próximo dia 30, às 15h no plenário “Sena-
dor Humberto Lucena”, numa propositura do vereador 
Marmuthe Cavalcanti.

Medalha da Cidade

“Na Finlândia tudo 
se cria. Na China, 
tudo se copia. 
No Brasil, para tudo se 
dá um jeito”

“O Brasil é um País 
geométrico... tem problemas 
angulares, discutidos em 
mesas redondas, por bestas 
quadradas”

SAINT-CLAIR MELLO MARIANA ALBERTINI

   O Mag Shopping abre normalmente neste feriado de Proclamação da República.  
No Cinespaço, a pedida é “A Garota do Trem”, dirigido por Tate Taylor.

   O empresário Gilson Oliveira anunciando mais uma unidade da franquia Léo Ma-
deiras que vai instalar em Pernambuco.  Com a matriarca Zélia Oliveira e os irmãos Geilson 
Gerson e Geyza  eles formam o Grupo Fecimal , uma referência na fabricação de esquadrias.

NA PRÓXIMA quinta-feira será exibido no Cine Bangüê, 
do Espaço Cultural José Lins do Rego, um documentário 
sobre o cantor e compositor paraibano Pedro Osmar, 
dirigido por Eduardo Consonni e Rodrigo T. Marques, com 
apoio do projeto Rumos Itaú Cultural.

A sessão será às 20h30, com entrada gratuita, e con-
tará com as presenças dos diretores, de Pedro Osmar, um 
dos fundadores do Grupo Jaguaribe Carne e responsável 
pela criação do Musiclube da Paraíba.

Pedro Osmar em documentário

   A cantora Renata Arruda envereda agora para a literatura e lança no próximo 
dia 2, na Fundação Casa de José Américo, o seu livro “Nua”. A obra tem apresentação 
da professora Zarinha e vem com um CD com os poemas recitados por ela, Eduardo  
Moscovis, Cissa Guimarães e Lúcia Veríssimo.

O JUIZ José Geraldo Pontes, da Vara de Execuções 
de Penas Alternativas do Tribunal de Justiça da Paraí-
ba, comandou ações filantrópicas em favor da Casa da 
Divina Misericórdia e também dos hospitais Napoleão 
Laureano e Padre Zé. 

A iniciativa destinou R$40 mil para as entidades.

Penas alternativas
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Brasil enfrenta o Peru 
e busca a sexta vitória 
seguida nas Eliminatórias

JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE

Paraíba conquista 12 medalhas
Hoje começam as disputas 
nas modalidades coletivas 
que vão até domingo

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 15 de novembro de 201621

A Paraíba conquistou, 
no último domingo, mais 
seis medalhas, sendo duas 
de ouro, três de prata e uma 
de bronze, e encerrou as dis-
putas das modalidades indi-
viduais dos Jogos Escolares 
da Juventude 2016 que está 
sendo disputado em João 
Pessoa, categoria 15 a 17 
anos, obtendo 12 medalhas. 
Na Praia do Cabo Branco, o 
vôlei de praia, com a dupla 
masculina Rafael e Renato 
e a feminina com July e Re-
nata, foi responsável pelas 
duas de ouro. Ainda no vôlei 
de praia, Júnior e Tiago fica-
ram com o bronze.

As pratas foram con-
seguidas no Centro de Con-
venções com a luta olímpica 
por equipe, na PB 008 com a 
ciclista Maria Elisa, na prova 
de estrada e na pista da Uni-
versidade Federal da Paraíba 
(UFPB), onde a corredora 
Jeane Cristina, na prova dos 
3000 metros, ficou com o 
segundo lugar. "Encerramos 
a chamada fase das indivi-
duais com 12 medalhas. Uma 
excelente performance, já 
que é apenas a primeira me-
tade dos Jogos e muitas ain-
da estarão por vir nas com-
petições coletivas", disse o 
secretário Bruno Roberto, da 
Juventude, Esporte e Lazer.

As modalidades coletivas 
terão início nessa terça-feira, 
quando haverá disputas das 
modalidades coletivas de han-
debol, basquete, futsal e volei-
bol e a Paraíba poderá aumen-
tar o número de medalhas. Os 
Jogos Escolares da Juventude 
2016 categoria 15 a 17 anos 
serão realizados até dia 19 
deste mês de novembro.

A Paraíba faturou mais 
dois ouros e um bronze no 
último dia de disputas dos Jo-
gos Universitários Brasileiros 
(JUBs), encerrados no último 
final de semana na cidade de 
Cuiabá-MT. No total, a delega-
ção paraibana se despede da 
maior competição do despor-
to acadêmico do País com um 
saldo de 12 medalhas conquis-
tadas. A primeira medalha da 
Paraíba no último dia dos JUBs 
de Cuiabá veio com o time de 
basquete da Faculdade de Ciên-
cias Sociais Aplicadas (Facisa). 
Na final do torneio masculino, 

os paraibanos asseguraram o 
ouro após derrotar a equipe da 
Universidade Federal do Paraná 
(UFPR) por 66 a 44.

A segunda medalha de 
ouro do dia da Paraíba foi con-
quistada pelo time masculino 
de futsal do Unipê. Num jogo 
eletrizante, a equipe coman-
dada pelo treinador Leucinho 
venceu o Instituto Cubano de 
Educação (ICE), do Mato Gros-
so, pelo placar de 3 a 2. 

Bronze no vôlei
Na disputa da medalha de 

bronze do torneio feminino de 

voleibol, as paraibanas do Uni-
pê levaram a melhor sobre a 
equipe da Universidade Federal 
do Pará (UFPA) e venceram a 
partida por 3 sets a 2 -  parciais 
de 13x25 - 25x22 - 25x20 - 19x25 
- 16x14.

A equipe comandada pelo 
treinador Egídio Oliveira ini-
ciou a partida mal e perdeu o 
primeiro set por 12 pontos de 
diferença. A reação, porém, 
veio nos dois sets seguintes - 
25x22 e 25x20 para as paraiba-
nas. No quarto set, as paraenses 
quase estragaram a festa das 
meninas do Unipê, garantiram 

a medalha de bronze no tie 
break: 16x14.

Outras modalidades
Mesmo sem conquistar me-

dalhas, o handebol paraibano 
não decepcionou nos JUBs de 
Cuiabá. As equipes masculina 
e feminina do Unipê venceram 
na última rodada e terminaram 
a competição na quinta posi-
ção. A Paraíba também termi-
nou em quinto lugar no torneio 
feminino de basquete, após a 
vitória das meninas da Faculda-
de Maurício de Nassau sobre o 
Centro Universitário de Brasília 

(CEUB-DF) por 67 a 32. 
No futsal feminino e no 

voleibol masculino, a Paraíba 
terminou os JUBs de Cuiabá na 
sétima e oitava colocações, res-
pectivamente. Para o presiden-
te da Federação Paraibana de 
Desportos Acadêmicos (FPDA), 
professor Antônio Figueiredo, 
o saldo foi positivo. “Gostaria 
de agradecer a todos integran-
tes da nossa delegação que par-
ticiparam dos JUBs. Sem a ajuda 
e a dedicação de cada um, não 
teríamos alcançado resultado 
tão expressivo”, destacou o 
presidente da FPDA.

PB sobe ao pódio 12 vezes nas competições disputadas em Cuiabá
JOGOS UNIVERSITÁRIOS BRASILEIROS

A equipe 
de futsal 
masculino do 
Unipê ganhou 
ouro ao 
derrotar o MS

o vôlei 
feminino do 

Unipê também 
brilhou 

nos Jogos 
Universitários

No vôlei de 
praia, cilcismo, 
atletismo, luta 
olímpica e judô 
a Paraíba subiu 
ao pódio 

FOTOS: Secom/PB
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Medalhistas

l Ouro 
Maria Elisa (ciclismo), Matheus Aguiar (atletismo), Rafael e Guto (vôlei de praia), além de 
July e Renata (vôlei de praia).
l Prata: 
Mickael Duarte (luta), Adiel Silva (luta), Jeane Cristina (atletismo), Jeane Cristina (ciclismo) 
e equipe de luta olímpica.
l Bronze 
Fábio Conceição (luta), Jair Marques (judô), Júnio e Tiago (vôlei de praia).
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João Pessoa Espectros vence e 
vai decidir contra o Flamengo
Tropa Campina também 
é destaque na divisão de 
acesso ao vencer Náutico

A Paraíba fez bonito na 
primeira fase dos Jogos 
Escolares da Juventude en-
cerrada no último domingo 
em relação aos modalidades 
individuais. O saldo foi de 
12  medalhas, sendo quatro 
de ouro (ciclismo, atletis-
mo e vôlei de praia), cinco 
de prata (luta, atletismo e 
ciclismo) e três de bronze 
(luta, judô e vôlei de praia). A partir de hoje come-
çam as modalidades individuais no basquete, vôlei, 
handebol e futsal com o Estado buscando aumen-
tar a sua coleção. A Paraíba, por sediar os Jogos, 
tem direito a duas delegações competindo, sendo 
uma representando a capital e outra o Estado.

Escolares

Tite devolveu a alegria 
ao torcedor brasileiro

Quem está vidrado e supermotivado não vai perder 
a exibição da Seleção Brasileira em Lima, no Peru, mesmo 
considerando o horário da partida, principalmente para 
quem está vivenciando o horário de verão, pois o con-
fronto será iniciado à 0h15, portanto na quarta-feira e 
ainda hoje para nós nordestinos, porém no fechamento 
da noite. E vale a pena, afinal a seleção conseguiu recu-
perar a autoestima do torcedor, graças a um excelente 
trabalho do técnico Tite, o mestre da transformação.

Com Dunga e praticamente os mesmos jogadores, a 
seleção andava em campo e os principais jogadores não 
rendiam. Estivemos ameaçados por várias rodadas de 
não ir a Rússia. Veio a mudança no comando. Tite dividiu 
responsabilidades, fez o coletivo suplantar o individual 
e motivou os jogadores para emplacar cinco vitórias 
seguidas para delírio dos torcedores, a última em cima 
dos argentinos. Esses resultados garantem a seleção 
na Copa da Rússia em 2018, embora a matemática ainda 
exija mais dois pontos para sacramentar a classificação.

Enfim, a seleção recuperou não só o respeito, 
mas o prestígio de um time pentacampeão. Controlar 
a euforia é mais uma tarefa para Tite que já pediu a 
CBF amistosos com seleções européias, principalmente 
a Alemanha, para fazer um paralelo e ter um entendi-
mento melhor sobre a evolução do time. Está certís-
simo, pois nossos grandes adversários sempre foram 
os europeus nas últimas décadas. Argentina e Uruguai, 
rivais em Copas passadas já não metem medo mais na 
nossa seleção, só em competições como Libertadores 
e Sul-Americana, onde nossos clubes teimam em não 
suplantá-los.

Hoje para nós e amanhã para a turma do horário 
de verão teremos a chance de emplacar a sexta vitória 
seguida e a classificação. O Peru é um adversário difícil 
em Lima, mas não acredito que possa surpreender o 
time de Tite. Que os jogadores continuem com o mes-
mo futebol coletivo e mantenham-se humildes diante 
de adversários de menor condição técnica. Parabéns ao 
Tite que devolveu a alegria ao torcedor brasileiro.

O Botafogo deu o pontapé e se deu muito bem ao con-
seguir 13 jogadores após o seu peneirão. Depois veio o 
Auto Esporte que selecionou nove. Em Cajazeiras estão 
fazendo o mesmo. Não sei porque Campina não copiou.

Peneira, a grande saída

Ao abandonar a prova devi-
do a uma batida, o brasileiro 
Felipe Massa foi ovacionado 
pelo público e pelas equipes. 
Massa chorou bastante e 
emocionou o Brasil na sua 
última corrida em Interlagos.

Felipe Massa
Um dos jogos mais espera-
dos da rodada 36 do Brasi-
leiro será na próxima quinta-
feira entre Atlético-MG x 
Palmeiras. O Verdão pode ser 
campeão antecipado caso 
vença e o Santos tropece.

Galo x Porco

Quem assistiu ao GP do Brasil de Fórmula-1 no domingo 
passado ficou encantado com o holandês Max Verstappen 
que mostrou como se guia na chuva. Ele arriscou bastante 
durante a prova, principalmente nas voltas finais quando saiu 
do décimo lugar para chegar em terceiro. Lá na frente nenhu-
ma novidade com as Mercedes em primeiro e segundo.

Verstappen deu um show

varellajp@yahoo.com.br

Geraldo 
Varela

FOTO: Edson Matos

O último final de sema-
na foi de resultados positivos 
para o João Pessoa Espectros 
e o Tropa Campina, repre-
sentantes do Estado no fute-
bol americano em competi-
ções nacionais. O Espectros 
se sagrou heptacampeão do 
Nordeste, ao vencer o Ceará 
Caçadores por 27 a 20, no Es-
tádio Presidente Vargas, em 
Fortaleza. O Tropa Campina 
sofreu, mas conseguiu uma vi-
rada história em cima do Náu-
tico Horses e está na final da 
Conferência Nordeste da Liga 
Nacional de Futebol Ameri-
cano, em partida realizada no 
Estádio Amigão, em Campina 
Grande.

No caso do João Pessoa 
Espectros, a equipe conquis-
tou pela sétima vez consecu-
tiva o título da região. Atual 
campeão brasileiro, agora o 
time paraibano vai disputar a 
semifinal da Superliga Nacio-
nal de Futebol Americano con-
tra o Flamengo-RJ, que no últi-
mo sábado bateu o rival Vasco 
Patriotas por 43 a 3 e ficou 

com o título da Conferência 
Leste. O jogo será disputado 
no dia 27 deste mês, na casa 
do time carioca.

Já em relação ao Tropa 
Campina, que venceu o Náu-
tico Horses por 14 a 13, vai 
decidir o título da Conferência 
Nordeste da Liga Nacional de 
Futebol Americano o Maceió 
Marechais, valendo uma vaga 
para a divisão de elite do fute-
bol americano nacional.

Na conquista do hepta-
campeonato do Nordeste, o 
João Pessoa Espectros se im-
pôs desde o início.  Na sua pri-
meira jogada, abriu o placar 
com um touchdown de retor-
no de Heron Azevedo. O chu-
tador Diego Aranha converteu 

o ponto extra. Não demorou 
muito e o time da casa dimi-
nuiu com o fiel goal de Danilo 
Arraes. No final do segundo 
quarto, o Caçadores mostrou 
a sua força e empatou o pla-
car após belo passe do ame-
ricano Talon Roggasch para 
touchdown de Romário Reis. 
No entanto, o Espectros não se 
abalou e logo conseguiu voltar 
à frente com um TD de retor-
no de kickoff do também ame-
ricano Carlos Cox. O chutador 
fantasma novamente conver-
teu o ponto extra.

Na volta do intervalo, o 
Caçadores voltou a igualar o 
placar em 17 a 17 após touch-
down do americano TBattle e 
extra point de Danilo Arraes. 

O terceiro quarto terminou 
empatado depois que Aranha 
e Arraes converteram um fiel 
goal para cada time. Os pon-
tos decisivos vieram com um 
TD Carlos Cox, um dos des-
taques do Espectros na tem-
porada, e um ponto extra de 
Diego Aranha. Final: 27 a 20. 
Com o resultado, o Espectros 
devolveu a derrota sofrida 
na temporada regular e ficou 
com o heptacampeonato do 
Nordeste.

Referente ao Tropa Cam-
pina, a equipe decide o aces-
so a Liga Nacional de Fute-
bol Americano no dia 4 de 
dezembro. Vai ao Estádio Rei 
Pelé, em Maceió, para encarar 
o Maceió Marechais.

FOTO: Reprodução/Internet

Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com

Jogando no Estádio Presidente Vargas, o Espectros venceu o Ceará Caçadores e está na semifinal

Sejel entrega material a clubes de Campina
O Governo da Paraíba, 

por meio da Secretaria de Es-
tado da Juventude, Esporte e 
Lazer (Sejel), confirmou no 
último domingo o apoio ao 
futebol amador de Campina 
Grande, quando fez a entre-
ga de material esportivo a 15 
times de diversos bairros da 
cidade. A entrega foi feita pelo 
secretário Bruno Roberto, ti-
tular da Sejel, na Rainha da 
Borborema. 

“Já existe o apoio ao fute-
bol profissional por meio do 
programa Gol de Placa e ago-
ra, estamos apoiando também 
o futebol amador dos muni-
cípios, que é uma das metas 
do Governo do Estado no seg-
mento esportivo. Vamos dar 
início a um planejamento para 
uma grande competição em 
Campina, pois o primeiro pas-
so já foi dado com as equipes 

APOIO AO ESPORTE AMADOR

Governo inscreve atletas até próximo dia 23
O Ministério do Espor-

te publicou na última sex-
ta-feira, no Diário Oficial 
da União, o edital do Bol-
sa-Atleta para esportistas 
de modalidades que não 
integram os programas dos 
Jogos Olímpicos e Paralím-
picos. As inscrições come-
çaram ontem, pela internet. 
O prazo segue até 23h59 do 
dia 23 de novembro.

O patrocínio será con-
cedido aos atletas que ob-
tiveram resultados espor-
tivos em 2016, nos eventos 
indicados pelas entidades 
de cada modalidade. Após 
efetuar a inscrição no site 
http://www.esporte.gov.
br/, os atletas terão prazo 
até 28 de novembro para 
enviar à sede do ministério, 
em Brasília, os documentos 
que comprovem a aptidão 

BOLSA-ATLETA

ao programa. O resultado 
final dos contemplados de-
verá ser publicado na pri-
meira quinzena de janeiro 
de 2017. 

Os atletas contempla-
dos serão subdivididos nas 
categorias Internacional 

e Nacional, com bolsas no 
valor de R$ 1.850,00 e R$ 
925,00, respectivamente.

São apoiados na cate-
goria Internacional atletas 
a partir de 14 anos que in-
tegraram a seleção nacional 
de sua modalidade, repre-

sentando o Brasil em cam-
peonatos ou jogos sul-ame-
ricanos, pan-americanos ou 
mundiais, obtendo até a ter-
ceira colocação em competi-
ções referendadas pela con-
federação como principais 
eventos e que continuem 
treinando para futuras com-
petições oficiais internacio-
nais.

Já a Nacional patrocina 
atletas a partir de 14 anos 
que participaram do evento 
máximo da temporada na-
cional, sendo tais competi-
ções referendadas pela con-
federação como principais 
eventos, ou que integrem o 
ranking nacional da modali-
dade, obtendo, em qualquer 
caso, até a terceira colocação 
e que continuem treinando 
para futuras competições 
oficiais nacionais.

O paraibano Petrúcio Ferreira já é integrante e vai apenas renovar

tendo direito ao material es-
portivo”, disse Bruno Roberto. 

O secretário anunciou 
que será realizado o primeiro 
campeonato amador do Com-
partimento da Borborema 

realizado pela Sejel. “Estamos 
finalizando as ideias e a equi-
pe do desporto físico da Sejel, 
já está preparado tudo para 
que Campina Grande e os mu-
nicípios que a cercam possam 

ter um grande campeonato 
de futebol amador. Começa-
remos por Campina Grande 
e depois, estenderemos para 
outras cidades e regiões”, 
concluiu.

O secretário Bruno Roberto (C) fez a entrega aos dirigentes de 15 clubes no fim de semana
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Auto Esporte comemora sucesso 
do peneirão e seleciona 9 atletas
Nome de Fábio Bilica segue 
especulado como o novo 
reforço para o Estadual

A diretoria e a Comis-
são técnica do Auto Esporte 
consideraram um sucesso o 
peneirão realizado nos últi-
mos dias no clube. Os testes 
começaram na última quin-
ta-feira, e no domingo, foram 
escolhidos os atletas que vão 
fazer parte do clube, na tem-
porada 2017. Entre os sele-
cionados, 3 deles irão para 
a categoria de base, e outros 
6 serão integrados ao elenco 
principal do Alvirrubro, que 
vai disputar o Campeonato 
Paraibano do próximo ano.

"O nível como todo, não 
foi dos melhores, mas os jo-
gadores que escolhemos têm 
qualidade, e já se apresenta-
rão no dia 12, com o restan-
te da equipe, para iniciar os 
trabalhos. Eu acredito que 
eles serão contratados, mas 
antes disso, eles têm de pas-
sar uma fase de treinamen-
to com o restante do grupo, 
para uma adaptação, e aí 
sim, podermos dar uma pa-
lavra final", disse o treinador 
Gerson Junior, que avaliou o 
potencial de mais de 750 jo-
gadores, que passaram pelo 
processo seletivo.

Amanhã, a diretoria do 
Auto Esporte dará uma en-
trevista coletiva, a partir das 
10 horas da manhã, na sede 
do clube, em Mangabeira, 
para apresentar a maior con-
tratação para a próxima tem-
porada. O nome do jogador 

vem sendo mantido a sete 
chaves no clube, mas segun-
do o próprio técnico Gerson 
Junior, será um jogador pa-
raibano, que nunca atuou no 
futebol da terra, e que teve 
passagem por grandes clu-
bes.

A assessoria de impren-
sa informou que o atleta vai 
motivar muito a torcida e o 
plantel, pela larga experiên-
cia que tem. O treinador não 
revelou o nome, mas adian-
tou que já teve uma conversa 
inicial com o atleta, e sentiu 
ele muito motivado para jo-
gar no Auto Esporte.

"Não adianta trazer um 
jogador de nome, que não se 
sinta motivado com o nosso 
projeto. Ele vem nos ajudar 
muito, para passar uma li-
derança e experiência aos 
jovens atletas. Nosso time 
é muito jovem, e a presença 
dele será fundamental. Além 
disso, precisamos muito dele 
em boa forma dentro de 
campo, para dar exemplo, e 
nos ajudar a chegar nas fi-
nais do campeonato", disse o 
treinador.

O dia de ontem foi de 
especulação dos torcedores 
do Auto Esporte, que es-
tão ansiosos para descobrir 
quem é o jogador que será 
anunciado amanhã. A maio-
ria acredita que será o ex-za-
gueiro da Seleção Brasileira, 
e que jogou muito tempo no 
futebol do exterior, o parai-
bano Fábio Bilica. Outros tor-
cedores apostam no retorno 
de Lenilson a Paraíba, um 
grande ídolo da torcida bota-
foguense, herói da conquista 
do título brasileiro da Série 
D, de 2013.

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Comissão técnica do Auto Esporte avaliando jogadores no Estádio Juracizão, em Mandacaru, durante os dois dias de peneirão 

Jogadores do Botafogo vão aproveitar a Copa NE para ganhar mais experiêcia antes da Copa SP

A diretoria do Botafogo 
já definiu como será a últi-
ma semana de preparação, 
bem como toda a logística da 
equipe Sub-20, que partici-
pará, a partir do próximo do-
mingo, da Copa Nordeste de 
Futebol da categoria, em Ala-
goas. No final de semana, a 
equipe realizou um amistoso 
contra o Palmeiras de Pilar, e 
empatou em 1 a 1. O gol do 
Belo foi assinalado por Ales-
sandro, enquanto que para 
a equipe do interior, marcou 
Renan Marques.

Segundo o técnico 
Adriano, o amistoso con-
tra a equipe de Pilar serviu 
para dar um ritmo de jogo 
ao elenco, e fazer algumas 
observações, antes da es-
treia, prevista para o pró-
ximo domingo, às 10 horas, 
contra o Bahia, no Estádio 

Nelson Feijó, em Maceió. Es-
tes amistosos servem para 
que os garotos cheguem na 
competição, já em ritmo de 
jogo", disse o treinador, que 
não se importa com os pla-
cares destes amistosos.

Na programação distri-
buída pela comissão técnica, 
a equipe S ub-20 do Botafogo 
vai treinar, esta semana, to-
dos os dias. O embarque para 
Maceió só acontecerá no sá-
bado, um dia antes da estreia 
contra o Bahia. Além do Tri-
color de Aço, o Belo ainda 
vai enfrentar o Salgueiro de 
Pernambuco, na terça -feira, 
e o Estanciano, de Sergipe, 
na quinta-feira, encerrando 
assim a participação na fase 
de classificação.

De acordo com o regu-
lamento da Copa Nordeste 
de Futebol Sub-20, para a 

segunda fase, só passam os 
primeiros colocados dos 5 
grupos, além dos 3 melhores 
segundo lugares de todos os 
grupos. A diretoria do Bota-
fogo está otimista, e espera 
que o clube ultrapasse a pri-
meira fase do campeonato.

"Nosso time é o atual 
campeão paraibano, fez uma 
grande Copa São Paulo este 
ano, e está preparado, não 
só para a Copa Nordeste, 
mas também para a edição 
da Copa São Paulo do pró-
ximo ano. Pegamos logo de 
cara uma das melhores equi-
pes do País, nesta categoria, 
o Bahia, mas estamos bem 
treinados, e prontos para 
enfrentar qualquer adversá-
rio do País", disse Franco da 
Nóbrega, vice-presidente de 
esporte amador do Botafo-
go. (IM)

Sub-20 segue treinando para sua 
estreia na Copa NE contra Bahia

BOTAFOGO

Na nona colocação do Campeona-
to Brasileiro, com 48 pontos, o Flumi-
nense ainda mira uma vaga na próxima 
Copa Libertadores. A diferença para o 
Atlético-PR, que fecha o G-6, a zona de 
classificação, é de apenas três pontos. 
Curiosamente, as duas equipes se en-
frentarão hoje, às 17h (de Brasília), no 
Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 35ª 
rodada da competição. Justamente por 
conta disso é que os tricolores estão tra-
tando a partida como uma verdadeira 
decisão.

"Trata-se de um confronto direto. 
Se nós ganharmos, vamos nos aproxi-
mar muito da zona de classificação e 
entramos de vez no páreo nas três ro-
dadas finais. Portanto, para nós esse 
jogo é a grande final do Campeonato 

Brasileiro. O Fluminense merece estar 
nesta Copa Libertadores e por isso mes-
mo não vamos medir esforços dentro 
de campo para garantirmos a classifi-
cação. Mesmo com as coisas não dando 
certo nas últimas rodadas, mantemos o 
otimismo", disse o meia Marquinho.

O zagueiro Henrique concorda. "O 
Fluminense não conseguiu os resultados 
que esperava nas últimas rodadas, mas, 
como fizemos um bom papel antes, ain-
da estamos no páreo para garantirmos a 
classificação e por isso mesmo temos que 
fazer a nossa parte. O Atlético Paranaen-
se é, sim, um concorrente direto e esta-
mos encarando a partida desta terça-
feira como uma decisão. Se ganharmos, 
vamos passar a ter pontuação de zona 
de classificação", disse o jogador.

Flu enfrenta o Atlético-PR em 
busca de vaga na Libertadores 

BRASILEIRO DA SÉRIE A

Fluminense e Atlético Paranaense estão brigando pelo G-6 do Campeonato Brasileiro

FOTO: Reprodução

FOTO: Pedro Paulo

FOTO: Divulgação



Técnico tenta a sexta 
vitória consecutiva no 
comando, hoje no Peru

Tite busca a sena em Lima
PERU X BRASIL

UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 15 de novembro de 201624

No encerramento da 
temporada 2016, a Seleção 
Brasileira entra em campo 
hoje (onde não tem horá-
rio de verão) para enfrentar 
o Peru pelas Eliminatórias 
para a Copa do Mundo 2018. 
E o último jogo do ano será 
simbólico. Confronto que 
marcou o auge da crise vivi-
da por Dunga na Copa Amé-
rica de junho, o duelo contra 
os peruanos pode selar com 
chave de ouro uma recupe-
ração fulminante com Tite. 
Em cinco meses, são cinco vi-
tórias e 100% de aproveita-
mento e agora pode conquis-
tar a sexta vitória seguida.

E foram justamente jo-
gadores esquecidos pela úl-
tima comissão técnica que 
mudaram o curso da tem-
porada na seleção. Do time 
que entrará em campo no 
Estádio Nacional de Lima, 
quatro nomes foram deixa-
dos de lado por Dunga: o 
zagueiro Marquinhos e os 
meias Fernandinho, Pauli-
nho e Philippe Coutinho.

Sempre acompanhan-
do do banco de reservas os 
desempenhos de David Luiz 
e Gil entre os titulares, Mar-
quinhos ganhou sua vaga 
logo no primeiro jogo com 
Tite e não saiu mais. Ao lado 
de Miranda, mostrou segu-
rança em uma defesa que so-
freu apenas um gol em cinco 
jogos.

Sem espaço após a par-
ticipação traumática no 7 a 
1 para a Alemanha na Copa 
do Mundo de 2014, Fernan-
dinho e Paulinho lutavam 
para aparecerem nas listas 
de Dunga – o que não ocorria 
com frequência. Com Tite, a 
vaga era certa. O segundo 
se destacou ainda mais com 
boas participações ofensivas 
e uma atuação de gala ao pa-
rar Messi no clássico contra a 
Argentina.

Na armação das jogadas, 
Philippe Coutinho era quase 
uma unanimidade ainda na 
era Dunga. Mas apenas para 
críticos e torcida. Para o en-
tão treinador, ele não passa-
va de uma opção pouco uti-
lizada do banco de reservas. 
Na mudança da comissão 
técnica, novos tempos. E o 
bom desempenho nos cam-

Classificação

Eliminatória da Copa
Times PG J V E D GP GC SG
10  Brasil 24 11 7 3 1 26 9 17

20  Uruguai 23 11 7 2 2 23 8 15

30  Colômbia 18 11 5 3 3 15 12 3

40  Equador 17 11 5 2 4 19 16 3

50  Chile 17 11 5 2 4 18 16 2

60  Argentina 16 11 4 4 3 11 12 -1

70  Paraguai 15 11 4 3 4 11 16 -5

80  Peru 14 11 4 2 5 18 18 0

90  Venezuela 5 11 1 2 8 14 26 -12

100  Bolívia 4 11 1 1 9 9 31 -22

Jogos hoje
18h Bolívia x Paraguai
19h Equador x Venezuela 

21h30 Chile x Uruguai 
 Argentina x Colômbia 
0h15 Peru x Brasil
*Todos os jogos horário de Brasilia

Promessa da volta por cima

Ivo Marques ivo_esportes@yahoo.com.br

Quando o técnico Gerson Junior disse 
que em 2017, o Auto Esporte deve voltar aos 
melhores dias, muita gente duvidou. Mas 
pelo andar da carruagem, o Clube do Povo 
parece estar no caminho certo. O planeja-
mento é com os pés no chão, mas bastante 
criterioso, e aos poucos, o elenco, para a 
próxima temporada, vai se formando. O 
clube já tem uma garotada boa, contratou al-
guns reforços, e fez um peneirão, onde pôde 
selecionar 6 atletas para o profissional, dos 
mais de 750 que participaram do processo 
seletivo. Trinta deles estiveram em ação nes-
te domingo, contra o Sub-20 do Alvirrubro e 
não decepcionaram.

Amanhã, o clube promete o anúncio de 
alguns jogadores, inclusive um deles, sendo 
a grande contratação. O chamado jogador 
bilheteria, ou marketing, como queiram. O 
nome é guardado a 7 chaves, e as especu-
lações são muitas. O preferido nas bolsas 
de aposta do torcedor é o zagueiro Fábio 
Bilica, que jogava no futebol do exterior, com 

passagens inclusive pela Seleção Brasileira. 
Outros falam em Lenilson, um dos heróis do 
Botafogo, na conquista do título brasileiro da 
Série D, em 2013, e até em Mário Larramen-
di, também ex-jogador do Belo.

Vamos aguardar para ver. Nossa torcida 
é que este ou estes jogadores, que serão 
anunciado amanhã, com muita pompa, 
venha para o Auto Esporte realmente com 
vontade de jogar, de deixar seu nome na 
história do clube. Digo isso, porque já vi 
muitos atletas, em fim de carreira, vir a 
Paraíba jogar apenas com o nome, e sem 
nenhuma motivação. Se for assim, é melhor 
contratar um jovem, talvez até com nível 
técnico inferior, mas com muita vontade de 
honrar a camisa do clube e com um salário 
bem menor.

Treze promete
Assim como o Auto Esporte, o Treze, 

outro grande clube paraibano em baixa 
nos últimos anos, promete surpreender em 

2017. O clube parece que conseguiu unir 
todas as correntes internas por um único 
objetivo: fazer o Galo recuperar o prestígio, 
e voltar a brigar pela hegemonia do futebol 
paraibano.

A união política foi a primeira ação. 
Agora, o clube está investindo em contra-
tações de jogadores, do tipo bom e barato. 
Trouxe um técnico vencedor, do Sul do País, 
e anunciou atletas com bom currículo, e da 
confiança do treinador. É esperar para ver, se 
o Galo vai voltar a cantar alto.

O futebol paraibano agradece o mo-
vimento para que estas grandes equipes 
voltem a ser competitivas. Botafogo e Cam-
pinense não podem continuar muito acima 
dos demais, porque assim a competitividade 
irá diminuir no Estado, e quem perde com 
isso é o nosso futebol. Uma disputa acirrada, 
e com grande nível técnico, traria de volta o 
torcedor aos estádios, e tornaria nossos clu-
bes mais fortes, para disputar competições 
regionais e nacionais.

Seleção Brasileira
Nossa seleção volta a campo hoje à 

noite, para enfrentar o Peru, em Lima. Um 
adversário que vem crescendo na competi-
ção, e acabou de golear o tradicional Para-
guai, dentro de Assunção. Não será um jogo 
fácil, mas com a bola que vem jogando os 
comandados de Tite, é impossível não dizer 
que somos favoritos. Aliás, se continuar com 
este futebol, é possível que nossa seleção 
não perca mais nenhum jogo, até o final da 
eliminatórias. 

Falta muito pouco para o Brasil garantir a 
classificação antecipada para a Copa do Mun-
do de 2018, na Rússia. Tite resgatou o futebol 
de nossa seleção, e conseguiu que nossos 
melhores jogadores joguem na seleção, o 
mesmo futebol que jogam nos clubes euro-
peus. Eu, particularmente, espero mais um 
show de bola e organização tática de nossa 
seleção, hoje no Peru. Eu e muitos torcedores 
voltamos a ter o prazer de assistir os jogos da 
Seleção Brasileira. Que continue assim.

pos da Inglaterra foi repetido 
com a camisa amarela.

Somado ao ressurgi-
mento dos nomes antigos 
no time de Tite, o treinador 
ainda apostou em um jovem 
atacante que não demorou 
a responder em campo: Ga-

briel Jesus. Com quatro gols 
nos cinco jogos, mostrou-se 
a companhia perfeita para 
Neymar e deu nova cara a um 
setor que insistia em apostas 
como Hulk e outros nomes 
mais experientes.

Nome certo nos dois 

momentos, o experiente Da-
niel Alves, que completará 
100 jogos pela seleção nessa 
terça, usou a experiência de 
quase dez anos na equipe 
para comparar os momentos.

“Quando a gente foi eli-
minado da Copa América 
(derrota para o Peru por 1 
a 0), eu pensava que pior do 
que aquilo a gente não podia 
fazer. Colocaram gente inteli-
gente, competente e rodada 
para administrar o time. O 
campo é reflexo de tudo que 
há em volta. Os jogadores são 
quase os mesmos. Mudou 
pouca coisa, mas o que era 
necessário”, analisou Dani, 
em uma crítica velada ao an-
tigo treinador.

Com 24 pontos nas Eli-
minatórias, o time de Tite 
busca mais dois resultados 
positivos nas próximas roda-
das para encaminhar a vaga 
na Copa da Rússia -  realida-
de questionada na época de 
Dunga, que passou o coman-
do do time com apenas nove 
pontos em seis jogos.

Flagrante do último treino da Seleção Brasileira antes de enfrentar o Peru, hoje em Lima, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2018, que vai acontecer na Rússia

Guerrero deve mui-
to à família Bachi. A 
família Bachi também 
deve muito a Guerre-
ro. E não pense que o 
único brasileiro envol-
vido nessa história é 
Tite. Quando aprovou 
a contratação do ata-
cante peruano pelo 
Corinthians, em 2012, 
o técnico estava apenas 
seguindo a recomen-
dação de seu filho Ma-
theus, hoje, um de seus 
auxiliares na seleção.

O jovem tinha 22 
anos e estudava futebol 
quando viu, em 2011, 
dois jogos do Peru na 
Copa América dispu-
tada na Argentina. 
Guerrero foi o artilhei-
ro daquela competição 
e encantou o filho de 
Tite. “Experts” no cen-
troavante, que hoje de-

fende o Flamengo, ele 
e o pai agora dão dicas 
aos zagueiros para bre-
carem seu ímpeto no 
Brasil x Peru. Na atual 
comissão técnica da se-
leção, Matheus Bachi 
tem um pé no escritório 
e outro no campo. 

Ele atua no CPA 
(Centro de Pesquisa 
e Análise) da CBF ao 
lado de Maurício Dulac 
e Thomaz Araújo, no 
papel de desvendar ad-
versários e jogadas dos 
próprios jogadores da 
equipe, que podem ser 
aproveitadas quando se 
reúnem pelo Brasil.

O Peru do atacante 
Guerrero vem de uma  
brilhante vitória sobre o 
Paraguai em Assunção 
por 4 a 1, mas o jogador 
do Flamengo não fez 
nenhum gol.

Marcação em Guerrero

FOTO: Lucas Figueiredo/CBF



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

TOMADA DE PREÇOS (TÉCNICA E PREÇO) Nº. 001/2016
PROCESSO Nº. 30.07.15.529

REGISTRO CGE Nº. 5821
O Governo do Estado da Paraíba, por meio da Secretaria de Estado da Saúde/Hemocentro da 

Paraíba, por sua Pregoeira, Sra. Patrícia Batista Maia, nomeada pela Portaria nº 319/GS/2016 da 
Excelentíssima Senhora Secretária de Estado da Saúde, torna público, para conhecimento dos inte-
ressados do processo em epigrafe, cujo objeto consiste na Contratação de Empresa Especializada 
em Serviços de Consultoria e Treinamento para Implantação do Sistema de Gestão da Qualidade, 
através da Norma ISO 9001:2008 que, após a devida análise do critérios constantes no Termo 
de Referência, obteve-se a seguinte classificação final: 1º. H2 ASSESSORIA E CONSULTORIA 
LTDA-ME, pontuação obtida, 70 (setenta) pontos; 2º. RS2 CONSULTORIA EPP, pontuação obtida, 
25 (vinte e cinco) pontos. Assim, nos termos do art. 109, da Lei nº. 8.66693, concede-se o prazo de 
05 (cinco) dias úteis, a partir desta publicação para interposição de recurso acerca desta decisão, 
caso assim entenda.

João Pessoa, 14 de novembro de 2016.
Patrícia Batista Maia

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

EMEPA-PB
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2016 
REGISTRO CGE N° 16.01045-6 de 11/11/2016

A EMEPA-PB, Empresa Pública de Direito Privado, CNPJ/MF: 09.295.684/0001-70 com sede 
na Rodovia Estadual Ministro Abelardo Jurema PB-008, Km 07, Jacarapé III, João Pessoa – PB, 
através de sua Pregoeira, torna ao conhecimento público, que realizará PREGÃO PRESENCIAL Nº 
033/2016 com base na Lei Federal Nº 10.520/02, Decreto Federal nº 3.555/00, Decretos Estaduais nº 
24.649/03 e 32.056/2011, Lei Estadual nº 9.697/2012 e Lei Federal nº 8.666/93, conforme o seguinte:

DO OBJETO: Aquisição de Material de Consumo  destinado a EMEPA-PB. 
LOCAL, DIA E HORA: O recebimento, abertura e julgamento das propostas e documentação 

serão realizados no dia  30 de novembro  de 2016, às 9:00 horas, na Sala da Comissão Permanente 
de Licitação da EMEPA/PB, localizada na BR 230 Km 13,3-Estrada de Cabedelo, CEP:58.109-
303 - EMATER-PB. 

RECURSOS: A aquisição desse Material de Consumo se darão com recursos oriundos do 
FUNCEPxEMEPA.

Classificações Programáticas nº: 32.202.20.601.5002.4545.287.3390.30.179.
Reserva Orçamentário nº 00187 datada de 08/11/2016.
INFORMAÇÕES: Cópia do Edital poderá ser adquirida no site: www.gestaounificada.pb.gov.br/

emepa/editais ou através da Comissão Permanente de Licitação-CPL/EMEPA, na sede da Gestão 
Unificada ( EMATER-PB ) localizada na BR.230, Km 13,3 CEP. 58.109.303. Estrada de Cabedelo. 
E-mail: cpl.emepa@gestaounificada.pb.gov.br. Fone para Contato -  3218-8100 R. 244.

João Pessoa-PB, 14 de novembro  de 2016.
MARIA GLAUDETE SANTOS TARGINO DE SOUSA

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa registro de preços para prestação de serviços especializados 

na locação de cabines sanitárias para atender as necessidades da STTP (Superintendência de Trân-
sito e Transportes Públicos).FUNDAMENTO LEGAL: Adesão a Registro de Preço nº AD00005/2016 
- Ata de Registro de Preços nº 2.01.003/2016, decorrente do processo licitatório modalidade Pregão 
Presencial nº 2.01.004/2016, realizado pelo PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Campina Grande: 15.451.1029.2153 - Ações 
de Melhoria no sistema de trânsito 33.90.39 99 000 - Outros Serviços Terceiro Pessoa Jurídica.
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. PARTES CONTRATANTES: Superintendencia de Transito e Trans-
portes Publicos de Campina Grande e: CT Nº 00081/2016 - 14.11.16 - Desentupidora e Limpadora 
Moderna Ltda. - R$ 34.800,00.
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Pesquisadores apresentam fósseis de dinossauros

320 milhões de anos
Um grupo de pesquisa-

dores apresentou na última 
quinta-feira (10) dois novos 
fósseis considerados precur-
sores dos dinossauros e en-
contrados entre 2009 e 2010 
no sítio de Buriol, em São 
João do Polêsine, na região 
central do Rio Grande do Sul.

Batizados como Burio-
lestes schultzi e Ixalerpe-
ton polesinensis, o animais 
pré-históricos são do perío-
do triássico, ou seja, de mais 
de 320 milhões de anos. Eles 
foram achados pelos pesqui-
sadores da Universidade Lu-
terana do Brasil (Ulbra) em 
Canoas, Porto Alegre, e da 
Universidade de São Paulo 
(USP) em Ribeirão Preto, se-
gundo a Agência Ansa.

A descoberta também 
foi publicada na revista cien-
tífica norte-americana Cur-
rent Biology. “Esses fósseis 
brasileiros trazem um novo 
cenário evolucionário para 
o início da irradiação dos 
dinossauros e abrem espaço 
para novas e desafiadoras 
questões”, afirmou Sérgio 
Furtado, professor da Ulbra.

Segundo ele, a qualida-
de do material fóssil é rara-
mente encontrada e pode ser 
considerada um achado, já 
que traz informações funda-
mentais para o entendimen-
to da origem e evolução dos 
dinossauros.

“Com esse material, é 
possível dizer que os dinos-
sauros e seus precursores 
viveram lado a lado, e que 
a ascensão dos dinossauros 
foi mais gradual, não uma 
rápida explosão de diver-
sidade, levando outros ani-
mais da época à extinção”, 
completou Max Langer, pa-
leontólogo da USP.

Os nomes dos fósseis 
são uma forma de homena-
gear os locais onde os ani-
mais foram descobertos e o 
paleontólogo gaúcho César 
Leandro Schultz.

Da Ansa Brasil

Pré-históricos 
são do período 
triássico e 
foram achados 
em São João do 
Polêsine, na 
região central 
do Rio Grande 
do Sul

O pouso inédito do An-
tonov Mriya An-225, o maior 
avião do mundo, na pista de 
Viracopos, em Campinas (a 
93km de São Paulo), atraiu 
curiosos que desembarcavam 
no aeroporto e até famílias 
que viajaram só para ver a ae-
ronave. 

Estima-se que ao menos 
duas mil pessoas se posicio-
naram próximo à cabeceira 
15 em busca da melhor ima-
gem da aeronave, que tocou o 
solo campineiro exatamente 
às 11h02 desta segunda-fei-
ra, 14, debaixo de chuva fina. 
Nem mesmo os sapatos e 
roupas cheios de barro tira-

ram a euforia de apaixonados 
pela aviação e de curiosos que 
vieram de todo Estado de São 
Paulo. Uma hora depois da 
chegada do Antonov, muita 
gente ainda visitava o aero-
porto para registrar a presen-
ça do avião mesmo de longe.

A família de Pablo Henri-
que Santiago, de 14 anos, acor-
dou às 6h30 em Itu (a 47 qui-
lômetros de Campinas), pegou 
a estrada e chegou a tempo 
para ver o pouso da aeronave. 
Pablo estava acompanhado 
pelos pais, pela irmã Isabela, 
de 8 anos, pela avó e pela tia. 
“É algo que eu nunca vou me 
esquecer. Adoro a aviação e 
não poderia deixar passar esta 
oportunidade. Valeu muito a 
pena”, diz, mostrando os tênis 

sujos de barro. O adolescente 
ressalta que quer seguir a car-
reira e a ideia é se inscrever 
para o curso de comissário de 
bordo. “Ele até já faz curso de 
inglês”, interrompe a avó Ma-
ria Estela, toda orgulhosa.

O engenheiro civil Lucas 
Costa veio de Salto (a 42 qui-
lômetros de Campinas) junto 
com a namorada Elen e a mãe 
dela, Raquel. “É o maior avião 
do mundo, não poderia deixar 
de vê-lo. Imaginava que era 
grande, mas ao vivo é muito 
maior do que eu imaginava. 
Uma obra maravilhosa da en-
genharia”, elogia. Até mesmo 
os passageiros que desembar-
cavam em Viracopos durante 
a permanência da aeronave 
ucraniana em Campinas apro-

veitaram a chance de regis-
trar o Antonov.  Soubemos 
da presença do maior avião 
do mundo em Campinas pelo 
comandante do nosso voo, 
que veio do Rio de Janeiro. 
Passamos por ele lá na pista 
e registramos”, comenta José 
Felipe Vieira. “Realmente a 
envergadura das asas impres-
siona”, diz o amigo Evandro 
Aguiar. Ambos chegaram por 
volta das 12h50 no voo 4015 
da Azul, mais de uma hora 
depois do pouso do Antonov. 
O diretor de operações de Vi-
racopos, Marcelo Mota, conta 
que uma operação especial foi 
montada a partir da madruga-
da para receber o avião. “Foi 
um momento histórico para a 
aviação e Campinas. Fizemos 

um planejamento para con-
trolar o fluxo de pessoas, que 
sabíamos que seria imenso”, 
comenta. Mota lembra que o 
Antonov ocupa uma área re-
servada para três cargueiros 
normais e diz que teve de re-
forçar a equipe que auxiliou o 
piloto da aeronave durante o 
trajeto da pista até o hangar. 
A manobra durou cerca de 10 
minutos e, durante o tempo, 
Viracopos teve o espaço aéreo 
fechado, sem pousos ou deco-
lagens. Ele mede 84 metros de 
comprimento, com 88 metros 
de envergadura (distância en-
tre as pontas das asas). Seu 
peso é de 175 toneladas sem 
qualquer carga, inclusive com-
bustível. O avião foi construí-
do na época da Guerra Fria.

Famílias viajam para ver o Antonov pousar
MAIOR AVIÃO DO MUNDO

Ivan Lopes
Especial para Agência Estado

Matheus Minotto tem ape-
nas 11 anos, mas o entusiasmo 
do aluno do Sesi de Criciúma (SC) 
com o projeto que ajudou a de-
senvolver é tão envolvente que 
fica impossível um visitante da 
Olimpíada do Conhecimento não 
acabar se unindo por alguns mi-
nutos à concentração de curiosos 
em frente ao seu estande. O pro-
jeto apresentado por ele e outras 
cinco crianças e seis adultos da 
mesma unidade do ensino técni-
co é uma solução para reduzir o 
número de mortes de abelhas no 
período do inverno.

“A gente viu que no inverno 
40% a 90% das abelhas morrem. 
Fomos na casa de um apicultor 
que já usava esta ideia e vimos 
que dá certo”, disse, atropelan-
do as palavras diante da empol-
gação. A estratégia que o grupo 
do Sul, região que sofre constan-
temente com o frio, foi um bloco 
de concreto que tem um aque-
cedor instalado internamente. 
O invento é colocado debaixo 
das colmeias evitando que, para 
se aquecerem, as abelhas usem 
toda a sua energia se movimen-
tando dentro do espaço. “Como 
a colmeia, neste período, fica 
abaixo de 34ºC elas se debatem 
para se aquecer e perdem ener-

gia. Para reabastecer precisam de 
alimento e no inverno morem de 
forme porque tem pouco alimen-
to”, explicou o pequeno inven-
tor. Cleber Júnior é  professor de 
educação tecnológica da equipe 
catarinense e não esconde o or-
gulho do pequeno Matheus. Ele 
explicou que a equipe foi forma-
da pelos destaques entre os alu-
nos e que a pesquisa foi inspirada 
no tema definido para o Festival 
e Torneio de robótica deste ano 
– animais aliados ao homem – e 
pela realidade climática da região 
em que vivem. “A solução do blo-
co de concreto é ainda mais ba-
rata para o apicultor que se for 
optar por um sistema de colmeia 
aquecida vai gastar entre R$ 200 
e R$ 300. O bloco custa cerca de 
R$ 13”, acrescentou.

Na Olimpíada do conheci-
mento que acontece em Brasília 
até o domingo equipes de vários 
estados trouxeram experiências 
com o mesmo tema para compe-
tir na modalidade de Robótica. 
Além da pesquisa, cada equipe 
será avaliada pela lista de valo-
res do grupo como trabalho em 
equipe e busca pelo saber, e os 
juízes darão nota ainda ao robô 
criado pelos alunos e outra nota 
para a desenvoltura deste robô 
em uma pista com 15 missões 
montadas com peças de lego – 
todas envolvendo situações com 

Evento debate mortes de abelhas no inverno
OLIMPÍADA DO CONHECIMENTO

Carolina Gonçalves
Da Agência Brasil

animais, como alimentar um pan-
da e salvar um tubarão. Cleber 
Júnior explicou que a Olimpía-
da do Conhecimento é uma fase 
inaugural de um torneio nacional 
e internacional que é o foco des-
tes alunos. Depois do resultado 
aqui em Brasília começam fases 
regionais que vai resultar em uma 
final com os melhores nomes para 
disputar internacionalmente em 
nome do Brasil. Enquanto essa 
nova etapa não começa, é impos-
sível não observar que a robótica 

rouba a atenção da maior parte 
dos visitante no evento. Ainda 
que outras modalidades tenham 
espaço especial para o público. A 
tecnologia já chama atenção na 
entrada do superestande monta-
do em frente ao Ginásio Nilson 
Nelson, na região central da ci-
dade. Júlia Parreira de Carvalho, 
de 9 anos, parecia hipnotizada 
acompanhando a máquina que 
desenhava o personagem que 
ela escolheu em um computador 
com direito a todos os detalhes. 

Matheus Minoto conheceu ideia bem-sucedida de um apicultor

FOTO: José Cruz/Agência Brasil



Protocolo...: 2016 - 061018
Responsavel.: MARCOS ANTONIO UGULINO DE 
ARAUJO
CPF/CNPJ....: 056282254-28
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            478,25
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 059416
Responsavel.: MISTURA NORDESTINA COM. ALI-
MENTOS L
CPF/CNPJ....: 024290173/0001-50
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.185,60
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 059439
Responsavel.: MISTURA NORDESTINA COM. ALI-
MENTOS L
CPF/CNPJ....: 024290173/0001-50
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            256,20
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 059440
Responsavel.: STARGAZ FIRE COMERCIO SERVI-
COS EIRE
CPF/CNPJ....: 022762764/0001-57
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            441,14
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 059345
Responsavel.: VANEIDE CHAVES DE QUEIROZ
CPF/CNPJ....: 623830602-59
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            155,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 058862
Responsavel.: EMPRESA EMPRESA DE PRREMOL-
DADOS S/A
CPF/CNPJ....: 009138462/0001-44
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.261,71
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 060937
Responsavel.: EMPRESA EMPRESA DE PRREMOL-
DADOS S/A
CPF/CNPJ....: 009138462/0001-44
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          9.015,65
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 060931
Responsavel.: JULIO NETO DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 048647664-28
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          5.452,97
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 060775
Responsavel.: MANOEL FERREIRA DANTAS
CPF/CNPJ....: 376398894-72
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.808,38
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 060913
Responsavel.: ROCIANNA ALVES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 010316563/0001-47
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          2.806,28
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 060979
Responsavel.: ROCIANNA ALVES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 010316563/0001-47
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          2.933,67
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 060982
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,  16/11/2016
----------------------------------------

Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO
- Titular -

 Responsavel.: BENEDITO FRANCA DE SOUZA
CPF/CNPJ....: 248392481-68
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            112,02
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 054995
Responsavel.: BEZERRA E TOLEDO COMERCIAL 
LTDA ME
CPF/CNPJ....: 015547635/0001-80
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.433,44
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 060995
Responsavel.: CONSORCIO  ACAUA
CPF/CNPJ....: 012849028/0001-87
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$         28.764,72
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 059545
Responsavel.: CONSTRUTORA VIA MAIS EIRELI - ME
CPF/CNPJ....: 024506740/0001-62
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            319,42
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 061045
Responsavel.: CRESCER COM VAREJ DE TINTAS 
E MAT
CPF/CNPJ....: 022655931/0001-60
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.962,98
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 058035
Responsavel.: CRESCER COM VAREJ.TINTAS E 
MAT.PINT
CPF/CNPJ....: 022655931/0001-60
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            966,84
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 058628
Responsavel.: EDVANDRO COSTA OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 964211266-34
Titulo......: CED CRE BAN IND  R$         23.627,35
Apresentante: CLS ORGANIZACAO E ADMINISTRA-
CAO DE
Protocolo...: 2016 - 059257
Responsavel.: ESCOLA BRASILEIRA DE ESTUDOS 
CONSTI
CPF/CNPJ....: 006941531/0001-65
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            900,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 059398
Responsavel.: GLAUCUS RAPHAEL ALMEIDA DE 
OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 056683934-29
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.141,46
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 059471
Responsavel.: GUIRAJE COMERCIO DE EMBALA-
GENS LTDA
CPF/CNPJ....: 020203479/0001-70
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          4.551,70
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 058609
Responsavel.: H G M CONSTRUTORA LTDA
CPF/CNPJ....: 000231008/0001-69
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            413,50
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 058899
Responsavel.: KENIA THEGEANE ARAUJO DANTAS
CPF/CNPJ....: 044685124-82
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.000,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 059529
Responsavel.: KIDEL CIA
CPF/CNPJ....: 020226142/0001-89
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            695,10
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB

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

VETOR EMPREENDIMENTO LTDA (EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL) - CNPJ/CPF Nº 10.280.383/0001-
52.  Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu 
a Licença Prévia nº 3469/2016 em João Pessoa, 14 de outubro de 2016 - Prazo: 365 dias. Para a 
atividade de: Edificação Tipo Flat contendo 43 (quarenta e três) unidades com Sistema de Esgota-
mento Sanitário interligado a rede pública da Cagepa. Na(o) - AV CABO BRANCO, 3033, QD. 20 LT. 
328 - CABO BRANCO Município: JOÃO PESSOA - UF: PB.  Processo: 2016-005691/TEC/LP-2773.

VETOR EMPREENDIMENTO LTDA (EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL) - CNPJ/CPF Nº 10.280.383/0001-
52.  Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu 
a Licença Prévia nº 3470/2016 em João Pessoa, 14 de outubro de 2016 - Prazo: 365 dias. Para 
a atividade de: Edificação Tipo Flat contendo 53 (cinquenta e três) unidades com Sistema de 
Esgotamento Sanitário interligado a rede pública da Cagepa. Na(o) - RUA VEREADOR ANTONIO 
PESSOA DA ROCHA, 90 - CABO BRANCO  Município:  JOÃO PESSOA - UF: PB. Processo: 
2016-005694/TEC/LP-2774. 

TÚLIO CÉSAR DE PAIVA CHAVES, CPF nº 008.438.344-55, torna público que requereu à SEMA-
PA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo/PB – a licença ambiental de 
INSTALAÇÃO para o imóvel comercial/industrialque será construído no LOTE 08, da QUADRA 11, 
do LOTEAMENTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, em Cabedelo/PB.

LUCIANO LIMA DE QUEIROGA,CPF nº 789.156.514-72, torna público que recebeu da SEMAPA 
– Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo/PB – a licença ambiental de 
OPERAÇÃO nº 0360/2016, válida até 02/11/2020, para o imóvel comercial construído no LOTE 
10, da QUADRA 11, do LOTEAMENTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, em Cabedelo/PB.

A JR ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO, VIDROS, FAB., INST. E MANUT. LTDA-EPP,CNPJ nº 
19.797.815/0001-71, torna público que requereu à SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pes-
ca e Aquicultura de Cabedelo/PB – a licença ambiental de OPERAÇÃO para o imóvel comercial/
industrial construído no LOTE 32, daQUADRA 20, do LOTEAMENTO PARQUE ESPERANÇA, 
em Cabedelo/PB.

Leandro dos Santos Silva, torna público que requereu a SEMAM – Secretaria de Meio Ambiente 
a Licença de Operação, para Leandro dos Santos Silva Temaki EIRELI, inscrito no CNPJ de n° 
21.510.154/0001-01 situado na Rua Lindolfo Jose Correia das Neves, 447 no Bairro Jardim Oceania, 
CEP 58037-305 -Município de João Pessoa - PB .

FRANCISCO FURTADO NETO -ME – CNPJ/CPF Nº 11.308.879/0001-50.  Torna publico que  a 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, EMITIU  a Licença de Opera-
ção Nº 3239/2016, em João Pessoa 21 de Setembro de 2016, prazo: 730 dias para atividades de: 
Fabricação de conservas de frutas hortaliças e legumes e polpa de frutas, exceto concentrado, no 
Sítio Riacho Zona Rural de Vieirópolis. Na (o) Sítio Riacho Zona Rural Município: VIEIROPOLIS/
PB. PROCESSO Nº  2016-005110/TEC/LO-2820. 

VERDEBRITA BENEFICIAMENTO E COMERCIO DE MINÉRIOS LTDA, COM CNPJ 07513293/0004-
00, LOCALIZADA NO SITIO ANTAS DO SONO, RODOVIA PB 055, KM 62, ZONA RURAL DE 
SOBRADO-PB. VEM TORNA PÚBLICO QUE REQUEREU JUNTO A SUDEMA NA DATA DE 
13/04/2016 TENDO SIDO FORMADO O PROCESSO SUDEMA DE N.2016-002288/TEC/LO-1949  
QUE TEM COMO OBJETO A RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO DE N. 4746/2014 
EMITIDA EM FAVOR DA MINERAÇÃO JOÃO PESSOA LTDA COM A MUDANÇA DE RAZÃO 
SOCIAL PARA VERDEBRITA BENEFICIAMENTO E COMERCIO DE MINÉRIOS LTDA, COM 
CNPJ 07.513.293/0004-00. 
  

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS

 RATIFICAÇÃO - ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº AD00005/2016
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-

cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Adesão a Registro de Preço nº 
AD00005/2016, decorrente do processo licitatório modalidade Pregão Presencial nº 2.01.004/2016, 
realizado pelo PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE,  que originou Ata de Registro de 
Preços nº 2.01.003/2016 que tem como objetivo: Contratação de empresa registro de preços para 
prestação de serviços especializados na locação de cabines sanitárias para atender as necessida-
des da STTP (Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos).; RATIFICO o correspondente 
procedimento em favor de: Desentupidora e Limpadora Moderna Ltda. - R$ 34.800,00. Campina 
Grande - PB, 11 de Novembro de 2016. FELIX ARAUJO NETO - Diretor Superintendente.

 
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA – PB

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 025/2016

A Prefeitura Municipal de Prata – PB, através da Pregoeira abaixo transcrita, TORNA PÚBLICO e 
comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
nº. 025/2016, do tipo “Menor Preço”, objetivando a Aquisição de computadores. Data de abertura: 
25/11/2016 às 09h00min (Horário Local). Cópia do Edital e demais documentos pertinentes estarão 
à disposição no Setor de Licitações da Prefeitura de Prata, à Avenida Ananiano Ramos Galvão, s/
nº, Centro, no horário de expediente. Outras informações pelo Telefone (83) 3390-1109.

Prata, 14 de novembro de 2016
José da Silva Tavares – Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO
AVISO DE PREGÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 012/2016
OBJETO: Aquisição parcelada de pneus, destinados a frota de veículos, veículos locados e 

vinculados a Prefeitura Municipal de Curral Velho-PB.
TIPO: Menor Preço 
DATA DA ABERTURA: 29/11/2016 – Horário: 14:00 Horas
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: LEI 10520/02, LEI 8666/93.
Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos no prédio na sala de licitaçoes, situada na Rua 

Manoel Batista Sobrinho nº 20 – centro de Curral velho – PB. 
CURRAL VELHO, 14 de Novembro de 2016.

CLÁUDIO NOGUEIRA DOS SANTOS
PREGOEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURRAL VELHO
AVISO DE PREGÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 008/2016
OBJETO: Aquisição parcelada de pneus, destinados a frota de veículos, veículos locados e 

vinculados para o Fundo de Saúde Municipal de Curral Velho-PB.
TIPO: Menor Preço 
DATA DA ABERTURA: 29/11/2016 – Horário: 15:00 Horas
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: LEI 10520/02, LEI 8666/93.
Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos no prédio na sala de licitaçoes, situada na Rua 

Manoel Batista Sobrinho nº 20 – centro de Curral velho – PB. 
CURRAL VELHO, 14 de Novembro de 2016.

CLÁUDIO NOGUEIRA DOS SANTOS
PREGOEIRO

S I N T E C T – P B
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM CORREIOS E TELÉGRAFOS NA PARAÍBA, EM-

PREITEIRAS E SIMILARES.
A u t ô n o m o,  C l a s s i s t a   e  de  L u t a.

FUNDADO EM 08/12/1988 – CNPJ. 12.933.198/0001-45
RUA DUQUE DE CAXIAS, 105 - CENTRO – 
JOÃO PESSOA – PB        CEP 58010-820

FONES: 3533-1627 / 3533-1600  
Email: sintect.pb@sintectpb.com.br   Site: www.sintectpb.com

Face: www.facebook.com/sintectpb
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

REF.: Assembleia Geral Extraordinária do Sindicato dos Trabalhadores em Correios e Telégrafos 
na Paraíba, Empreiteiras e Similares.

Pelo presente Edital, o Secretário Geral do Sindicato dos Trabalhadores em Correios e Telégrafos 
na Paraíba – SINTECT-PB, nos termos que dispõe a Seção II do Estatuto Social da entidade, faz 
saber a toda a categoria profissional, em especial aos que estiverem em gozo de seus direitos de 
associados, que será realizada a Assembleia Geral Extraordinária da categoria, a realizar-se na 
Sede do sindicato, situada a Rua Duque de Caxias, 105 – Centro – nesta capital, a instalar-se nesta 
Quarta-feira, dia 23 de novembro de 2016, às 19:00h, tendo a seguinte ordem do dia: 1) Informes 
Gerais; 2) Debate sobre o processo de Reestruturação e Privatização da ECT e PEC 241; 3) Deliberar 
por Paralisação de 24 horas dia 25 de novembro de 2016; 4) Encaminhamentos. O quórum para 
instalação das Assembléia é de 50% (cinqüenta por cento) dos associados, no mínimo, quando se 
tratar de primeira convocação e, em seguida meia hora depois, com qualquer número. João Pessoa 
(PB), 14 de novembro de 2016.

Evandro Tavares de Farias.
Secretário Geral do SINTECT/PB

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAÍZ
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Locação de um veículo.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00018/2016.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Serra da Raiz: (RECURSOS SUS/PRÓPRIOS): 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02040 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.0009.2013 - 
3390.36.9900/3390.39.9900 10.301.0009.2014 - 3390.36.9900/3390.39.9900 10.301.0009.2052 
- 3390.36.9900/3390.39.9900.

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Serra da Raíz e:
CT Nº 00041/2016 - 13.09.16 - JOSMAL BORGES SOBRINHO - R$ 4.500,00.

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UIRAUNA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00033/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Silvestre Claudino, SN - Centro - Uirauna - PB, às 10:00 horas do dia 28 de Novembro de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de veículos tipo popular, 
destinados à secretaria Municipal de Saúde deste Município. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 024/2013. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 35342113.
Uirauna - PB, 14 de Novembro de 2016

FRANCISCO FRANCESNILDO ALMEIDA DA SILVA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00036/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Major José Fernandes, 146 - Centro - Uiraúna - PB, às 09:00 horas do dia 28 de Novembro de 
2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de veículos tipo 
popular, destinados à secretaria de Ação Social deste Município.. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 024/2013. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 35342808.
Uiraúna - PB, 14 de Novembro de 2016

FRANCISCO FRANCESNILDO ALMEIDA DA SILVA - Pregoeiro Oficial

PREFEITURA UNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016

A Prefeita do Município de São Vicente do Seridó, no uso de suas atribuições legais faz saber 
que, fará Concurso Público de Provas para todos os cargos, e de Provas e Títulos para os cargos 
do Grupo II, para cargos de provimento efetivo. O Edital contendo todas as informações encontra-
-se a disposição dos interessados no quadro de avisos da Prefeitura Municipal de São Vicente do 
Seridó e no site www.conpass.com.br. 

São Vicente do Seridó, 11 de Novembro de 2016
Maria Graciete do Nascimento Dantas

Prefeita Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
PROCESSO Nº. 2016/032854 PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 09025/2016.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO E/OU INSTITUIÇÃO FORMADORA SEM 
FINS LUCRATIVOS PARA EXECUÇÃO DA FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFISSIONAIS 
DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA.

Após análise realizada pela equipe de apoio, Pregoeira e Diretoria de Gestão Curricular, toda a 
documentação original apresentada está em conformidade com as exigências constantes no item 
15.5 do instrumento convocatório. Assim, ADJUDICO o item licitado do Pregão acima epigrafado em 
favor da empresa vencedora, qual seja para o item 01, UNEPI UNIÃO DE ENSINO E PESQUISA 
INTEGRADA LTDA, inscrita com o CNPJ: 07.134.096/0001-20.

João Pessoa, 14 de novembro de 2016.
Gláucia Kaline Alves da Fonseca Carvalho

Pregoeira Oficial da CSL/SEDEC

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N. º 09025/2016 PROCESSO ADM. Nº. 2015/032854

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO E/OU INSTITUIÇÃO FORMADORA 
SEM FINS LUCRATIVOS PARA EXECUÇÃO DA FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFIS-
SIONAIS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA.

Com base nas informações constantes no processo administrativo epigrafado e em cumprimento 
aos termos do art. 43, VI, da Lei n° 8.666/93, e alterações posteriores, ACOLHO o Parecer emitido 
pela ASSEJUR, HOMOLOGO o Pregão acima identificado, em favor da empresa: UNEPI UNIÃO 
DE ENSINO E PESQUISA INTEGRADA LTDA, inscrita com o CNPJ: 07.134.096/0001-20.a qual 
ofertou o seguinte preço pelo ITEM 1: valor unitário de R$ 219,35 (duzentos e dezenove reais e 
trinta e cinco centavos); perfazendo o valor total do item de R$ 813.788,50 (oitocentos e treze mil, 
setecentos e oitenta e oito reais e cinquenta centavos), com base no Decreto Municipal nº. 7.884/2013 
e Art. 4º, Inciso XXII, da Lei nº. 10.520/2002. Em consequência, fica convocado o proponente para 
assinatura da Ata de Registro de Preços, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo 
das sanções previstas no art. 81 da lei nº 8.666/93.

João Pessoa, 14 de novembro de 2016.
Edilma Ferreira da Costa

Secretária de Educação e Cultura.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA 

EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL 
Instrumento: Termo de Rescisão Unilateral do Contrato nº. 09005/2016;

Objeto: Sistema de Registro de Preços para AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA 
AS ESCOLAS E CREIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, BEM COMO SETORES ADMINIS-
TRATIVOS DA SEDEC.

Partes: Secretaria de Educação e Cultura do Município de João Pessoa e a Empresa CAVAL-
CANTE & CIA LTDA.

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 2015/081748, PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 09034/2015;
Signatários: Srª. Edilma Ferreira da Costa, pela Secretaria de Educação e Cultura e o Sr. Fausto 

Cavalcante da Silva Júnior.
Vigência: Fica rescindido o presente contrato a partir de 16 de novembro de 2016;

João Pessoa, 14 de novembro de 2016.
Edilma Ferreira da Costa 

Secretária de Educação e Cultura/PMJP

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA 

EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL 
Instrumento: Termo de Rescisão Unilateral do Contrato nº. 09030/2016;

Objeto: Sistema de Registro de Preços para AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA 
AS ESCOLAS E CREIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, BEM COMO SETORES ADMINIS-
TRATIVOS DA SEDEC.

Partes: Secretaria de Educação e Cultura do Município de João Pessoa e a Empresa CAVAL-
CANTE & CIA LTDA.

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 2015/081748, PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 09034/2015;
Signatários: Srª. Edilma Ferreira da Costa, pela Secretaria de Educação e Cultura e o Sr. Fausto 

Cavalcante da Silva Júnior.
Vigência: Fica rescindido o presente contrato a partir de 16 de novembro de 2016;

João Pessoa, 14 de novembro de 2016.
Edilma Ferreira da Costa 

Secretária de Educação e Cultura/PMJP

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL 
Instrumento: Termo de Rescisão Unilateral do Contrato nº. 09042/2016;

Objeto: Sistema de Registro de Preços para AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA 
AS ESCOLAS E CREIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, BEM COMO SETORES ADMINIS-
TRATIVOS DA SEDEC.

Partes: Secretaria de Educação e Cultura do Município de João Pessoa e a Empresa CAVAL-
CANTE & CIA LTDA.

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 2015/081748, PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 09034/2015;
Signatários: Srª. Edilma Ferreira da Costa, pela Secretaria de Educação e Cultura e o Sr. Fausto 

Cavalcante da Silva Júnior.
Vigência: Fica rescindido o presente contrato a partir de 16 de novembro de 2016;

João Pessoa, 14 de novembro de 2016.
Edilma Ferreira da Costa 

Secretária de Educação e Cultura/PMJP

WARWICK RAMALHO FARIAS LEITE - CNPJ/CPF Nº 288.272.604-04. Torna público que a 
SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação 
nº 3680/2016 em João Pessoa, 9 de novembro de 2016 - Prazo: 730 dias. Para a atividade de: 
EDIFICAÇÃO UNIFAMILIAR Na(o) – RUA MARIA DA PENHA R. DE LIMA, S/N, QD-143 LT-186, 
BESSA  Município: JOÃO PESSOA - UF: PB.  Processo: 2016-004373/TEC/LI-4949.

ALESAT COMBUSTÍVEIS S.A. – CNPJ Nº 23.314.594/0027-40, torna público que a SUDEMA – 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Autorização Ambiental nº 3494/2016 
em João Pessoa, 17 de OUTUBRO de 2016 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de Transporte de 
Combustíveis: gasolina, álcool, óleo diesel. Caminhões placas OWE3599, OWD6289/MYK5414, 
OWD6809/MZJ8097, OWE3439. Na(o) – EM TODO ESTADO DA PARAÍBA. Município: - UF: PB. 
Processo: 2016-003436/TEC/AA-3769.

João Pessoa > Paraíba > terça-feira, 15  de novembro de 2016Publicidade
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU

GABINETE DO PREFEITO
ADJUDICAÇÃO

Tomada de Preço n.º 001/2016
Nos termos do julgamento da licitaçãoTomada de Preço nº 001/2016, realizado pela Comissão 

Permanente de Licitação, através do relatório apresentado em 09 de Novembro de 2016, o qual 
encontra-se em total conformidade com a Lei Federal n.º 8.666/93; ADJUDICAMOS a Presente 
licitação para a empresa:MOURA E ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME; 
CNPJ:18.127.470/0001-86,no valor de R$ 245.460,60 (Duzentos e Quarenta e Cinco Mil Quatro-
centos e SessentaReais Sessenta Centavos).

Gab. daPrefeitura Municipal de Pitimbu/PB, 11 deNovembro de 2016.
LEONARDO JOSÉ BARBALHO CARNEIRO

Prefeito de Pitimbu - PB
                             

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU

GABINETE DO PREFEITO
Nos termos do julgamento da licitação: Tomada de Preço 001/2016, feito pela Comissão Per-

manente de Licitação, através do relatório apresentado em 09 de Novembro de 2016, bem como, 
parecer jurídico atestando a legalidade do procedimento, em total conformidade com a Lei Federal 
n.º 8.666/93, fica decidido a:

HOMOLOGAÇÃO
Da Presente licitação em favor da empresa: MOURA E ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 

LTDA ME; CNPJ: 18.127.470/0001-86, no valor de R$ 245.460,60 (Duzentos e Quarenta e Cinco 
Mil Quatrocentos e Sessenta Reais Sessenta Centavos).

Gab. da Prefeitura Municipal de Pitimbu/PB, 11 de Novembro de 2016.
LEONARDO JOSÉ BARBALHO CARNEIRO

Prefeito de Pitimbu - PB

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU

CONVOCAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2016

O prefeito do Município de Pitimbu, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais, 
CONVOCA a empresa: MOURA E ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME; CNPJ: 
18.127.470/0001-86 para assinatura do CONTRATO N.º 029/2016, da Tomada de Preços nº 001/2016 
no prazo de 05 (cinco) dias úteis, nos termos do item 11, subitem 11.1 do Edital. Maiores informações, 
no prédio sede da Prefeitura Municipal, localizado na Rua Padre José João, 31- Centro – PITIMBU/
PB, no horário de expediente normal de 08h00min as 12h00min.

Pitimbu-Pb, 14 de Novembro de 2016.
Leonardo José Barbalho Carneiro

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

INSTRUMENTO: TERMO ADITIVO Nº 01 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO 
Nº 2.05.077/2015/CPL/SEMAS/PMCG. PARTES:FMAS/SEMAS/PMCG E MODERNA LOCAÇÃO 
E EMPREENDIMENTOS LTDA.OBJETO CONTRATUAL: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
LOCAÇÃO DE CABINE SANITÁRIA (BANHEIRO QUÍMICO) MÓVEIS E CABINE SANITÁRIA PARA 
DEFICIENTE FÍSICO, COM FÁCIL ACESSO A CADEIRAS DE RODAS, NA CIDADE DE CAMPINA 
GRANDE. OBJETO DOADITIVO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO A PARTIR DE 16/11/2016, ATÉ 31 
DE DEZEMBRO DE 2016.DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:08 244 1019 2205 E OUTROS. ELEMENTO 
DE DESPESA: 3390.39. FONTE DE RECURSOS: 000/029. FUNDAMENTAÇÃO: ART. 57, I, § 1º, 
DA LEI Nº 8.666/93, ALTERADA. SIGNATÁRIOS: EVA GOUVEIA E ANTÔNIO ERIBERTO OLIVEIRA 
DE MENDONÇA.DATA DE ASSINATURA: 14 DE NOVEMBRO  DE 2016.

EVA GOUVEIA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00036/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Antonio Firmino - Centro Administrativo, 348 - Monte Santo - Picuí - PB, às 09:00 horas do dia 29 
de Novembro de 2016, licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: 
AQUISIÇÃO DE BALANÇAS PEDIATRICAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO 
TERMO DE REFERÊNCIA E DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 2.975/2011. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
005/2006. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3371-2126 – Ramal 34. / Email: pmp.cpl@gmail.com / Edital: www.picui.pb.gov.
br/licitacoes

Picuí - PB, 10 de Novembro de 2016.
JOSÉ GIANNI MEDEIROS COSTA - Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº 004/2016

OBJETO: Contratação de empresa para execução de reforma da escola Maria Baraúnas 
localizada na Rua Travessa Emília Leite do município de Boa Ventura, conforme especificações 
no edital e seus anexos.

REUNIÃO:  05 de dezembro de 2016 ás 13:00 h, na sede da Prefeitura (Horário local).
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na sala da CPL, localizada a Rua 

Emília Leite, nº s/n, Centro ,Boa Ventura – PB, em todos os dias úteis de segundas às sextas-
-feiras, das 8h às 12h.

Boa Ventura – PB,  14 de novembro de 2016.
LÍVIA MONIELY DE ALMEIDA DEODATO

PRESIDENTE DA CPL/ PMBV

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

 RESULTADO FASE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00009/2016
OBJETO: Contratação de empresa especializada nos Serviços de implantação de Pavimentação 

Asfáltica, tipo CBUQ, sobre as ruas: Padre Aristides, Odon Florêncio, Pedro Firmino, Alexandrino 
Alves, Major Inocêncio, José Vidal, João Nunes de Freitas, Nino Florêncio, João Batista, Vereador 
Francisco Chaves, José Ascendino de Farias, Francisco Galdino Ferreira e Antônio Tiburtino, todas 
no centro da Cidade de Água Branca – PB, numa área total de 30.252,48 m², conforme Projeto, 
Mapas, Relatório Fotográfico, Cronograma, Planilhas de Quantitativos e Preços Básicos em anexo.

LICITANTES INABILITADOS:
- CEDRO ENGENHARIA LTDA.
- COMERCIAL E CONSTRUTORA FENIX LTDA.
- SETHA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP.
Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da 

Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Comunica-se que, em não havendo interposição de 
recursos, a presidente da comissão informa que será fixado aos licitantes o prazo de oito dias úteis 
para apresentação de nova documentação, conforme preceitua o Art. 48, § 3º, da lei 8.666/93. 
Assim a próxima reunião para analise da nova documentação será realizada no dia 01/12/2016 ás 
09:30 horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto 
a Comissão Permanente de Licitação, Rua Sargento Florentino Leite, S/N - Centro - Água Branca 
- PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis.

Água Branca - PB, 11 de Novembro de 2016.
DANILA FIRMINO DE LIMA
Presidente da Comissão

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO
1º ADITIVO DE VALOR

REF: TOMADA DE PREÇOS 02.2015.
OBJETO: O presente TERMO ADITIVO tem por objeto, a supressão de 3% (três por cento) 

sobre o valor total do contrato de R$ 989.883,20 (Novecentos e Oitenta e Nove Mil Oitocentos e 
Oitenta e Três Reais e Vinte Centavos), no valor de R$ 29.406,30 (Vinte e Nove Mil Quatrocentos 
e Seis Reais e Trinta Centavos), totalizando o valor final do contrato de nº 00278/2015 datado de 
12.05.2015 de 960.476,90 (Novecentos e Sessenta Mil Quatrocentos e Setenta e Seis Reais e 
Noventa Centavos), objetivando a Contratação de empresa do ramo pertinente para Ampliação 
do Complexo Neurofuncional Maria Moura de Aquino, localizada na Rua Prefeito Manoel Lordão, 
s/n – Centro – Guarabira/PB, Regime de execução empreitada por preço unitário, tipo menor preço 
global, conforme Portaria nº 3.200, de 26 de Dezembro de 2013 do Ministério da Saúde

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA – Wellington Antonio Ro-
drigues de Oliveira. CONTRATADA: Plantel Planejamento Projetos & Construções Ltda – CNPJ: 
09.065.654/0001-78- Luis Carlos Lira Dionisio

JUSTIFICATIVA: No decorrer da execução da obra, houve a necessidade de adequar o quanti-
tativo de alguns itens contratados em razão da demanda da administração municipal em executar 
melhorias adicionais na execução da obra, acarretando assim na supressão e acréscimos de serviços 
da planilha inicialmente contratada.

REGIMENTO: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
DATA TERMO ADITIVO: 14/11/2016. 
OBS: Publique-se para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

Wellington Antonio Rodrigues de Oliveira - Gestor

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAÍZ
 AVISO DE HOMOLOGAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00018/2016, que objetiva: Locação de um 
veículo; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: JOSMAL BORGES 
SOBRINHO - R$ 4.500,00.

Serra da Raiz - PB, 12 de Setembro de 2016.
ADAILMA FERNANDES DA SILVA LIMA

Prefeita.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO 
PARCIALMENTE FRACASSADA E DESERTA

PROCESSO Nº. 17.069/2015
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.104/2016

OBJETO: AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS 
USINAS GERADORA DE GASES MEDICINAIS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.

A Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, através de sua Pregoeira Oficial, Srª. 
Juliana Pereira de Lima, torna público, para conhecimento dos interessados, que o certame acima 
deflagrou-se Fracassado ante a desclassificação das empresas por valor estar superior ao da 
cotação de preços para os lotes 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 15, 16 e 17 e Deserta ante 
a ausência de licitantes para os lotes 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22 e 23. 

João Pessoa, 14 de Novembro de 2016. 
Juliana Pereira de Lima

Pregoeira da CSL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE SAÚDE

A V I S O D E L I C I T A Ç Ã O
PROCESSO Nº 12.834/2019– PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.109/2016

DATA DE ABERTURA: 29/11/2016 – ÀS: 09:30h.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO 

CONTRA SINISTRO PARA A FROTA DO SAMU  (AMBULÂNCIAS E MOTALÂNCIAS) 
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 global por lote. O Edital ficará à disposição 
dos interessados no prazo prescrito na legislação pertinente, no site www.licitacoes-e.com.br, sob o 
número da licitação 653893, e no site http://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/licitacoes. Consultas 
com a Pregoeira e sua equipe de apoio, no HORÁRIO ÚNICO de 08h00min as 14h00h, no Fone: 
83. 3214-7937 ou pelo e-mail cel.smsjp@gmail.com. Fonte de Recursos: Ordinário / SUS. Funda-
mentação legal: Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 5.450/2005, Decreto Municipal nº 
4.985/2003 e 5.716/2006, e, subsidiariamente, Lei Federal nº 8.666/1993.

João Pessoa, 14 de novembro de 2016. 
Juliana Pereira de Lima 
Pregoeira Oficial da CSL

Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            632,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 057833
Responsavel.: PARAI COMPUTACAO GRAFICA 
COMERCIO L
CPF/CNPJ....: 001602074/0001-60
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            288,77
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 053842
Responsavel.: PATRICIA MARIA TAVARES CABRAL
CPF/CNPJ....: 602018004-20
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            141,87
Apresentante: PROCURADORIA GERAL FEDERAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 059906
Responsavel.: PEIXOTO DE PROD DESC LTD
CPF/CNPJ....: 001201132/0001-44
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            985,60
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 059527
Responsavel.: ROBERTO CORREIA DA SILVA-ME
CPF/CNPJ....: 011983863/0002-23
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            200,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 059497
Responsavel.: STAR CENTER CLINICA DE ESTE-
TICA LTD
CPF/CNPJ....: 010365123/0001-80
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            500,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 059177
Responsavel.: TALITA DE OLVEIRA LIMA TAVARES
CPF/CNPJ....: 020271594/0001-82
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            290,10
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 058374
Responsavel.: WILAMAS NASCIMENTO SILVA
CPF/CNPJ....: 089439604-84
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$             98,58
Apresentante: ORG LIRA DE PROD ELET LTDA
Protocolo...: 2016 - 059084
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,  15/11/2016
----------------------------------------

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.: ANDERSON SOLTO BARROS
CPF/CNPJ....: 012897979/0001-21
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            109,56
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 058468
Responsavel.: ARUANA CONSTRUYO E INCORPO-
RAYO LTDA
CPF/CNPJ....: 013505660/0001-76
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          3.007,47
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 059777
Responsavel.: CONSORCIO ACAUA
CPF/CNPJ....: 012849028/0001-87
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            225,35
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 053591
Responsavel.: E R V PARAIBA COMERCIO DE ACES
CPF/CNPJ....: 018411671/0001-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            243,64
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 059788
Responsavel.: FRIGORIFICO ALIANCA LTDA
CPF/CNPJ....: 020392003/0001-25
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          9.331,50
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 058681
Responsavel.: JOSE FABIO DE SOUZA SANTOS
CPF/CNPJ....: 029385844-66
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             50,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 059107
Responsavel.: JOSEILTON NUNES DE MELO
CPF/CNPJ....: 022727034-70
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            269,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 059249
Responsavel.: LEANDRO FERREIRA DE SOUZA - ME
CPF/CNPJ....: 022438641/0001-65
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            500,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 059350
Responsavel.: MARCOS ANTONIO DE ARAUJO SILVA
CPF/CNPJ....: 603549504-44
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