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l Desembargador João Alves é eleito presidente do TJPB. Página 3

l Cagepa realiza obras no sistema de esgotos de Monteiro. Página 7

l Documentário sobre Pedro Osmar será lançado hoje no Bangüê. Página 9

l Manifestantes invadem a Câmara e pedem intervenção militar. Página 13
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Unicef distribui 
kits para famílias

Assembleia aprova
Distrito Industrial 
do Turismo da PB

objetos para atividades 
de estimulação sensorial 
vão auxiliar no tratamento 
dos bebês.  PÁGINA 5

Projeto autoriza o Exe-
cutivo a destinar à Cinep as 
ações de gestão do antigo 
Polo Cabo Branco.  PÁGINA 4

Microcefalia
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PARATlETisMo  Após re-
corde de medalhas na tercei-
ra etapa do Circuito Loterias 
Caixa, atletas desembarcaram 
ontem na capital. PÁGINA 22

PAPAi noEl Ação de Natal 
dos Correios e Telégrafos é 
lançada oficialmente e deve 
distribuir 8 mil presentes 
este ano no Estado. PÁGINA 5

FEChADo  Assaí da BR-230 é 
interditado devido a infesta-
ção de pragas. Foram encon-
tradas baratas e até ovos com 
larvas de moscas. PÁGinA 6

Campanha

Fiscalização

2o Caderno

Expansão hoteleira

FOTO: Assessoria NacomRicardo e Temer, audiência positiva

Governador cobrou obras do terceiro eixo da Transposição do rio São Francisco 
e sugeriu medidas para distribuição dos recursos da repatriação. PÁGinA 3

Sitônio avalia 
o fenômeno Tite, que 

injetou entusiasmo e amor 
próprio na seleção de 

futebol do Brasil

Otávio Sitônio Pinto - Escritor

Presidente garante
rever rebaixamento 
fiscal da Paraíba

Esporte

Área é considerada a de maior 
potencial turístico do Estado

O senador Raimundo Lira (E) e o secretário de Estado de Infraestrutura, João Azevedo, participaram da audiência com Ricardo e Temer

Começa matrícula 
de alunos novatos

As escolas da rede esta-
dual de ensino estão matri-
culando novos alunos até o 
dia 30. Ano letivo começa 
em 6 de fevereiro. PÁGINA 8

rEDE ESTADUAL 
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Termina na próxima sexta-feira a cha-
mada COP22 – a vigésima segunda Conferên-
cia das Nações Unidas para o Clima, aberta 
no Marrocos, no último dia 7. Reunindo go-
vernantes e especialistas do mundo inteiro, 
a COP tem como principal objetivo definir o 
quadro para a implementação do Acordo de 
Paris, ou seja, chegar a um consenso sobre as 
regras que todos os países signatários terão 
que cumprir para tentar salvar o planeta. E 
qual é o objetivo do Acordo de Paris? Com 
base na ação conjunta de mais de 190 países, 
reduzir as emissões de gases de efeito estu-
fa a um nível que permita limitar o aumento 
médio da temperatura global e aumentar a 
capacidade das pessoas e dos ecossistemas 
na minimização dos impactos negativos da 
ação humana sobre o clima da Terra. 

Tudo parecia caminhar bem até que, 
um dia depois da instalação da conferência, 
ocorreu a vitória do candidato republicano, 
Donald Trump, à presidência dos Estados 
Unidos da América. A eleição de Trump in-
dica uma derrota na luta mundial contra as 
mudanças climáticas. O magnata deve im-
por uma política ambiental completamente 
contrária à praticada por Barack Obama e 
pelos principais líderes mundiais. O presi-
dente eleito, por exemplo, não acredita no 
aquecimento global. Diz que “o conceito de 
aquecimento global foi criado por e para os 
chineses” – em outras oportunidades, cha-
mou o tema de uma “farsa” feita pela China. 
O aquecimento global é provocado por emis-
sões humanas, segundo 97% dos cientistas. 
As consequências do efeito estufa já podem 
ser sentidas e são marcadas por grandes ex-

tremos climáticos, com temperaturas mais 
frias ou mais quentes que o normal.

O grande temor ocorre porque Trump 
prometeu em sua campanha cancelar o his-
tórico Acordo de Paris, selado pelos Estados 
Unidos recentemente em um encontro de 
Obama com Xi Jinping, presidente da China. 
As consequências deste ato para o mundo 
podem ser catastróficas. Há uma noção de 
que o governo Trump pode ser o “game over” 
para o clima. Por “game over”, entenda-se: 
seria o fim de jogo para estabilizar o aqueci-
mento a níveis abaixo de perigosos. 

É claro que não será tão fácil para o pre-
sidente eleito dos Estados Unidos abolir o 
Acordo de Paris: a lei só pode ser quebrada 
daqui a quatro anos, graças a uma cláusula 
feita exatamente para deter a ação de futu-
ros governantes. O que Trump pode fazer, 
contudo, é dificultar a implementação dele e 
relaxar na fiscalização, já que não há nenhu-
ma punição ou meta no acordo que visa di-
minuir as emissões de gases causadores do 
efeito estufa.

Há, no entanto, e apesar do futuro gover-
no americano, uma visão mais otimista. Na 
avaliação de vários cientistas, é Trump quem 
terá que mudar seu jeito de pensar. A agenda 
climática deixou de depender de apenas um 
país. O Acordo de Paris já tem 102 ratifica-
ções, e esses países não vão esperar pelos 
EUA. Uma economia baseada em energias 
renováveis representa uma fatia crescente 
do PIB e da geração de empregos, lá mesmo 
nos Estados Unidos. As convicções pessoais 
de Trump terão de se enquadrar a essa reali-
dade. Que assim seja!

Editorial

 As ameaças de Trump
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Artigo

Leva um cascudo quem não rir

 Hildeberto Barbosa Filho selecionou 
domingo passado algumas tiradas de Pau-
lo Francis. Pois hoje eu seleciono algumas 
tiradas de Luís da Câmara Cascudo, genial 
folclorista (e também professor, historiador, 
antropólogo, advogado, jornalista), patrimô-
nio cultural do Rio Grande do Norte, glória do 
Nordeste, orgulho do Brasil. São historinhas, 
causos, frases, pensamentos coletados por 
Diógenes da Cunha Lima (a narrativa é dele) 
para o livro “Câmara Cascudo, um brasileiro 
feliz”, na sua terceira edição, comemorativa ao 
centenário de nascimento do personagem, em 
1998. Vamos lá?

Os professores da Faculdade de Direito 
fazem pose para a fotografia clássica. Cascudo 
está no centro. Vira-se para um erudito pro-
fessor e comanda:

- Faça cara de inteligente. Depois pode 
voltar ao normal.

                                       * * *
Em outubro de 1973, José Américo de Al-

meida recebe em Natal o título de cidadania 
potiguar. Após a solenidade, o escritor parai-
bano manifesta o desejo de abraçar o amigo 
Cascudo, que não via há trinta anos. Sobe a es-
cadaria do sobrado da Junqueira Alves, senta-
se na frente de Cascudo e diz:

- Você está jovem, elegante, encantador.
- Quais são suas intenções, velho devasso? 

– rebate Cascudo.
José Américo riu e disse que Cascudo era 

o único homem no mundo capaz de brincar 
com ele desse jeito.

* * *
Foi apresentado a um figurão da diploma-

cia, no Itamaraty.
- Luís da Câmara Cascudo, Câmara Cascu-

do... parece que já ouvi falar no seu nome.
- O senhor é muito mais feliz do que eu. 

Estou absolutamente certo de que numa ouvi 
falar no seu.

                                       * * *
Um senhor de engenho mandou o escravo 

levar um bom cavalo para trazer o Dr. Antu-
nes. O escravo parou à porta do médico, bateu 
palmas. Saiu aquele pretão comprido, seco, de 
chambre. O escravo deduziu tratar-se de um 
mordomo.

- Quero falar com o “seu” doutor.
- Sou eu.
- Você é besta, moleque! Conheça o seu 

canto. Vá chamar o doutor!
                                       * * *
Confissões de um pecador:
“Quando o Papa Pio XII me fez Comenda-

dor da Ordem de São Gregório, eu pensei as-
sim: agora vejo o trabalho que vou dar a São 
Pedro. Eu, pecador profissional, e ele sem po-
der me botar pra fora do céu, porque sou da 
Ordem de São Gregório”.

                                       * * *
Cascudo em Estocolmo. Um insólito maî-

tre de hotel caminha, gesticula, faz pose, fala 
em inglês com forte sotaque. Cascudo não tem 
dúvida:

- De que parte do Ceara o senhor é?
- De Baturité.
                                       * * *
Cascudo deixou o curso da Faculdade de 

Medicina, que havia iniciado na Bahia, para 
se formar em Direito, em 1928. Perguntado 
porque tinha abandonado o curso médico, ele 
disse, sem hesitar:

 - A pedido dos doentes
                                       * * *
     “Não entendi” – dizia Cascudo – é a ex-

plicação orgulhosa do “não sei”,
                                        * * *
“A careta é a primeira arma defensiva in-

fantil.”
                                       * * *
“Evite apaixonar-se para não sofrer e 

morrer de dor. Morda os punhos, tome umas 
bebidas, mas não se entregue. Homem apaixo-
nado não tem defesa”.

                                       * * *
“Praga não serve, mas ajuda a raiva.”

São historinhas, causos, frases, pensamentos coletados por Diógenes da 
Cunha Lima para o livro ‘Um brasileiro feliz’, na sua terceira edição, de 1998”

 Martinho Moreira Franco - martinhomoreira.franco@.bol.com
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VAgAS nO FACEbOOk

A AudiêNCiA COm miCHel Temer

O presidente da AnoregPB, Ger-
mano Toscano está em Maceió 
no XVIII Congresso Brasileiro de 
Direito Notarial e de Registro que 
acontece até amanhã no Hotel Ritz 
Lagoa da Anta, quando celebram o 
Dia Nacional do Notário e do Re-
gistrador “Os serviços notarias e 
de registro são os de organização 
técnica e administrativa destina-
dos a garantir a publicidade, au-
tenticidade, segurança e eficácia 
dos atos jurídicos”, disse Toscano.

O Facebook tem mais de 30 
vagas em aberto no Brasil, 
mais especificamente para 
trabalhar no escritório de São 
Paulo, principal unidade da 
empresa na América Latina. As 
oportunidades são para áreas 
como comunicação, engenharia 
e vendas. Todas as vagas estão 
disponíveis na página de carrei-
ras do Facebook. A rede social 
procura, por exemplo, um ge-
rente de marketing.

Anthony Garotinho, ex-go-
vernador do Rio de Janeiro, 
foi preso ontem. Segundo juiz 
Glaucenir Silva de Oliveira, ele 
liderava fraude com mão de 
ferro, num pesado esquema 
de corrupção eleitoral no in-
terior do Rio de Janeiro. Nas 
redes sociais, a prisão de Ga-
rotinho foi comemorada por 
gregos e troianos. A defesa 
do ex-governador diz que a 
prisão é arbitrária e ilegal.

CAnCELAMEntO
A Diretoria Executiva da Orquestra Sinfônica da Paraíba informa que, por motivos de força maior, foi 
cancelado o concerto que estava previsto para hoje, às 20h30, na Sala de Concertos Maestro José Si-
queira, no Espaço Cultural, em João Pessoa. Estavam previstas composições de Tchaikovsky e Hummel 
no concerto, cuja nova data será anunciada brevemente.

A Legião da Boa Vontade promove anual-
mente a Campanha Natal Permanente da 
LBV — Jesus, o Pão Nosso de cada dia!, 
com o objetivo de oferecer um Natal digno 
e feliz a milhares de famílias em situação 
de vulnerabilidade social. Na Paraíba, a 
instituição vai beneficiar cidades do inte-
rior do Estado com centenas de cestas de 
alimentos. A iniciativa visa arrecadar mais 
de 900 toneladas de alimentos.

Enfim, aconteceu ontem a 
audiência do governador Ri-
cardo Coutinho com o presi-
dente Michel Temer. Foi cerca 
de uma hora e meia, onde 
foram discutidos os princi-
pais problemas do Estado. 
O governador apresentou 
ao presidente Temer uma 
pauta de reivindicações e de 
preocupações sua enquanto 
principal gestor do Estado, 
como a crise hídrica, rebai-
xamento da nota da Paraí-
ba, além de solicitar apoio 
para obras como o Hospital 
de Oncologia, em Patos, e 
o Metropolitano, em Santa 
Rita. Em entrevista à Rádio 
Correio, no início da tarde 
de ontem, Ricardo foi claro, 
sobre a polêmica em torno 
dessa audiência: “Não sou 
como umas figurinhas que 
trabalham pelo quanto pior, 
melhor. Não sou mesquinho, reacionário, quero o bem do Estado que tenho a honra de governar. 
Não posso aceitar que alguns tentem jogar o Estado no isolamento, sabotar os interesses da Pa-
raíba. Converso com todos aqueles que têm a responsabilidade de defender os nossos interesses. 
Eu destaco o papel do senador Raimundo Lira, que desde o início tem demonstrado compromisso 
de ajudar o governo a superar obstáculos”. O senador Lira, inclusive, acompanhou o governador na 
audiência, juntamente com os secretários João Azevedo e Luís Torres.

Ontem, as assessorias de imprensa de alguns de-
putados, como Benjamim Maranhão e Pedro Cunha 
Lima, fizeram circular releases com lamentações dos 
parlamentares pelo governador não tê-los levados à 
audiência. Possivelmente, queriam fingir de republi-
canos, como fizeram quando da visita do ministro ao 
viaduto, cujo recursos para obras teriam sido embar-
gados com apoios desses mesmos deputados.
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Ricardo discute pleitos da PB 
com o presidente Michel Temer 
Transposição e repatriação 
de recursos entraram na 
pauta do encontro

O governador Ricardo 
Coutinho (PSB) se reuniu, 
nessa quarta-feira (16), em 
Brasília, com o presidente 
da República, Michel Temer 
(PMDB), com o objetivo de 
discutir algumas demandas 
essenciais para a Paraíba. Na 
ocasião, foram abordados 
diversos temas como o ter-
ceiro eixo da transposição 
do Rio São Francisco, o re-
baixamento do Estado para 
acesso a financiamentos, 
recursos da lei de repatria-
ção referentes às multas de 
imposto de renda declarado 
no exterior, entre outros. O 
senador Raimundo Lira e o 
secretário de Infraestrutu-
ra, Recursos Hídricos, Meio 
Ambiente, Ciência e Tecno-
logia, João Azevedo, também 
participaram da reunião.

Após a audiência, Ricar-
do Coutinho observou que o 
encontro com o presidente 
Temer foi positivo e escla-
recedor. “Faço uma avalia-
ção positiva porque tive a 
oportunidade de encami-
nhar alguns pleitos do nosso 
Estado, como a necessida-
de da edição de um decreto 
presidencial conformando 
a poligonal do Porto de Ca-
bedelo para que tenhamos a 

No encontro com o presidente da República, o governador Ricardo Coutinho também se posicionou a respeito da reforma do Ensino Médio

capacidade de atrair grupos 
econômicos que queiram 
investir no porto, isso facili-
taria o trabalho do Governo 
do Estado. Também aborda-
mos a questão do terceiro 
eixo da transposição do Rio 
São Francisco pelo Vale do 
Piancó e o Sistema Adutor 
da Borborema cobrindo todo 
o Cariri e Curimataú. Com 
isso a Paraíba seria o Esta-

do mais beneficiado com a 
transposição, tendo a junção 
dessas obras com os mais de 
mil quilômetros de adutoras 
que estamos construindo”, 
comentou.

O governador adiantou 
que durante o encontro tam-
bém foi discutida a questão 
do rebaixamento do Estado 
para acesso a financiamen-
tos. “Não é justo com a Paraí-

ba esse rebaixamento da nota 
fiscal impossibilitando em-
préstimos. Somos um Estado 
que não paralisou nenhuma 
obra, que paga suas contas 
em dia e que está muito mais 
equilibrado que outros es-
tados, mesmo com todas as 
dificuldades. A Paraíba tem 
um empréstimo do Banco 
Mundial para o Cooperar que 
não podemos perder, além de 

um empréstimo pequeno de 
R$ 112 milhões. O presidente 
Temer se comprometeu em 
tratar este assunto com o mi-
nistro da Fazenda o quanto 
antes”, concluiu.

Repatriação
Ricardo ainda conver-

sou com o presidente sobre 
a reforma do Ensino Médio 
e os recursos da repatriação. 

“Eu sugeri que o presiden-
te delimitasse um tempo e 
conversasse com os interes-
sados, estabelecendo pon-
tes, antes de fazer a reforma 
do Ensino Médio. Esse é um 
momento em que é preciso 
investir na estabilização do 
País. O Brasil não aguenta 
mais um ano de instabili-
dade, não é uma tarefa fácil 
tocar os estados nessa cri-
se. Quanto à repatriação, 
eu mencionei ao presidente 
que ele poderia ter um papel 
protagonista nesse proces-
so, chamando os governado-
res, prefeitos, antes da de-
cisão do Supremo, na busca 
de compartilhar aquilo que 
é necessário. Acredito que 
esses recursos das multas 
de imposto de renda decla-
rado no exterior devem ser 
compartilhados para que o 
país possa ultrapassar esse 
momento complicado que 
está vivendo”, ressaltou. 

Transposição
Uma das principais co-

branças de Ricardo ao pre-
sidente foi um compromisso 
assumido em 2014, o tercei-
ro eixo da transposição do 
Rio São Francisco. “É uma 
obra de R$ 200 milhões que 
seria feita pela União, bem 
como o Sistema Adutor da 
Borborema”, disse o gover-
nador. (Com informações 
do portal ClickPB)

Com dez votos, o desem-
bargador João Alves da Silva foi 
eleito presidente do Tribunal de 
Justiça da Paraíba para o biênio 
2017/2018, em eleição disputada 
na manhã dessa quarta-feira (16), 
no Pleno do TJPB. Os cargos de vi-
ce-presidente e corregedor-geral 
de Justiça serão ocupados, respec-
tivamente, pelos desembargadores 
Leandro dos Santos (que obteve 12 
votos) e José Aurélio da Cruz (10 
votos). A sessão foi conduzida pelo 
presidente da Corte, desembar-
gador Marcos Cavalcanti de Albu-
querque, com votação secreta.

Sete desembargadores con-
correram à presidência do TJ. O 
segundo mais votado foi o de-
sembargador Joás de Brito Perei-
ra Filho, com oito votos. Houve 
ainda o registro de um voto nulo. 
Após o resultado da votação, o 
desembargador João Alves agra-
deceu pelos votos recebidos e pela 
confiança depositada.

“Tudo farei para honrar a mis-
são a mim confiada de conduzir o 

destino do Poder Judiciário do Es-
tado. São 706 mil feitos na Paraíba, 
mais de cem mil conclusos e cerca 
de 13 mil prontos para sentença. 
Conto com o apoio dos desembar-
gadores, juízes e servidores, para 
que possamos dar uma resposta po-
sitiva à sociedade e ao usuário dos 
serviços da Justiça”, afirmou.

Já o cargo de vice-presidente 
foi disputado por seis desembar-
gadores, dos quais o desembarga-
dor João Benedito foi o segundo 
mais votado: seis votos. Também 
foi registrado um voto nulo.

A eleição mais concorrida foi 
para a Corregedoria. Por apenas 
um voto de diferença, o desem-
bargador José Aurélio venceu o 
nome do desembargador Carlos 
Martins Beltrão Filho, que obte-
ve nove votos. Concorreram, ao 
todo, cinco desembargadores.

Na ocasião, também foram es-
colhidos os nomes dos desembar-
gadores a ocuparem outros cargos 
diretivos do Poder Judiciário.

Para conduzir a Escola Supe-

rior da Magistratura (Esma) no 
biênio que se segue, foi eleito, 
por unanimidade, o presidente do 
TJPB, desembargador Marcos Ca-
valcanti de Albuquerque.

Já a Ouvidoria Geral de Justiça 
da Paraíba ficará a cargo da desem-
bargadora Maria de Fátima Mo-
rais Bezerra Cavalcanti, escolhida, 
também de forma unânime, assim 
como a ouvidora substituta, Maria 
das Graças Morais Guedes.

Os demais membros (efetivos 
e suplentes) do Conselho da Magis-
tratura – além do presidente, vice 
e corregedor – também foram es-
colhidos. Integrarão o órgão os de-
sembargadores Frederico Coutinho, 
José Ricardo Porto e Graça Guedes. 
Como suplentes, os desembargado-
res Romero Marcelo, Fátima Bezerra 
e Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.

Por unanimidade, o desem-
bargador Oswaldo Trigueiro foi 
indicado, também, para membro 
substituto, categoria desembarga-
dor, do Tribunal Regional Eleitoral 
(TRE) da Paraíba.

João Alves é eleito presidente
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA

FOTO: Divulgação/ALPB
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Desembargador João Alves da Silva (C) assume a presidência do Tribunal de Justiça durante o biênio 2017-2018

A Câmara de Conciliação 
de Precatórios (Conprec) se 
reuniu na tarde dessa quar-
ta-feira (16), na sede da Pro-
curadoria Geral do Estado 
da Paraíba (PGE-PB), para 
analisar a relação definitiva 
dos credores que apresenta-
ram propostas de acordo di-
reto de precatórios inscritos 
no biênio 2006/2007, que 
deve ser publicada na edi-
ção do Diário Oficial do Es-
tado desta quinta-feira (17).

Na lista, além da rela-
ção nominal dos credores, 
constam também os valo-
res atualizados, já com o 
deságio de 40%, que serão 
pagos a cada um ainda este 
ano. Todos eles atenderam 
aos critérios do primeiro 
edital, lançado em setem-
bro pelo Governo do Estado, 
por meio da PGE,  destinado 
a precatórios inscritos no 
biênio 2006/2007. Foram 
formalizados 175 acordos 
e os créditos totalizam  R$ 
12 milhões, devendo propor-
cionar uma economia de R$ 4 
milhões ao Estado.

De acordo com o procu-
rador-geral do Estado, Gil-
berto Carneiro, presidente 
da Conprec, a homologação 
dos acordos relativos a este 
primeiro edital, ocorrerá 
nesta quinta-feira (17), às 
9h, em solenidade no Tri-
bunal de Justiça da Paraíba. 
Ele explicou que os credores 
dos  anos de 2006 e 2007 
que não se habilitaram em 
seus respectivos exercícios, 
não poderão se credenciar 
no período de inscrição que 
segue aberto para os de pre-

catórios inscritos no biênio 
2008/2009.

Carneiro lembrou que a 
redução do estoque de pre-
catórios vem sendo uma das 
prioridades do governador 
Ricardo Coutinho, que, ape-
sar da crise financeira e das 
crescentes quedas na arre-
cadação, foi o gestor que 
mais liberou recursos para 
pagamento desses créditos. 
No período de 2000 a 2010, 
o Governo repassou  R$ 55 
milhões, enquanto de 2011 
até agora, na atual gestão, 
foram pagos mais de R$ 600 
milhões em precatórios. 

Gilberto Carneiro disse 
ainda, que as propostas re-
lativas ao primeiro edital, 
destinado aos credores de 
2006/2007, já foram anali-
sadas pelos integrantes da 
Conprec, e serão homologa-
das em um ato solene con-
junto entre o Governo do 
Estado e o Tribunal de Jus-
tiça da Paraíba (TJPB), que 
vem acompanhando todo o 
processo.

Além do presidente Gil-
berto Carneiro, a Conprec 
tem como membros o pro-
curador-geral adjunto, Pau-
lo Márcio Soares Madruga, 
o corregedor da PGE, Sebas-
tião Lucena, e os procura-
dores do Estado Leonardo 
Ventura Maciel e Gustavo 
Nunes Mesquita. Além dos 
integrantes da Câmara, a re-
união contou com a presen-
ça do juiz Antônio Carneiro 
de Paiva Júnior, responsável 
pela homologação dos acor-
dos junto ao Tribunal de Jus-
tiça da Paraíba.

PGE analisa lista de 
credores habilitados 

ACORDOS DIRETOS
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Políticas

ALPB aprova criação do Distrito 
Industrial do Turismo da Paraíba

A Assembleia Legislativa 
da Paraíba (ALPB) aprovou, 
em sessão ordinária realizada 
nessa quarta-feira (16), a cria-
ção do Distrito Industrial do 
Turismo do Estado da Paraíba 
e autorizando o Poder Execu-
tivo a destinar a área do Polo 
Turístico Cabo Branco para 
a Companhia de Desenvolvi-
mento da Paraíba (Cinep). Du-
rante a sessão, os deputados 
aprovaram ainda projetos de 
lei e requerimentos constan-
tes na ordem do dia.

 O projeto aprovado pelos 
parlamentares foi enviado à 
ALPB pelo Governo do Estado, 
através da Medida Provisória 
(MP) 246/2016. De acordo 
com o Poder Executivo, o pro-
jeto do Polo Turístico estabe-
lecia a destinação da área para 
hotelaria, comércio, eventos, 
parques ecológicos, animação 
turística, campo de golfe, seto-
res residenciais e implantação 
de Parque Temático. Porém, 
as empresas vencedoras das 
ofertas públicas não cum-
priram suas obrigações do 
disposto na Lei nº 4.895/86, 
após publicação de editais, 
cujo objetivo foi o de atrair 
investimentos privados para a 
construção de equipamentos 
hoteleiros e turísticos. Para 
o Governo do Estado, o atual 
cenário de crise não permite 
que uma área de relevante im-
portância para a Indústria do 
Turismo continue sem a sua 
efetiva destinação.

O deputado estadual 
Gervásio Maia (PSB) afir-
mou que a atual gestão es-
tadual cumpriu com o que 
era de sua responsabilidade, 
levando urbanização àquela 
área, infraestrutura e tam-
bém a construção do Centro 
de Convenções da Paraíba. 
“Agora estamos vivendo um 
novo instante. A parte que 
cabia ao Governo do Estado 
está pronta. Falo da estrutura 
para receber os hotéis, que 
serão construídos no novo 
polo industrial do turismo na 
Paraíba”, ressaltou Gervásio. 
O parlamentar acrescentou 
que a área na qual foi ergui-
do o Centro de Convenções 
da Paraíba vem crescendo e 
com a aprovação da matéria, 
o Estado terá as condições, 
através da Cinep, de receber 
e discutir propostas com em-
presas que já se interessaram 
em construir hotéis e resorts 
e, desta forma, contribuírem 
com a economia da Paraíba. 
“O Estado a partir de agora 
está preparado para dar o 
primeiro passo na recepção 
de grandes empresas que 

têm o objetivo de construir 
equipamentos que vão gerar 
emprego e muita renda na 
Paraíba”, argumentou.

 O deputado Frei Anastá-
cio (PT) destacou que votou 
favorável à aprovação da MP 
por acreditar que a área desti-
nada ao Distrito Industrial do 
Turismo da Paraíba precisa de 
investimentos para alavancar 
a economia estadual. “Voto a 
favor desta Medida Provisó-
ria com muita tranquilidade 
por entender que aquela área 
precisa de desenvolvimento”, 
declarou Frei Anastácio.

 A deputa Estela Bezerra 
(PSB) explicou que a Cinep, 
por ser um órgão econômico, 
irá tratar de forma adequada 
e com embasamento jurídico 
a doação e venda de terrenos 
com base na lógica de valor 
visando atrair investimentos 
nacionais e internacionais. 
“Estamos falando do solo da 
Paraíba com o maior poder 
de atração turística, então 
não há nenhum dissenso em 
entregar à Cinep, pois ela tem 
o instrumental administrati-
vo para poder fazer as nego-
ciações com base na legisla-
ção”, destacou a deputada. 

CCJ aprova 21 matérias
A Comissão de Constitui-

ção e Justiça (CCJ) aprovou 21 
matérias em reunião nessa 
quarta, com destaque para o 
projeto que proíbe prazo para 
marcação de consultas, exa-
mes e outros procedimentos.

O projeto 926/16, do 
deputado Adriano Galdino 
(PSB), visa proibir que pa-
cientes cobertos por planos 
de saúde tenham tratamento 
diferenciado daqueles custe-
ados por recursos próprios.

Outro projeto aprovado 
foi o 963/16, do deputado 
Renato Gadelha (PSC), que 
torna obrigatória a instalação 
e manutenção de sistema de 
vigilância eletrônica nas cre-
ches privadas.

Extensionistas rurais 
Numa sessão especial 

que contou com a participa-
ção de deputados estaduais, 
técnicos e agricultores asses-
sorados pela Empresa de As-
sistência Técnica e Extensão 
Rural (Emater), procedentes 
de várias partes do Estado, a 
Assembleia Legislativa pres-
tou homenagem aos exten-
sionistas rurais, por ocasião 
do Dia Nacional do Extensio-
nista Rural. A iniciativa foi 
do deputado Buba Germa-
no (PSB), que contou com o 
apoio de parlamentares, e 
serviu para que eles tomas-
sem conhecimento dos traba-
lhos desenvolvidos visando o 
fortalecimento da agricultura 
familiar na Paraíba.

Área que pertencia ao Polo 
Turístico do Cabo Branco 
será destinada à Cinep

ESTADO DA PARAÍBA
POLÍCIA MILITAR

PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - PAD
CITAÇÃO POR EDITAL

A Comissão de Processo Administrativo Disciplinar designada pela a Portaria nº0001/2016-
-DP/1-PAD, publicada no Bol PM 0191/2016, de 14out2016, em funcionamento no Quartel do Comando 
Geral da Polícia Militar do Estado da Paraíba, situado a Praça Pedro Américo , S/N, Centro, nesta 
capital,  após  análise de todas as provas hábeis à formação de seu convencimento, acostadas à 
inaugural, a seguir referenciadas: Ofício Int nº 0031/2016/DivPMil, datado de 21/01/2016, do Ofício nº 
0004/2016-GDEX/HPMGER, de 15/02/2016, da Parte nº 0008/2016/DivPMil, de 29/01/2016, da Parte 
nº 0028/2015/DivPMil, de 28/12/2015, da Notificação nº 003/2016-DGP-DGP/1, do Ofício Circular nº 
0005/2016/GS/SEAD, de 24/02/2016, do Ofício Circular nº 0010/2016/GS/SEAD, de 29/03/2016, do 
Ofício Circular nº 0014/2016/GS/SEAD, de 27/04/2016, do Ofício nº 0320/2016-AG/1, de 31/05/2016, 
do Ofício Circular nº 0020/2016/GS/SEAD, de 28/06/2016, do Ofício nº 0392/2016-AESPA, datado de 
28/06/2016, do Ofício Circular nº 0024/2016/GS/SEAD, de 08/08/2016, do Ofício Circular nº 0025/2016/
GS/SEAD, de 08/08/2016, como também o teor dos documentos anexos ao Ofício Int nº 0363/2016/
DP, de 31out2016, com o objetivo de apurar a possível abandono de cargo atribuído ao funcionário, em 
vista da ausência  ininterrupta ao serviço, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no § 
1º do art. 149 da Lei Complementar estadual  nº 58, de 30 de dezembro de 2003, decide por INDICIAR:

 MARCOS TADEU DE SOUZA LEÃO, Redator, Matrícula nº 81.117-3, brasileiro, casado, RG 
22789 PMPB, portador do CPF 151.161.584-20,com endereço constante à rua Bartolomeu LuisTrocolli, 
bairro do Altiplano, nesta capital.

 IRREGULARIDADE: Abandono de Cargo em vista as faltas não justificadas ao serviço desde 
o dia 27 de dezembro de 2015 até 15 de setembro de 2016, nos termos dos artigos 126 e 127 da 
lei complementar estadual nº 58 de 2003, conformeconjunto probatório, supra elencado, ficando-lhe 
facultado apresentar defesa escrita no prazo de 10 (dez) dias, assegurando-lhe vista dos autos do 
processo nesta comissão.

Quartel do Comando Geral,
João Pessoa, 14 de novembro de 2016.

EDUARDO ALVES TEMÓTEO – Major QOC 
Presidente do Processo Administrativo Disciplinar

Do portal ClickPB

Cerca de vinte empresas 
que tinham a concessão de 
19 áreas públicas de um total 
de 600 hectares para cons-
truir hotéis no antigo proje-
to do Polo Turístico do Cabo 
Branco, lançado em 1988, 
vão ter que devolver as áre-
as devido às alterações pro-
vocadas com a aprovação da 
Medida Provisória 246/2016 
pela Assembleia Legislativa 
criando o Distrito Industrial 
do Turismo da Paraíba.

A MP autoriza a doações 
das áreas à beira-mar para 
a Companhia de Desenvol-
vimento da Paraíba (Cinep), 
voltadas para a construção 
de hotéis e similares para o 
desenvolvimento turístico.

As empresas Promhol, 
Siel, Thomaz Hotéis, Hotéis 

Vela e Mar, Acácias – Gepasa, 
Agitur, Brisa Mar Hotéis S/A, 
Hotel Serrano S/A, Hotel 
Tropicana S/A, Certa Cons-
truções S/A, Mardisa Hotéis 
S/A, Hotel Ouro Branco, Ho-
tel do Sol S/Am, Portal do 
Atlântico, Savarone S/A, Ma-
rina Residence, Sol Doura-
do Hotéis, Holanda Parque, 
Tempo Hotéis e a Companhia 
Brasileira de Eventos podem 
se habilitar novamente, se-
gundo o secretário executivo 
de Turismo do Estado, Ivan 
Burity. 

 De acordo com Ivan Bu-
rity, “na verdade, houve uma 
mudança no processo e as 
pessoas que concorreram no 
processo anterior poderão 
se habilitar neste. Ou seja, 
trocando em miúdos, efeti-
vamente eu não consideraria 
perda. Apenas as regras vão 

ser adaptadas à nova con-
juntura econômica e todos 
que quiserem poderão parti-
cipar novamente.” 

A intenção, segundo o 
secretário executivo de Tu-
rismo, é aumentar o número 
de leitos no setor hoteleiro 
da capital. “Nós temos ape-
nas 1/3 do total de leitos de 
Natal (RN). Lá tem 30 mil 
leitos enquanto aqui temos 
apenas 10 mil”, compara.

De acordo com Burity, a 
oferta pública anterior que 
destinou as áreas para o se-
tor privado estava defasada 
e, decorridos 28 anos, nada 
não saiu do papel. “As em-
presas argumentaram que 
a falta de infraestrutura e o 
fim de áreas de investimen-
tos impossibilitaram a cons-
trução dos hotéis”. 

Ivan Burity lembra que 

desde 2013 o governador 
Ricardo Coutinho dotou 
toda a área de infraestrutu-
ra construindo, inclusive, o 
Centro de Convenções no lo-
cal, que devido às dificulda-
des financeiras nada foi feito 
por parte do empresariado 
para aumentar a rede hote-
leira.  Ainda de acordo com 
Ivan Burity, a MP 246/2016 
é mais flexível e vai possi-
bilitar que empresas pos-
sam construir tudo no ramo 
hoteleiro. “Anteriormente, 
só era permitido construir 
hotéis. Agora, por exemplo, 
pode ser construído flat e 
apart-hotel”. 

Ivan Buriry, não sabe, 
no entanto, quais as regras 
que a Cinep vai adotar para a 
cessão das áreas públicas no 
Distrito Industrial do Turis-
mo da Paraíba.  

20 empresas vão devolver áreas públicas
Presidida pela deputada Estela Bezerra, Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa aprovou 21 matérias

FOTO: Divulgação/ALPB

As prioridades da pasta fo-
ram apresentadas pela gerente 
da célula orçamentária da SMS, 
Janiza Carvalho, em audiência 
pública realizada na CMJP, na 
manhã dessa quarta-feira (16)

 A Câmara Municipal de João 
Pessoa (CMJP) realizou, na manhã 
dessa quarta-feira (16), a primei-
ra audiência pública para discutir 
a Lei Orçamentária Anual (LOA) 
referente ao exercício financeiro 
de 2017. As prioridades da Secre-
taria Municipal de Saúde (SMS) 
e do Fundo Municipal de Saúde 
(FMS) foram apresentadas pela 
gerente da célula orçamentária 
da pasta, Janiza Carvalho, que 
destacou que o total de recursos 
previstos para a Saúde em João 
Pessoa, no próximo ano, será de 
R$ 657.187.520,00. 

A representante da SMS de-
talhou a evolução do orçamento 
geral municipal, que passou de 
R$ 934 milhões, em 2013, para 
mais de R$ 2,5 bilhões na previ-
são para 2017. Janiza Carvalho 
também comentou que a LOA 
define as ações e os recursos que 
serão utilizados pelo governo, e 
que este não pode executar ne-
nhuma despesa pública que es-
teja fora do orçamento. Por isso, 
algumas ações previstas no docu-
mento dependem do repasse de 
verbas estaduais e federais. Des-
se modo, o orçamento é elabo-
rado envolvendo todas as fontes, 
inclusive repasses do Estado, da 

União e de arrecadamentos es-
pecíficos. 

Dos valores destinados exclu-
sivamente para a SMS, em 2017, 
mais de R$ 537 milhões provêm 
do Sistema Único de Saúde (SUS) 
e R$ 86 milhões serão oriundos 
de recursos próprios do municí-
pio, através do FMS. 

Janiza Carvalho explicou que 
os valores do SUS são divididos 
em blocos. Na atenção básica, 
são previstas despesas para ações 
de saúde bucal, saúde da família 
e ações dos agentes comunitá-
rios de saúde. Na área de média 
e alta complexidade, a gestora 
destacou a manutenção dos ser-
viços ambulatoriais, serviços da 
rede de saúde mental, do Serviço 
de Atendimento Móvel de Ur-
gência (Samu) e das Unidades de 
Pronto Atendimento (UPAs) em 
João Pessoa; além da construção, 
reforma e ampliação de outras 
unidades de saúde. 

“Temos uma grande dificul-
dade de internamento de pa-
cientes com transtornos mentais 
e sintomas clínicos em hospitais 
gerais. Pela primeira vez, exis-
te a possibilidade de, se houver 
necessidade de complementação 
dos recursos, usá-los para inter-
nação adequada desses pacien-
tes”, afirmou. 

Para a assistência farmacêu-
tica básica, que, segundo ela, é 
um dos blocos mais restritos, as 
despesas orçadas para 2017 são 

para o programa de farmácias 
populares, o cultivo de plantas 
medicinais e fitoterápicos. Na vi-
gilância em saúde, destaca-se a 
manutenção e a implementação 
de ações de vigilância sanitária, 
de vigilância epidemiológica, de 
prevenção e controle de doen-
ças sexualmente transmissíveis 
(DSTs) e de vigilância ambiental.

Também são previstas polí-
ticas de gestão da Rede Escola e 
formação de profissionais para 
atuar no SUS, como também 
educação permanente para qua-
lificar os profissionais da Rede 
Municipal de Saúde. 

Instituto Cândida Vargas
Entre as pastas que expla-

naram sobre seus orçamentos 
para o próximo ano, esteve o 
Instituto Cândida Vargas (ICV), 
que, segundo a diretora-geral 
da maternidade, Ana de Lour-
des Vieira Fernandes, deverá 
contar com recursos na ordem 
de R$ 18.681.743.

Para o processo de humaniza-
ção, que inclui potencializar a as-
sistência às crianças recém-saídas 
do “método canguru” e as com 
microcefalia por meio de proces-
sos interdisciplinares com estimu-
lação sensorial e ludoterapia, foi 
destinada a quantia de R$ 4 mil. 
A vereadora Sandra Marrocos 
(PSB) acompanhou a explanação 
e questionou o valor. “É muito 
pouco”, avaliou a parlamentar.

SMS estima em R$ 657 milhões
RECURSOS PARA A SAÚDE EM 2017
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Projeto desenvolvido pela 
Unicef visa complementar 
o tratamento das crianças

Mães recebem kits em Campina
BEBÊS COM MICROCEFALIA

Através do projeto “Re-
des de Inclusão”, desenvolvido 
pelo Fundo das Nações Uni-
das para a Infância (Unicef) e 
parceiros, mães de bebês com 
microcefalia vão receber, hoje 
e amanhã, kits multissenso-
riais para a estimulação sen-
sorial das crianças, na cidade 
de  Campina Grande. Com o 
intuito de complementar o 
tratamento dos pequenos, ha-
verá palestras para orientar as 
famílias em como usar, no âm-
bito domiciliar, cada item con-
tido nos kits. Profissionais da 
Secretaria de Estado da Saúde 
da Paraíba, do Ministério da 
Saúde e da Unicef vão partici-
par do evento. 

Juntamente com a en-
trega dos kits, hoje também 
será realizado a instalação do 
Comitê Intersetorial e a co-
locação da pedra fundamen-
tal do Centro de Pesquisa e 
Atendimento às mulheres 
gestantes, famílias e cuidado-
res das crianças com a Síndro-
me Congênita do zika vírus 
(SCZv), mais conhecida como 
microcefalia. Dentro de cada 
kit serão disponibilizados dez 
objetos para as mães, além de 
um folder com instruções para 
sua utilização. 

Em Campina Grande, são 
atendidas 118 famílias, de di-
ferentes regiões da Paraíba, e 
a maioria dos bebês participa 
do projeto há alguns meses, e 
são atendidos  periodicamen-
te no Hospital D. Pedro I. Se-
gundo a assessoria da Unicef, 
o projeto tem parceria com a 
ONU e a Johnson & Johnson, e 
será organizado em três eixos 
estratégicos, que são: traba-
lhos direcionados às mães das 
crianças com microcefalia, aos 
profissionais da área de saúde, 
educação e proteção social e 
atenção integral e integrada, e 
atuação em rede.

Objetos dos kits
Todos os objetos dispo-

nibilizados são desenvolvidos 
para contribuir para a estimu-
lação dos bebês de uma forma 
prática, para que os responsá-
veis pelas crianças possam ter 
mais facilidade em utilizá-los 
sozinhos. Dentre os objetos, 
estão: tapete, para a estimu-

Rachel Almeida
Especial para A União

lação do desenvolvimento 
motor, visual e tático; rolo, au-
xiliando a posição de sentar e 
fortalecimento da musculatu-
ra das pernas, tronco e braços; 
placas com listras e “mamãe 
sacode”, com o intuito de esti-
mular o desenvolvimento mo-
tor e da visão. 

Além de lanternas, bolas  
e copos coloridos, estimu-
lando o desenvolvimento da 
visão; esponja e escova, para 
o desenvolvimento da percep-
ção de texturas diferentes no 
rosto; chocalho, pulseira e mó-
bile, para a estimulação moto-
ra, auditiva e visual; e colher 
para o desenvolvimento ade-
quado da língua da criança. 
Será entregue também uma 
sacola para transportar todo o 
material.

Avanço do zika vírus
De acordo com a assesso-

ria da Unicef, o Estado da Pa-
raíba é o terceiro no País com 
o maior número de casos con-
firmados, com 184 crianças 
com microcefalia. De 922 ca-
sos notificados, 180 continu-
am em investigação no Estado.  
Foram registrados 27 óbitos 
na Paraíba, sendo 18 confir-
mados para microcefalia.

Foram notificados 10.039 
casos no Brasil de zika vírus, 
até o dia 29 de outubro, de 
acordo com as definições do 
Protocolo de Vigilância do 
Ministério da Saúde. Desses 
casos, 2.106 foram confirma-
dos para microcefalia e/ou  
alteração do Sistema Nervoso 
Central (SNC) sugestivos de 
infecção congênita, e 4.842 
descartados. Continuam em 
investigação 3.091 casos. 

Programação do evento
A programação de hoje 

começa às 9h, no Clube Cam-
preste em Campina Grande, 
iniciando com o acolhimen-
to das famílias e convidados. 
Das 10h às 12h será a entre-
ga simbólica do kit de apoio 
às famílias, tendo uma pausa  
para o almoço até as 14h. 
Logo após, das 14h as 16h 
ocorrerá a apresentação do 
kit da criança no ambiente 
domiciliar ao Comitê Inters-
setorial do Redes de Inclu-
são, no Hospital D. Pedro I. 
E finalizando a programação 
do dia, terá o lançamento da 
pedra fundamental do Cen-
tro de Pesquisa  e a instala-
ção formal do Comitê Inter-
setorial, das 16h30 as 18h.

José Alves
zavieira2@gmail.com

Faça uma criança carente feliz 
neste Natal. Para que isso aconteça, 
basta você se dirigir a alguma agên-
cia dos Correios e Telégrafos e ado-
tar uma carta com o pedido do pre-
sente através da Campanha “Papai 
Noel dos Correios 2016”, até o dia 9 
de dezembro. Nos 27 anos de cam-
panha, os pedidos de presentes che-
gam a emocionar os padrinhos. Boa 
parte das crianças pedem ao Papai 
Noel dos Correios brinquedos, mas 
têm os que pedem material escolar, 
mochilas e até cesta básica para suas 
famílias. Este ano, a meta da campa-
nha é atingir 100% das cartas e en-
tregar cerca de 8 mil presentes. 

No ano passado a campanha 
foi considerada vitoriosa já que fo-
ram entregues 95% dos cerca de 5 
mil pedidos de presentes. “Cabe a 
nós, a sociedade, aos funcionários 
dos Correios e as empresas parcei-
ras atenderem os pedidos das car-
tas para que a campanha continue 
sendo positiva, ou seja, promovendo 
um “Natal Feliz” para as crianças de 
escolas públicas”, afirmou o diretor 
regional dos Correios no Estado da 
Paraíba, José Pereira da Costa Filho. 

A campanha regional 2016, foi 
lançada na manhã de ontem no au-

Campanha é lançada na capital
PAPAI nOEL dOS CORREIOS

FOTO: Edson Matos

Este ano, a meta da campanha é atingir 100% das cartas e entregar cerca de 8 mil presentes para alunos das escolas públicas

ditório da sede dos Correios no bair-
ro do Cristo Redentor, em João Pes-
soa, com a presença do Papai Noel 
(Sérgio Araújo). Na oportunidade, 
também foi lançado o selo oficial do 
Natal 2016, que tem a peça do Anjo 
Gabriel apresentando a imagem do 
arcanjo em posição de referência.

Para a campanha deste ano fo-
ram recebidas aproximadamente 
8 mil cartas de alunos de 50 escolas 
da rede pública estadual e municipal 
de áreas carentes de João pessoa, 
Campina Grande, Cajazeiras e Poci-
nhos. Segundo Pereira Filho, o País 
está passando por uma grande crise 
econômica, mas mesmo assim, espe-
ra que a sociedade paraibana e as 
empresas se sensibilizem com os pe-
didos das crianças. “É pretensão nos-

sa entregar os presentes das crianças 
até o dia 16 de dezembro”, disse.

Realizada há 27 anos, a cam-
panha tem como objetivo atender 
às cartas das crianças que se encon-
tram em situação de vulnerabilidade 
social e escrevem ao Papai Noel pe-
dindo presentes. Durante o evento 
foi realizada uma apresentação das 
crianças do Centro de Referência em 
Educação Infantil (CREI) Julian Nu-
nes, do Castelo Branco.

Segundo informações da em-
presa, em todo o País, nos últimos 
três anos, foram recebidas mais de 
2,8 milhões de cartas destinadas ao 
Papai Noel dos Correios. Desse total, 
1,9 milhão atendiam aos critérios da 
campanha, e mais de 80% delas fo-
ram adotadas.

João Pessoa
n Agência Mangabeira
n Agência Centro
n Agência Ponto de Cem Réis, 
Centro
n Agência Cruz das Armas
n Agência Epitácio Pessoa, Bairro 
dos Estados
n Agência Monteiro da Franca, 
Manaíra

n Agência Espaço Cultural, 
Tambauzinho
n Agência Cabo Branco
n Agência Mag Shopping, Manaíra
n Agência Shopping Sul, 
Bancários
n Agência Praça Sebrae, Bairro 
dos Estados
n Agência Torre
n Edifício-Sede dos Correios, 

Cristo Redentor
Campina Grande
n Sede dos Correios - Praça da 
Bandeira - Centro
Cajazeiras
n Agência de Cajazeiras, Rua 
Coronel Juvêncio Carneiro, 489
Pocinhos
n Agência de Pocinhos, Rua 
Antônio Vaz Ribeiro, 150

Pontos de apadrinhamento

Chico José
chicodocrato@gmail.com 

Reduzir o índice de ina-
dimplência no comércio de 
Campina Grande e atrair con-
sumidores para as compras de 
final de ano, é que o pretende a 
Câmara de Dirigentes Lojistas 
(CDL), com a campanha “Lim-
pe Seu Nome”, lançada desde 
a última segunda-feira, pela 
entidade. 6.857 campinenses 
integram a lista de devedo-
res do Serviço de Proteção ao 
Crédito. A CDL  espera, com a  
campanha, que esse número 
diminua em 19%.

A campanha é direciona-
da aos consumidores campi-
nenses que estão com seus no-
mes negativados junto ao SPC 
Brasil. A iniciativa, de acordo 
com o presidente da CDL-CG, 

Artur Almeida, tem como di-
minuir o número de inadim-
plentes e ao mesmo incentivar 
milhares de consumidores 
a utilizar os recursos do 13º 
salário, para quitar os débitos 
contraídos no comércio local. 

Almeida lembra que, 
além de quitar os débitos os 
consumidores ainda terão a 
oportunidade de efetuar no-
vas compras, aproveitando 
os desconhecidos que serão 
oferecidos pelas lojas de 
Campina Grande, como par-
te da campanha Natal Ante-
cipado. 

O presidente da CDL 
lembra que, os interessados 
em negociar a quitação de 
seus débitos podem se diri-
gir ao balcão de atendimento 
da entidade, localizado à Rua 
Barão do Abiaí, 24, centro. 

Uma parceria entre Ener-
gisa, por meio do projeto 
Nossa Energia, e o Instituto 
Professor Joaquim Amorim 
Neto (Ipesq), está benefician-
do famílias carentes que têm 
filhos com microcefalia com 
desconto na conta de luz, tro-
ca de lâmpadas e geladeiras e 
inclusão da família na Tarifa 
Social de Energia Elétrica.

De acordo com Renato 
Deladea, gerente de Qualidade 
e Projetos da Energisa, serão 
120 famílias atendidas em 72 
cidades paraibanas. “Fizemos 
o levantamento junto com o 
Ipesq e a Secretaria de Saúde 
do Estado para saber onde 
estavam essas famílias e quan-
tas pessoas iríamos atender”, 
explica.

 A equipe da Energisa já 

visitou os 72 municípios para 
avaliar a situação das geladei-
ras, das lâmpadas e o cadastro 
dessas famílias no Benefício 
de Prestação Continua (BPC) 
que concede desconto na con-
ta de luz. “Estamos indo de 
casa em casa para avaliar a ne-
cessidade de trocar o eletro-
doméstico e as lâmpadas por 
modelos mais eficientes que 
promovam menos consumo 
para essas famílias”, pontua 
Renato.

 Segundo o gerente os 
eletrodomésticos serão entre-
gues entre os dias 22 e 24 des-
te mês. “Isso trará um grande 
alívio, já que a maior parte 
dessas famílias é de baixa ren-
da e quanto menor for seu 
consumo de energia melhor 
para elas”, complementa.

José Alves
zavieira2@gmail.com 

O grupo Abayomi de 
Mulheres Negras da Paraíba 
estará realizando amanhã, 
a partir das 16h, no Parque 
Solon de Lucena (Lagoa), no 
Centro de João Pessoa, um ato 
político afrocultural contra 
o racismo e contra a violên-
cia às mulheres negras. O ato 
alusivo ao Dia da Consciência 
Negra será realizado em par-
ceria com diversas organiza-
ções da sociedade civil e ho-
menageia o primeiro ano da 
“Marcha das Mulheres Negras 
pelo Bem Viver - Nenhum Di-
reito a Menos!”.

A atividade contará com 
atrações culturais como a 
cantora paraibana Gláucia 

Lima e o Coco das Manas 
(grupo de percussão formado 
só por mulheres). O evento 
também terá três performan-
ces com atrizes da Paraíba. 

Segundo uma das or-
ganizadoras do evento, Jô 
Pontes, o ato tem o objetivo 
de chamar atenção da socie-
dade para a questão da vida 
das mulheres negras, diante 
dos dados alarmantes. As-
sim como em outros países, 
no Brasil as mulheres negras 
têm aparecido como maioria 
das vítimas em diversos indi-
cadores de violações de direi-
tos humanos. 

De acordo com pesquisa 
realizada pelo Instituto Patrí-
cia Galvão as mulheres negras 
são 58,86% das mulheres ví-
timas de violência doméstica. 

CDL-CG quer reduzir 
índice de inadimplência

Energisa vai trocar a 
geladeira de 120 famílias

Mulheres negras realizam 
ato público amanhã em JP

PARA COMPRAS dE FIM dE AnO PARCERIA COM O IPESQ COnTRA O RACISMO
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MP-Procon e Vigilância Sanitária 
Municipal interditam o Assaí em JP
Estabelecimento estava 
com baratas e produtos 
com validade vencida

O Programa de Proteção 
e Defesa do Consumidor do 
Ministério Público da Paraí-
ba (MP-Procon) e a Gerên-
cia de Vigilância Sanitária 
do Município de João Pessoa 
(GVS) interditaram, na ma-
nhã de ontem, o atacadista 
“Assaí”, localizado na BR-230, 
em João Pessoa.

De acordo com o geren-
te de Vigilância Sanitária do 
município, Alberto José dos 
Santos, o estabelecimento 
está infestado por pragas, 
como baratas, em pratica-
mente, todas as gôndulas. “A 
infestação de vetores está 
em vários locais e por isso 
será feita a interdição total 
até que o problema seja re-
solvido e o estabelecimento 
comprove que não há mais 
focos”, disse.

A equipe de fiscaliza-
ção do MP-Procon também 
encontrou produtos com 
validade vencida e avaria-
dos. Em caixas de ovos de 
codorna, por exemplo, fo-
ram encontrados ovos es-
tragados, quebrados e até 
larvas de moscas. Todos os 
produtos considerados im-
próprios para o consumo 
foram retirados das prate-
leiras e serão inutilizados. 

Segundo o promotor de 
Justiça e diretor do MP-Pro-
con, Francisco Glauberto 
Bezerra, o estabelecimento 
foi inspecionado devido ao 
grande número de denún-
cias feitas por consumido-
res. Ele disse que as fiscali-
zações em estabelecimentos 
comerciais são um trabalho 
contínuo e integram o pro-
jeto de que visa assegurar 
a saúde e a segurança do 
consumidor, prevenindo aci-
dentes de consumo. 

“Queremos, com isso, 
alertar a população so-
bre o direito que ela tem e 
conscientizá-la assim como 
conscientizar os responsá-
veis pelos estabelecimentos 
sobre o perigo que produ-
tos avariados e vencidos 
podem causar. Uma lata de 
milho amassada pode pro-
vocar botulismo e levar uma 
pessoa ao óbito; um produ-
to fora do prazo de validade 
pode estar estragado e se 
consumido, pode provocar 
intoxicações”, alertou.

O promotor de Justiça 
informou que foi instaura-
do inquérito para apurar 
os danos produzidos pelas 
irregularidades do ataca-
dista aos consumidores. O 
estabelecimento foi autua-
do e só será reaberto após 
nova inspeção da GVS para 
constatar se os problemas 
foram resolvidos.

Foto: Ministério Público

NOTA 

Em nota, divulgada ontem, a rede 
atacadista destaca que pauta suas 
ações no respeito ao cliente e atua 
de acordo com os órgãos de fiscali-

zação para garantir a qualidade de seus 
produtos, bem como preza pelo cuidado 
de suas instalações. 

A rede reforça que possui um 

programa permanente de controle de 
pragas e já acionou empresa espe-
cializada para uma nova vistoria e 
providências.

Todos os produtos considerados impróprios para o consumo foram retirados das prateleiras do estabelecimento e serão inutilizados

Encerrada à meia-noite 
de anteontem e com dura-
ção de 5 dias, a Operação 
Proclamação da República 
foi considerada tranquila em 
relação ao número e gravida-
de dos acidentes registrados 
para o período. No entanto, 
muitas irregularidades e ex-
cessos foram observados pe-
los agentes. Ultrapassagens 
proibidas, embriaguez ao vo-
lante, falta do uso do cinto de 
segurança e excesso de ve-
locidade foram as infrações 
mais flagradas.

Para o período foram 
computados 4 acidentes gra-
ves, que são aqueles em que 
se registra pelo menos um 
ferido grave ou um óbito. Os 
acidentes com registro de 
óbito ocorreram em São Mi-
guel, na BR-104 envolvendo 
duas motocicletas, onde um 
condutor morreu  e outro 
acidente com óbito em São 
Mamede, na BR-230 onde 
uma queda de  motocicleta 
também vitimou seu con-
dutor. Ao todo, 11 acidentes 
com feridos foram computa-

dos lesionando 23 pessoas.
O excesso de velocida-

de foi a infração mais apon-
tada para o período: 3.485 
condutores foram flagrados 
dirigindo com velocidade su-
perior à permitida para a via. 
Abusos e irresponsabilidade 
chamaram atenção: veículos 
foram vistos circulando em 
velocidade de até 196 km/h.

Os agentes empenharam 
seus esforços também no 
combate ao embriaguez ao 
volante. Ao todo 1.214 testes 
de alcoolemia foram realiza-
dos sendo que 24 deles deu 
resultado positivo ensejando 
5 prisões por apresentarem 
índice considerado crime. A 
cada 50 condutores que so-
praram o aparelho do bafô-
metro, um deles estava sob 
efeito de álcool. 

Com objetivo de infor-
mar e conscientizar, a PRF 
realizou um intenso trabalho 
de educação para o trânsito. 
Ao todo 1.137 pessoas foram 
alcançadas com abordagens 
educativas, palestras e ci-
nema rodoviário. Uma das 

ações foi realizada em Cabe-
delo, na balsa que realiza o 
translado de pessoas e veícu-
los até Lucena.

Além das ocorrências 
de trânsito, diversos fla-
grantes de criminalidade 
foram registrados:  crimes 
ambientais, uso de docu-
mento falso, apreensão de 
anfetaminas, cumprimento 
de mandado de prisão entre 
outros onde ao todo 9 pes-
soas foram detidas.

Operação da PRF registra quatro 
acidentes graves em cinco dias

Duas armas são apreendidas em 
Santa Rita durante ação policial

Polícia prende homem com 
cocaína no bairro do Varadouro

Dupla suspeita de assaltar 
mulheres é presa no Geisel Policiais da Força Tá-

tica do 7º Batalhão apre-
enderam mais duas armas 
de fogo, na noite de terça-
-feira (15), durante uma 
ação no loteamento Alto 
da Boa Vista, no distrito de 
Várzea Nova, em Santa Rita. 
No local, a Polícia Militar 
foi verificar uma denúncia 
recebida pela delegada da 
6ª Delegacia Distrital e fla-

grou um homem de 63 anos 
escondendo um revólver 
calibre 38 e uma espingar-
da calibre 12, dentro de um 
estabelecimento comercial. 

De acordo com o sargen-
to Luciano Santana, coman-
dante da viatura responsável 
pela prisão, o compartilha-
mento de informações foi 
fundamental para a apreen-
são das armas. “A delegada 

Maria Rodrigues recebeu a 
denúncia de que o suspeito 
estava com as armas no local, 
repassou para nossa guarni-
ção e ao abordá-lo consta-
tamos a veracidade das de-
núncias, retirando de pronto 
mais essas duas armas de 
circulação”, destacou. 

O suspeito foi apresen-
tado na 6ª Delegacia Distri-
tal, em Santa Rita.

Policiais da Força Tática da 1a Com-
panhia Independente apreenderam um 
revólver calibre 38, na noite de terça-fei-
ra (15), após uma perseguição a dois sus-
peitos que estavam em uma moto, na 
cidade de Alhandra. Na ação, foi preso 
o que vinha na garupa, Lucas Henrique 
de Lima, de 24 anos, natural da cidade 
de Cruz do Espírito Santo.

O piloto conseguiu fugir e deixou 

o comparsa. Durante a perseguição, o 
homem que foi preso ainda chegou a 
atirar contra a viatura. A PM acredita 
que a dupla estaria planejando cometer 
algum crime na cidade, já que os dois 
foram interceptados perto da avenida 
principal do município.

O suspeito e a arma apreendida fo-
ram encaminhados para a Delegacia de 
Polícia Civil, em Alhandra.

PM apreende revólver após 
perseguição em Alhandra

FoRÇA tÁtICA

O excesso de 
velocidade foi 
a infração mais 
apontada. 3.485 
condutores foram 
flagrados dirigindo 
com velocidade 
superior à per-
mitida para a via. 

A Polícia Militar intensifi-
ca, neste fim de ano, o policia-
mento na área central de João 
Pessoa e prendeu, na terça-
-feira (15), no bairro do Vara-
douro, um homem que estava 
portando um acessório que 
possibilita que sejam coloca-
das munições de forma rápida 

em revólveres (conhecido por 
Jet Loader), embalagens para 
drogas, dinheiro trocado e 50 
gramas de cocaína.

Alef Wanderson Diniz de 
França, de 23 anos, foi preso 
durante abordagem realiza-
da pela Força Tática do 1º 
Batalhão, em frente ao Ce-

mitério Senhor da Boa Sen-
tença. O rapaz apresentou 
atitude suspeita ao perceber 
a presença da PM, que au-
mentou as rondas para inibir 
o tráfico de drogas no local.

O preso foi apresentado 
na Central de Flagrantes, no 
bairro do Geisel.

Dois homens suspeitos 
de realizar vários assaltos a 
mulheres foram presos em fla-
grante, na noite de terça-feira 
(15), após roubar o celular 
de uma vítima de 39 anos, na 
Avenida Presidente Juscelino 
Kubitscheck, no bairro do Gei-
sel, zona Sul da capital. José 
Edmilson Soares da Silva, de 

28 anos, e Jailton Pereira da 
Silva, 30, foram denunciados 
por mulheres que vinham 
sendo alvo de roubos, nos últi-
mos cinco dias na região.

A prisão da dupla acon-
teceu depois de uma perse-
guição, quando a guarnição 
da Unidade de Polícia Solidá-
ria (UPS) do bairro fazia ron-

das e se deparou com o as-
salto ainda acontecendo. Os 
dois estavam em uma moto. 
Um deles tinha saído há 15 
dias do Presídio do Roger.

Os suspeitos foram 
apresentados na Central de 
Flagrantes, no bairro do Gei-
sel, onde o celular roubado 
foi devolvido à vítima.

EM FLAGRANtE
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Cagepa realiza obras de melhoria 
no sistema de esgotos de Monteiro
Empresa também mapeia 
a condição das 
ligações domiciliares

Com o objetivo de asse-
gurar o bom funcionamento 
do sistema de esgotamento 
sanitário existente e evitar 
futura poluição das águas 
da Transposição do Rio São 
Francisco, o Governo do Es-
tado, por meio da Compa-
nhia de Água e Esgotos da 
Paraíba (Cagepa), vem in-
tensificando duas ações na 
cidade de Monteiro, no Cariri 
paraibano.

De acordo com o presi-
dente da Companhia, Marcus 
Vinícius Fernandes Neves, a 
empresa vem agindo simul-
taneamente em duas frentes 
de trabalho: a primeira, fa-
zendo melhorias no sistema 
de esgotos já existente na ci-
dade. E a segunda, realizando 
o mapeamento da situação 
dos esgotos domiciliares, em 
toda a rede coletora operada 
pela Cagepa no município.

“No momento em que 
um dos assuntos mais co-
mentados é a falta de água 
ocasionada pela seca e, con-
sequentemente, a necessida-
de urgente da conclusão das 
obras de Transposição do São 
Francisco, a Companhia vem 
fazendo a sua parte. Nossa 
meta é deixar a cidade de Mon-
teiro em condição de receber 
adequadamente as águas do 
rio”, disse o presidente.

Cagepa está realizando intervenções na Estação Elevatória de Esgotos e também na Estação de Tratamento com investimento de R$ 310 mil

Intervenções
No que se refere às obras 

de melhoria no sistema de es-
gotos de Monteiro, a Cagepa 
está realizando intervenções 
na Estação Elevatória de Es-
gotos e também na Estação 
de Tratamento. No total, es-
tão sendo investidos, com 
recursos próprios da Cagepa, 
cerca de R$ 310 mil. Essas 

obras de melhoria benefi-
ciam aproximadamente 24 
mil habitantes.

Segundo detalhou Simão 
Almeida, diretor de Expan-
são da Companhia, na Esta-
ção Elevatória, os serviços 
consistem na modernização 
da unidade. “Estamos insta-
lando três novos conjuntos 
motobombas, um novo grupo 

gerador de 250 CV, e um novo 
quadro de comando compos-
to por Soft-starter (partida 
macia), que substitui o qua-
dro anterior de partida dire-
ta”, explicou.

De acordo com ele, es-
sas melhorias na Elevatória 
dão mais confiabilidade ao 
sistema, no caso de ocor-
rer problemas eletromecâ-

nicos; assim como garan-
tem mais vida útil para as 
bombas. “Também estamos 
realizando obras civis para 
adequação desses novos 
equipamentos”, acrescentou 
o diretor. A previsão é que 
os serviços na Estação Ele-
vatória estejam concluídos 
até o final do próximo mês 
de dezembro.

Já na Estação de Trata-
mento de Esgotos, segundo 
explicou a subgerente de 
microrregiões da Cagepa, 
Regional Borborema, Érika 
Marques, as melhorias con-
sistem em serviços de capi-
na, recuperação das placas 
dos taludes internos das la-
goas, recuperação do trata-
mento preliminar e recupe-
ração dos taludes no entorno 
das lagoas de tratamento.

Ela esclareceu que a 
Companhia está realizan-
do intervenções apenas no 
sistema de esgotamento sa-
nitário que já existe e é ope-
rado pela empresa. “Temos 
em Monteiro um sistema de 
esgotos que é de 1986. Isto 
significa que, como a cidade 
cresceu, é preciso adequar e 
também ampliar esse siste-
ma que, hoje, atende 65% da 
população urbana, e equivale 
a 6.500 ligações de esgotos”, 
informou.

Ainda de acordo com a 
subgerente, toda a parte de 
ampliação desse sistema, 
composta por três novas Es-
tações Elevatórias, Estação 
de Tratamento de Esgotos, 
e rede coletora com novas 
ligações domiciliares está 
sendo executada pela Pre-
feitura Municipal de Montei-
ro. “Esse novo sistema que 
está em construção, quando 
concluído, será interligado 
ao nosso. E aí sim, a Cagepa 
passa a operá-lo”, lembrou a 
engenheira.

FOTO: Secom-PB

De casa em casa. Tem 
sido assim o trabalho que a 
Cagepa vem realizando na 
zona urbana da cidade de 
Monteiro. O objetivo, segun-
do Érika Marques, é visitar 
7.286 imóveis que atualmen-
te estão cadastrados junto 
à Cagepa para verificar as 
reais condições das ligações 
de esgotos domiciliares.

“Por meio de nossas 
equipes de cadastro, es-
tamos entrando nas casas 
dos nossos clientes e obser-
vando como se encontram 
as instalações internas dos 
imóveis. Se os esgotos estão 
sendo destinados correta-
mente para a rede coletora 
da Cagepa ou se, por alguma 
razão, estão sendo lançados 
indevidamente para outro 
corpo receptor”, explicou a 
subgerente, acrescentando 
que esta avaliação está sen-
do feita por meio do teste de 
corante.

De acordo com o cadas-
trador da Companhia, Ma-
noel de Sousa, o teste de co-
rante ajuda no mapeamento. 
“Ele é importante para a gen-
te saber se realmente o esgo-
to domiciliar está caindo na 
rede coletora da Cagepa. Se a 
ligação está boa. Se não está 
dando retorno para a casa do 
cliente”, diz.

Ele relata que o teste con-
siste, primeiro, na colocação 
de um corante dentro da pia 
ou vaso sanitário do imóvel. 
Segundo, após uma descarga, 
por exemplo, na observação, 
no poço de visita (pv) da rede 
coletora, localizado na rua, 
se o esgoto está saindo com 
coloração. “Se o esgoto que 
entra no pv estiver com cor, é 
sinal de que o esgoto da casa 
está ligado na rede da Cagepa. 
Porém, se não estiver com cor, 
é sinal de que o esgoto está 
sendo destinado para outro 
lugar”, explica.

Para a dona de casa Ju-
dite Ferreira da Silva, mora-
dora do Centro de Monteiro, 
há 11 anos, não há motivo 
para dificultar a entrada do 
cadastrador da Cagepa na 
sua casa. Satisfeita, ela dis-
se que sempre fez questão 
de usar a rede coletora que 
passa na sua porta. “Quando 
cheguei para morar aqui, o 
esgoto escorria pelo quintal. 
Era um verdadeiro lamaçal, 
uma guerra, porque todo o 
mundo reclamava. Aí, foi a 
primeira coisa que fiz. Liguei 
o meu esgoto e, hoje, é muito 
bom”, afirmou.

A opinião da moradora 
é a mesma do aposentado 
Luiz José do Nascimento, que 
também mora no centro da 
cidade. “Fiz questão de ligar 
o esgoto da minha casa na 
tubulação da Cagepa. Mas o 
ruim é o mau cheiro no ca-
nal”, disse o morador, se refe-
rindo aos esgotos que estão 
sendo despejados indevida-
mente no canal, que passa ao 
lado da sua casa.

Até o momento, segun-
do Érika Marques, já foram 
visitados 90% dos imóveis 
pretendidos. Ela explicou 
que, de posse das informa-
ções coletadas em campo, 
as equipes passarão a con-
solidar os números. “Até o 
último dia 6 de novembro, 
identificamos no mapea-
mento a seguinte situação: 
4.950 casas estão ligadas 
corretamente à rede da Ca-
gepa; 106 casas encontram-
se lançando esgotos a céu 
aberto; e, mesmo dispondo 
de rede da Cagepa em fren-
te ao imóvel e tendo con-
dições para ligar, 10 casas 
destinam os esgotos para a 
fossa séptica e 46 imóveis 
estão despejando os esgo-
tos diretamente na rede de 
galeria pluvial”, enumerou a 
subgerente.

Visitação de imóveis

O Hospital Estadual de 
Emergência e Trauma Sena-
dor Humberto Lucena, em 
João Pessoa, atendeu em tor-
no de 1.000 pessoas e rea-
lizou 50 cirurgias de emer-
gência durante o feriado da 
República. Os dados contabi-
lizados são da meia-noite da 
sexta-feira (11) até as 6h de 
segunda-feira (16). Em 2015, 
foram registrados 600 aten-
dimentos, contudo o período 
não foi prolongado.

De acordo com o setor 
de estatística da instituição, 
os casos envolvendo quedas 
e motocicletas lideraram as 
ocorrências com 162 e 98, 

respectivamente. Outros ca-
sos de destaque continuam 
relacionados ao trânsito como 
acidentes de automóvel (20), 
atropelamento (19), bicicleta 
(13), seguidos de agressão fí-
sica (19), queimaduras (10), 
arma branca (8), arma de fogo 
(3) e afogamento (2). Os ou-
tros casos foram clínicos, com 
destaque para 41 casos de Aci-
dente Vascular Cerebral.

Segundo a diretora-geral 
da instituição, Sabrina Ber-
nardes, o feriado prolongado 
foi considerado tranquilo e 
sem intercorrências. “O feria-
dão foi tranquilo, e, apesar do 
número alto de atendimen-

tos, conseguimos realizar um 
atendimento humanizado e 
dentro dos padrões exigidos 
pela Organização Mundial de 
Saúde”, frisou.

Perfil
O Hospital Estadual de 

Emergência e Trauma é re-
ferência em atendimento de 
casos de urgência e emergên-
cia de média e alta complexi-
dade, tais como: trauma (aci-
dentes e desastres), violência 
(física e sexual), queimadura, 
choque e doenças clínicas em 
suas fases agudas – Acidente 
Vascular Cerebral (AVC) e he-
morragia digestiva.

Hospital de Trauma atende 
mil pessoas durante o feriado

NA CAPITAL

A Secretaria de Estado da Saúde 
(SES), por meio do Centro Formador 
de Recursos Humanos (Cefor-PB), está 
com as inscrições abertas, até ama-
nhã, para 25 tutores graduados em 
Enfermagem com experiência em 
Sala de Vacina, pelo SUS, para o Cur-
so de Capacitação e Aperfeiçoamento 
de Sala de Vacina.  As inscrições estão 
sendo feitas, exclusivamente, de for-
ma presencial, com a entrega da do-
cumentação, na Secretaria Escolar do 
Cefor, na Avenida Pedro II, nº 1826, 
em João Pessoa.

O curso será na modalidade Edu-
cação a Distância (EAD), semipresen-
cial, com carga horária de 60h, sendo 
16h presenciais (referentes aos dois 

momentos de 8h cada) e 44h a dis-
tância. As vagas serão distribuídas 
pelas quatro macrorregiões: na Ma-
cro I - 12 vagas; na Macro II - 7 vagas; 
na Macro III - 3 vagas e na Macro IV 
- 3 vagas.

O processo seletivo será compos-
to de duas fases: na primeira, será o 
recebimento e homologação da do-
cumentação solicitada para inscrição 
e na segunda, haverá análise curricu-
lar, avaliação da Carta de Intenção e 
entrevista. 

Todos os detalhes estão no Diário 
Oficial do último dia 2 de novembro 
(nas páginas de 5 a 9), que pode ser 
acessado no link http://paraiba.pb.
gov.br/diario-oficial-de-02-11-2016/

Cefor-PB inscreve para 
Curso de Capacitação 

ONG arrecada 
alimentos para 
famílias do 
interior da PB

A Legião da Boa Von-
tade promove anualmente 
a Campanha Natal Perma-
nente da LBV — Jesus, o Pão 
Nosso de cada dia!,com o 
objetivo de oferecer um Na-
tal digno e feliz a milhares 
de famílias em situação de 
vulnerabilidade social. Na 
Paraíba, a instituição vai be-
neficiar cidades do interior 
do Estado com centenas de 
cestas de alimentos.

A iniciativa visa arreca-
dar mais de 900 toneladas 
de alimentos não perecíveis 
a serem entregues, em ces-
tas, no mês de dezembro, as 
50 mil famílias atendidas pe-
los programas socioeduca-
cionais da LBV e as apoiadas 
por organizações parceiras 
da instituição em todo o País.

Cada cesta é compos-
ta de itens de acordo com 
os costumes de cada região 
tais como: arroz, feijão, óleo, 
açúcar, leite em pó, macar-
rão, farinha de mandioca 
e de trigo, fubá, goiabada, 
massa para bolo, extrato de 
tomate, milharina, carne de 
charque, entre outros. As 
doações para a campanha 
podem ser feitas pelo site 
www.lbv.org, pelo telefone 
0800 055 50 99 ou em uma 
das unidades de atendimento 
da LBV na Paraíba.

Dezenas de artistas, 
celebridades e jornalistas 
também estão apoiando a 
campanha em uma grande 
mobilização por meio da 
#QueroDoar. Saiba mais 
acessando os perfis da LBV 
nas redes sociais: Face-
book (LBVBrasil), Twitter 
(@LBVBrasil) e Instagram 
(@LBVBrasil).
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Começam matrículas para alunos 
novatos na rede estadual de ensino
As aulas do ano letivo de 
2017 vão começar no dia 6 
de fevereiro do próximo ano

As matrículas para os 
alunos novatos na rede esta-
dual de ensino tiveram início 
ontem e vão até o dia 30. A 
efetivação das matrículas, 
com possíveis ajustes, está 
agendada para o período de 
1º a 22 de dezembro. As au-
las do ano letivo de 2017 vão 
começar no dia 6 de feverei-
ro do próximo ano.

Para efetivar a matrícula, 
os estudantes novatos devem 
preencher uma ficha de ins-
crição, fornecida pela escola e 
apresentar cópias da certidão 
de nascimento, do RG e do 
cPF, além de duas fotos 3×4, 
comprovante de residência 
e histórico escolar emitido 
pela escola de origem.

Planejamento
O adiantamento do ca-

lendário teve como objetivo 
proporcionar um melhor 
planejamento do ano letivo 
de 2017, visando reforçar os 
investimentos nos progra-
mas já existentes, além de 
criar outros mecanismos de 
melhorias. 

“com esse adiantamen-
to no calendário de matrí-
culas, nós saberemos até 
dezembro deste ano quantos 
alunos têm na rede, e a partir 
disso, vamos nos organizar 
para começar o ano letivo de 
2017 sem nenhuma dificul-
dade”, ressaltou Wleica Ara-
gão, gerente da 1ª Gerência 
Regional de educação (GRe).

Veteranos
Os estudantes vetera-

nos da rede estadual de en-
sino tiveram até o dia 11 de 
novembro para confirmar 
sua matrícula. eles preen-
cheram a ficha de inscrição, 
que deveria ser assinada 
pelo responsável ou pelo 
próprio aluno, caso seja 
maior de 18 anos.

Mariana Tokarnia
Da Agência Brasil

As merendeiras das escolas 
da rede estadual de ensino da 1ª 
Gerência Regional de Educação 
(GRE), com sede em João Pessoa, 
participam até hoje, no auditório 
do Liceu Paraibano, em João Pes-
soa, do Curso Básico de Manipula-
ção de Alimentos, promovido pela 
Gerência Operacional de Assistên-
cia ao Estudante (GOAE), da Secre-
taria de Estado da Educação (SEE). 

Ontem, o curso aconteceu 
para 154 merendeiras das cidades 
que compõem a 1ª GRE e hoje será 
realizado para as 228 merendeiras 
das escolas de João Pessoa. O cur-
so está sendo ministrado pelas nu-
tricionistas da SEE, Ana Hilza Xa-

vier Amaro e Shimene Rodrigues 
Lacet. Também participam como 
apoio as nutricionistas Kaline 
Barreto de Aquino, Eliane Perei-
ra Carvalho e Sayuri Montenegro 
Ishihara.

No curso estão sendo aborda-
das questões como armazenamen-
to adequado dos alimentos, a im-
portância do uso do fardamento, 
coleta e destino final dos resíduos, 
controle de pragas, o que são as 
bactérias e quais as mais perigosas, 
a maneira correta de lavar as mãos, 
entre outros temas.

De acordo com a nutricionista 
Ana Hilza Xavier Amaro, durante 
o curso são exibidos vídeos orien-

tativos e é distribuído um manual 
com as informações detalhadas re-
passadas. Também acontece a dis-
tribuição de materiais para uso das 
merendeiras, como touca, avental 
e luvas.

O curso já foi realizado nas ci-
dades de Itabaiana (12ª GRE), Gua-
rabira (2ª GRE), Mamanguape (14ª 
GRE), Campina Grande (3ª GRE), 
Monteiro (5ª GRE), Catolé do Ro-
cha (8ª GRE), Pombal (13ª GRE), 
Cajazeiras (9ª GRE), Sousa (10ª 
GRE), Itaporanga (7ª GRE), Princesa 
Isabel (11ª GRE) e Patos (6ª GRE), 
capacitando cerca de 1.500 meren-
deiras das escolas da rede estadual 
de ensino.

Merendeiras recebem treinamento
manipulação de alimentos

Foto: Delmer Rodrigues

O Curso Básico de Manipulação de Alimentos acontece até hoje, no auditório do colégio Liceu Paraibano, em João Pessoa

O relator da Medida 
Provisória do ensino Médio 
(MP 746/2016), senador 
Pedro chaves (PSc-MS), disse 
ontem que irá incluir a obriga-
toriedade de Artes e educação 
Física no relatório que apre-
sentará até o final do mês à co-
missão mista que discute a MP. 
Além da volta das disciplinas, o 
relator vai propor a ampliação 
da jornada escolar de 800 para 
pelo menos mil horas por ano 
para todas as escolas de ensino 
Médio até 2018.

A retirada da obrigato-
riedade das disciplinas pela 
MP causou polêmica tanto 
entre estudantes quanto en-
tre educadores. A MP diz que 
tanto Artes e educação Física 
quanto Filosofia e Sociologia 
deixam de ser obrigatórias, 
a partir da definição da Base 
nacional comum curricular, 
atualmente em discussão. Se-
gundo o Ministério da educa-
ção (MEC), a Base certamente 
irá garantir a obrigatoriedade 
dos quatro conteúdos.

Sobre não reincluir a 

obrigatoriedade de Filosofia 
e Sociologia, o senador disse à 
Agência Brasil que “isso quem 
vai definir vai ser o CNE [Con-
selho nacional de educação], 
mas provavelmente eles vão 
incluir sim [na Base]”.

Ao todo, a MP já recebeu 
566 emendas de deputados e 
senadores. A volta da obriga-
toriedade das disciplinas nos 
três anos do ensino Médio es-
tão entre as sugestões dadas 
pelos parlamentares.

O relator adiantou ainda 
que irá propor que todas as 
escolas tenham jornada de 
pelo menos cinco horas por 
dia no ensino Médio, o que 
equivale a mil horas por ano. 
Atualmente, a obrigatorieda-
de é de quatro horas por dia, 
ou 800 horas por ano.

Pelo atual texto da MP, a 
carga horária deve ser “pro-
gressivamente ampliada” para 
pelo menos 1.400 horas por 
ano, o equivalente a 7h por 
dia. “O governo pretende pas-
sar de 800 para 1,4 mil horas 
gradativamente. eu estou pro-
pondo para 2018 mil horas 
por ano para todo o mundo”, 
disse chaves.

Relator irá propor volta 
de Artes e Educação Física

mp do ensino médio

Mesmo com a seca pro-
longada que castiga milhares 
de sertanejos, o Governo do 
estado continua com ações 
importantes no enfrentamen-
to dessa realidade difícil em 
relação aos recursos hídricos, 
principalmente no interior da 
Paraíba, onde a maioria das 
cidades já não tem mais água 
em seus reservatórios. É o caso 
do município de cacimba de 
Areia, que ganhou praticamen-
te um novo sistema de abaste-
cimento d’água.

em cacimba de Areia, os 
moradores reclamavam da fal-
ta d’água em suas residências 
quase que diariamente, então 
a determinação do governa-
dor Ricardo coutinho foi no 
sentido da cagepa encontrar 
solução imediata para o caso. 
em menos de um mês, a reali-
dade já é outra na cidade, que 
já passou a ter água na maioria 
das torneiras.

A cagepa herdou um sis-
tema de distribuição feito pelo 
município, mas incompatível 
com o estabelecido pela em-
presa, o que exigiu um novo 
projeto de abastecimento para 
contemplar todos os imóveis 

da cidade. A Gerência Regional 
das espinharas, com sede em 
Patos, desenvolveu uma série 
de mudanças importantes, 
que contribuíram diretamen-
te numa resposta positiva aos 
consumidores da cidade.

De acordo com o gerente, 
Maciel Damaceno Silva, estão 
sendo instalados dezenas 
de hidrômetros nos imóveis, 
como também foram feitas 
melhorias em toda a rede 
de distribuição, que ganhou 
mais de mil metros de tubula-
ção, entre ferro e PVc, e mais 
a instalação de novos regis-
tros. “O serviço ainda não foi 
concluído, mas os resultados 
positivos ao bem-estar da po-
pulação já apareceram, o que 
nos estimula a trabalhar mais 
e melhor em favor de todos”, 
afirmou o gerente.

Ainda faltam várias ruas 
da cidade, incluindo um con-
junto habitacional, que tam-
bém deverão receber os mes-
mos benefícios. A equipe da 
cagepa continuará em cacim-
ba de Areia nos próximos dias, 
até que todos os serviços pla-
nejados pela Gerência Regional 
das espinharas sejam feitos.

Governo do Estado 
melhora abastecimento

água de CaCimba de areiaAvaliação da 
Alfabetização 
é aplicada 
na Paraíba

As provas da Avaliação na-
cional da Alfabetização (AnA) 
são aplicadas na Paraíba desde 
o dia 14 e vão até o dia 25. Um 
total de 43.320 estudantes do 
3º ano do ensino Fundamental 
participa da avaliação. A AnA é 
uma avaliação censitária que 
envolve alunos do 3º ano do 
ensino Fundamental das es-
colas públicas, com o objetivo 
principal de avaliar os níveis de 
alfabetização e letramento em 
Língua Portuguesa, alfabetiza-
ção Matemática e condições de 
oferta do ciclo de Alfabetização 
das redes públicas. 

Por meio da AnA, são pro-
duzidos indicadores sobre o 
processo de alfabetização dos 
estudantes nos três primeiros 
anos do ensino Fundamental. 
O Instituto nacional de estu-
dos e Pesquisas educacionais 
Anísio Teixeira (Inep), contra-
tou as Instituições Aplicado-
ras Fundação Getúlio Vargas 
(FGV), Fundação cesgranrio e 
o centro de Políticas Públicas e 
Avaliação educacional da Uni-
versidade Federal de Juiz de 
Fora (cAed/UFJF) para a ope-
racionalização da AnA 2016.

pF prende anthony 
garotinho no rio

Policiais federais da Delegacia 
de Campos dos Goytacazes, no nor-
te fluminense, prenderam ontem o 
ex-governador fluminense Anthony 
Garotinho. Segundo a PF, a prisão faz 
parte de investigações relativas ao 
uso do programa Cheque Cidadão, do 
município de Campos, para compra 
de votos. Segundo informações da 
Delegacia Federal de Campos, Ga-
rotinho foi preso em sua casa, na 
zona Sul do Rio de Janeiro. Atual-
mente, Garotinho é secretário do 
Governo do município de Campos 
(RJ), onde a mulher dele, Rosinha 
Garotinho, é prefeita.

maia mandou prender 
manifestantes

O presidente da Câmara, Ro-
drigo Maia (DEM-RJ), determinou ao 
Departamento de Polícia Legislativa 
que prenda todos os manifestantes 
que invadiram o plenário da Câmara. 
“Eles entraram no plenário, depre-
daram e a ordem que dei ao diretor 
do Depol é que todos saiam daqui 
presos e sejam levados com o apoio 
da Polícia Federal, porque nós não va-
mos aceitar esse tipo de abuso e de 
agressão ao Parlamento”, assegurou 
Maia. Ele informou que foi procurado 
para negociar depois que o grupo já 
havia tomado o plenário e que, nesta 
condição, ele não conversaria.

preso acusado de 
matar por sandálias

Policiais da Delegacia de Bayeux, 
cumpriram, ontem, um mandado de 
prisão expedido pela Justiça contra o 
comerciante Narcisio Pontes de Lima, 
54. Ele era procurado pelo crime de 
homicídio qualificado. O comerciante 
foi condenado pela Justiça a 17 anos 
de prisão. Narcisio aparece no proces-
so que investigava a morte do adoles-
cente Joanilson de Aguiar Cabral como 
o mandante do crime, que aconteceu 
em 12 de maio de 2007. O crime teria 
sido motivado por vingança porque o 
adolescente era suspeito de ter furta-
do 16 pares de sandálias do mercadi-
nho do comerciante.

apreendidas 
munição e drogas

Policiais da Força Tática do 7º 
Batalhão apreenderam munições de 
revólver, 11 trouxas de maconha e 
uma balança de precisão, ontem, em 
Santa Rita, com um homem que estava 
sendo procurado pela Justiça.  Missias 
da Paz Melo Costa,  19, estava com um 
mandado de prisão em aberto pelo 
crime de roubo, expedido pela comarca 
do município. De acordo com os policiais 
que participaram da ação, ele foi preso 
durante uma abordagem no bairro Mar-
cos Moura. A PM fazia rondas e perce-
beu quando o suspeito começou a fugir 
e interceptou a fuga, encontrando com 
ele as munições.

Curso de assistência 
de direção em Jp

O resultado da seleção de 
alunos que participarão do curso de 
Assistência de Direção foi divulgado 
ontem. A atividade gratuita será rea-
lizada em João Pessoa, no período de 
21 a 26, uma realização da Fundação 
Joaquim Nabuco, por meio do Centro 
Audiovisual Norte-Nordeste (Canne), 
em parceria com a Fundação Espaço 
Cultural da Paraíba. As aulas serão 
realizadas no auditório 2 (rampa 1) do 
Espaço Cultural José Lins do Rego, no 
horário das 9h às 18h (com uma hora 
de intervalo) e no sábado das 8h às 
13h. Foram selecionados 25 alunos.



Oficina “Afro é Belo” 
faz resgate da cultura 
e dança africana
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José Teles fala sobre 
o livro “Frevo gravado”, 
hoje no Espaço Cultural
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Romero reflete sobre a 
divisão existente entre 
as camadas sociais 

INSCRIÇÕES lItERAtuRA

FOtO: Divulgação9

Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com

A cidade de João Pessoa é 
a quinta capital do Bra-
sil onde vai ser lançado 
o filme intitulado Pedro 
Osmar, prá liberda-
de que se conquista, 
documentário dirigido 
pelos paulistas Eduar-

do Consonni e Rodrigo Marques, que 
vão estar presentes no evento para, 
com o cantor e compositor paraibano, 
debaterem o longa-metragem com os 
espectadores, após a sessão única. E 
a exibição da cinebiografia, que tem 
1h17 de duração e cuja entrada é gra-
tuita para o público, já acontece hoje, 
a partir das 20h30, no Cine Bangüê da 
Fundação Espaço Cultural da Paraí-
ba (Funesc), localizada no bairro de 
Tambauzinho. “Sou o ator principal, 
pois tem a minha fala e o meu jeito, as 
minhas coisas. Não me assumo como 
artista, mas tem coisas que produ-
zimos, ao longo do tempo. É o reco-
nhecimento do trabalho que a gente 
realiza. Nós vamos plantando semen-
tes, com o passar dos anos, e alguns 
vão se interessando por elas”, disse o 
próprio protagonista da obra cinema-
tográfica para o jornal A União.  

Produzido em 2014, com apoio 

do projeto Rumos Itaú Cultural, pela 
Complô de Cinema, que pertence aos 
diretores Eduardo Consonni e Ro-
drigo Marques, a cinebiografia - já 
lançada em São Paulo (SP), Brasília 
(DF), Belém (PA) e Rio de Janeiro 
(RJ) - é uma retrospectiva do trabalho 
de Pedro Osmar desde os anos 1970 
até a atualidade. “Foi bom ter sido 
selecionado para o filme, porque nós 
temos o que dizer e porque fizemos 
coisas curiosas, provocadoras. Nin-
guém imagina - e isso é interessante - 
que, na Paraíba, existe um grupo que 
conseguiu trabalhar com a estética da 
música, que somos nós. A arte coloca 
as pessoas à frente do tempo”, confes-
sou Pedro Osmar.

“90% das cenas foram gravadas 
na Grande João Pessoa e o restante em 
São Paulo. O filme começa comigo em 
cima de montanhas na Praia de Taba-
tinga, no Litoral Sul do Estado, o que 
já é interessante. Há, também, ima-
gens de arquivo antigas, obtidas junto 
ao Nudoc (Núcleo de Documentação 
Cinematográfica) da Universidade 
Federal da Paraíba”, comentou, ainda, 
Pedro Osmar, acrescentando que o 
longa-metragem será lançado amanhã, 
na cidade de Olinda, em Pernambuco, 
durante o Festival Mimo. E, também no 
dia 24 deste mês, no Instituto Federal 
de Educação, Ciência e Tecnologia do 

Rio Grande do Norte (IFRN). “O do-
cumentário vai seguir sendo exibido 
em festivais pelo Brasil e a previsão é 
de que entre em exibição em circuito 
nacional em 2017”, disse ele. 

O documentário constrói um uni-
verso poético que permeia a obra do 
multiartista paraibano. Nesse sentido, 
o filme apresenta as diferentes facetas 
de Pedro Osmar, não apenas o músi-
co, mas também o artista plástico e 
performer, poeta, militante, educador, 
cineasta e o homem no seu dia a dia. 
Essa obra cinematográfica tem uma 
estrutura que se apoia no percurso 
musical do paraibano, com suas can-
ções e a formação - com o seu irmão, 
Paulo Ró - do grupo Jaguaribe Carne.

O convite para protagonizar o fil-
me surgiu em 2014. “Estava gravando 
em estúdio, em São Paulo, meu novo 
disco, intitulado Quem vem lá?, quan-
do um dos diretores, Rodrigo Marques, 
que é sobrinho do ator paraibano Fer-
nando Teixeira, se interessou pelo meu 
trabalho”, lembrou Pedro Osmar, que, 
a propósito, participa, pela segunda 
vez, de uma obra cinematográfica. A 
primeira foi em 2004, com a produção 
Jaguaribe Carne - Alimento da guerri-
lha cultural, dirigido pelos paulistanos 
Marcelo Garcia e Fábia Fuzeppi. “É um 
filme musical, que discute a evolução 
do Jaguaribe Carne, criado em 1974. 

Como os demais grupos, começamos 
pelo meio normal, ou seja, compondo 
canções, até chegarmos nas experi-
mentações”, lembrou ele.

Já quanto ao novo CD duplo, 
produzido pelo paraibano Dedé 
Medeiros, cujo título é Quem vem 
lá? e reúne 34 músicas, Pedro Os-
mar disse que está sendo finalizada 
a mixagem, em São Paulo. “Além de 
algumas inéditas, esse trabalho solo 
também é uma retrospectiva, pois 
reúne canções por mim compostas e 
gravadas por outros artistas e que, 
agora, registro com minha voz”, disse 
ele, acrescentando ser a previsão de 
lançamento na capital paulista no 
próximo mês de janeiro, ou fevereiro. 
E, posteriormente, em João Pessoa, 
mas, por enquanto, sem data definida.   

Quadro da produção 
cinematográfica “Pedro 
Osmar, pra Liberdade 
que se conquista”

n Evento: Lançamento de filme
n título: Pedro Osmar, prá liberdade que se conquista 
n Direção: Eduardo Consonni e Rodrigo Marques
n Data: Hoje
n Hora: 20h30 
n local: Cine Bangüê da Funesc, em João Pessoa
n Endereço: Rua Abdias Gomes de Almeida, no 800, 
Tambauzinho
n Entrada: Gratuita

Serviço

Protagonista da cena
Documentário que, por meio de um universo poético, apresenta as diversas 

facetas do multiartista Pedro Osmar, será lançado hoje, no Cine Bangüê da Funesc 



Ele se chama Leonardo, mas se 
assina nos gramados como “Tite”. Por 
que, não sei; você sabe? Se souber, 
mande um e-meio. Leonardo é uma 
boa marca para um técnico ou jogador 
de futebol, mas o nome artístico de 
Tite é esse, que nós conhecemos na 
Seleção Brasileira, e conhecíamos do 
Corinthians, Palmeiras, Atlético Minei-
ro, Internacional etc. Um volante, boa 
posição para se formar um treinador. 
Tite foi um volante enorme, 1,85 em 
pé no meio campo. O jogo se ganha no 
meio campo, alguém disse.

Essa verdade se afirma em Tite. O 
meio-campista assumiu a Seleção Bra-
sileira com o time em 
baixa, perigando ser 
desclassificado. Jogou 
meia dúzia de partidas, 
ganhou todas, só levou 
um gol. Tite injetou 
entusiasmo e amor 
próprio na equipe. 
Que mais ele fez? Seu 
desempenho sequer 
teve a sombra de um 
empate. Venceu cinco 
jogos de zero. Tem a 
unanimidade da tor-
cida, sem aquela de Nelson Rodrigues 
de que toda unanimidade é burra. A 
unanimidade de Tite parece confirmar 
uma genialidade presente no treinador 
brasileiro, ia dizendo gaúcho. 

Quem quiser que diga que é 
sorte. Se for, o fator sorte entra na 
avaliação como a sorte que Napoleão 
Bonaparte exigia de seus candidatos a 
generais. O Pequeno Corso não entre-
gava posto de comando a azarados. O 
pretenso general tinha de ter sorte na 
vida, só assim podia chefiar a tropa 
de Napoleão. E assim ele quase con-
quistou o mundo, não fosse o general 
inverno. Mas ninguém pode com os 
poderes de Deus. Diz-se que Napoleão 

Vivências 

 

Arquiteto - germanoromero@gmail.com

Com ou sem 
Lava Jato

Germano 
RomeroO Conjunto Art Déco de Campina Grande

Tite

Crônica

Croniartigo

A turbulência em que se encontra o nosso 
Brasil, seja econômica ou política, dá margem à 
criatividade, e isso tem um lado bom. Pessoas 
que perderam o emprego se empenham para 
encontrar algo novo, outras tentam driblar o 
orçamento reduzido com a imaginação.

A imaginação é tão fértil que contamina 
também as opiniões que se multiplicam publi-
camente em todos os meios de comunicação. E 
hoje, com as redes virtuais facilmente à mão da 
grande maioria da população, instantaneamente, 
todo mundo põe a boca no trombone. Excessos, 
coerências e incoerências de todo tipo pululam a 
mente de muitos, e migram imediatamente para 
os dedos e teclados.

Outro dia, li um texto em que o autor, não 
me lembro do nome agora, dizia que a Operação 
Lava Jato tinha desgraçado o País. Que toda a 
crise que nos vitimou adveio da Lava Jato. Ora ve-
jam só... Para eles, tudo deveria ter sido deixado 
como estava, e a roubalheira na surdina.

Daí se sucedem muitas outras argumenta-
ções, prós e contra tudo e todos. Com o País cada 
vez mais dividido, as pessoas se estranhando 
por conta de exacerbação das paixões políticas, 
totalmente cegas.

Dividem a população, simploriamente, em 
direita e esquerda. Muitas vezes sem saber o 
real significado ideológico, nem de uma, nem de 
outra. Alguns chegam a ponto de dizer que as tais 
“elites”, que encabeçariam a direita – como se não 
houvesse a elite das esquerdas – não suportam 
ver as camadas carentes da população alcança-
rem melhores condições de vida.

Custo, sinceramente, a acreditar que alguém, 
que tenha posses, e, portanto, seja supostamente 
de direita, se indigne porque viu uma pessoa hu-
milde viajando de avião. Aí já não seria mais uma 
questão ideológica, e sim de má índole.

A rigor, todo mundo que é do bem, concor-
daria com os princípios de esquerda, caso se 
focassem na justiça e na igualdade social, no bem 
coletivo, resguardando, entretanto, as liberdades 
individuais e democráticas. Todavia, a igualdade 
preconizada historicamente, é utópica e jamais 
será absoluta, pois as pessoas não são robôs e 
nem iguais, umas às outras. Sempre haverá cien-
tistas e doutores, que estudaram e se esforçaram 
para tal, como os preguiçosos, ou os de mau ca-
ráter que não evoluirão em nenhuma sociedade, 
seja comunista, socialista ou capitalista. Sempre 
haverá distinção entre as tarefas e as funções 
de uma comunidade, seja qual for o regime que 
adote. Sempre haverá pessoas com o privilégio 
de passar o dia vigiando um farol numa bela 
península do Mediterrâneo, como os que têm de 
limpar os sanitários dos hospitais, hospícios e 
penitenciárias. O que se busca é a igualdade de 
oportunidades. Essa, sim, deve ser sagrada.

Enfim, nunca foi salutar dividir e incitar as 
pessoas a se hostilizarem pelas classes sociais 
que lhes são atribuídas. A essência do bem-es-
tar de uma sociedade sempre deverá ser o bem 
coletivo. O que não se deve admitir é o acúmulo 
excessivo de bens, a falta de política pública cor-
reta e justa, e a corrupção. Com ou sem Lava Jato.

Otávio Sitônio Pinto - Escritor - sitoniopinto@gmail.com

Campina Grande, cidade encravada no alto do Planalto 
da Borborema, possui uma história marcada por mudanças, 
sobretudo por sua intimidade construída junto ao comércio. 
A “Cidade do trabalho” viveu sempre à frente do seu tempo, 
fitando o futuro, avançando e moldando suas facetas aos 
desafios que estariam por vir. Foi assim que a cidade foi 
constantemente se modificando e não seria diferente em sua 
arquitetura urbana. As mudanças em suas edificações e até 
no traçado das ruas, principalmente na área central, é visível 
e é assim que a cidade parece não conviver bem com suas 
historicidades, pois o novo, o moderno é sempre almejado em 
detrimento do antigo (passado). Caminhando pelas ruas da 
cidade encontramos sim traços do passado mas até o exercí-
cio de pensar sua evolução não é uma tarefa fácil.

Até o início do século XX, Campina Grande já tinha pas-
sado por mudanças atendendo ao sempre crescente comércio, 
mas foi na gestão do prefeito Vergniaud Borborema Wanderley 
que a cidade passou por uma profunda reforma urbana em seu 
traçado central, ruas foram alargadas e alinhadas, outras fo-
ram criadas e decretaram o fim de imensos quarteirões. Ruas, 
becos, casas e uma igreja (a do Rosário) deixaram de existir e 
uma nova arquitetura foi inscrita em seus prédios, o Art Déco, 
movimento eclético que estava em moda nas décadas de 1920 
e 30 e que veio a demonstrar o apogeu econômico dos senho-
res do algodão, trazendo à cidade normas urbanistas estéticas 
e de cunho higiênico/sanitário.

Embora seja despercebido para muitos, o conjunto 
arquitetônico localizado nas principais ruas do Centro de 
Campina possui grande valor histórico. O conjunto Art Déco 
foi introduzido nas primeiras décadas do século XX em 
Campina Grande principalmente pelo prefeito Vergniaud 
Wanderley, após reforma urbanística na área central da 
cidade, e é composto por uma série de prédios privados e 
públicos, nos quais se destacam o prédio Anézio Leão (que 
já foi Câmara e hoje é Biblioteca Municipal), o prédio da 
Secretaria de Finanças e Administração da PMCG, as ruas 
Cardoso Vieira, Venâncio Neiva, Maciel Pinheiro, dentre 
outras possuindo um caráter homogêneo e com caracterís-
ticas próprias, caracterizando o que a arquiteta Lia Mônica 
Rossi denominou de Art Déco Sertanejo. 

O conjunto arquitetônico Art Déco de Campina passou 
várias décadas praticamente intacto, mas a partir de 1990, 
passou a sofrer uma série de mutilações em seu conjunto cen-

tral e em prédios existentes na periferia, como o que abrigou 
o antigo Matadouro público, em Bodocongó.  A demolição, 
substituição de fachada e descaracterização publicitária (oca-
sionada pelos verdadeiros outdoors existentes que encobrem 
quase que totalmente as fachadas) são as principais ações 
nocivas a este patrimônio. 

Para preservar esse acervo histórico, em 1999, a Prefei-
tura Municipal de Campina Grande implantou o Programa 
Campina Déco. O objetivo era requalificar uma área urbana 
central que engloba cerca de 150 prédios. Alguns prédios 
foram pintados, o cabeamento energético em parte foi reti-
rado de postes e embutidos nas calçadas. Mas o projeto não 
teve continuidade e as mudanças arquitetônicas continuam 
a ocorrer no Centro. Boa parte desses prédios estão inclusos 
na área do Centro Histórico, delimitado pelo Iphaep (Inst. 
do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado da Paraíba) e 
neste perímetro, nenhum prédio pode ser descaracterizado. 
Porém, não é isso que se verifica e as mutilações continuam 
sem nenhuma punição aos transgressores.

O Art Déco em Campina Grande possui uma singula-
ridade por ser um conjunto verdadeiramente homogêneo e 
relativamente grande. É um atrativo turístico que nunca foi 
explorado pela cidade. Assim como conjuntos arquitetônicos 
são visitados no Recife antigo, em Salvador, em São Luís, em 
Ouro Preto ou em Olinda, o conjunto em Art Déco de Campi-
na merece um destaque e deveria ser utilizado como um bem 
turístico, contribuindo com a economia.

Este estilo arquitetônico está espalhado por todo o País, 
principalmente nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, 
Bahia e Goiás, como o relógio da Central do Brasil, Cristo 
Redentor, Elevador Lacerda e a antiga Estação Ferroviária de 
Goiânia. No entanto, em termos de conjunto, Campina Grande 
possui um grande destaque, ao lado dos conjuntos centrais 
em Goiânia-GO e Campinas-SP.

A preservação desse tesouro histórico passa por uma 
fiscalização mais eficaz e acima de tudo punições mais 
rígidas para os que ainda insistem em profanar a história 
de Campina Grande registrada nos seus prédios e casarões. 
Ações como um amplo trabalho de educação patrimonial 
(a médio prazo) e o rigor na punição dos que destroem 
este patrimônio seriam responsáveis por frear esta sanha 
destruidora que vitima cotidianamente o Centro Histórico 
de Campina Grande. 
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perdeu a guerra por uma praga do 
Papa. Não desafie boca de papa, ge-
neral. Lembre-se das três ave-marias 
pela conversão da Rússia.

Tite deve ser católico, pois é 
italiano: Bacchi. Tinha um Bacchique 

foi ponta-esquer-
da do América no 
campeonato de 1919. 
Bom nome para um 
jogador de futebol, 
mas Tite prefere 
Tite, e-meios para o 
cronista. Já exerci, 
durante muito tem-
po, a profissão de 
publicitário; por isso, 
Douto Leitor, inte-
resso-me por marcas 
e nomes. Tite. Pelé. 

Vavá. Didi. Sacou? Como no Onze do 
Róger: Tui, Xirui, Truçui. Era um trio 
defensivo imbatível, o goleiro e seus 
dois irmãos. Por que não foram para 
a Seleção? Falta de sorte. Tinham 
tudo para ir, menos a sorte. Napoleão 
estava certo.

Mas Tite tem sorte. Fora uma e 
outra bola na trave, chutada por seu 
pupilo, o gaúcho tem sorte. Não vai 
ser uma bola na trave que o mandará 
de volta. O Peru também chutou na 
trave, aí ficou uma coisa pela outra. 
Você nunca chutou na trave? Os me-
lhores jogadores, filhos das melhores 
famílias, já fizeram isso. Até Pelé, até 
Garrincha. Quem é melhor dos dois? 
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É assim: um é o melhor, o outro 
é o maior. E Leônidas? E Ademir 
Menezes? E Domingos da Guia? E 
o goleiro Veludo? E Zizinho? Didi? 
Zagalo? Assista um tape da época. 
Ora, ora. Zagalo era o melhor em 
campo. Não fique com raiva.

Há anos escrevo crônicas e 
artigos. Às vezes, diariamente. 
Fiz isso aqui e no Correio. Difícil 
não é escrever, mas achar o tema. 
Digo trema, que tiraram da lín-
gua. Como fez falta. Dou graças 
quando tem jogo, pois é um bom 
tema. Quase todo mundo gosta. 
Lá vai mais uma crônica sobre 
futebol. Até Zé Lins do Rego es-
creveu sôbolo futebol. Tem gente 
que não sabe, mas é a contração 
de “sobre” com “o”. Um arcaís-
mo. Camões usou nos Lusíadas... 
“sôbolos rios que vão”... Jorge de 
Lima também, na Invenção de Or-
feu. E uso no título do meu ensaio 
sôbolo desarmamento.

Gosto de arcaísmos. Gosto das 
palavras (palauras) antigas, res-
gatadas nos naufrágios da língua 
no mar do tempo. Acho melhores 
que os neologismos: “ludopédio”. 
Parece um sinônimo de chulé. Mas 
é melhor que futebol, os anglicis-
mos são insuportáveis. Eu só uso na 
falta de assunto.

(Coluna publicada terça, quinta 
e sábado)

“Mas ninguém 
pode com os 
poderes de 
Deus. Diz-se que 
Napoleão perdeu 
a guerra por uma 
praga do Papa” 

Thomas Bruno Oliveira Historiador e jornalista



Roteiro

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

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

 

Em cartaz

Evento

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

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

PROGRAMAÇÃO DE HOJE

Rádio Tabajara

Serviço

Fazendo alusão ao Dia da 
Consciência Negra, celebrado no 
próximo domingo (20), o professor 
Rogério Gomes juntamente com a 
coordenação de Dança do Espaço 
Cultural abriu inscrições para oficina 
de dança afro intitulada “Afro é Belo”. 
A atividade, que acontece durante 
o período de 23 a 25 da próxima 
semana, tem inscrições que custam 
R$ 50 sendo feitas no horário de 
atendimento das 9h às 16h30. Os 
interessados podem efetuar sua ins-
crição até o dia 22 de novembro, na 
secretaria da Diretoria de Desenvol-
vimento Artístico e Cultural (DDAC) 
da Funesc, que funciona no bloco 
administrativo, Rampa 1. 

Fazendo ponte com a religião 
derivada do animismo africano 
onde se cultuam os orixás, voduns 
ou nkisis, dependendo da nação – o 
Candomblé – Rogério Gomes irá 
investigar com seus alunos, vários 
ritmos extraídos da natureza, por 
exemplo, “as águas que nos purifi-
cam, os ventos que nos impulsio-
nam, o ar que nos renova e a terra 
que nos alimenta.” Além disso, 
Gomes propõe uma retomada dos 
caminhos que o povo negro percor-
reu e percorre, (re) conhecendo a 
beleza da cultura afro.

Indo mais além, o trabalho 
desenvolvido pelo artista funde 
a linguagem contemporânea e o 
tradicional (Primitivo, Afoxé, Samba 
de Roda, Dança dos Orixás, Capoeira, 
Maracatu, Maculelê, Puxada de Rede 
e Coco de Roda, entre outros) numa 
proposta que tem como inspiradora 
Mercedes Baptista, grande mestra e 
divulgadora das danças Afro Brasilei-
ras no Brasil e no mundo.

Conhecido como pesquisador 

Pinturas que são poemas

Toda a obra de arte reflete o estado de espírito do 
artista habitante de ambiente harmonioso que contém 
abastança social tranquila, pois deposita toda essa paz 
naquilo que constrói. Seja um poema, um romance ou 
uma pintura, tudo traz o gozo dessa quietude.

A arte contém o sorriso do artista que a modela. 
Do artista, profundamente sensível, a expressão da sua 
alma aflora como uma flor a desabrochar num terreno 
fértil de um horto. A harmonia do coração, inevitavel-
mente, estará também naquilo que produz.

Observando os quadros da artista Valéria Antunes 
veio-me a impressão de que foram produzidos por 
quem carrega a delicadeza do olhar, a sutileza do sentir 
e a força da expressão que sai de coração acalentado.  

Emocionam. Mesmo eu que tenho a visão de 
aprendizado construído nos limites das pequenas 
prateleiras de minha biblioteca, foi-me gratificante ob-
servar as expressões de seus trabalhos, que comovem 
como uma canção de Mozart ou os poemas de Neruda.

A arte nos aproximou. Contou-nos que sua infân-
cia foi construída por uma bela história vivida numa 
fazenda aonde a mãe, artesã habilidosa, conduzindo-a 
ao contato com artesanatos ricamente produzidos no 
interior de Goiás. Foi o primeiro contato com a arte.

Naquele lugar, envolta num emaranhado de frutos 
brotando pelas mãos de homens a partir do cultivo da 
terra, foi se envolvendo com os mistérios do ambien-
te saudável que proporcionou absorver as emoções 
manifestadas ao redor. Criança começou a riscar papéis 
brancos, depois a desenhar e colorir seixos retirados do 
rio que abastecia a fazenda onde se criou, usando nesse 
trabalho tinta retirada da natureza.

Despertou e tomou gosto. Numa fase seguinte 
vieram as lascas de madeira e os retalhos de tecidos de 
algodão.

O mundo das artes se abriu no acesso à Faculdade 
de Arquitetura, acrescentando novos saberes ao apren-
dizado rudimentar do tempo da fazenda.

Conversa agradável. Concordamos nessa junção 
entre poesia e pintura, uma coisa completando a outra. 
“A poesia é explícita e isso me assusta, portanto me 
contenho”, justificou para despistar suas inclinações 
para a pintura e de poetisa.

Difícil adentrar profundo no sentido de sua arte. 
Tentar descrevê-la é cair num embaraço sem chegar ao 
essencial da emoção estética expressa. Belas expres-
sões contêm suas telas.

Pintura que envolve e emociona. Pinturas que são 
como poemas.

José Nunes
Jornalista

Lucas Silva
Especial para A União

Pinturaem destaque
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Inscrições abertas para oficina 
Afro é Belo, com Rogério Gomes

FOTOS: Reprodução/Internet

A artísta visual Valéria Antunes ao lado das suas obras

A atividade faz um resgate dos valores da cultura afro através da dança e dos ritmos

de Dança Contemporânea, Dan-
ças Populares e Afro Brasileiras, 
Gomes é educador popular com 
formação em Teatro do Oprimido, 
Teatro de Rua e Técnicas Circenses. 
Atualmente, atua como dançarino, 
coreógrafo e diretor teatral. 

Seu trabalho com Danças Afro 
Brasileiras iniciou-se com o Bájò Ayò 
(Dançar juntos, na alegria, prazer 
e exaltação, em yorubá) no ano de 
1999, participou de diversas apre-
sentações na Paraíba, Pernambuco e 
Alagoas, destacando apresentação na 
Serra da Barriga, Parque Memorial 
Zumbi dos Palmares, 2001.

Fora isso, Gomes chegou a 
participar como ator e dançarino 
no espetáculo ‘Filhos da Mãe África’ 
produzido pelo Movimento Negro. 

Integrou a Tribo Éthnos participando 
como dançarino e coreógrafo dos 
Espetáculos “Urbanus” e posterior-
mente “Urbanus – A Ópera”.

Já como dançarino participou 
do espetáculo “Trabalha Negro”, do 
Pérola Negra- Centro de Cultura 
Popular e Afro Brasileira. Em diver-
sas apresentações locais e regionais, 
representando esse grupo, atuou 
como facilitador de danças e co-
reógrafo até o ano de 2007. Atuou 
como facilitador de teatro e danças 
populares e Afro Brasileiras durante 
12 anos no Curso de Verão na Terra 
do Sol, Fortaleza (CE), como coreó-
grafo do grupo Raízes Afro-indíge-
nas e como pesquisador, facilitador 
e dançarino junto a ONGs e escolas 
públicas e privadas.

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). 
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As imagens que apresento 
são minhas interpreta-
ções pessoais da cidade 
de João Pessoa que 
resiste às invasões de to-
das as ordens”, contou o 
fotógrafo espanhol, José 
Herrera que abre hoje 

no Centro de Turismo e Lazer Sesc - Cabo 
Branco a exposição “Filipéia Minimalista”. 
Sendo aberta oficialmente às 19h, o trabalho 
exposto é composto por quinze fotografias 
de diversos tamanhos que desafiam o olhar 
do pessoense sobre sua própria cidade. A 
entrada para a mostra é gratuita e ela fica 
em cartaz até o fim do mês.  

Propondo o reconhecimento de 
fragmentos do tempo, as imagens expos-
tas têm muito mais que João Pessoa como 
foco, ela provoca em seu contemplador a 
reflexão sobre o ser e o estar, que habitam 
nesse espaço e tempo que, no dia a dia 
apressado do cidadão, passa despercebido. 

Como dito anteriormente, a exposição 
foi batizada de “Filipéia Minimalista”, mas 
seu nome surgiu na tentativa de harmoni-
zar a orientação espanhola de Herrera e 
uma das antigas denominações da cida-
de. Além disso, toda junção de aspectos 
envolvidos nas imagens têm como base as 
cores e formas predominantes que foram 
encontradas em casarões antigos. 

A partir dessa visão estética, para 
construção da série de imagens o ponto 
de partida foi uma das principais artérias 
do Centro Histórico de João Pessoa, a Rua 
Marciel Pinheiro e arredores. 

“Dessas ruas corto e recorto todos os 
excessos, enfatizo a simplicidade dos elemen-
tos para a experiência sensorial da forma. São 
imagens que instigam a observação do detalhe, 
dos espaços e objetos da cidade vistos sem o 
culto ao grandioso, deslocados para passagem 

Fotógrafo espanhol José Herrera capta a simplicidade e as cores da capital
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FOTOS: José Herrera

O jornalista paraibano José 
Teles (radicado em Pernambuco) 
é o palestrante de hoje, às 17h, 
no miniauditório José Siqueira, 
do Centro de Documentação e 
Pesquisa Musical, na Fundação 
Espaço Cultural, em João Pessoa. 
Ele falará sobre seu livro ‘Frevo 
gravado: De borboleta não é ave 
a Passo de anjo’. A entrada é gra-
tuita e há apenas 25 vagas.

 A obra é um mergulho na 
trajetória fonográfica do frevo, 
desde a gravação do tema ‘Borbo-
leta não é ave (Nelson Ferreira & 
J. Borges Diniz), pela Casa Edison 
do Rio de Janeiro, em 1922, até 
o álbum ‘Passo de anjo’, da Spok-
Frevo Orquestra, registrado pela 
gravadora Biscoito Fino, em 2004.

Conforme Pedro Osmar, da 
coordenação do CDPM, as ativi-
dades são permanentes. O foco 
principal é a reunião para troca 
de informações e debate sobre o 

tema proposto. Ele destacou que 
a palestra de José Teles é essencial 
para amantes da música e do jor-
nalismo cultural.

O coordenador explicou que 
o plano de ocupação da sala de 
trabalho do CDPM também con-
ta com exibição comentada de 
vídeos educativos, palestras, ofi-
cinas, lançamento de discos e li-
vros, recital de poesia comentada 
e eventos para registro filmográ-
fico e fotográfico.

José Teles – Nascido em Cam-
pina Grande (em 1955), José Teles 
é radicado em Recife (PE) desde 
1960. Lá, trabalha como jornalis-
ta e crítico musical no Jornal do 
Commercio, onde começou a es-
crever em 1980.

Crítico musical desde 1986, 
colabora com vários jornais e re-
vistas fora de Pernambuco, como 
O Pasquim, Caros Amigos, Inter-
national Magazine, Bizz, Gene-

ral, Continente Multicultural, en-
tre outras.

É autor dos livros ‘Do Frevo 
ao Mangue Beat’ (Editora 34, SP) 
e ‘O Frevo Rumo à Modernidade’ 
(2008, prêmio de ensaio nos 100 
Anos do Frevo, pela Prefeitura do 
Recife), além de meia dúzia de li-
vros de crônicas e mais duas deze-
nas de infantojuvenis.

Ainda pelas Edições Bagaço, 
publicou as biografias ‘Lá Vem 
os Violados: Quinteto Violado 40 
Anos’; ‘O Malungo Chico’ (sobre 
Chico Science); ‘Siri na Lata: 30 
Anos de Anarquia, Folia e Negó-
cios’ (história do Bloco Anárquico 
Armorial Siri na Lata).

O jornalista José Teles tam-
bém escreveu o livro de viagem 
‘Eu e Meu Ray-Ban, Uma Via-
gem’, além de ‘Acordei esta ma-
nhã cantando uma velha canção 
dos Beatles’, publicado pela Edi-
tora Bagaço.

José Teles ministra palestra na capital 
DiálOgOS

BRASil

Lançada biografia de João Gordo
Os fãs do apresentador e cantor João Gordo já podem 

garantir seu exemplar do livro “João Gordo: Viva la Vida 
Tosca”, biografia autorizada e escrita a quatro mãos por ele 
e pelo jornalista André Barcinski. Previsto para estar nas 
livrarias somente no fim do mês, já é possível reservar a 
obra, que acaba de entrar em pré-venda nos sites do Sub-
marino, da Saraiva, da Amazon e da loja da banda Ratos do 
Porão e ainda por cima com desconto.

O Brasil todo conhece João Gordo, o carismático e po-
lêmico apresentador de TV e vocalista da banda punk Ra-
tos de Porão. Por mais de 20 anos, João tem sido uma figura 
importante da cultura pop nacional, famoso por seu jeito 
escrachado e espontâneo, um personagem amado e odiado 
com igual intensidade.

Se todo mundo conhece João Gordo, poucos conhecem 
João Francisco Benedan.

Nascido em uma família pobre do subúrbio de São Paulo, 
João teve uma vida e tanto: rebelde desde pequeno, viveu con-
flitos intensos e violentos com o pai, Milton, policial da Rota, 
um homem de temperamento explosivo.

A solidão e as brigas com o pai fizeram com que João bus-
casse na música – mais especificamente, no punk rock, a músi-
ca mais agressiva e contestadora que encontrou – uma válvula 
de escape para suas frustrações. E assim João Francisco Bene-
dan virou João Gordo, cantor do Ratos de Porão, a banda mais 
suja e agressiva do Brasil, famosa em todo o mundo.

Mas João sempre foi um personagem mais interessante e 
complexo do que sua imagem fazia supor. Inteligente e dono 
de uma cultura pop impressionante, sempre se destacou por 
um senso de humor ácido e uma capacidade de rir da própria 
condição. Sua verve esperta e seu carisma o tornaram, a partir 
dos anos 1990, um dos personagens mais marcantes da TV 
brasileira, primeiro na MTV, onde revolucionou a emissora 
com programas escrachados e engraçados, e depois na TV 
Record, onde fez parte do elenco do programa Legendários.

Em João Gordo: Viva la Vida Tosca, ele conta, em primeira 
pessoa, toda a história de uma vida fascinante e desconhecida, 
por vezes hilariante, outras vezes triste e comovente. Com seu 
jeito sincero e sem papas na língua, João fala de tudo: das bri-
gas com o pai, da história do punk brasileiro, de sua trajetória 
incomum na TV, de sua transformação em ídolo infantojuvenil 
e dos excessos – de drogas, álcool e ego – que quase lhe cus-
taram a vida.

O livro João Gordo é narrado em primeira pessoa, com o 
linguajar típico de João Gordo, e foi escrito pelo jornalista An-
dré Barcinski, que entrevistou João por quase dezoito meses. 
O resultado é um relato inesquecível da vida de uma figura 
incomparável de nossa cultura pop, um punk que se tornou 
ídolo da molecada e que nunca mudou seu jeito de ser.

 

“Filipéia Minimalista”

Paraibano de Campina 
Grande e radicado em 

Recife, José Teles é 
considerado um dos 

grandes nomes do 
jornalismo e da crítica 

musical no Brasil

Lucas Silva
Especial para A União

Serviço

do tempo, pelas superfícies corridas, pelo 
limiar absoluto, a excitação mínima capaz de 
produzir uma sensação”, disse o fotógrafo.

Portanto, a exposição forma um novo 
olhar dirigido à minúcia, aos pequenos 
fragmentos à potencialidade expressiva das 
superfícies e a força da textura na construção 
da imagem com um apelo à sua materialidade.

“O visor da câmera fotográfica delimita os 
espaços e enfoca os elementos escolhidos. Co-
res, linhas, texturas, sombras são os elementos 
comuns a partir dos quais componho as ima-
gens finais. Elementos aparentemente triviais, 
como batentes da janela, sombras de grades, 
fronteiras de lanças protetoras, produzem as 
linhas de uma poética do singelo, do prosaico, 
do coloquial”, finalizou José Herrera.

Quem é José Herrera?
Nascido na cidade de Salamanca, Espanha, 

e com mais de meia vida no Brasil, considera-
se um hispano-brasileiro. Desde 2013 reside 
na cidade de João Pessoa, território no qual 
explora os elementos que a paisagem urbana e 
natural oferecem para suas composições.

Suas imagens utilizam um vocabulário 

construtivista em composições esquemáticas, 
que desafiam nossa percepção e interpre-
tação. Propõem um olhar que foge do senso 
comum, da visualidade comum, apesar de 
deter-se na singeleza cotidiana e reinventar a 
espessura da superfície. 

Para a crítica de arte e curadora baiana 
Matilde Matos, Herrera sabe tirar partido dos 
contrastes, da junção inesperada de determi-
nados elementos, da pátina de um muro velho 
ou da textura de uma parede descascando 
e repintada, fazendo com sobriedade e um 
mínimo de elementos, fotos de grande efeito. 
Portanto, pode-se dizer que, seu trabalho 
instiga o visualizador a mergulhar no espaço 
existente entre abstração e a representação. 

Fachadas com cores diversas formam verdadeiros mosaicos, registrados pelas lentes de Herrera

FOTO: Divulgação

n Evento: Abertura da exposição Filipeia Minimalista
n Artista: José Herrera 
n Quando: Hoje
n Onde: Centro de Turismo e Lazer Sesc - Cabo Branco
n Horário: 19h
n Entrada: Franca
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Manifestação marcada 
pelas redes socias pedia 
“intervenção militar”

Manifestantes invadem a Câmara
ProtEstos no congrEsso nacional

Manifestantes invadi-
ram ontem à tarde o plenário 
da Câmara dos Deputados. 
Houve tumulto, a sessão foi 
suspensa e o local fechado. 
O grupo, formado por cerca 
de 50 pessoas de 10 estados 
do país, grita as palavras: 
“Queremos general”. A por-
ta de vidro que dá acesso ao 
plenário foi quebrada.

No momento, os depu-
tados discursavam antes de 
o início da Ordem do Dia da 
sessão extraordinária. O 1º 
vice-presidente da Câmara, 
deputado Waldir Maranhão 
(PP-MA), suspendeu os tra-
balhos e pediu à polícia le-
gislativa que ajudasse na 
remoção dos manifestantes, 
segundo a Agência Câmara. 
Cinco manifestantes foram 
detidos pela Polícia Legisla-
tiva.

Alguns deputados con-
versaram com os manifes-
tantes e tentaram negociar 
uma saída deles do local. O 
vice-líder do PMDB, depu-
tado Darcísio Perondi (RS), 
disse que os manifestantes 
apresentaram uma pauta de 
reivindicações, em que pe-
dem fim dos supersalários, 
fim da corrupção, interven-
ção militar e a vinda de um 
general para negociar a saí-
da deles do plenário. Eles se 
denominam integrantes de 
um grupo chamado Inter-
vencionistas. A mobilização 
foi feita por meio das redes 
sociais.

Segundo o deputado 
Marcos Rogério (DEM-RO), 
a Polícia Legislativa pediu 
aos parlamentares que dei-
xassem o plenário por se-
gurança, pois há informação 
de que alguns manifestantes 
estariam armados. O depu-
tado disse que a bandeira do 
Brasil, que fica no plenário, 
foi retirada e jogada no chão. 

Os manifestantes entra-
ram no Salão Verde como vi-
sitantes. 

Eles quebraram a por-
ta de vidro, empurraram os 
três seguranças, que esta-
vam na porta do local, e en-
traram no plenário gritando 
palavras de ordem como: 
“Viva Sergio Moro”, “Nossa 
bandeira nunca será ver-
melha”. Um segurança ficou 
ferido. Não há informações 
se manifestantes ficaram fe-
ridos. 

A Polícia Legislativa re-
tirou todos os jornalistas do 
plenário e das galerias ale-
gando questões de seguran-
ça. Os profissionais estão no 
Salão Verde, do lado de fora 
do plenário, onde também há 
manifestantes e curiosos.

Iolando Lourenço
Da Agência Brasil

Fotos: Valter Campanato 

O presidente Mi-
chel Temer defendeu 
que as operações po-
liciais de combate aos 
crimes cometidos nas 
fronteiras com o Brasil 
sejam permanentes. Ao 
discursar para represen-
tantes de cinco países 
que dividem território 
com o Brasil, o presiden-
te sugeriu novamente a 
instituição de um “pla-
no estratégico” para 
reduzir a criminalidade 
nos locais onde trafican-
tes e contrabandistas 
aproveitam-se da “po-
rosidade” das fronteiras 
brasileiras.

Chanceleres e mi-
nistros da Argentina, 
Bolívia, do Chile, Para-
guai e Uruguai estão 
reunidos em Brasília 
para discutir a seguran-
ça e o combate aos cri-
mes transfronteiriços, 
como o narcotráfico, o 
contrabando e o tráfico 
de armas e de pessoas. 
Durante a abertura do 
encontro, o presidente 

assinou um decreto que 
institui o Programa de 
Proteção Integrada de 
Fronteiras e sugeriu que 
o texto seja levado pelas 
autoridades sul-ameri-
canas como “primeira 
providência concreta” 
das discussões.

Temer destacou a 
“gravidade” da questão 
e afirmou que os crimi-
nosos não conhecem li-
mites. 

Segundo ele, as 
ameaças à segurança 
pública têm se tornado 
complexas de modo a 
desenvolver uma espé-
cie de “globalização” 
dos crimes transnacio-
nais.

“Um dos maiores 
dramas do tempo pre-
sente toma contornos 
de violência intolerável, 
invade todas as nossas 
cidades, do Brasil e de 
outros países e adqui-
re traços desesperado-
res no rosto de todos 
os cidadãos de nossos 
países”, disse, citando 
problemas como a de-
pendência química e o 
tráfico de pessoas.

Temer quer ações nas 
fronteiras do país

crimEs transnacionais

A jornalista Cláudia 
Cruz, mulher do ex-deputado 
Eduardo Cunha, disse ontem 
(16) em depoimento ao juiz 
federal Sérgio Moro que não 
tinha conhecimento sobre 
a origem de R$ 1,5 milhão, 
dinheiro usado por ela para 
fazer compras no exterior. 
De acordo com os investiga-
dores da Operação Lava Jato, 
Cláudia era beneficiária de 
recursos não declarados por 
Cunha na Suíça. Ela prestou 
depoimento na ação penal a 
que responde pelos crimes 
de lavagem de dinheiro e 
evasão de divisas. 

Na audiência, Cláudia 

Cruz se recusou a responder 
às perguntas do juiz e do re-
presentante do Ministério 
Público e somente falou ao 
ser questionada por seu pró-
prio advogado. Ela disse que 
tinha apenas um cartão de 
crédito do banco Julius Bar 
e não sabia da existência de 
uma conta-corrente vincu-
lada ao cartão. Cláudia disse 
que nunca teve motivos para 
desconfiar do marido e que 
usava o cartão de crédito 
internacional para despesas 
pessoais, cuja fatura era paga 
pelo ex-deputado. 

Questionada se Cunha 
teria condições de bancar os 
gastos, Cláudia disse que o 
marido sempre afirmou que 
a origem do dinheiro era líci-

ta “Eu já conheci meu marido 
com ele me contando e eu 
sabendo que ele atuava em 
comércio exterior, que ele 
atuava em bolsa de valores, 
que ele tinha patrimônio no 
mercado imobiliário.”

Em junho, Moro recebeu 
denúncia apresentada pela 
força-tarefa de procuradores 
da Operação Lava Jato contra 
Cláudia Cruz e outros inves-
tigados que viraram réus. A 
denúncia é vinculada à ação 
penal a que Cunha responde 
por não ter declarado contas 
no exterior, que também será 
julgada por Sérgio Moro.

Cunha está preso na Su-
perintendência da Polícia Fe-
deral em Curitiba desde o dia 
19 de outubro.

Mulher de Cunha diz a Moro 
desconhecer dinheiro na Suíça

oPEraÇÃo laVa Jato

André Richter
Da Agência Brasil

O relator do Projeto de 
Lei 4850/16, que trata das 
chamadas 10 medidas de 
combate à corrupção, deputa-
do Onyx Lorenzoni (DEM-RS), 
apresentou ontem (16) as 
alterações em seu relatório 
final à comissão especial da 
Câmara que analisa a propos-
ta. A expectativa de Lorenzoni 
é que o texto seja discutido e 
votado nesta quinta-feira (17). 

Entre as principais mu-
danças, feitas após reunião 
com integrantes do Ministé-
rio Público, estão a retirada 

do texto da medida que pre-
vê crime de responsabilida-
de para juízes e integrantes 
do Ministério Público e al-
terações no trecho que trata 
dos acordos de leniência.

Ontem, Lorenzoni pas-
sou o dia reunido com as-
sessores para tratar das al-
terações ao relatório, que foi 
apresentado na semana pas-
sada. Além das 10 medidas, 
outras foram acrescentadas 
no relatório, totalizando 17 
propostas anticorrupção.

“Muitos ajustes foram fei-
tos, e era necessário que fos-
sem feitos. Nós afastamos toda 
e qualquer remota referência 

a tentativa de haver qualquer 
tipo de constrangimento ou 
de processamento as inves-
tigações no Brasil”, disse Lo-
renzoni após a reunião com 
integrantes da força-tarefa da 
Operação Lava Jato, na última 
segunda-feira (14).

Caso seja votado até 
amanhã na comissão, o pro-
jeto estará pronto para entrar 
na pauta do plenário. O presi-
dente da Câmara dos Deputa-
dos, Rodrigo Maia (DEM-RJ), 
já declarou que pretende 
votar o texto até o dia 9 de 
dezembro, data em que se co-
memora o Dia Internacional 
Contra a Corrupção.

Relator apresentou ontem 
as alterações no seu parecer

ProJEto DE mEDiDas anticorrUPÇÃo

Luciano Nascimento
Da Agência Brasil

Os manifestantes ocuparam parte do plenário e de lá só sairam depois da ordem do deputado Waldir Maranhão, PP-MA, que convocou a Polícia Legislativa

Michel Temer e o ministro da Justiça, Alexandre Moraes

Paulo Victor Chagas
Da Agência Brasil

No plenário eles 
gritavam: “Viva 
Sergio Moro”, 
“Nossa bandei-
ra nunca será 
vermelha”
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A rebelião 
das massas

A eleição de Donald Trump nos EUA causou espanto e 
surpresa em muita gente. Não poucas foram as vozes que se 
levantaram e foram uníssonas em apontar o retrocesso de-
mocrático que significou a sua eleição. Mas será realmente 
apenas isso? A eleição de Trump significa exclusivamente um 
golpe contra o politicamente correto?! Na América Latina, des-
de as convulsões sociais e crise humanitária na Venezuela até 
o impeachment de Dilma Rousseff, a direita vem ocupando o 
espaço deixado pela esquerda anteriormente hegemônica. E 
uso aqui as expressões “direita e esquerda” por comodidade 
conceitual, pois o fenômeno político transcende em comple-
xidade esses marcadores teóricos. A presidência de Mauricio 
Macri na Argentina, Michel Temer no Brasil e Peña Nieto no 
México desenha um novo perfil na região, um perfil que prima 
pela diminuição do Estado e austeridade fiscal, traços esses 
que também significam empobrecimento das políticas públi-
cas sem as quais a desigualdade inerente à América Latina não 
pode ser enfrentada.

A eleição de Trump, assim, irmana-se a uma corrente glo-
bal que passa pela América Latina e chega à Europa do Brexit 
do Reino Unido que em plebiscito chancelou sua saída (exit) 
da União Europeia, fenômeno circundado por movimentos 
nacionalistas e separatistas como o da Catalunha na Espanha 
e movimentos anti-imigrantes como o PEGIDA na Alemanha. 
Na Europa oriental, o presidente russo Vladmir Putin goza de 
uníssona popularidade, na medida em que eleva o orgulho na-
cional russo através da velha fórmula que remonta a era dos 
czares: a guerra, seja na Ucrânia, seja na Síria. E mais ao orien-
te tem-se o Califado Islâmico, com suas roupas negras, desfiles 
públicos em Toyotas, financiados pelo petróleo, promoven-
do a degola coletiva de todos aqueles que não rezam em sua 
cartilha islâmica. Figuras histriônicas como Rodrigo Duderte 
compõem esse painel, nesse caso com o discurso populista de 
combate às drogas nas Filipinas. As mesmas drogas que finan-
ciam a guerra civil colombiana há décadas e cuja conciliação 
nacional, articulada por Juan Manuel Santos, foi negada em 
consulta popular.

A democracia na medida em que deita suas escolhas na 
vontade popular está sujeita também às escolhas nada exem-
plares. Desde as discussões na Ágora ateniense, passando pelo 
julgamento de Cristo, filósofos e historiadores denunciam a 
vulnerabilidade desse critério político. Mas será somente no 
sec. XX que o fenômeno do homem-massa ganhará contornos 
e expressividade política. O filósofo e jornalista espanhol José 
Ortega y Gasset descreveu a rebelião das massas como sendo a 
rebelião do homem comum que despreza o passado histórico, 
ignora o valor da cultura, exibe sua ignorância como virtude e 
expressão de autenticidade, e com muita comodidade reivindi-
ca direitos e usufrui das conquistas tecnológicas sem qualquer 
obrigação. Quando o homem-massa, o homem desgarrado da 
história e que vive como uma boia à deriva no tempo presente, 
sem compromissos e obrigações chega às instâncias de poder 
tem-se a rebelião das massas. A rebelião das massas que as-
sistimos nas democracias de todo o mundo é reflexo do em-
poderamento do homem comum que rompeu com o modelo 
histórico em que as instâncias de poder estavam reservadas à 
elite, entenda-se no seu sentido originário de elite moral e in-
telectual que pela exemplaridade moldava o corpo social pela 
nobreza dos valores, pela noção de disciplina e dever e com 
isso constituia uma sociedade vital e saudável. 

Segundo Ortega y Gasset: “Lembre-se de que, no início, 
distinguíamos o homem excelente do homem vulgar dizendo: 
que aquele é o que exige muito de si mesmo, e este, o que não 
exige nada, apenas contenta-se com o que é e está encantado 
consigo mesmo. Contra o que sói crer-se, é a criatura de sele-
ção, e não a massa, quem vive em essencial servidão. Sua vida 
não lhe apraz se não a faz consistir em serviço a algo transcen-
dente. Por isso não estima a necessidade de servir como uma 
opressão. Quando esta, por infelicidade, lhe falta, sente desas-
sossego e inventa novas normas mais difíceis, mais exigentes, 
que a oprimam. Isto é a vida como disciplina – a vida nobre –. 
A nobreza define-se pela exigência, pelas obrigações, não pe-
los direitos. Noblesse oblige.`Viver a gosto é de plebeu: o nobre 
aspira a ordenação e a lei`(Goethe).” A dissolução da noção de 
elite dirigente como sendo aquela conquistada pela exempla-
ridade da excelência moral e intelectual; e do homem distinto 
como aquele que exige de si o melhor pela via do dever e do 
sacrifício, produziu o homem-massa e a sua rebelião na forma 
de uma democracia das massas. Democracias que proclamam 
direitos sem deveres.

Os teóricos da democracia que festejam a força das redes 
sociais e das novas mídias (sem ignorar o que elas realmente 
têm de louvável) esquecem a advertência de Umberto Eco, de 
que elas também dão voz aos imbecis, estes que antes da era 
digital estavam condenados à mesa de bar. A eleição de Trump, 
assim, é apenas o sintoma mais protuberante da rebelião das 
massas, talvez a democracia espere demais dos homens, quan-
do se sabe, desde Aristóteles, que a democracia no mais das 
vezes se dá pela via dos piores, pela demagogia. A ascensão da 
direita e do conservadorismo nas democracias, em verdade, é 
a expressão vital da democracia que promove o “homem-mas-
sa”, o homem que despreza o passado, desdenha da cultura e 
exibe sua ignorância como virtude política. 

Cade investiga se houve cartel em leilão 
da Usina Hidrelétrica de Belo Monte
Também será investigado 
processo de construção da 
usina, no Rio Xingu (PA)

O Conselho Adminis-
trativo de Defesa Econômi-
ca (Cade) instaurou ontem 
um inquérito para investigar 
a existência de um suposto 
cartel na licitação para a con-
cessão da Usina Hidrelétrica 
de Belo Monte, realizado em 
2010. Também será investi-
gado processo de contratação 
para a construção da usina, 
localizada no Rio Xingu (PA).

O inquérito administra-
tivo é um desdobramento 
da Operação Lava Jato e foi 
subsidiado pela celebração 
do acordo de leniência com 
a construtora Andrade Gu-
tierrez e com executivos e 
ex-executivos da empresa, 
em setembro deste ano. Se-
gundo o Cade, a assinatura 
do acordo foi mantida em 
sigilo para preservar as in-
vestigações.

Por meio do acordo, fir-
mado com o Ministério Pú-
blico Federal do Paraná, por 
meio da força-tarefa da Lava 
Jato, os signatários admitem 
sua participação, fornecem 
informações e apresentam 
documentos probatórios 
para colaborar com as inves-
tigações sobre o suposto car-
tel. As empresas inicialmente 
apontadas como participan-
tes da provável conduta an-
ticompetitiva são a Andrade 
Gutierrez Engenharia, Cons-

Sabrina Craide 
Da Agência Brasil

O inquérito sobre a construção da Hidrelétrica de Belo Monte é um desdobramento da Operação Lava Jato

truções e Comércio, a Camar-
go Corrêa e a Construtora 
Norberto Odebrecht, além 
de, pelo menos, seis execu-
tivos e ex-executivos de alto 
escalão dessas empresas.

Segundo o Cade, os con-
tatos entre os concorrentes 
teriam se iniciado em julho 
de 2009, com a divisão do 
grupo formado pelas empre-
sas Andrade Gutierrez, Ca-
margo Corrêa e Odebrecht 
em dois consórcios. Segundo 
relatos, ao longo do processo 
de preparação das propostas, 
as empresas teriam alinhado 
parâmetros como premis-
sas da construção, divisão 
de riscos entre construtoras 
e investidores e contingen-
ciamento dos riscos. Tal ali-
nhamento visava criar uma 

paridade de condições e de 
preços entre as empresas, 
o que não é esperado entre 
concorrentes, e buscava ga-
rantir a viabilidade de um 
pacto para a posterior divi-
são da construção da usina 
entre elas.

Apesar de o leilão ter 
sido vencido por outro con-
sórcio, as três concorrentes 
teriam adaptado o prévio 
ajuste quando foram poste-
riormente contratadas para 
a efetiva construção de Belo 
Monte na modalidade Con-
corrência Privada. Para tan-
to, as três empresas teriam 
novamente alinhado vari-
áveis que impactariam nas 
propostas de preço a serem 
apresentadas separadamen-
te pelas empresas.

O leilão foi vencido pelo 
Consórcio Norte Energia, 
formado pelas empresas Ele-
trobras, Chesf, Eletronorte, 
Queiroz Galvão, Galvão Enge-
nharia e outras empresas. As 
empresas Andrade Gutierrez, 
Camargo Corrêa e Odebrecht 
foram contratadas pela Nor-
te Energia, tendo dividido 
entre si o montante de 50% 
da construção da usina hi-
drelétrica. Segundo o Cade, 
os contatos anticompetitivos 
duraram até, pelo menos, ju-
lho de 2011, quando foram 
assinados os contratos refe-
rentes às obras de constru-
ção da Usina Hidrelétrica de 
Belo Monte.

A Norte Energia ainda 
não se manifestou sobre a in-
vestigação do Cade.

Pezão diz que 
violência não 
mudará debate 
sobre pacote
Vinicius Lisboa 
Da Agência Brasil

O governador do Rio de 
Janeiro, Luiz Fernando Pezão, 
disse ontem que a violência 
não trará benefício ao debate 
sobre a crise financeira do Es-
tado e pediu que manifestantes 
levem ideias e não violência à 
Assembleia Legislativa do Es-
tado do Rio de Janeiro (Alerj), 
onde são discutidas medidas 
propostas pelo governo do Es-
tado para enfrentar a crise.

Manifestantes foram im-
pedidos de entrar no prédio 
da Alerj ontem por força de 
segurança. O palácio foi cer-
cado por grades e vigiado por 
policiais.

“Que essas pessoas que 
estão indo lá com violência, 
que levem ideias para dentro 
do parlamento, para a gente re-
solver a crise, que não é no Rio 
de Janeiro, é a crise no Brasil”, 
disse o governador.

Entre as propostas do 
pacote fiscal do governo do 
Rio estão o corte de progra-
mas como o aluguel social e os 
restaurantes populares, além 
do aumento de contribuições 
previdenciárias, inclusive para 
aposentados.

Pezão defendeu as medi-
das e disse que elas buscam dar 
previsibilidade à folha de paga-
mento do Estado, que, segundo 
ele, ainda não está garantida 
para os próximos dois anos. 
Pezão disse que só há dinheiro 
para pagar dez meses de salá-
rios dos servidores ativos e ina-
tivos nos próximos dois anos.

Elaine Patrícia Cruz e 
Mariana Branco 
Da Agência Brasil

Uma das dúvidas atuais é se a re-
forma da Previdência levará em conta 
a disparidade das expectativas de vida 
no País. Especialistas consultados pela 
Agência Brasil divergem quanto à pos-
sibilidade de a reforma levar em conta 
as diferenças regionais. Dados do Insti-
tuto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE) e do Programa das Nações Unidas 
para o Desenvolvimento (PNUD) mos-
tram disparidade entre estados e muni-
cípios brasileiros no que diz respeito ao 
tempo médio de vida dos habitantes.

A esperança de vida em Santa Cata-
rina, por exemplo, de 79 anos – a mais 
alta do Brasil – está 8,4 anos acima da 
mais baixa, no Maranhão, atualmente 
em 70,6 anos, segundo o IBGE. Além dis-
so, em 19 municípios, todos no Nordeste, 
a expectativa de vida da população é de 
cerca de 65 anos, a idade mínima preten-
dida na proposta do governo. Do outro 
lado, 20 municípios do Sul têm expectati-
va ao redor de 78 anos. Os dados são do 
Atlas de Desenvolvimento Humano no 
Brasil, do PNUD.

Ante esse panorama, o economista 
Gilberto Braga, professor de Finanças da 
Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas 
Ibmec-RJ, acha que o “tecnicamente cor-
reto” seria adequar os regimes de Previ-
dência às realidades locais. “Acho que a 
gente poderia ter dois ou três regimes de 
idade diferentes. Assim como o horário 
de verão é diferente [dependendo do 
local], não vejo porque não fazer isso”, 
disse. Segundo ele, uma maneira de fa-
zer isso seria com uma regra de transição.

“Uma regra de transição na idade 
mínima, de maneira que nas regiões com 

menor expectativa de vida, com o passar 
dos anos, [a idade exigida para se apo-
sentar] fosse aumentando”, explica o 
economista. Ele acredita, contudo, que 
não há um clima político favorável à ado-
ção da ideia.

“Vejo que esse é um item com o qual 
o governo deveria se preocupar. Mas ele 
[governo], em um primeiro momento, 
está muito mais preocupado com o siste-
ma geral. E, se colocar essa discussão na 
mesa, nesse momento, ela é mais preju-
dicial do que favorável à aceitação [da re-
forma da Previdência]. Do ponto de vista 
político, da discussão no Parlamento, eu 
acho difícil [prosperar]”.

Equilíbrio
O economista José Matias-Pereira, es-

pecialista em administração pública e pro-
fessor da Universidade de Brasília (UnB), 
tem uma visão diferente. Ele reconhece 
que a questão das diversas expectativas 
de vida é “importante”. No entanto, con-
sidera difícil uma reforma da Previdência 
que atenda às disparidades regionais do 
tempo médio de vida do brasileiro.

Já entidades representativas dos tra-
balhadores defendem que a reforma con-
temple as diferenças regionais e que o ônus 
de equilibrar as contas previdenciárias não 
recaia exclusivamente sobre os usuários do 
sistema. O presidente da Central Única dos 
Trabalhadores (CUT), Vagner Freitas, é a 
favor da cobrança de débitos de empresas 
em atraso com a contribuição.

“Você pode fazer várias modifica-
ções. Por exemplo, acabar com a sonega-
ção, porque a maior parte das empresas 
sonega. Também acabar com o trabalho 
informal, porque aí [com mais trabalha-
dores formalizados] você vai renovando 
as pessoas que entram na Previdência”, 
afirma Freitas.

Idade mínima divide opiniões de 
especialistas e centrais sindicais

APOsENtAdOrIA

FOtO: Reprodução internet
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União Europeia propõe esquema 
de controle para turistas sem visto
Viajantes deverão,
agora, preencher um
formulário online

A Comissão Europeia 
anunciou ontem um pla-
no para ter mais controle 
sobre viajantes que não 
precisam de um visto es-
pecífico para entrar no 
Espaço Schengen, de livre 
circulação dentro da União 
Europeia (UE). O Brasil é 
um dos 42 países isentos 
de visto.

De acordo com a pro-
posta, antes de viajar, os 
turistas deverão preencher 
um formulário online, que 
não deve levar mais de dez 
minutos para ser concluí-
do. As informações serão 
cruzadas com as bases de 
dados europeias, como as 
do serviço de polícia Eu-
ropol. Segundo a Comis-
são, na maioria dos casos, 
a autorização deverá sair 
em alguns minutos. O do-

Aline Moraes
Correspondente da EBC

Foto: Reprodução/Internet

cumento custará cinco eu-
ros e terá validade de cinco 
anos.

A ideia do órgão eu-
ropeu é que essa triagem 
prévia ajude a identificar 
possíveis migrantes irre-
gulares e, principalmente, 
pessoas que possam repre-
sentar um risco à seguran-
ça. O sistema faz parte de 
uma ampla discussão sobre 
como melhorar o controle 
das fronteiras externas da 
UE, principalmente diante 
da ameaça terrorista.

Críticos argumentam, 
porém, que esse novo sis-
tema de autorização de 
viagem não resolverá o 
problema da segurança, 
pois o que falta é um in-
tercâmbio rápido de dados 
sobre suspeitos entre os 
países do bloco. A expec-
tativa é que o novo formu-
lário online possa entrar 
em vigor até 2020, mas a 
proposta ainda precisa ser 
aprovada pelo Conselho e 
também pelo Parlamento 
Europeu. Sede do Parlamento Europeu, em Bruxelas, onde é discutida a entrada dos turistas. O Brasil é um dos 42 países isentos de visto

Aline Leal 
Repórter da Agência Brasil 

A Organização das Na-
ções Unidas (ONU) lançou 
ontem (16) a campanha 
Mais Direitos, Menos Zika, 
que visa a promoção do 
acesso à informação sobre 
os meios de prevenção da 
doença e sobre os direitos 
da população. O enfoque da 
mobilização é nos direitos 
humanos como centro do 
combate aos efeitos do ví-
rus.

A campanha vai dis-
tribuir materiais com in-
formações sobre as formas 
de prevenir a infecção pelo 
zika, mostrando os insu-
mos e tratamentos aos 
quais a população tem di-
reito e ainda quais os meios 
de reclamação, caso esses 
direitos sejam negados.

O movimento é uma 
iniciativa do Fundo de Po-
pulação da ONU (UNFPA), 

em parceria com a Orga-
nização Pan-Americana da 
Saúde/Organização Mun-
dial da Saúde (OPAS/OMS), 
ONU Mulheres, Conselho 
Nacional de Secretários 
de Saúde (Conass), Con-
selho Nacional de Secre-
tarias Municipais de Saú-
de (Conasems), Fundação 
Oswaldo Cruz (Fiocruz) e 
Coordenadoria Ecumênica 
de Serviço (Cese), além de 
entidades parceiras da so-
ciedade civil.

A campanha tem apoio 
dos governos do Reino Uni-
do, do Japão e do Canadá.

ONU lança campanha 
para o combate à Zika

Acesso à inFormAção

José romildo 
Correspondente da Agência Brasil 

O presidente eleito dos Esta-
dos Unidos, Donald Trump, está 
tentando montar a equipe que 
vai ajudá-lo a governar o país a 
partir de 20 de janeiro de 2017. 
Mas a escolha se transformou em 
um processo caótico. Nessa terça-
-feira (15), havia uma grande ex-
pectativa de que o ex-congressis-
ta Mike Rogers fosse anunciado 
para um cargo de comando do 
setor de inteligência do governo. 
Mas, de repente, o nome do ex-
-parlamentar foi vetado, geran-
do um mal-estar na equipe.

O incômodo ocorreu porque 
Mike Rogers é admirado pela 
equipe por ter sido um dos maio-
res articuladores da campanha vi-
toriosa de Trump e muitos enten-
dem que ele deveria continuar.

Segundo integrantes do Par-
tido Republicano, legenda que 

elegeu o novo presidente dos 
Estados Unidos, o veto teria sido 
dado por Jared Kushner, o ma-
rido de Ivanka Trump, uma das 
filhas do novo presidente.

Preocupado com a reper-
cussão do caso, Trump tentou 
desmentir que a montagem da 
equipe esteja passando por um 
processo tumultuado. Em um 
post publicando nas redes so-
ciais, Donald Trump disse que, 
ao contrário, o processo de es-
colha da equipe está sendo bem 
organizado.

transição complicada
Mas, em apenas uma sema-

na, desde que foi eleito presi-
dente, Trump já mudou o co-
mando da equipe de transição. 
Antes, o comando estava nas 
mãos do governador de Nova 
Jérsey, Chris Christie, que vinha 
sendo um dos mais próximos co-
laboradores do presidente elei-

to durante toda a campanha. 
Agora, Donald Trump nomeou o 
vice-presidente eleito Mike Pen-
ce para comandar a transição. 
Muitos atribuem a mudança à 
infuência do genro de Donald 
Trump, Jared Kushner.

Três filhos de Donald Trump 
- Ivanka, Donald Jr e Eric - fa-
zem parte, juntamente com Ja-
red Kushner, da equipe que está 
montando o gabinete do futu-
ro governo. Só que os filhos de 
Trump e o genro também vão 
comandar os negócios da famí-
lia, durante os quatro anos em 
que Donald Trump vai permane-
cer no governo.

O que muitos políticos - den-
tro e fora do governo - estão 
indagando é se há conflito de 
interesse entre as funções exer-
cidas simultaneamente pelos fi-
lhos de Trump e por Jared Kush-
ner no setor privado e no novo 
governo.

Escolha de equipe de Donald 
Trump gera vários conflitos

trAnsição no GoVerno Dos eUA

marieta cazarré 
Correspondente da Agência Brasil 

O primeiro-ministro de 
Portugal, António Costa, e 
outras lideranças estão em 
Marrakech, no Marrocos, par-
ticipando da Conferência das 
Nações Unidas sobre Mudan-
ças Climáticas (COP22). Costa 
disse que o maior desafio que 
o mundo enfrenta atualmente 
é o combate às alterações do 
clima.

“A Europa deve prosse-
guir, os países desenvolvidos 
têm de prosseguir [com a im-
plementação de ações de com-
bate às alterações climáticas] e 

a solidariedade com os países 
em vias de desenvolvimento, 
designadamente em relação 
aos países africanos, é absolu-
tamente essencial”, afirmou.

“Este é um desafio que 
não permite mais adiamentos, 
porque todos os dias a ameaça 
é maior. Por isto, é prioritário 
desenvolver novas políticas de 
mobilidade, lançar a reabili-
tação urbana para a melhoria 
da eficiência energética e tra-
balhar no sentido do desenvol-
vimento das energias renová-
veis”, disse Costa.

Ele também falou da im-
portância de todos os países 
cumprirem com o compro-

misso assumido na COP21, em 
Paris, ano passado. “Se um dos 
países segue um caminho de 
retrocesso, por muito impor-
tante que esse país seja, como 
os Estados Unidos, a pior coisa 
que poderia acontecer era nos 
deixar contaminar porque en-
tão aconteceria um retrocesso 
generalizado”.

“Seria uma enorme de-
cepção se algum dos países 
mais desenvolvidos do mun-
do, nomeadamente os Estados 
Unidos, recusasse agora o com-
promisso assumido, mas não 
podemos ficar todos bloquea-
dos por uma decisão errada de 
um país”, concluiu Costa.

Combate às alterações 
climáticas

Desde o último dia 7, 
centenas de delegações e 
líderes mundiais estão em 
Marrakech para debater a 
implementação do acordo 
para o combate às alterações 
climáticas alcançado em Pa-
ris, em dezembro de 2015. O 
encontro segue até a próxi-
ma sexta-feira (18).

O Acordo de Paris, como 
ficou conhecido, estabelece 
um plano global para manter 
o aumento da temperatura 
abaixo dos 2°C e entrou em 
vigor em 4 de novembro de 
2016.

Conferência sobre mudanças 
climáticas reúne líderes mundias

eVento no mArrocos

Da Agência Ansa 

O papa Francisco acei-
tou ontem (16) a renúncia do 
cardeal brasileiro Raymundo 
Damasceno e nomeou Orlan-
do Brandes para o cargo de 
arcebispo de Aparecida, em 
São Paulo.

Brandes, que até então 
era arcebispo de Londrina, 
tem 70 anos e cuidará de 
um dos santuários marianos 
mais frequentados da Amé-
rica Latina. Damasceno re-
nuncia por motivo de idade, 
conforme o Direito Canôni-
co: “Roga-se ao bispo dioce-
sano, que tiver completado 
75 de idade, que apresente 
a renúncia do ofício ao Sumo 
Pontífice, o qual providen-

ciará depois de examinadas 
todas as circunstâncias”, diz 
o Direito Canônico.

No próximo dia 15 de 
fevereiro de 2017, dom Da-
masceno completa 80 anos. 
Já Orlando Brandes nasceu 
em Urubici, em Santa Cata-
rina. 

 Ordenado padre em 
1974, estudou Teologia na 
Pontifícia Universidade Gre-
goriana, em Roma, onde 
também se especializou em 
Teologia Moral, na Academia 
Alfonsiana. Nomeado por 
São João Paulo II bispo de 
Joinville (SC), em 1994, foi 
transferido pelo papa Bento 
XVI para Londrina, em 2006, 
e tornou-se seu quarto arce-
bispo.

Papa aceita a renúncia 
do cardeal Damasceno

bispo De ApAreciDA

“A população 
tem direito de 
reclamação, 
caso seja 
negado”
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Infecção de zika
Mulheres podem ter risco maior, informa estudo
Fábio de Castro
Da Agência Estado

Os vírus de RNA, como o 
zika, enfraquecem o sistema 
imunológico vaginal, retar-
dando a resposta das defesas 
do corpo à infecção e dificul-
tando a detecção do vírus na 
vagina - o que pode aumentar 
o risco de infecção do feto du-
rante a gravidez. A conclusão 
é de um estudo publicado on-
tem, na revista científica Jour-
nal of Experimental Medicine.

O novo estudo foi lide-
rado por cientistas dos Ins-
titutos Gladstone, ligados à 
Universidade da Califórnia 
em São Francisco (Estados 
Unidos). De acordo com os 
autores do artigo, a descober-
ta sugere que as mulheres são 
mais suscetíveis à transmis-
são sexual de vírus de RNA e 
que elas têm mais dificuldade 
que os homens para eliminar 
a infecção do organismo

“Nossa pesquisa reforça 
os estudos epidemiológicos 
que mostram que as mu-
lheres têm um risco maior 
de infecção por zika. Além 
disso, o amortecimento da 
resposta imune vaginal é 
especialmente preocupan-
te, porque dá ao vírus mais 
tempo para se espalhar e 
chegar ao feto, se a mulher 
estiver grávida ou engra-
vidar durante a infecção”, 
disse o autor principal da 
pesquisa, Shomyseh Sanjabi, 
dos Institutos Gladstone. Na 

pesquisa, os cientistas infec-
taram camundongos de for-
ma sistêmica - como acon-
tece na infecção pela picada 
do mosquito Aedes aegypti - 
e também através da vagina.

Normalmente, células in-
fectadas liberam as molécu-
las conhecidas como interfe-
ron, como uma primeira linha 
de defesa contra a infecção. O 
interferon inicia o combate ao 
vírus e - o que é mais impor-
tante - alerta as células vizi-
nhas que o corpo está sendo 
atacado, desencadeando a 
reação de todo o sistema imu-
nológico. 

Depois de três dias, os 
animais que foram infectados 
sistemicamente apresenta-
ram uma forte resposta do 
interferon e começaram a eli-
minar o vírus do organismo. 
Enquanto isso, os animais in-
fectados por via vaginal ainda 
tinham níveis extremamente 
altos do vírus na vagina e ne-
nhum sinal de interferon.

“Ficamos muito sur-
presos com a ausência 
de resposta de interfe-
ron. Essa molécula é libe-
rada como um primeiro 
passo da resposta imune 
e o fato de ela não ter 
sido detectada na vagi-
na é muito alarmante. 
Sem interferon, o resto 
do sistema imune não 
pode ter sua ação desen-
cadeada de forma efi-
ciente, tornando extre-
mamente difícil para o 
corpo lutar contra infec-
ções virais”, disse outro 
dos autores do estudo, 
Shahzada Khan.

O sistema imunoló-
gico só começou a res-
ponder cerca de uma 
semana depois da infec-
ção, quando o vírus já 
havia se espalhado até o 
tecido linfoide - um tipo 
de tecido conjuntivo 
presente em órgãos liga-
dos ao sistema linfático.

Quando os cientis-
tas aplicaram na vagina 
uma droga anti-infla-
matória, os interferons 
foram liberados na va-
gina e os camundongos 
ficaram protegidos do 
vírus da zika. Os animais 
tratados com a droga e 
expostos à zika por via 
vaginal conseguiram eli-
minar completamente 
o vírus dois dias após a 
infecção. Segundo os 
cientistas, drogas an-
ti-inflamatórias seme-
lhantes poderiam ser 
um caminho para pro-

teger mulheres contra a 
zika transmitida sexual-
mente, mas é preciso 
realizar mais pesquisas 
para avaliar a segurança 
dessas drogas durante a 
gravidez.

Os pesquisadores 
validaram seus resulta-
dos com um outro vírus 
de RNA chamado vírus 
da coriomeningite lin-
focitária (CML), típico 
de roedores. Os resul-
tados foram parecidos 
com os obtidos com o 
vírus da zika, sugerindo 
que a resposta imune 
enfraquecida não ocor-
re apenas com o zika, 
mas pode ter estendida 
a outros vírus de RNA, 
como o HIV.

Os vírus de RNA 
como os do ebola ou da 
hepatite C, armazenam 
seu código genético na 
forma de RNA, enquan-
to outros vírus, como o 
da herpes, ou da cata-
pora, armazenam a in-
formação genética em 
DNA. “Há algo único 
acontecendo no trato 
reprodutivo feminino, 
que faz com que as mu-
lheres sejam particular-
mente vulneráveis aos 
vírus de RNA. Nosso pró-
ximo objetivo é desco-
brir por que isso aconte-
ce - se é um mecanismo 
de defesa liberado pelos 
próprios patógenos, ou 
uma lacuna imunológi-
ca no tecido vaginal”, 
disse Sanjabi.

Sistema sem interferon

Elas apresentam 
mais dificuldades 
do que os 
homens 
para eliminar 
a infecção do 
organismo

Foto: dIVULGAÇÃO/sEBRAE PARAÍBA

Caminhadas, trilhas e piqueniques são alguns dos atrativos do roteiro apresentado pelo livro “Paraíba: 35 dias de vivências e experiências”

Será lançado hoje o livro 
“Paraíba: 35 dias de vivências 
e experiências”, que apresen-
ta o roteiro paraibano com 
atividades criativas com foco 
na produção associada ao tu-
rismo, na economia criativa 
e de experiência das regiões 
do Litoral, Brejo e Cariri pa-
raibanos.  O lançamento será 
realizado no Hotel Hardman, 
em Manaíra, em João Pessoa, 
às 19h. A publicação já foi 
apresentada no Festival de 
Turismo de Gramado (RS), 
no dia 5 de novembro.

Produzido pelo Sebrae 
Paraíba, a publicação conta 
com 170 páginas e detalha 
cerca de150 atividades cria-
tivas de 19 municípios do 
Estado (Areia, Bananeiras, 
Conde, Pitimbu, Lucena, Ca-
bedelo, Pilões, Alagoa Gran-
de, Boqueirão, Cabaceiras, 

Ingá, Guarabira, Remígio, 
Solânea, João Pessoa, Cam-
pina Grande, Rio Tinto, Ma-
manguape e Marcação). O 
roteiro é resultado das ações 
realizadas desde 2012 pelo 
Sebrae Paraíba, em parceria 
com a Associação de Cultu-
ras Gerais (ACG).

“A consultoria foi o me-
lhor caminho para a constru-
ção do capital social, de um 
ambiente de confiança, união 
e integração entre os empre-
endedores das diversas re-
giões paraibanas, com ações 
colaborativas e inovadoras, 
valorizando as histórias de 
empreendedorismo desses 
atores que transformam so-
nhos em oportunidades de 
negócios”, disse a gestora de 
Turismo do Sebrae Paraíba, 
Regina Amorim.  Ela explicou 
que o livro apresenta um ro-

teiro de viagem que começa 
por João Pessoa com a visita 
à Rota dos Ateliês, que reúne 
obras de 12 grandes artistas 
plásticos e duas galerias de 
arte. A rota segue para o Li-
toral Sul paraibano (Conde 
e Pitimbu), com o passeio às 
praias locais e seus equipa-
mentos turísticos, como res-
taurantes e pousadas.  Além 
do sol e mar, a programação 
tem caminhada em trilhas, 
visita a assentamento, apre-
sentações culturais, restau-
rantes, passeios de buggy, 
vivência na Aldeia Macuxi, 
oficina de artesanato, entre 
outras atividades.

Do Litoral Sul, o roteiro 
segue para o Brejo (Areia, 
Bananeiras, Remígio, Pilões 
Solânea e Guarabira). Na 
região, os visitantes podem 
desfrutar de hospedagens 

com foco na produção asso-
ciada ao turismo, acompa-
nhar a produção de doces 
artesanais e de farinha de 
mandioca, participar de ofi-
cinas artísticas e caminhadas 
culturais, fazer trilhas e pi-
queniques em reservas eco-
lógicas, conhecer engenhos 
e sua produção, apreciar co-
midas típicas, ver de perto a 
confecção do artesanato lo-
cal, entre outros.

“O roteiro é vasto e pode 
ser feito em 35 dias se o tu-
rista quiser fazê-lo comple-
to. Com a publicação será 
mais fácil o planejamento 
de cada viagem. Há contatos 
das agências de turismo re-
ceptivo, dos guias de turismo 
e dos condutores locais que 
podem auxiliar no agenda-
mento do trajeto”, destacou 
Regina Amorim.

Sebrae lança livro com “roteiro 
criativo e integrador” da Paraíba

PRoDUÇÃo ASSoCIADA Ao tURISMo

Agreste e Litoral Norte são contemplados
Além do Litoral Sul e 

Brejo, o roteiro contempla 
Campina Grande (Agreste), 
Ingá, Cabaceiras, Distrito 
do Marinho, em Boqueirão 
(Cariri), Lucena, Cabedelo, 
Mamanguape, Rio Tinto e 
Marcação (Litoral Norte). 
Na cidade do “Maior São 
João do Mundo”, o visitan-
te tem uma vasta oferta de 
hospedagem. Para acompa-
nhar o tour, o turista pode 
contratar o Virgulima de 
Campina, personagem da 
economia criativa. A cidade 
oferece ateliês de artesa-
nato, museu com diversas 
atividades criativas, como 
pintura, dança típica, cordel 
e etc, restaurantes, além de 
produtos turísticos rurais. 

A cidade tem ainda o “Qua-
drilhando”, espetáculo juni-
no criativo, que apresenta 
danças juninas tradicionais, 
teatro junino, forró pé de 
serra, comidas típicas ju-
ninas, aluguel e vendas de 
figurino junino, dentre ou-
tras atividades.

 No Cariri, os turistas 
podem desfrutar das be-
lezas naturais de Ingá e de 
oficinas de Patchwork, de 
pintura rupestre e de bor-
dado, além de conhecer o 
artesanato local, com o La-
birinto, e apreciar as comi-
das típicas da região. Em 
Boqueirão, os visitantes 
conhecerão a fabricação de 
redes e tapetes por mulhe-
res da comunidade, quitu-

tes rurais, a fauna e a flora 
do território, entre outros. 
Em Cabaceiras, a “Roliúde 
Nordestina”, há um circuito 
criativo com foco na produ-
ção associada ao turismo 
que incrementa os atrativos 
naturais da região. No Dis-
trito do Marinho, há pas-
seio de pau de arara, trilhas, 
apresentações culturais, 
camping rural, que oferece 
hospedagem em barracas 
com estrutura criativa.

 Já no Litoral Norte, 
Lucena, Cabedelo, Maman-
guape, Rio Tinto e Marca-
ção oferecem aos visitantes 
diversas atividades, com 
passeio em lancha ou em 
barcos de pescadores para 
conhecer piscinas naturais, 

o habitat do peixe-boi e das 
tartarugas marinhas, tri-
lhas ecológicas, igrejas his-
tóricas, produção de artesa-
nato, roteiro gastronômico, 
apresentações culturais, 
ateliês criativos, passeios 
de catamarã, pescaria es-
portiva, pôr do sol na Praia 
do Jacaré, hotel-fazenda, tu-
rismo de base local, turismo 
de experiência, entre tantas 
outras atividades.

 O livro será distribuído 
gratuitamente para a im-
prensa, os guias de turismo, 
as agências de receptivo e 
outros equipamentos turís-
ticos de vários municípios 
do Estado, no lançamen-
to. Mais informações: 83. 
2108-1256.
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Baobá promove a 
equidade racial 

Para contribuir com o enfren-
tamento das desigualdades raciais 
nas escolas do Ensino Médio, o Baobá 
– Fundo para Equidade Racial, Instituto 
Unibanco, e a Universidade Federal de 
São Carlos (UFSCar) lançaram o Edital 
Gestão Escolar para a Equidade – Ju-
ventude Negra. No mês da Consciência 
Negra em que o País faz reflexão sobre 
a questão racial, a iniciativa busca 
identificar, reconhecer e acompanhar 
projetos de gestão escolar que sejam 
voltados à implementação de práticas 
capazes de elevar os resultados edu-
cacionais dos jovens negros e negras 
do Ensino Médio.  As inscrições vão até 
o dia 30, pelo site http://www.institu-
tounibanco.org.br/juventude-negra.

trapezista cai a 10 
metros do chão 

Uma trapezista caiu de uma 
altura de cerca de 10 metros no 
interior do Circo Stankowich, 
localizado na Radial Leste, em 
Itaquera, bairro da zona Leste de 
São Paulo, na tarde dessa terça-
feira, dia 15. A vítima não teve o 
nome ou a idade divulgados. De 
acordo com o Corpo de Bombeiros 
de São Paulo, a mulher teve uma 
fratura em membro superior e foi 
socorrida pela corporação. Quatro 
viaturas foram encaminhadas 
para atender a ocorrência.

presos aguardam 
vagas em micro-ônibus

A falta de vagas para detentos 
no Rio Grande do Sul gerou, na manhã 
dessa quarta-feira, 16, mais um im-
proviso no sistema prisional do Esta-
do. A Brigada Militar destacou um mi-
cro-ônibus para acomodar presos em 
flagrante que aguardam um lugar no 
Presídio Central. A medida foi tomada 
pelo 21º Batalhão de Polícia Militar 
(BPM) de Porto Alegre para liberar 
ao policiamento outras viaturas. Há 
semanas, presos têm aguardado 
dentro de carros da polícia vagas na 
carceragem da 2ª Delegacia de Pronto 
Atendimento, no Palácio da Polícia, na 
Avenida Ipiranga, na região central da 
cidade. A detenção do local está em 
sua lotação máxima de dez homens.

voluntário resgata 
animais na síria

Mais da metade da popula-
ção da Síria já foi deslocada por 
causa da guerra, calculou a Orga-
nização das Nações Unidas (ONU), 
no começo deste ano. Com muitos 
animais ficando para trás, abando-
nados por famílias sem escolha, 
um grupo de voluntários está 
resgatando e cuidando dos pets 
na cidade de Sahnaya, perto de 
Damasco, capital do país. A organi-
zação Syrian Team for Animal Res-
cue (STAR) já abriga 350 animais, 
entre cães e gatos. Os bichos têm 
recebido tratamento para feri-
mentos de guerra ou abuso, além 
de ganhar uma nova casa.

Carrie diz que teve 
um caso com Ford

A Princesa Leia e Han Solo, 
da saga Star Wars, se envolveram 
durante a trama. O que ninguém 
sabia, até agora, é que Carrie Fi-
sher e Harrison Ford, atores que 
interpretavam os personagens, 
também tinham um caso. 

A revelação foi feita por Carrie 
em sua biografia que ainda não foi 
lançada, “The Princess Diarist”, 40 
anos depois. O trecho da obra, divul-
gado pela revista People, afirma que o 
caso começou na festa de aniversário 
de George Lucas, diretor do filme, em 
1976. Ela tinha 19 anos e ele, 33. 

Restituições contemplarão
2,25 mi de contribuintes e 
totalizam R$ 2,75 bilhões

Lucas Campos
Especial para A União

Receita deposita o penúltimo lote

A Receita Federal depo-
sitou, ontem, as restituições 
do Imposto de Renda Pessoa 
Física de 2,25 milhões de con-
tribuintes, totalizando R$ 2,75 
bilhões.

Neste penúltimo lote de 
2016, serão liberadas também 
restituições dos exercícios de 
2008 a 2015 de declarações 
que deixaram a malha fina.

O contribuinte deve 
acessar a página da Receita 
na internet ou ligar para o 
Receitafone, no 146, para sa-
ber se teve a declaração libe-
rada. As consultas às decla-
rações e à situação cadastral 
do CPF também podem ser 
feitas por meio de aplicativo 
para tablets e smartphones.

Caso o valor da restitui-
ção não seja creditado, o con-

tribuinte poderá ir a qualquer 
agência do Banco do Brasil ou 
ligar para a Central de Atendi-
mento – telefone 4004-0001 
(capitais), 0800-729-0001 
(demais localidades) e 0800-
729-0088 (telefone especial 
exclusivo para pessoas com 
deficiência auditiva) – para 
agendar o crédito em conta-
corrente ou poupança, em seu 
nome, em qualquer banco.

O último lote regular de 
restituição está programado 
para dezembro. Depois, se-
rão liberados lotes residuais 
em 2017. O contribuinte deve 
consultar a página da Receita, 
serviço e-CAC, para verificar 
o extrato da declaração.

No endereço, é possível 
saber se há inconsistências 
de dados identificadas pelo 
processamento. Nessa hi-
pótese, o contribuinte pode 
fazer a autorregularização, 
mediante entrega de decla-
ração retificadora.

Uma pesquisa divulga-
da na manhã de ontem (16) 
pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE) 
apontou que a educação que 
os pais recebem até os dezes-
seis anos de idade influencia 
diretamente na escolaridade 
de seus filhos, assim como nos 
empregos e renda que estes 
terão ao ingressar no mercado 
de trabalho. 

Segundo a coleta de da-
dos nacional, nos domicílios 
urbanos, 98.9% dos filhos 
cujos pais eram alfabetizados 
também possuíam alfabetiza-
ção; paralelamente, quando os 
pais não eram alfabetizados, 
9.6% dos filhos também não 
era. A situação se repete nos 
domicílios rurais, onde quan-
do os pais eram alfabetiza-
dos, 92.1% dos filhos também 
eram; ao passo que, quando os 
pais não eram, 30% dos filhos 
também não. 

Especificamente na re-
gião Nordeste, é possível notar 
uma leve queda nos índices. Na 
zona urbana, quando o pai era 
alfabetizado, 97.4% dos filhos 
também eram e, na zona rural, 
a queda é ainda mais perceptí-
vel: 84.5% dos filhos com pai 
alfabetizado possuíam escola-
ridade. Os números referentes 
às pessoas que moravam ape-
nas com suas mães apontam 
valores parecidos:  na zona 
urbana, 97.3% dos filhos com 
mãe alfabetizada possuíam 
educação básica, enquanto 
que, na zona rural, 89.2% pos-
suía alfabetização quando a 
mãe também tinha.

Os índices do Brasil apre-
sentados na pesquisa também 
permitem avaliar o nível de 
mobilidade entre as gerações 
no que tange a educação. Por 
exemplo, 69.9% dos filhos 
que moravam com os pais 
mantiveram o mesmo nível de 
alfabetização, enquanto que 
68.4% dos que moravam com 
a mãe alcançaram seu nível de 
escolaridade. Assim, apenas 
21.8% dos que moravam com 
o pai conseguiram ascender no 
que tange a educação e apenas 
23.8% dos que moravam com 

a mãe chegaram em níveis 
mais altos de alfabetização. 
Dessa forma, 23.6% das pes-
soas entrevistadas pelo IBGE, 
assim como seus pais, também 
não eram alfabetizadas e ape-
nas 4% foi capaz de completar 
o Ensino Superior. Na situação 
inversa, onde os pais possuíam 
um alto nível de escolaridade, 
ou seja, pelo menos uma gra-
duação, praticamente não há 
filhos sem alfabetização básica 
- apenas 0,5% - e 69.1% tam-
bém foi capaz de completar o 
Ensino Superior. 

Como a educação influi di-
retamente na inserção no mer-
cado de trabalho e no rendi-
mento que a pessoa poderá ter, 
a pesquisa também mostrou 
como a escolaridade dos pais 
afeta os filhos nesse sentido. 
Para os trabalhadores que não 
possuem uma educação sóli-
da, a renda varia entre R$ 717 
quando o pai não é instruído 
e R$ 2.324 quando o pai tem 
nível superior completo. Para o 
trabalhador graduado, a renda 
vai de R$ 2.603 quando o pai 
não é escolarizado e R$ 6.739 
quando o pai tem nível supe-
rior. Os números referentes à 
relação de renda entre mãe e 
filhos não difere muito dos ín-
dices que relacionam o lucro 
do trabalhador e seus pais. 

A idade também é um 
ponto relevante para a pes-
quisa a partir do momento em 
que esta afirma que a inserção 
no mercado de trabalho  pode 
acontecer mais cedo ou mais 
tarde em decorrência da ocu-
pação dos pais. Por exemplo, 
59.6% dos filhos de trabalha-
dores agrícolas começa a tra-
balhar até os 13 anos de idade, 
enquanto que apenas 7.5% dos 
filhos de profissionais de ciên-
cias e das artes começa a traba-
lhar nessa mesma faixa etária. 

Por fim, a pesquisa cons-
tante que  47.4% dos trabalha-
dores melhoraram suas condi-
ções de trabalho com relação 
aos seus pais e que 17.2% ocu-
param cargos que geram me-
nor renda e maior vulnerabi-
lidade. Isso significa dizer que, 
no que tange a ocupação dos 
filhos, houve uma mobilidade 
ascendente de 45.2% e descen-
dente de 11.5%.

Pais influenciam na 
escolaridade dos filhos

EDuCAção AtÉ os 16 Anos

Uma em cada 700 mil crianças 
que nascem no mundo pode apre-
sentar a fissura labiopalatal. No 
Brasil, a proporção é de uma para 
cada 650 nascimentos, segundo in-
formações do Hospital de Reabili-
tação de Anomalias Craniofaciais 
(HRAC/Centrinho), da Universidade 
de São Paulo (USP). Ao todo, 28 hos-
pitais no País fazem o atendimen-
to especializado para o tratamento 
das fissuras. 

As fissuras labiopalatais estão 
entre as anomalias congênitas mais 
comuns em bebês recém-nascidos e 
são as mais frequentes das chama-
das anomalias craniofaciais, que se 
referem a qualquer defeito ou lesão 
estrutural anatômica que acomete a 
face ou crânio e que ocorrem duran-
te a formação do bebê na gestação.

O problema ocorre no início da 
gravidez, no período embrionário 
do feto, logo nas primeiras sema-
nas. Podem aparecer no lábio ou se 

prolongar até a gengiva e se forma 
até a 8ª semana de gestação. Já a 
fissura de palato (goela de lobo) é 
formada até a 12ª semana. As fis-
suras isoladas de lábio são mais co-
muns em meninos, enquanto que a 
de palato isolada são mais frequen-
tes em meninas.

Uma combinação de fatores ge-
néticos, relacionados à hereditarie-
dade familiar, e fatores ambientais 
podem contribuir para a formação 
das fissuras labiopalatais.

No geral, é durante a gestação, por meio de exame de ultrassom no 
pré-natal por volta de 18 semanas de gravidez (entre o 4º e 5º mês de 
gestação), que a fenda poderá ser visualizada e diagnóstico apresenta-
do à família. Em alguns casos, também poderá ser facilmente diagnosti-
cada no nascimento por meio do exame clínico do recém-nascido.

Um em cada 650 bebês nasce 
com fissura labiopalatal no País

AnomALIAs ConGÊnItAs

Foto: Portal Brasil

28 hospitais brasileiros fazem o atendimento especializado para tratamento de fissuras

Da Agência Brasil 

Em comemoração à Se-
mana da Consciência Negra, 
a TV Brasil apresentará uma 
série de atrações especiais 
com filmes, debates, reporta-
gens e musicais sobre o tema 
a partir dessa segunda-feira 
(14) até domingo (20).

Destaque para a roda 
de conversa do especial Um 
Abraço Negro que foi apre-
sentada pela jornalista Lu-
ciana Barreto nessa quarta-
feira (16), às 20h30. O debate 
recebe personalidades para 
uma conversa sobre a pre-

sença dos negros na socie-
dade brasileira. Com emoção 
e análises vigorosas, o pro-
grama traz reflexões sobre 
empoderamento feminino 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 Herança do 
Samba. O cantor e composi-
tor recebe ícones do gênero 
como Áurea Martins e Wil-
son Moreira para celebrar a 
tradição, memória e valores 
do samba. O artista aborda 
o modo como essas manifes-

tações populares se inserem 
na contemporaneidade e no 
contexto do mercado fono-
gráfico atual.

Para refletir sobre o Dia 
da Consciência Negra com o 
público infantil, no domin-
go (20), às 13h, vai ao ar o 
especial Brincando no Bao-
bá. Destinado às crianças, o 
programa mostrará as raízes 
africanas nas manifestações 
culturais brasileiras de um 
modo lúdico e interativo. A 
atriz e contadora de histórias 
Suzana Nascimento e o ator 
Cosme dos Santos apresen-
tam o programa.

TV Brasil apresenta uma 
série de especiais até domingo

sEmAnA DA ConsCIÊnCIA nEGRA

Diagnóstico

Problema acontece no 
início da gravidez, no 
período embrionário 
do feto, logo nas 
primeiras semanas
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Caixa continua liderando o ranking, diz Banco Central
Queixas de clientes

Geração Y diminui a 
inadimplência no NE 

Os consumidores mais jovens – 
frequentemente caracterizados como 
‘impulsivos’ ao realizar compras – de-
ram o exemplo no que diz respeito 
aos cheques honrados no Nordeste, 
diz pesquisa realizada pela TeleChe-
que. Os compradores de 21 a 30 
anos tiveram redução de 9,32% na 
inadimplência em comparação com o 
mês anterior. Vale destacar que essa 
fatia da população é responsável por 
12% do mercado de consumo de che-
ques e aumentou o valor das compras 
realizadas durante o mês, atingindo 
tíquete médio de R$ 2018,00 (ante 
R$ 1912,00 no mês anterior). 

Presidente da Caoa 
deixará a empresa 

Investigado na Operação Acrô-
nimo da Polícia Federal, o presidente 
da montadora Caoa, Antônio dos San-
tos Maciel Neto, deixará o cargo e o 
grupo a partir do dia 15 de dezembro, 
para dar lugar ao atual vice-presiden-
te da empresa, o engenheiro Mauro 
Correia. A Caoa é responsável pela 
fabricação de veículos utilitários da 
Hyundai, em Goiás, e passou a fazer 
parte do noticiário político após ter 
sido citada em denúncia da Procura-
doria-Geral da República.

BC não vai mexer na 
política monetária

Mesmo com a rápida mudança 
no cenário econômico dos últimos 
dias após a eleição de Donald Trump 
nos Estados Unidos, a mensagem 
do Banco Central divulgada na mais 
recente ata do Comitê de Política 
Monetária (Copom) continua válida. 
A afirmação foi feita pelo presidente 
do BC, Ilan Goldfajn, em teleconfe-
rência com a imprensa estrangeira 
na manhã de ontem. “A mensagem 
da última ata continua válida”, disse, 
ao ser questionado sobre eventuais 
alterações nas perspectivas da po-
lítica monetária brasileira após a 
eleição de Trump. 

Cerca de 1,2 milhão 
negociaram dívida 

Cerca de 1,2 milhão de con-
sumidores de todo o País já par-
ticiparam do Super Feirão Limpa 
Nome da Serasa Experian para ne-
gociar dívidas atrasadas. Segundo 
o balanço feito pela entidade para 
os sete primeiros dias do evento o 
Estado de São Paulo está na lide-
rança, com 33,37% dos acessos. 
Em seguida estão Rio de Janeiro 
(13,86%), Minas Gerais (7,87%), 
Bahia (6,13%), e Paraná (4,77%). 
O feirão funciona pela internet e 
termina no dia 26 de novembro. As 
43 empresas que participam ofere-
cem vantagens e condições exclusi-
vas de pagamento. 

Setor de serviços 
cai 4,7%, diz IBGE 

Com o recuo de 0,3% no vo-
lume de serviços de agosto para 
setembro deste ano (série livre 
de influências sazonais), o setor 
já acumula queda de 4,7% nos 
primeiros nove meses do ano. Os 
dados foram divulgados ontem pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE) e indicam, porém, 
que a receita nominal dos serviços 
cresceu 0,4% no mesmo período 
( janeiro/setembro). Os dados do 
IBGE indicam, ainda, que o volume 
dos serviços já havia caído 1,4% 
em agosto frente a julho.

Eduardo Rodrigues
Agência Estado

A Caixa Econômica Fe-
deral continuou liderando o 
ranking de reclamações de 
clientes em setembro e outu-
bro, de acordo com o resul-
tado divulgado ontem, pelo 
Banco Central. Entre as insti-
tuições financeiras com mais 
de 4 milhões de clientes, a 
Caixa registrou um índice de 
queixas de 17,20 pontos, su-
perior ao indicador de 16,69 
pontos de julho e agosto. 

O índice calculado pelo 
BC leva em conta o número 
de reclamações a cada bi-
mestre, dividido pelo núme-
ro de clientes de cada banco 
e multiplicado por 1 milhão. 

Segundo essa metodolo-
gia, o Bradesco passou a ser 
o segundo banco com mais 
reclamações entre as maio-
res instituições do País Em 
setembro e outubro, o índice 
do Bradesco ficou em 14,59 
pontos, inferior ao resultado 
de 15,75 pontos do bimestre 
anterior, mas superior ao ín-
dice de queixas do Santan-
der, que caiu de 15,86 pon-

tos em julho e agosto para 
12,96 pontos.  Na sequência 
do ranking de setembro e ou-
tubro aparecem Itaú (11,08), 
Banco do Brasil (10,86), Vo-
torantim (6,90), Banrisul 

(5,48), Midway (1,96), Per-
nambucanas (0,47) e Banco 
do Nordeste (zero). Entre as 
reclamações mais frequentes 
no bimestre estão a oferta ou 
prestação de informação a 

respeito de produtos e ser-
viços de forma inadequada, 
além de outras irregularida-
des relativas a integridade, 
confiabilidade, segurança, si-
gilo ou legitimidade das ope-

rações e serviços. Problemas 
com cartões de crédito e a 
realização de débitos não au-
torizados pelos clientes tam-
bém estão entre as principais 
queixas no setor.

Cerca de 150 ges-
tores públicos parti-
cipam, hoje, do wor-
kshop Turismo do 
Vale do Baixo Paraí-
ba, no município de 
Itabaiana. O evento 
vai discutir a imple-
mentação de ações 
voltadas para a cria-
ção do roteiro turís-
tico da região. Na 
ocasião, será apresen-
tado um diagnóstico 
sobre as potencialida-
des das cidades de Ita-
tuba, Ingá, Mogeiro, 
Salgado de São Félix, 
Itabaiana, Pilar, Juri-
piranga e Pedras de 
Fogo.

De acordo com o 
analista técnico do 
Sebrae Paraíba, Pablo 
Queiroz, a expectati-
va é que Prefeituras 
e instituições possam 
firmar parcerias para 
estimular o desenvol-
vimento turísticos dos 
municípios, seja atra-
vés de capacitações, 
melhoria da infraes-
trutura das cidades, 
consultorias e cursos 
de qualificação. “Es-
peramos capacitar os 
atores locais para a 
construção de um ro-
teiro turístico integra-
dor, que valorize as 
potencialidades locais 
de cada município, in-
centivando a geração 
de emprego e renda, 
fundamentais para 
o fortalecimento da 
economia local”, des-
tacou o analista. A 
formatação do rotei-
ro integrador já foi 

iniciada e se chamará 
“As Aventuras de Zé 
Lins”, em homena-
gem ao famoso escri-
tor nascido na cidade 
de Pilar. A rota espe-
ra ligar e unir áreas 
urbanas e rurais dos 
municípios de Pedras 
de Fogo, Juripiran-
ga, Pilar, Itabaiana, 
Salgado de São Félix, 
Mogeiro, Ingá e Ita-
tuba. Ao longo de 94 
km, o visitante pode-
rá conhecer a história 
da civilização do açú-
car, através das obras 
do escritor. 

De acordo com 
Pablo Queiroz, a re-
gião do Vale do Baixo 
Paraíba tem diversos 
atrativos naturais e 
culturais que favo-
recem o desenvolvi-
mento turístico. “É 
possível formatar ati-
vidades nas áreas de 
ecoturismo/turismo 
de natureza, turismo 
de aventura, turismo 
cultural, turismo re-
ligioso e turismo ru-
ral”, disse.

O workshop terá 
início às 9h e vai dis-
cutir temas como: “O 
Turismo, Vale do Bai-
xo Paraíba e as Aven-
turas de Zé Lins”; 
Modelo de roteiro in-
tegrado;  Políticas pú-
blicas para o turismo; 
Gestão e planejamen-
to para o turismo; e 
Parceiros do desen-
volvimento do turis-
mo na Paraíba. Mais 
informações: 2108-
1224/99133-3801.

Municípios debatem 
turismo em Itabaiana

ROTEIRO E DIAGNÓSTICO

Criada como uma estra-
tégia de estímulo às vendas de 
final do ano, a Feira Princesa 
e Negócios oferecerá 45 es-
tandes de produtos e serviços 
em sua segunda edição este 
ano. O evento será aberto hoje 
e se estende até sábado (19), 
na Praça da Estrela, no centro 
da cidade de Princesa Isabel, 
no Sertão paraibano, a 420km 
de João Pessoa. A feira será 
aberta ao público das 17h às 
23h e contará com exposição, 
desfile de moda, gastronomia 
sertaneja e apresentações cul-
turais. 

Multissetorial, a feira 
aquecerá o comércio local nos 
meses de novembro e dezem-
bro, envolvendo empresas 
dos setores de móveis, eletro-
domésticos, supermercados, 
confecção, material de cons-
trução, avicultura, calçados, 
produtos de informática, agro-
negócio, entre outros.

 De acordo com o analis-
ta técnico do Sebrae Paraíba, 
Ferdinando Félix, o evento é 

uma oportunidade para os 
empresários ampliarem suas 
redes de contatos e divulga-
rem o potencial produtivo dos 
negócios da região de Prince-
sa Isabel. “Todo empreende-
dor sabe que, para manter a 
sua empresa crescendo, é im-
portante expor a sua marca, 
buscar novos contatos e possi-
bilidades de negócio, além de 
ficar de olho na concorrência. 
E a ‘Feira Princesa e Negócios’ 
tornará possível que os em-
presários façam isso tudo em 
um só momento”, explicou.

Ele acrescentou que a fei-
ra acontece, estrategicamente, 
na semana de aniversário de 
emancipação política da ci-
dade, época em que há mais 
visitantes no município. Além 
disso, o evento é uma opor-
tunidade para que as empre-
sas apareçam para o cliente 
e mostrem seu potencial e as 
novidades para as compras de 
final de ano. Princesa Isabel 
é uma das principais cidades 
da microrregião da Serra de 

Teixeira, com mais de 22 mil 
habitantes. O evento é realiza-
do pela agência do Sebrae em 
Patos, em parceria com a  Câ-
mara dos Dirigentes Lojistas 
(CDL) de Princesa Isabel e 
Prefeitura Municipal. 

Multissetorial, a feira 
aquecerá o comércio local nos 
meses de novembro e dezem-
bro, envolvendo empresas 
dos setores de móveis, eletro-
domésticos, supermercados, 
confecção, material de cons-
trução, avicultura, calçados, 
produtos de informática, agro-
negócio, entre outros.

 De acordo com o analis-
ta técnico do Sebrae Paraíba, 
Ferdinando Félix, o evento é 
uma oportunidade para os 
empresários ampliarem suas 
redes de contatos e divulga-
rem o potencial produtivo dos 
negócios da região de Prince-
sa Isabel.  A primeira edição 
da feira foi realizada no ano 
passado e teve um público de 
cerca de 10 mil visitantes, du-
rante os três dias de evento. 

No dia 25 de novembro, 
acontece a sétima edição da 
Black Friday no Brasil. Para 
que os consumidores não 
caiam nas armadilhas do 
mercado preparadas para 
essa data, o Instituto Brasilei-
ro de Defesa do Consumidor 
(Idec) listou algumas dicas e 
direitos que podem auxiliar 
na hora das compras. Segun-
do a economista do Idec, Ione 
Amorim, o primeiro passo é 
verificar a necessidade do pro-

duto/serviço e se a promoção 
é realmente vantajosa. “A mer-
cadoria pode até ter desconto 
de 90%, mas só valerá a pena 
se o consumidor tiver como 
pagar os 10% restantes. Caso 
contrário, ainda sairá muito 
caro”, explica.

Outra dica importante é 
o planejamento dos itens que 
deseja comprar. Caso o con-
sumidor queira aproveitar a 
data para adquirir os presen-
tes de Natal, ele deve ter uma 

lista para auxiliar no controle 
das despesas e evitar o en-
dividamento. Acompanhar 
antecipadamente o preço em 
estabelecimentos físicos e 
online, ajuda a garantir que 
os descontos oferecidos na 
Black Friday são verdadeiros. 
Compras realizadas pela in-
ternet, o consumidor então 
deve imprimir as páginas do 
anúncio com as características 
da mercadoria e atente para a 
comprovação da oferta. 

Evento começa hoje e vai até 
o sábado em Princesa Isabel

Idec adverte consumidor para 
as armadilhas do Black Friday

2a FEIRA DE NEGÓCIOS

Foto: Divulgação/Internet

Reclamações contra os serviços da Caixa incluem irregularidades relativas a integridade, confiabilidade, segurança e sigilo



Jornalistas Adriana Galvão 
e Martinho Moreira Fran-
co, empresários Alberto 
Emanuel Loureiro, Mirtes 
Forte Ribeiro Coutinho e 
Diene Camelo, sras. Le-
nira Madruga, Rosa Lúcia 
Mendes, Marialva Correia 
Lima e Karla Silveira Ca-
valcanti, dentista Verân-
gela Wanderley.
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Ele disse Ela disse

oretti G Zenaide
@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

Parabéns

Dois Pontos

Jardinagem
ESTÃO aber-

tas as inscrições 
para oficinas de mini 
jardinagem que vão 
ser promovidas pela 
Superintendência 
de Administração 
do Meio Ambiente, 
através do Jardim 
Botânico “Benjamin 
Maranhão”. 

As atividades 
são gratuitas, aber-
tas a qualquer pes-
soa interessada, a 
partir dos 12 anos de 
idade e vai aconte-
cer no próximo dia 
26 naquele jardim 
botânico.

“Sou louco porque vivo 
em um mundo que não 
merece a minha lucidez”

“O segredo da minha 
lucidez é não acreditar em 
juventude eterna”

BOB MARLEY AUDREY HEPBURN

    O Detran/PB, o Rotaract Clube e a Superintendência Municipal de Transporte e Trân-
sito de Mamanguape promovem hoje a II Conferência de Educação e Segurança de Trânsito.

   A delegação do Corpo de Bombeiros Militar da Paraíba conquistou o quinto lugar 
geral nas competições de salvamento aquático, reazliado este mês em Florianópolis, SC.

Campanha

A UNIMED João 
Pessoa está promo-
vendo uma campanha 
de arrecadação de 
brinquedos para doar 
a meninos e meninas 
atendidos na Casa da 
Criança com Câncer e 
também no Orfanato 
Menino Jesus de Naza-
ré, na capital.

As doações po-
dem ser feitas na sede 
da cooperativa, no 
Espaço Viver Melhor, 
no Hospital Alberto Ur-
quiza Wanderley e no 
Núcleo de Atenção à 
Saúde, nos Bancários.
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   O Air Force One que Donald 
Trump passará a usar na presi-
dência dos EUA possui 370m2 de 
espaço útil, divididos em 3 níveis.
  O aviãozinho possui uma 
ampla suíte presidencial, um es-
critório igual ao Salão Oval da Casa 
Branca, uma sala de conferências, 
um centro médico com uma UTI 
e duas cozinhas completas que 
podem preparar refeições para até 
100 pessoas.

O Grande Encontro volta com os artistas Alceu Valença, Elba Ramalho e Geraldo Azevedo

Zum Zum Zum

Foto: Goretti Zenaide

Deputada Estela Bezerra e o aniversariante de hoje, jornalista 
Martinho Moreira Franco

Foto: Goretti Zenaide

Presença sempre bonita de Patrícia Farias

   A Joalheria Pandora, recém-inaugurada no Manaíra Shopping, convidando a 
colunista para uma comemoração natalina no próximo dia 24 no restaurante Nau. 

Momento de alegria de Beth Vasconcelos, Zelma Corrêa e Maria Lúcia Costa

Foto: Lívio Campo

Foto: Goretti Zenaide

Sessão solene

SERÁ HOJE  no 
auditório do CRM/PB, 
a entrega do título de 
cidadão paraibano e das 
medalhas “Governador 
Pedro Gondim” e “Ariano 
Suassuna” ao médico 
Cláudio Moura Lacerda 
de Melo. As proposituras 
são do deputado João 
Bosco e do vereador Pe-
dro Alberto Coutinho.

O Reencontro 20 anos após
OS PARAIBANOS poderão conferir “O Grande En-

contro” no próximo dia 26 na Domus Hall, no Manaíra 
Shopping, turnê de Elba Ramalho, Geraldo Azevedo e 
Alceu Valença que comemora os 20 anos do primeiro 
show inesquecível que gravaram ao vivo em 1996 no 
Canecão, no Rio de Janeiro, com a participação também 
de Zé Ramalho.

Os ingressos já estão à venda no site Ingresso 
Rápido e nas bilheterias daquela casa de shows, mas 
as entradas para o camarote privê já estão esgotadas.

Justiça

 OS PRESIDEN-
TES de Tribunais de 
Justiça do País foram 
recebidos na segunda-
feira pela presidente 
do Supremo Tribunal de 
Justiça, ministra Car-
men Lúcia, no terceiro 
encontro de trabalho 
depois que assumiu 
o STJ. Entre os par-
ticipantes, estava o 
presidente do TJPB, 
desembargador Marcos 
Cavalcanti.

Foto: Goretti Zenaide

Lúcia Bezerra, Nídia Azevedo, Aparecida Lucena, Vitória Lombardi, Anna Catarina Cruz e Gerusa Vieira

Governos em Cena
SERÁ LANÇADO hoje, às 15h no Palácio da Redenção, 

o livro “Paraíba Governos em Cena”, de autoria do estima-
do jornalista Josélio Carneiro, repórter da Secom/PB e da 
Rádio Tabajara, impresso com a boa qualidade da gráfica 
A União, com capa da designer Ilka Cristina.

A obra, com textos do historiador José Octávio de 
Arruda Melo, do presidente da APL e FCJA, professor Da-
mião Ramos e do cronista e diretor do DER, Carlos Pereira 
de Carvalho, será apresentada pelo secretário de Estado 
da Comunicação, Luís Tôrres

   A construtora Equilíbrio encerra a campanha “É pra vender” junto aos corretores 
de imóveis com uma premiação exclusiva. O profissional que mais se destacar ganha uma 
viagem com acompanhante para a Ilha de Fernando de Noronha.

O VIOLISTA pernambucano Raul Victor Martins é o 
destaque no concerto de hoje da Orquestra Sinfônica da 
Paraíba, às 20h30 na Sala de Concertos “Maestro José 
Siqueira”, no Espaço Cultural José Lins do Rego.

O concerto, com entrada franca, será regido pelo 
maestro titular Luiz Carlos Durier e terá no repertório 
composições de Tchaikovsky, Hummel, Glazunov e Grieg.

Música erudita

    O jornalista paraibano José Teles, radicado em Pernambuco, é o palestrante de 
hoje no mini auditório José Siqueira do Centro de Documentação e Pesquisa Musical da Funesc. 
Ele falará às 17h sobre seu livro “Frevo gravado: de borboleta não é ave.
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Warley fica no Bota 
para o Campeonato 
Paraibano de 2017

aPÓS VENCER PERU

Brasil sobe 
para segundo 
no ranking
Argentina ainda segue 
em primeiro lugar ao
derrotar a Colômbia

Classificação

Eliminatórias da Copa
Times PG J V E D GP GC SG
10  Brasil 27 12 8 3 1 28 9 19

20  Uruguai 23 12 7 2 3 24 11 13

30  Equador 20 12 6 2 4 22 16 6

40  Chile 20 12 6 2 4 21 17 4

50  Argentina 19 12 5 4 3 14 12 2

60  Colômbia 18 12 5 3 4 15 15 0

70  Paraguai 15 12 4 3 5 11 17 -6

80  Peru 14 12 4 2 6 18 20 -2

90  Bolívia 7 12 2 1 9 10 31 -21

100  Venezuela 5 12 1 2 9 14 29 -15

Próximos jogos - 23/3/17
Colômbia  x Bolívia
Paraguai x Equador

Argentina x Chile 
Venezuela x Peru 

Uruguai x Brasil

O Brasil garantiu o pri-
meiro lugar das Elimina-
tórias Sul-Americanas em 
2016 ao vencer o Peru por 
2 a 0, mas não conseguiu ti-
rar o maior rival do topo do 
ranking da Fifa: com a vitória 
de 3 a 0 sobre a Colômbia na 
noite dessa terça-feira, a Ar-
gentina continuará em pri-
meiro lugar na lista mensal 
que será divulgada no dia 24 
deste mês pela entidade que 
organiza o futebol mundial.

Pelo simulador no site 
da Fifa é possível prever 
quantos pontos cada seleção 
terá no ranking de novem-
bro, o penúltimo do ano. Com 
os últimos resultados, o Bra-
sil assumirá o segundo lugar 
com 1.544 pontos, passando 
a Alemanha, que ficará com 
1.433. Na liderança, a Argen-
tina passará a somar 1.634.

Quando Tite assumiu o 

comando, a Seleção Brasi-
leira ocupava o nono lugar 
no ranking da Fifa de julho 
atrás de Espanha, França, 
Portugal, Chile, Alemanha, 
Colômbia, Bélgica e Argenti-
na. Desde o dia 1º de setem-
bro, quando o treinador fez 
sua estreia, o Brasil ganhou 
várias posições. No ranking 
daquele mês, já havia pulado 
para o quarto lugar após as 
vitórias sobre Equador e Co-
lômbia. E após vencer Bolívia 
e Venezuela, em outubro, pu-
lou para a terceira posição.   

Invicta sob o comando 
de Tite (seis jogos e seis vi-
tórias), a seleção assumiria 
o primeiro lugar do ranking 
da Fifa caso o time de Ed-
gardo Bauza fosse derrotado 
pela Colômbia. Porém, Lionel 
Messi comandou a Argentina 
com uma atuação de gala na 
vitória de 3 a 0 e os "herma-
nos" continuarão no topo, 
posição que ocupam desde 
abril deste ano.

Além do primeiro lugar 

do ranking, o triunfo em San 
Juan deixou a Argentina viva 
nas Eliminatórias. Após che-
gar ao sexto lugar - posição 
que a deixaria fora da Copa -, 
a equipe de Messi terminou 
o ano em quinto, colocação 
que garante ao menos a vaga 
na repescagem contra o re-
presentante da Oceania.

 Você esperava um começo de 
trabalho tão bom na seleção?

A cada vitória, a pergunta se 
repete. Assim como a resposta de 
Tite. O treinador parece ainda não 
acreditar no início arrasador. A vitó-
ria por 2 a 0 sobre o Peru foi a sexta 
seguida do Brasil. São 17 gols mar-
cados e apenas um sofrido. A equi-
pe pulou da sexta posição para a 
liderança das Eliminatórias da Copa 
do Mundo de 2018 com 27 pontos. 
Pelas contas de Tite, aliás, falta ape-
nas um ponto para garantir a vaga. 
Mas a ficha segue sem cair.

“ Não caiu ainda, acho que vai 
cair a ficha na sequência. Todo um 

trabalho realizado, uma mobiliza-
ção muito grande. Uma das carac-
terísticas que o Gareca, eu e todos 
os treinadores precisamos ter é a 
coragem. Porque somos muito ex-
postos. Quando ganha, é o melhor. 
Quando perde, é burro. É preciso 
encontrar um meio termo. O téc-
nico e o grupo de trabalho preci-
sam dividir todas as situações. Não 
esperava tudo isso e tenho que 
agradecer a Deus. Não sei se me-
reço isso, mas estou muito feliz” 
resumiu o treinador.

Com o triunfo no Estádio Na-
cional de Lima, a seleção igualou 
uma marca histórica: apenas o Bra-

sil de 70 havia conseguido seis vitó-
rias seguidas em uma mesma edi-
ção das Eliminatórias. A próxima 
rodada dupla será apenas em mar-
ço (Uruguai e Paraguai). Uma pa-
rada que fez Tite lamentar. Dian-
te da boa fase, o treinador queria 
que o Mundial começasse agora.

“Sim (queria que a Copa co-
meçasse em três dias). Que m... 
que parou. Que ruim. Queria dar 
sequência. É aquele reinventar 
que existe na carreira do técnico. 
O cara quer dar continuidade e sai 
do clube, o trabalho é interrompi-
do. Tenho que me virar nessa his-
tória toda”.

Tite lamenta a parada nas Eliminatórias da Copa

Capitão da seleção argentina, 
Lionel Messi anunciou na noite des-
sa terça-feira que os atletas da equi-
pe não falarão mais com a impren-
sa. O motivo foi a acusação de um 
jornalista de que o atacante Lavezzi 
teria fumado maconha na concen-
tração um dia antes da vitória de 3 
a 0 sobre a Colômbia, em San Juán, 
pelas Eliminatórias Sul-Americanas 
para a Copa do Mundo de 2018. 
Após a partida, o camisa 10 pegou o 
microfone na sala de imprensa, ro-
deado por todo o elenco, e explicou 
a decisão:

“Preferimos aparecer todos 
e botar a cara do que mandar um 
comunicado, não temos que nos 
esconder. Estamos aqui para comu-
nicar que tomamos a decisão de 

não falar mais com a imprensa e 
vocês sabem o porquê, não é? Fize-
ram muitas acusações, houve muita 
falta de respeito e nunca falamos 
nada. A acusação que fizeram a Po-
cho (Lavezzi) é muito grave. Porque 
se não fizermos nada, muitos vão 
acreditar. Preferimos cortar isso de 
uma vez. Lamentamos muito que 
tenha que ser assim, mas não vemos 
outro jeito. Faltaram o respeito. 
Pode perder, pode ganhar, podem 
opinar se jogamos bem ou mal, 
mas fazer acusações desse tipo... 
Não é a primeira... É muito grave. 
Não vamos entrar nesse jogo, não 
vão continuar dizendo um milhão 
de coisas. Está dito. Obrigado.

A polêmica começou com posts 
no Twitter do jornalista Gabriel 

Anello, da rádio Mitre, na noite de 
segunda-feira. A primeira mensa-
gem dizia:

“Lavezzi ficará fora do banco 
de reservas amanhã pelo cigarro 
de maconha que ele fumou à noite 
na concentração? Pergunto, só per-
gunto” publicou.

Após a repercussão, o jornalis-
ta voltou a fazer acusações contra o 
atacante nesta terça:

“Lavezzi fuma seu segundo 
cigarro de maconha na concentra-
ção, e o "impresentável" é quem 
diz isso... Temos a seleção e os joga-
dores que merecemos.

O atacante do Hebei China For-
tune, do futebol chinês, também 
usou as redes sociais para dizer que 
irá processar Anello.

Jogadores da seleção boicotam a imprensa
NA ARGENTINA

Entenda o ranking
O ranking da Fifa começou a ser elaborado pela entidade em agosto 

de 1993, quando o Brasil ficou em oitavo. Porém, logo no mês se-
guinte a equipe do então técnico Carlos Alberto Parreira assumiu 
a liderança. Até junho de 1994, a seleção oscilou entre o primeiro 
e o quarto lugar, mas após a conquista do tetra manteve a ponta 
de julho de 1994 a janeiro de 2001. Depois do penta, o Brasil reto-
mou a hegemonia entre julho de 2002 e janeiro de 2007.

Desde então, o time canarinho voltou poucas vezes à liderança do 
ranking: apenas de julho a outubro de 2009 e entre abril e maio 
de 2010. A pior colocação da história da seleção foi o 22º lugar em 
junho de 2013. A explicação para a posição tão ruim foi o fato de 
o Brasil não ter disputado as Eliminatórias, já que era o País-sede 
da Copa de 2014. Pelos critérios da Fifa, jogos amistosos valem 
menos pontos que os oficiais.

A Fifa utiliza uma fórmula para chegar à pontuação de cada seleção 
mensalmente. Essa fórmula envolve a multiplicação dos pontos 
pelo resultado do jogo (a vitória vale três, o empate vale um e a 
derrota é zero), da importância da partida (confronto de Copa do 
Mundo, por exemplo, vale quatro, enquanto amistoso vale um), da 
força do adversário (de acordo com a posição no ranking) e da for-
ça da confederação continental .

A pontuação total leva em consideração ainda um período de quatro 
anos e é determinada pela média do número de pontos ganhos 
nos jogos dos últimos 12 meses e a média do número de pontos 
ganhos em jogos de mais de 12 meses atrás.

Saiba mais

Messi fez 
questão de 
comunicar a 
imprensa a 
decisão dos 
jogadores

Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Foto: AP



Paralímpicos da Paraíba ganham 
15 medalhas em Circuito da Caixa

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 17 de novembro de 2016

Recorde brasileiro está 
entre outras marcas do 
atletismo em São Paulo

A Copa do Brasil do próximo 
ano vai ser mais complicada 
para os clubes menores, 
acredito e a zebra pode 
pintar se os grandes não 
estiverem atentos aos 
confrontos. Na primeira e 
segunda fase, os confron-
tos serão em jogo único. 
A CBF anunciou a revisão 
do calendário, mas não deu 
detalhes sobre como será a escolha dos confron-
tos, se quem for melhor do ranking leva vantagem 
e outras coisas. É grande a ansiedade para saber 
as mudanças concretas. Acho que os clubes do 
Norte-Nordeste poderão ser os grandes prejudica-
dos, mas vamos aguardar a posição da CBF.

Copa do Brasil

O respeito voltou à 
Seleção Brasileira

O futebol brasileriro está em festa. O torcedor vol-
tou a sorrir com a seleção de Tite, praticamente imbatí-
vel nas Eliminatórias, onde já lidera com folga de quatro 
pontos em relação ao segundo colocado, o Uruguai (27 a 
24) e ninguém tem mais dúvida da classificação à Copa 
de 2018 na Rússia. A empolgação tomou conta de todos 
nas seis vitórias consecutivas e acho até exagerado os 
elogios demasiados ao novo comandante do escrete na-
cional. Esse filme já assisti e o final não foi muito feliz.

O leitor deve se espantar com essa minha obser-
vação e me chamar de pessimista. Não é nada disso. 
Em se tratando de futebol todo cuidado é pouco. Nada 
de excessos. Com os pés no chão a gente pode chegar 
lá. Ainda falta muita coisa porque, ainda, a supremacia 
sul-americana, não é parâmetro para a conquista de uma 
Copa. Precisamos ver esse time com escolas diferentes 
para uma melhor avaliação.

No entanto, é notório que a seleção mudou da água 
para o vinho e o torcedor tem razão para estar empol-
gado. Tite é realmente um treinador e não um entrega-
dor de camisa como Dunga. Perdemos muito tempo com 
o “zangado” graças a insistência da dupla Marin/Del Nero. 
Tite conhece tudo de futebol e conseguiu unir os joga-
dores e falar uma linguagem uniforme no trato com o 
elenco, impondo a sua sistemática de jogo, recuperando 
jogadores e promovendo novos talentos, como Gabriel 
de Jesus.

A seleção está no caminho certo. O trabalho deve 
continuar forte e a CBF tem de providenciar para as 
datas Fifa do próximo ano, quando acontece os amisto-
sos, adversários de nível técnico acentuado e não spar-
ring como Dunga preferia. ia muito bem nos amistosos e 
se enrascava nas competições oficiais. O Brasil tem de 
jogar contra a Alemanha, Inglaterra, Espanha, Itália, entre 
outros para a gente ter uma melhor noção do time. 

O Brasil sempre esteve forte em se tratando de 
seleção e tem tudo para amendrontar, como em anos 
passados, os adversários. O respeito finalmente voltou. 
Parabéns aos jogadores e ao técnico Tite.

De acordo com o site Chancedegol a probabilidade do 
Brasil se classificar para a Copa do Mundo na Rússia por 
antecipação subiu para 99,94% após a vitória de 2 a 0 
sobre o Peru, em Lima. Quem te viu e quem te vê.

Ainda a seleção

O líder do Brasileiro tem, 
talvez hoje, o jogo mais 
importante do Campeonato, 
em Belo Horizonte, diante 
do Atlético Mineiro. Se 
vencer bota as duas mãos 
na taça de campeão.

Palmeiras
O Santos, que enfrenta o 
Vitória na Vila Belmiro, quer 
mostrar que ainda tem 
força para barrar a conquis-
ta palmeirense. Será?. Não 
acredito que algum time 
possa atrapalhar o Verdão. 

Santos

Luis Suárez levou um cartão amarelo no fim do primei-
ro tempo na partida do Uruguai contra o Chile e está 
suspenso da próxima rodada das Eliminatórias Sul-Ameri-
canas da Copa da Rússia. Assim, o atacante do Barcelona 
desfalcará o Uruguai contra o Brasil, próximo adversário 
da Celeste, no dia 23 de março de 2017. 

Suárez não enfrenta o Brasil

varellajp@yahoo.com.br

Geraldo 
Varela
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Os últimos dos 14 atle-
tas que representaram a Pa-
raíba na 3ª  e decisiva Etapa 
do Circuito Loterias Caixa de 
Atletismo, Halterofilismo e 
Natação Paralímpico, que se 
encerrou no último domingo, 
no Centro Paralímpico Brasi-
leiro, em São Paulo, desem-
barcaram na manhã de on-
tem em João Pessoa. No total, 
foram 15 medalhas conquis-
tadas, um recorde brasileiro 
quebrado e uma demonstra-
ção de que o esporte para-
límpico paraibano continua 
cada vez mais uma referên-
cia em âmbito nacional.

O Circuito Loterias Caixa 
de atletismo, halterofilismo 
e natação foi a última etapa 
nacional de 2016. A compe-
tição encerrou a temporada 
dos Jogos Paralímpicos Rio 
2016 e abriu a preparação 
para o próximo ano. A atleta 
da Associação de Deficien-
tes e Familiares (Asdef-PB), 

Natália Almeida, foi uma das 
sensações da competição. 
Ela lançou o dardo a uma dis-
tância de 21,9m e quebrou o 
recorde brasileiro. Outros 
destaques da delegação pa-
raibana foram os atletas Cí-
cero Valdiran (ouro também 
no lançamento do dardo) 
e Elivelton Pinto da Costa 
(ouro nos 200m e prata nos 
100m e no salto em distân-
cia).

“As medalhas conquista-
das pelos atletas da Paraíba 
só faz nos credenciar ainda 
mais nestas competições pa-

ralímpicas”, disse ontem Jail-
ton Lucas, treinador da As-
def e que acompanhou seus 
atletas em São Paulo. “Vive-
mos hoje um bom momento 
no desporto paralímpico. A 
Paraíba tem sido uma refe-
rência em âmbito nacional”, 
garantiu Manoel Ubiramar, 
popularmente conhecido 
como Mazinho, técnico da 
Funad – Fundação Centro 
Integrado de Apoio ao Porta-
dor de Deficiência.

Das 14 medalhas con-
quistadas pelos atletas da 
Paraíba, cinco delas foram 

de ouro, sete de prata e três 
de bronze. “Nosso foco agora 
é continuar os treinamentos 
visando a temporada do pró-
ximo ano, no entanto, o des-
porto paralímpico da Paraíba 
tem um final de ano ainda de 
competição, é que estaremos 
na próxima semana com a 
delegação estudantil do Es-
tado disputando as Paralim-
píadas Escolares, também no 
Centro Paralímpico, em São 
Paulo”, afirmou Gilmar Soa-
res, treinador da Associação 
Atlética das Pessoas com De-
ficiência, AAPD.

Os medalhistas

ASDEF 
Ouro
João Luiz – Arremesso de Disco
Natália Almeida – Lançamento do Dardo (21,90)
Ailton Andrade – Halterofilismo (155kg)
Prata
João Luiz – Levantamento de Peso
Bronze
Márcio Rodrigues – Levantamento de Peso

AAPD
Ouro
Cícero Valdiran – Lançamento do Dardo (41,9m)
Elivelton Pintor da Costa - 200m livres

Prata
Elivelton Pintor da Costa - 100m livres 
Elivelton Pintor da Costa – Salto em Distância
Silvana Mayara C. Fernandes – Lançamento do Dardo
Bronze 
Jane da Silva Soares – Arremesso de Peso

FUNAD
Prata
Arthur Santos Pereira – 50m livres
Arthur Santos Pereira – 100m peito
Loester  Pereira de Carvalho Neto – 100m borboleta
Bronze
Loester Pereira de Carvalho Neto – 50m livre

Natália Almeida conquistou o ouro no lançamento de dardo no Circuito Loterias Caixa de Atletismo disputado no fim de semana em SP

Inscrições abertas para corrida em Campina
As inscrições para a 

2ª Corrida Soldado Felippe 
Cunha, promovida pelo 2º 
BPM (Batalhão de Polícia 
Militar) de Campina Grande, 
que tiveram início no dia 31 
de outubro, podem ser fei-
tas também pela internet, 
através do site:www.zeni-
teesportes.com.br, onde é 
possível consultar o regula-
mento. A corrida será reali-
zada no dia 18 de dezembro, 
às 8h, com largada e chegada 
no pátio do 2º BPM e, na in-
ternet, as inscrições podem 
ser feitas até o dia 13 de de-
zembro. Neste ano, os atletas 
poderão se inscrever em um 
dos dois percursos ofereci-
dos, 6 km ou 10 km e, além 
da internet, as inscrições 
também podem ser feitas de 
forma presencial no Parque 
da Criança e no 2º BPM, até o 
meio-dia de 16 de dezembro.

SOLDADO FELIPPE

O valor da taxa é de R$ 
30 e no caso da inscrição fei-
ta pela internet, há o acrésci-
mo de R$ 2,50 pela emissão 
do boleto. Os atletas inscritos 
terão direito a camisa, chip 
que registrará o tempo indi-
vidual e café da manhã, além 
de sorteio de brindes. Todos 

os inscritos que completa-
rem o percurso receberão 
medalhas e os três primeiros 
de cada categoria - Geral, Mi-
litar Geral, Militar do 2º BPM 
e Cadeirantes - também rece-
berão troféus.

A Corrida Soldado Feli-
ppe Cunha, evento esportivo 

sem fins lucrativos, foi cria-
da com o objetivo de incen-
tivar a prática de atividades 
esportivas, promovendo a 
melhoria da qualidade de 
vida e a promoção da saúde, 
além de integrar a popula-
ção com a Polícia Militar. 

O nome da corrida pres-
ta uma homenagem ao po-
licial militar Felippe Cunha, 
que atuava na Ciclo Patrulha 
e faleceu em 18 de julho de 
2015.

A corrida faz parte do 
calendário de eventos espor-
tivos de Campina Grande e 
encerra as corridas de rua do 
ano na cidade. Um dos dife-
renciais da Corrida Soldado 
Felippe Cunha é que o tiro de 
largada é dado pelo canhão 
que fica no pátio do 2º BPM. 
O Kit Corrida será entregue 
nos dias 16 e 17 de dezem-
bro no 2° BPM, das 9h às 17h.

Flagrante da primeira edição da corrida disputada em Campina

FOTOS: Divulgação



JOGO CONTRA O ATLÉTICO-MG

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 17 de novembro de 2016

Líder isolado da Série A, 
Verdão vê positivo até 
empate em Belo Horizonte

FotoS: Divulgação

Curtas

VITINhO CONfIRMAdO NO INTeR CONTRA A pONTe

Com oito gols, Vitinho é o artilheiro do Internacional no Campeonato Brasileiro. Por conta de um desconforto na coxa 
direita o atacante ficou de fora do empate Colorado em 2 a 2 contra o Atlético Mineiro,  pela Copa do Brasil, e da vitória 
por 1 a 0 diante do líder Palmeiras pelo Brasileirão. Após treinamento com portões fechados na manhã da última terça-

feira, o atacante garantiu que está bem e que participou normalmente das atividades comandadas por Celso Roth. Vitinho 
também disse que o grupo do Internacional está focado no próximo jogo diante da Ponte Preta, mas afirmou que é necessário 
manter a concentração. Isso porque o jogo diante da equipe de Campinas é fundamental para as pretenções do Colorado no 
Campeonato Brasileiro. Uma derrota hoje pode complicar de vez a situação do Inter, que luta contra o rebaixamento.

presidente da fifa 
elogia a seleção

Enquanto assistia ao amistoso 
de luxo entre Itália e Alemanha, no San 
Siro, em Milão, o presidente da Fifa, 
Gianni Infantino, tinha um olho no que 
se passava do outro lado do planeta, 
nas Eliminatórias Sul-Americanas para 
a Copa de 2018. O primeiro lugar do 
Brasil de Tite não passou despercebido 
ao dirigente, que vê consequências 
positivas para a própria entidade 
que organiza o futebol mundial. “É 
importante para a Fifa sim, o Brasil é 
pentacampeão, é a nação do futebol por 
excelência e é importante que o Brasil 
jogue bem. É importante ver um grande 
Brasil não só para o próprio Brasil, mas 
é importante também para o mundo do 
futebol”, disse o suíço. Infantino também 
explicou que o teste com árbitros de 
vídeo, realizado durante o empate de 
0 a 0 entre Itália e Alemanha, teve um 
resultado positivo e que o sistema será 
autorizado em breve pela Fifa. 

Goleiro Jefferson fará uma nova cirurgia

Vasco mira em Luis fabiano para 2017

O Botafogo vai começar 
2017 ainda sem Jefferson. Fora 
de combate desde maio, quando 
operou o tríceps do braço esquerdo, 
o goleiro continua com dores no local 
e procurou tratamento fora do clube, 
com um médico de confiança em 
Niterói (RJ), onde mora. A constatação 
foi de que o tendão reconstituído 
não cicatrizou direito, e assim ele 
precisará passar por uma nova cirurgia 

imediatamente, possivelmente ainda 
nesta semana, e não tem previsão 
de volta. Ainda não está definido 
se o novo procedimento operatório 
será feito pelo departamento Médico 
alvinegro ou particular. A informação 
foi divulgada pelo “Jornal Extra”. 
Procurada, a assessoria de imprensa 
do jogador informou que ele só irá 
se manifestar após o Botafogo se 
pronunciar oficialmente.

Com o acesso a ser selado 
provavelmente no fim de semana, o Vasco 
já está atento para a próxima temporada. E 
o primeiro setor que está sendo tratado de 
ser reforçado pela diretoria é o ataque. Um 
nome levantado em São Januário no fim do 
primeiro semestre ganhou nova força para o 
projeto 2017: Luis Fabiano, o Fabuloso. Após 
a saída de Riascos no fim do Carioca, em maio, 
o Vasco iniciou o martírio de encontrar um 
substituto que correspondesse em campo. 

Mirou Leandro Damião, Grafite e o próprio Luis 
Fabiano, mas o trio não vingou nas conversas 
por questões financeiras e pelo fato de a 
equipe ainda ter a Série B toda pela frente. 
Junior Dutra e Éderson acabaram sendo os 
contratados para o setor. Especificamente 
em relação ao Luis Fabiano, de 36 anos, o 
Vasco deveria entrar em um acordo também 
com o Tianjin Quanjian, da China, que tinha os 
direitos. Agora, o atacante está sem clube e 
quer retornar ao Brasil. 

A 35ª rodada do Cam-
peonato Brasileiro trará com 
ela uma missão difícil para o 
Palmeiras. No intuito de, ao 
menos, manter os seis pontos 
de diferença para o Santos, 
o Verdão terá que vencer o 
Atlético-MG, no Independên-
cia, hoje, às 21h. Atual quarto 
colocado, o Galo tem uma das 
melhores equipes do País e 
conta com uma hegemonia 
grande no passado recente do 
confronto com os paulistas.

A última vitória do Pal-
meiras sobre o Alvinegro de 
Minas Gerais aconteceu em 
30 de julho de 2011. A partir 
dali, o Alviverde encarou o 
adversário Alvinegro em dez 
oportunidades: são nove vitó-
rias atleticanas e apenas um 
empate. Entre 30 de outubro 
de 2011 e 8 de novembro de 
2014, o Atlético-MG venceu 
o Palmeiras em sete oportu-
nidades consecutivas, sendo 
cinco pelo Campeonato Bra-
sileiro e duas pela Copa do 
Brasil, competição pela qual o 
Galo se sagrou campeão pos-
teriormente.

O Palmeiras conseguiu 
pausar a série de derrotas 
na primeira rodada do Brasi-
leirão do ano passado, quan-
do empatou em 2 a 2 com o 
Atlético. No Segundo Turno, 
o Galo venceu o Verdão, em 

Belo Horizonte, por 2 a 1, e 
no Primeiro Turno da edição 
2016 da competição, o Alvi-
negro impôs o placar de 1 a 0, 
em pleno Allianz Parque.

No planejamento pal-
meirense, um empate é tra-
tado como algo positivo no 
confronto de hoje. No entan-
to, uma vitória sobre um dos 
principais rivais no ano faria 
a conquista do Verdão ser 
ainda mais inquestionável, 
faltando três rodadas para o 
fim do campeonato.

Pelo lado bom, o Palmei-
ras se acostumou a quebrar 
tabus em 2016. No Paulistão, 
já sob o comando de Cuca, 
o Alviverde voltou a vencer 
o Corinthians no Pacaembu 
após 22 anos. No Brasileiro, 
os paulistas conseguiram um 
triunfo sobre o Inter no Bei-
ra-Rio depois de 19 anos e 
sobre o Atlético-PR, na Arena 
da Baixada, após oito.

 
Gabriel Jesus
Considerado o principal 

nome do Palmeiras na atua-
lidade, Gabriel Jesus chegou 
a Belo Horizonte por volta 
das 11h de ontem, depois de 
atuar pela Seleção Brasileira  
e já está integrado ao elenco 
do Palmeiras, para a partida 
de hoje, diante do Atlético 
Mineiro, pelo Brasileirão da 
Série A. O atacante chegou no 
jatinho do presidente alviver-
de, Paulo Nobre, rumo à capi-
tal mineira.

A cada rodada, a equipe palmeirense vem se consolidando como franco favorito ao título nacional e, na noite de hoje, joga com a equipe mineira no Estádio Independência buscando se afastar mais do Santos

Apesar de o Santos ser o 
segundo colocado do Campeo-
nato Brasileiro, atrás apenas 
do Palmeiras, já virou rotina 
ver o técnico Dorival Júnior ter 
de mudar a escalação. O Peixe 
só teve força máxima - todos os 
atletas considerados titulares à 
disposição -, em cinco das 34 
rodadas até aqui e venceu em 
todas: Ponte Preta (15º), San-
ta Cruz (26º), São Paulo (30º), 

Chapecoense (32º) e Palmeiras 
(33º).

No próximo desafio, con-
tra o Vitória, hoje, às 19h30 
(de Brasília), na Vila Belmiro, 
o problema vai estar na defe-
sa. Sem David Braz, suspenso 
pelo terceiro cartão amarelo, 
e os lesionados Luiz Felipe e 
Gustavo Henrique, o Alvinegro 
vai ter uma dupla inédita de 
zagueiros.

Yuri e Noguera vão atuar 
juntos pela primeira vez. Des-
ta vez, porém, o entrosamento 
não deve ser um grande pro-
blema. Com a pausa no Cam-
peonato Brasileiro por causa 
das Eliminatórias, o Santos ga-
nhou 10 dias livres para treina-
mentos. Durante o período, a 
dupla tem conversado muito 
para tentar diminuir os efeitos 
do desentrosamento.

Santos desfalcado para enfrentar o Vitória
NA VILA BELMIRO

São Paulo com mudanças diante do Grêmio
Mesmo após a goleada 

e ótima atuação contra o Co-
rinthians na última rodada 
do Campeonato Brasileiro, o 
São Paulo poderá ter diver-
sas mudanças para receber 
o Grêmio, hoje, no Morumbi. 
Com seis mudanças em rela-
ção ao Majestoso, o técnico 
Ricardo Gomes comandou  
ontem o último treino no CT 
da Barra Funda, e esboçou o 
time que deverá encarar os 
gaúchos.

Em relação ao time ti-
tular que aplicou 4 a 0 no 

Corinthians, Buffarini, Rodri-
go Caio, Mena, David Neres, 
Cueva e Kelvin foram baixas 
no coletivo. Em seus lugares, 
atuaram Wesley, Lugano, Car-
linhos, Daniel, Robson e Luiz 
Araújo, respectivamente.

Assim, Ricardo Gomes 
armou o São Paulo com De-
nis; Wesley, Lugano, Maicon 
e Carlinhos; João Schmidt, 
Thiago Mendes e Daniel; Rob-
son, Luiz Araújo e Chavez. Ao 
longo da atividade, por conta 
do baixo rendimento, o trei-
nador ainda sacou Robson e 

colocou Jean Carlos no time, 
passando Daniel para a pon-
ta. Esta formação, no entanto, 
deve ser bastante modificada 
e reforçada até o dia da par-
tida.

Os convocados Buffari-
ni, da Argentina, e Mena, do 
Chile, que disputaram as Eli-
minatórias Sul-Americanas 
para a Copa do Mundo na úl-
tima terça-feira, devem estar 
à disposição. O garoto David 
Neres, de volta após dispu-
tar um amistoso pela Seleção 
Brasileira Sub-20, só correu 

no gramado, mas deve atuar 
contra o Grêmio.

Já Cueva e Rodrigo Caio, 
que se enfrentaram na ma-
drugada de terça para quarta-
feira no jogo entre Peru e Bra-
sil, são dúvidas para encarar 
o Grêmio pelo pouco tempo 
de recuperação, em especial 
do peruano, que deve atuar 
os 90 minutos. Outra prová-
vel baixa para o jogo do Brasi-
leirão é o atacante Kelvin, que 
se recupera de uma lesão na 
coxa e não participou dos tra-
balhos desta segunda-feira.

SEM VÁRIOS TITULARES

Missão difícil para o Palmeiras



A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 17 de novembro de 2016

Revisão do calendário da 
CBF beneficia estaduais 
que vão até 7 de maio

FPF vai divulgar jogos de volta
paRaiBano 2017

A Federação Paraibana 
de Futebol deverá divulgar, 
nos próximos dias, o restante 
da tabela da fase de classifi-
cação do Campeonato Parai-
bano da 1ª Divisão 2017. A 
entidade estava aguardando 
a divulgação do calendário 
oficial de competições da 
CBF, para o ano de 2017, que 
saiu esta semana, para traba-
lhar em cima das datas dis-
poníveis para a realização do 
Campeonato Estadual. Por 
lei, de acordo com o Estatuto 
do Torcedor, a FPF tem um 
prazo de 60 dias para a divul-
gação da tabela e regulamen-
to e 45 dias antes do início 
para efetuar os ajustes e mu-
danças necessárias. No caso 
do Campeonato Paraibano, 
este prazo vai até o próximo 
dia 24 de novembro.

O novo calendário di-
vulgado pela CBF aumenta 
o período para disputa dos 
campeonatos estaduais e 
adia o início das competições 
nacionais, que tem a partici-
pação de clubes paraibanos. 
Novo prazo para os campeo-
natos estaduais se estende 
agora até o dia 7 de maio, an-
tes era até o dia 30 de abril. 
Em outras palavras, a FPF 
tem agora mais datas para 

realizar o Campeonato Pa-
raibano, sem haver conflitos 
de datas com as competições 
regionais e nacionais.

Sobre o Campeonato 
Brasileiro, a Série C, ante-
riormente prevista para 
começar no dia 7 de maio, 
agora começará no dia 14 
de maio. O representante da 
Paraíba nesta competição é 
o Botafogo. O campeonato 
agora vai de 14 de maio até o 
dia 22 de outubro, disputada 
assim em 24 datas.

Com relação a Série D, 
que terá a participação do 
Campinense e do Sousa, a 
competição também teve seu 
começo adiado para o dia 21 
de maio. Ela será disputada 
em 16 datas, com o térmi-
no previsto para o dia 3 de 
setembro. Anteriormente, o 
início das disputas seria no 
dia 14 de maio.

“Nós só divulgamos a 
primeira parte da tabela, jus-
tamente para evitar que ti-
véssemos de fazer alterações 
mais na frente. Já sabíamos 
da possibilidade de mudan-
ça no calendário da CBF, o 
que acabou acontecendo, 
para completar a nossa tabe-
la, evitando assim o conflito 
de datas do Paraibano com 
outras competições como a 
Copa do Nordeste, e o Cam-
peonato Brasileiro das séries 
C e D, que têm a participação 
também de clubes do nosso 
Estado”, disse o presidente 
da FPF, Amadeu Rodrigues.

Foto: R. SoaReS/FutuRa PReSS

Foto: Divulgação
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Entre as mudanças 
no calendário de com-
petições da CBF para 
2017, a competição que 
sofreu as maiores al-
terações foi a Copa do 
Brasil. Ela não só será 
realizada em um novo 
período, mas também 
terá a fórmula de dispu-
ta modificada, e até o 
número de participan-
tes será reduzido. Se-
rão, ao todo, 80 clubes, 
6 a menos que este ano, 
e o período de disputa 
será entre os dias 8/2 a 
12/10, em 23 datas.

A principal altera-
ção na forma de disputa 
é no início da competi-
ção. A partir de 2017, 
as primeira e segunda 
fases, serão disputadas 
em jogo único, e não 
mais em duas partidas, 
como foi até este ano. 
Os confrontos serão es-
colhidos da mesma for-
ma, através de sorteio e 

privilegiando o Ranking 
Nacional dos Clubes. A 
competição terá 8 fa-
ses, com 5 delas sendo 
disputadas no primeiro 
semestre, e apenas 3 
no segundo semestre. 
Como já acontece atual-
mente, as equipes que 
vão disputar a Liberta-
dores do próximo ano, 
só entrarão na Copa do 
Brasil já na quinta fase, 
nas oitavas de final.

Ainda não ficou 
definido como serão os 
jogos da primeira e se-
gunda fases, em relação 
ao mando de campo, já 
que em ambas, a dispu-
ta da vaga se dará em 
apenas um jogo e se 
houver empate, a de-
cisão será nos pênaltis. 
Não se sabe ainda se 
esta partida será reali-
zada na casa do clube 
melhor ranquiado, ou 
na do adversário, teori-
camente mais fraco.

Copa Brasil diferente

Novo treinador conhece as instalações
O novo técnico do Atlé-

tico de Cajazeiras, Junior 
Gomes, esteve visitando a ci-
dade recentemente. Ele veio 
conhecer os locais de treina-
mento e o estádio da cidade, 
além das condições do alo-
jamento para os jogadores, 
que continuam treinando 
em São Paulo. A apresenta-
ção e início da pré-tempo-
rada, em Cajazeiras, deverá 
acontecer no dia 25 deste 
mês. Ontem, o clube oficia-
lizou a primeira contratação 
para a temporada 2017. Tra-

ta-se de um velho conhecido 
do torcedor local, o goleiro 
Gerson, que já jogou no clu-
be em 2015 e posteriormen-
te no rival Paraíba.

Gerson retornou a São 
Paulo satisfeito com o que 
viu em Cajazeiras, e pro-
metendo um time em con-
dições de fazer uma boa 
campanha na competição. 
"Nós já iniciamos os trei-
namentos em São Paulo, e o 
torcedor atleticano por ter 
certeza que o Trovão Azul 
será um time bastante com-

petitivo", garantiu o treina-
dor.

Mesmo sem a direto-
ria adiantar os nomes dos 
atletas, chegou em Cajazei-
ras a notícia de que alguns 
atletas poderão vir do Oes-
te, um clube que vem cres-
cendo bastante nos últimos 
anos, no futebol paulista. 
Falam também em jogado-
res do São Caetano, já que 
o clube vai passar por um 
processo de renovação do 
elenco, para as disputas da 
temporada de 2017.

Paraíba
No Paraíba, as contra-

tações agora estão em rit-
mo lento. Não foram anun-
ciados nomes, nos últimos 
dias, mas o presidente e 
proprietário do clube, Tico 
Miudezas, disse que o elen-
co ainda não está fechado, e 
que ainda virão outros atle-
tas. 

Entre os anunciados, 
até o momento, destaque 
para o meio campo Márcio 
Tarrafa e o atacante Vavá 
Metralha. (IM)

aTLÉTiCo

Clube garante a permanência de Warley
Uma notícia pegou de 

surpresa ontem os torcedo-
res do Treze e do Botafogo. 
O diretor de futebol do Galo, 
Fábio Azevedo, postou em 
uma rede social, que o clube 
estaria repatriando o ata-
cante Warley para disputar 
o Campeonato Paraibano de 
2017. A notícia logo passou a 
se espalhar por outras redes 
sociais, mas horas depois, foi 
negada pelo presidente do 
Belo, e o próprio jogador.

Segundo Zezinho Bota-
fogo, a notícia não tem o me-
nor fundamento. “Warley é 
nosso, e tem o coração preto 
com uma estrela vermelha. 
O jogador é identificado 
com o clube, e já revelou que 
quer se aposentar jogando 
no Botafogo. Ele adora tam-
bém a cidade, os torcedores, 
e não tem nenhum interesse 
em deixar o Belo, muito me-
nos voltar para o Galo”, disse 
Zezinho, que adiantou que 
o jogador já está de contra-
to renovado para a próxima 
temporada, e que é uma es-
pécie de talismã no clube.

O próprio Warley con-
fessou ao presidente do Bo-
tafogo, que ficou surpreso 
com a notícia, e que recebeu 
inúmeros telefonemas sobre 
o assunto, durante todo o dia. 

Warley é o único atacan-
te do futebol paraibano que 
foi artilheiro jogando pelo 
Treze, depois Campinense e 
ultimamente o Botafogo. Ele 
foi campeão estadual pelo 

Galo, em 2011, pelo Campi-
nense, em 2012 e pelo Bo-
tafogo, em 2013, além de ter 
conquistado o título brasilei-
ro da Série D, pelo clube da 
capital, também em 2013. 

Warley pretendia encer-
rar a carreira de jogador este 
ano, no Botafogo, e iniciar a 
de treinador já no segundo 
semestre. Mas, acabou reno-
vando o contrato com o Belo, 
e ainda jogou a Série C pelo 
clube, sendo o artilheiro da 
equipe, mesmo tendo sido 
pouco escalado pelo técnico 
Itamar Schulle. A expectativa 
é que ele anunciasse a apo-
sentadoria no final deste ano, 
mas o próprio presidente do 
Botafogo, Zezinho Botafogo, 
já garantiu a participação do 
atleta no elenco, por mais 
uma temporada. 

Patrocinador
Após dois anos vestin-

do o Botafogo, a Super Bolla 
não fechou com o clube para 
a próxima temporada. De 
acordo com informações na 
rede social do clube, o Belo 
vai fazer oficialmente e em 
grande estilo o lançamento 
do novo fornecedor, o que 
deve acontecer entre os dias 
10 e 12 de dezembro.

E a Numer, marca que 
hoje veste o Sampaio Corrêa 
pode ser a nova fornecedo-
ra. O presidente José Freire 
(Zezinho Botafogo) fará o 
anúncio para a torcida nos 
próximos dias. (IM)

BoTaFoGo

Júnior Gomes é a 
nova aposta do 
Atlético para o 

Paraibano

Botafogo em jogo da 
Copa do Brasil deste 
ano quando venceu o 

Ceará por 3 a 0

O atacante chegou 
a ser anunciado pelo 
Treze, mas logo 
foi desmentida a 
informação



VKRD CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME - CNPJ/CPF Nº 13.513.760/0001-44. 
Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a 
Licença de Operação nº 3564/2016 em João Pessoa, 24 de outubro de 2016 - Prazo: 1460 dias. 
Para a atividade de: Edificação Residencial com 04 (quatro) unidades habitacionais e sistema de 
esgotamento sanitário individual. Na(o) -  RUA PROJET. LOTEAMENTO N. DAS NEVES, QD-84 
LT-10, CENTRO, CONDE Município: - UF: PB. Processo: 2016-004326/TEC/LO-2547.

VKRD CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME - CNPJ/CPF Nº 13.513.760/0001-44. 
Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a 
Licença de Operação nº 3565/2016 em João Pessoa, 24 de outubro de 2016 - Prazo: 1460 dias. 
Para a atividade de: Edificação Residencial Vertical Multifamiliar com 04 (quatro) unidades habi-
tacionais e sistema de esgotamento sanitário individual. Na(o) -  RUA PROJETADA, S/N - LOT. 
CIDADE DAS CRIANÇAS - LOT. 8 - QD. 42 - CENTRO Município: CONDE - UF: PB. Processo: 
2016-007742/TEC/LO-3353.

WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES LTDA - ME - CNPJ/CPF Nº 20.474.613/0001-
78. Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu 
a Licença de Alteração nº 3491/2016 em João Pessoa, 14 de outubro de 2016 - Prazo: 730 dias. 
Para a atividade de: Alteração de processo para aumento de produção do incinerador de resíduos 
perigosos e resíduos de serviço de saúde Na(o) - SITIO MAE D`AGUA, S/N, GALPÃO-A Município: 
SOUSA - UF: PB. Processo: 2016-007296/TEC/LA-0662.

GUTIEN RUBENS BATISTA DE ALMEIDA - CNPJ/CPF Nº 01.217.552/0001-19. Torna público que 
a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação 
nº 3726/2016 em João Pessoa, 14 de novembro de 2016 - Prazo: 730 dias. Para a atividade de: 
PUBLICIDADE VOLANTE DE uma motocicleta HONDA/ CG 160 CARGO ESDI, de cor branca, 
ano 2016, de placa QFV-9467/PB Na(o) -  EM TODO ESTADO DA PARAÍBA  Município: - UF: PB.  
Processo: 2016-007910/TEC/LO-3415.

AFONSO JOSE DE SOUSA JUNIOR - CNPJ/CPF Nº 090.521.124-36. Torna público que a SUDEMA 
- Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 3723/2016 
em João Pessoa, 14 de novembro de 2016 - Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Publicidade para 
eventos e comércio (Trio Elétrico - Reboque - PLACA MMS-5716/PB) Na(o) -  TODO ESTADO DA 
PARAIBA Município: - UF: PB.  Processo: 2016-005336/TEC/LO-2889.

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SES/PB – CNPJ/CPF Nº 08.778.268/0001-60 Torna 
público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença 
de Operação N.º 3501/2016 em João Pessoa, 17 de outubro de 2016 – Prazo: 730 dias. Para a 
atividade de: Hospital Geral de Queimadas Dr Patricio Leal Na(o) – R. PROJETADA, S/Nº, CENTRO 
Município: QUEIMADAS – UF: PB. Processo: 2016-003334/TEC/LO-2262.

HOSPITAL REGIONAL DEP. JANDUHY CARNEIRO (UNIDADE DE ONCOLOGIA DE PATOS – 
UNACON) – CNPJ/CPF Nº 08.778.268/0023-76 Torna público que a SUDEMA – Superintendência de 
Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação N.º 3502/2016 em João Pessoa, 17 
de outubro de 2016 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Atividade de Atendimento ambulatório e 
terapêutico a pacientes adultos com patologia na área do câncer Na(o) – R. HORÁCIO NÓBREGA,S/
Nº, B. BELO HORIZONTE Município: PATOS – UF: PB. Processo: 2016-003835/TEC/LI-4906.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS

 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2016
O DIRETOR SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES 

PÚBLICOS DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições legais, 
R E S O L V E: Na qualidade de ordenador de despesa, e tendo em vista o disposto no artigo 43, 
inciso VI, da lei federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações, HOMOLOGA e ADJUDICA 
o Pregão Presencial nº 00026/2016, que objetiva: Registro de preços para futuras contratações de 
empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de impressão, com fornecimento de 
equipamentos (novos de 1º uso) de reprografia, com manutenção preventiva e corretiva, reposição 
de peças de todo o material de consumo exceto fornecimento de papel para atender as necessidades 
da Superintendência de Transito e Transporte Públicos.; o correspondente procedimento licitatório 
em favor de: AZUS COPY CENTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - R$ 42.000,00; Campina 
Grande - PB, 11 de novembro de 2016.FELIX ARAUJO NETO - Diretor Superintendente

 
 ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
 RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE Nº IN00034/2016

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-
cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº 
IN00034/2016, que objetiva: Contratação da atração artística “GABRIEL DINIZ” para se apresentar 
em praça pública, por ocasião da FESTA DE SANTOS REIS, no dia 05 de Janeiro de 2017; RATIFICO 
o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: JDRW SHOWS LTDA. - R$ 65.000,00.

Itapororoca - PB, 16 de Novembro de 2016
CELSO DE MORAIS ANDRADE NETO - Prefeito

A V I S O D E L I C I T A Ç Ã O
PROCESSO Nº 26.05.15.630 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2016

DATA DE ABERTURA: 30/11/2016 - ÀS 14h.
REGISTRO CGE Nº 16-01056-3

OBJETO: AQUISIÇÃO DE CABINE DE SEGURANÇA BIOLÓGICA PARA O COMPLEXO HOS-
PITALAR CLEMENTINO FRAGA.

O Governo do Estado da Paraíba, através da Secretaria de Saúde, por sua Pregoeira Oficial, 
Sra. Karla Michele Vitorino Maia, nomeada pela Portaria nº 215/2016 da Excelentíssima Senhora 
Secretária de Saúde, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará a licitação acima, 
na modalidade Pregão do tipo Presencial, sob o critério do menor preço por Item. O Edital ficará 
à disposição dos interessados no prazo prescrito na legislação pertinente, na Sala da Comissão 
Permanente de Licitação, situada na Av. Dom Pedro II, nº 1826, Torre, João Pessoa–PB ou nos 
sites www.paraiba.pb.gov.br/saude/licitacoes e www.centraldecompras.pb.gov.br. SUPORTE LEGAL: 
Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº. 3.555/2000, Decreto Estadual nº. 24.649/2003, e, 
subsidiariamente, Lei nº 8.666/1993. Fonte de recursos: 160 – Convênio PAM DST/AIDS (fundo 
a fundo). Consultas com a Pregoeira e a sua Equipe de Apoio no HORÁRIO de 08h às 12h e de 
13:30 às 14:30h, no Telefone/Fax: 83. 3218-7478 ou pelo e-mail: licitação.saudepb@yahoo.com.br.   

João Pessoa, 16 de novembro de 2016.
Karla Michele Vitorino Maia

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

Protocolo...: 2016 - 059960
Responsavel.: JOSEFA VIEIRA BERTO
CPF/CNPJ....: 018944598/0001-32
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            108,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 058632
Responsavel.: JOSIMAR CELESTINO DINIZ
CPF/CNPJ....: 603590134-49
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            149,77
Apresentante: PROCURADORIA GERAL FEDERAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 059901
Responsavel.: LEOCADIA PONTES DA SILVA
CPF/CNPJ....: 028727464-04
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            138,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 058868
Responsavel.: MARIA JUDITE DUARTE MENESES
CPF/CNPJ....: 441892734-49
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            459,23
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 060073
Responsavel.: MARIA RITA VERISSIMO LOPES
CPF/CNPJ....: 468445034-15
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             61,39
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 060076
Responsavel.: MERCADINHO DESCONTAO LTDA - ME
CPF/CNPJ....: 024722924/0001-60
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            705,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 061184
Responsavel.: MERCADINHO DJN LTDA
CPF/CNPJ....: 012755806/0001-79
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            230,72
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 060045
Responsavel.: TATIANA  ALVES DE ASSIS
CPF/CNPJ....: 057028764-23
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            195,79
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 058869
Responsavel.: T.F CONSTRUTORA E INCORPORADOR
CPF/CNPJ....: 012500334/0001-03
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.302,60
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 060146
Responsavel.: VIVIANE DE ANDRADE VALONES
CPF/CNPJ....: 025224474-59
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             68,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 054955
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,  17/11/2016
----------------------------------------

Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO
- Titular -

Responsavel.: ADELSON BENTO DA SILVA
CPF/CNPJ....: 036040114-77
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            270,45
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 060077
Responsavel.: ALIANCA DISTRIBUIDORA LTDA
CPF/CNPJ....: 007649462/0011-55
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            118,80
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 059931
Responsavel.: ALINE CRISTINA DA SILVA  ATAIDE MAR
CPF/CNPJ....: 068678014-04
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            100,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 054975
Responsavel.: ANA CAROLINE MEDEIROS TARGINO
CPF/CNPJ....: 093325604-39
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             50,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 059096
Responsavel.: CONSORCIO ACAUA
CPF/CNPJ....: 012849028/0001-87
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            750,00
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 059778
Responsavel.: DAMIANA DUARTE PEREIRA DE 
SOUZA 028
CPF/CNPJ....: 023909053/0001-25
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            127,19
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 061263
Responsavel.: EDMILSON MOREIRA LEITE
CPF/CNPJ....: 172333563-00
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            150,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 054961
Responsavel.: FUNDACAO ESCOLA SUPERIOR DO MP
CPF/CNPJ....: 041202573/0001-85
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.113,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 060004
Responsavel.: HENRIQUE EVANGELISTA FILHO
CPF/CNPJ....: 373952624-68
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            630,94
Apresentante: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA-PB
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 059573
Responsavel.: ILZANETE MEDEIROS DE ARAUJO ME
CPF/CNPJ....: 004397182/0001-37
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            364,62
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 061165
Responsavel.: IVONETE MARIA DUARTE SALES
CPF/CNPJ....: 089230327-19
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            340,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2016
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Manoel Henriques, 84 - Centro - Esperança - PB, às 09:00 horas do dia 30 de Novembro de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO 
PASSEIO ZERO KM DESTINADO AO BOLSA FAMILIA DA COMUNDADE MASSABIELE - ZONA 
RURAL - ESPERANÇA/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 1.459/07. Informações: no horário das 08h00min Às 
12h00min dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (83) 3361 1388.
Email: cplesperanca@gmail.com

Esperança - PB, 16 de Novembro de 2016.
ANA PAULA DINIZ BARBOSA ALVES

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO  CONTRATO Nº 00141/2013
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00054/2013

Objeto: Contratação de empresa, visando à prestação de serviço de varrição, capinação, poda 
de árvores, coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares e comerciais,  no município de , 
Cajazeiras-PB.

Fundamento Legal: Inciso II do Artigo 57 da Lei 8.666/93 e alterações posteriores.
Data de Assinatura: 20/11/2016
Data da Vigência: 20/11/2017
Assinam: Pela Prefeitura Municipal de Cajazeiras-PB:  Francisca Denise Albuquerque de 

Oliveira – Prefeita.  Pela Empresa:NOGUEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, Francisco 
Tomaz da Costa Júnior.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA

AVISO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00007/2016
A Comissão Permanente de Licitação comunica a quem interessar possa que a empresa 3M 

CONSTRUCOES LTDA - EPP apresentou recurso contra a decisão da sua INABILITAÇÃO na licitação 
supra. Fica aberto vistas no processo e a apresentação de contra razões, conforme determina a 
Lei de Licitações nº 8.666/93. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
referido endereço. Telefone: (083) 3363-1285. Email: licitacoessolanea@hotmail.com.

Solânea - PB, 14 de Outubro de 2016
TEREZA CRISTINA GOMES PINTO 

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA

AVISO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00008/2016
A Comissão Permanente de Licitação comunica a quem interessar possa que a empresa 3M 

CONSTRUCOES LTDA - EPP apresentou recurso contra a decisão da sua INABILITAÇÃO na licitação 
supra. Fica aberto vistas no processo e a apresentação de contra razões, conforme determina a 
Lei de Licitações nº 8.666/93. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
referido endereço. Telefone: (083) 3363-1285. Email: licitacoessolanea@hotmail.com.

Solânea - PB, 14 de Outubro de 2016
TEREZA CRISTINA GOMES PINTO 

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA
COMISSÃO DE PREGÃO

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 021/2016

OBJETO: Contratação dos serviços especializados em urologia, de consultas médica procedi-
mentos cirúrgicos e exames clínicos conforme termo de referência do edital.

ABERTURA: as 10:00 horas do dia 28 de novembro de 2016.
INFORMAÇÕES: na sala da CPL, na Rua Vereador Raimundo Garcia de Araújo, 25 – Centro, 

VISTA SERRANA - Estado da Paraíba, de 07:00 as 13:00, de segunda a sexta.
Vista Serrana-PB, 14 de novembro de 2016

Eduilson Araújo Silva
Pregoeiro Oficial/MVS

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2016 (TERCEIRA CHAMADA)
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00014/2016, que objetiva: Contratação de 
empresa(s) para fornecimento de forma parcelada, de materiais de construção, material de trabalho 
e material hidráulico em geral, destinados à reposição e/ou manutenção dos serviços públicos da 
municipalidade no Município de São Sebastião de Lagoa de Roça/PB.; HOMOLOGO o correspon-
dente procedimento licitatório: LICITAÇÃO PEÇA TERCEIRA VEZ DESERTA.

São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 16 de Novembrode 2016
MARIA DO SOCORRO CARDOSO - Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00040/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 
José Duarte de Sá, 33 - Centro - Triunfo - PB, às 10:00 horas do dia 02 de Dezembro de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresas para 
o fornecimento de som, gerador, Segurança privada desarmada, para as comemorações alusivas 
ao aniversário de Emancipação Política do Município de Triunfo-PB, a realizar-se no dia 22 de 
Dezembro de 2016.. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº 11/2009. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 35391369.
Triunfo - PB, 16 de Novembro de 2016

FRANCISCO PAULO FELIX BARROSO - Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

AVISO DE CONVOCAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N. º 09034/2015 PROCESSO ADM. Nº. 2015/081748

OBJETO: Sistema de Registro de Preços para eventual Aquisição de Material de Limpeza para 
as Escolas e Creis da Rede Municipal de Ensino, bem como setores administrativos da SEDEC.

A Pregoeira Oficial da Secretaria da Educação e Cultura convoca as empresas: AERLISON 
CABRAL DE LIMA – ME, para os itens 01, 03, 04, 08, 09, 14, 15, 16, 18, 20, 25, 27, 31 e 32; TUTTO 
LIMP DISTRIBUIDORA LTDA, para os itens 01, 03, 04, 08, 09, 14, 15, 16, 18, 20, 25, 27, 31 e 32; 
MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, para os itens 04, 27, e 32; MAYER & GUIMA-
RÃES LTDA – ME, para os itens 04, 09, 16, 20, 25, 27 e 32; COMERCIAL MEDEIROS LTDA – ME, 
para os itens 16, 20, 25, 27 e 32; B.J. COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA – EPP, para os itens 16, 
25, 27 e 32 e a empresa VENDE TUDO MAGAZINE LTDA, para o item 27, para comparecerem na 
sala da Comissão Setorial de Licitação, localizada na Rua Diógenes Chianca, nº 1777 – Água Fria, 
João Pessoa/PB no dia 18 de novembro de 2016 as 09:00 horas, para negociação de preços em 
virtude de rescisão contratual com a empresa CAVALCANTE & CIA LTDA – EPP. 

A pregoeira informa ainda, que as referidas empresas tem o prazo de 03 (três) dias úteis para 
apresentar as respectivas amostras.

João Pessoa, 16 de novembro de 2016.
Gláucia Kaline Alves da Fonsêca
Pregoeira Oficial da CSL/SEDEC

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS

Nos termos do julgamento da licitação do PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO nº 
022/2016, feito pela Pregoeira através do Laudo apresentado e regido pela Lei Federal nº 10.520 e 
de conformidade com a Lei Federal n.º 8.666/93, Decreto n.º 7892/13 e alterações, fica decidido a:

HOMOLOGAÇÃO
Do julgamento em favor da empresa: HUMBERTO ALVES DA SILVA ME/ CNPJ: 22.638.392/0001-

51, vencedora nos itens 01, 02 e 03 com percentual de desconto de 10 % (dez por cento), incidente 
sobre a tabela CMED/ANVISA, no valor estimado total de R$ 180.000,00 (Cento e oitenta mil reais), 
pelas razões expostas no referido Laudo. 

Gab. Do Prefeito Municipal de São José dos Ramos - PB, 11 de novembro de 2016.
Eduardo Gindre Caxias de Lima

Prefeito Constitucional

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

CIAL REGISTRO DE PREÇO N.º 022/2016, ADJUDICAMOS a Presente Licitação para a empresa: 
HUMBERTO ALVES DA SILVA ME/ CNPJ: 22.638.392/0001-51, vencedora nos itens 01, 02 e 03 
com percentual de desconto de 10 % (dez por cento), incidente sobre a tabela CMED/ANVISA, no 
valor estimado total de R$ 180.000,00 (Cento e oitenta mil reais)

Gab. Do Prefeito Municipal de São José dos Ramos - PB, 11 de novembro de 2016.
Maria Simone Rodrigues da Silva

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº. 005/2016
A Prefeitura Municipal de Barra de Santana – PB, através da Comissão Permanente de Licitações, 

TORNA PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta a Licitação na modalidade 
TOMADA DE PREÇOS nº. 005/2016, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é SERVIÇOS DE PAVI-
MENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM PORTAL NA ENTRADA DA CIDADE. Data de abertura: 
02/12/2016 às 10h00min (Horário Local). Cópia do Edital e demais documentos pertinentes estarão 
à disposição no Setor de Licitações da Prefeitura de Barra de Santana, à Av. Liberdade, 45 - Centro, 
no horário de expediente. Outras informações pelo Telefone (83) 3346-1066.

Barra de Santana, 16 de novembro de 2016.
José Cláudio Mendes Cabral – Pres. CPL

MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

AVISO DE LICITAÇÃO
CARTA CONVITE Nº 002/2016

O Ministério Público Estadual, através da sua Comissão Permanente de Licitação torna público 
que se encontra aberto o processo licitatório, modalidade Carta Convite nº 002/2016, tipo Menor 
Preço, sob o regime de Empreitada Por Preço Global. Objeto: Contratação de empresa para 
execução de serviços de engenharia no Prédio Sede do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento 
Funcional-CEAF em João Pessoa, Município de João Pessoa/PB. A sessão pública será realizada 
dia 29/11/2016 às 14:30 horas. Local: Sala de Licitações – Anexo Administrativo do Ministério Público 
da Paraíba/Procuradoria Geral de Justiça, situada à Rua Rodrigues de Aquino, S/N, Centro, João 
Pessoa – PB. Acesso ao Edital no horário das 12:00 às 19:00 horas de segunda a quinta-feira e 
na sexta-feira de 07:00 às 13:00 horas no endereço acima citado e/ou pela internet no site  www.
mppb.mp.br. Outras informações pelo fone: (83) 2107 6064/2107 6073.

 João Pessoa, 16 de novembro de 2016.                                   
Francisco de Assis Martins Junior

Presidente COPLI/MPPB

COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA
AVISO DE REALIZAÇÃO DE LICITAÇÃO

Registro na CGE Nº 16-01052-0
A Companhia de Água e Esgotos da Paraíba-CAGEPA, através do Pregoeiro, torna público que 

no dia 29 de novembro de 2016, às 14:30 horas, na Sala da Coordenação de Licitação da CAGE-
PA, realizará o Pregão Presencial nº 046/2016. Objeto: Contratação de serviços de locação de 15 
(quinze) veículos tipo utilitário de passageiros e 04 (quatro) veículos tipo sedan executivo, destinados 
à CAGEPA Central, João Pessoa, no Estado da Paraíba. Adquirir o edital ou obter informações na 
Sede da CAGEPA, localizada a Rua Feliciano Cirne, 220, bairro de Jaguaribe, na cidade de João 
Pessoa, Estado da Paraíba. Fone/fax: (83) 3218-1292 – E-mail: pregao@cagepa.pb.gov.br. O Edital 
poderá ser retirado gratuitamente no site www.cagepa.pb.gov.br.

João Pessoa, 16 de novembro de 2016.
João Santos de Menezes

Pregoeiro

COMERCIAL MUNDIAL DE GÁS LTDA-ME - CNPJ/CPF Nº 02.352.073/0001-78. Torna público 
que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Ope-
ração nº 3525/2016 em João Pessoa, 18 de outubro de 2016 - Prazo: 730 dias. Para a atividade 
de: Comercio Varejista de Gás Liquefeito de Petróleo - GLP Na(o) -  RUA PREFEITO SEVERINO 
ALVES DA SILVEIRA Nº 486, GRAMAME  Município: JOÃO PESSOA - UF: PB.  Processo: 2016-
003973/TEC/LO-2450.

CARTÓRIO ANTONIO HOLANDA 
Rua Odilon Cavalcante, 81 - Centro

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

EDITAL

Responsável: Nelson Rodrigues de Lima Filho
CPF: 077.941.414-43
Título/Valor – CH – R$ 8.905,00
Protestante: Caja Alimentos
Apresentante: Banco do Nordeste
Protocolo: 110141
Responsável: Nelson Rodrigues de Lima Filho
CPF: 077.941.414-43
Título/Valor – CH – R$ 9.500,00
Protestante: Caja Alimentos
Apresentante: Banco do Nordeste
Protocolo: 110142
Responsável: Nelson Rodrigues de Lima Filho
CPF: 077.941.414-43
Título/Valor – CH – R$ 9.200,00
Protestante: Caja Alimentos
Apresentante: Banco do Nordeste
Protocolo: 110143
Responsável: Nelson Rodrigues de Lima Filho
CPF: 077.941.414-43
Título/Valor – CH – R$ 8.200,00
Protestante: Caja Alimentos
Apresentante: Banco do Nordeste
Protocolo: 110144
Responsável: Francisco Joel Lima da Silva
CNPJ: 21.568.450/0001-55
Título/Valor – DMI – R$ 532,27
Protestante: Equimaquinas Comercio e Representações
Apresentante: Banco Bradesco
Protocolo: 110163
Responsável: Rangel Inacio da Cruz
CPF: 043.879.904-65
Título/Valor – DMI – R$ 510,00
Protestante: Ville Construções, Inc. e Adm de Imóveis
Apresentante: Banco Santander
Protocolo: 110230
Responsável: Raimundo Marcio Abreu de Souza
CNPJ: 07.052.394/0001-70
Título/Valor – DM – R$ 553,85
Protestante: BCR Comercio e Industria S/A
Apresentante: Caixa Econômica
Protocolo: 110247

Responsável: Cristina Figueiredo de Sousa
CPF: 067.973.824-08
Título/Valor – DM – R$ 214,00
Protestante: Mariza Gomes Bezerra
Apresentante: Caixa Econômica
Protocolo: 110249 
Responsável: Ilda Sousa Rodrigues de Lima
CPF: 470.740.511-87
Título/Valor – CH – R$ 9.802,00
Protestante: Caja Alimentos
Apresentante: Banco do Nordeste
Protocolo: 110145
Responsável: Ilda Sousa Rodrigues de Lima
CPF: 470.740.511-87
Título/Valor – CH – R$ 9.683,00
Protestante: Caja Alimentos
Apresentante: Banco do Nordeste
Protocolo: 110146
Responsável: Ilda Sousa Rodrigues de Lima
CPF: 470.740.511-87
Título/Valor – CH – R$ 22.902,00
Protestante: Caja Alimentos
Apresentante: Banco do Nordeste
Protocolo: 110148
Responsável: Ilda Sousa Rodrigues de Lima
CPF: 470.740.511-87
Título/Valor – CH – R$ 8.612,00
Protestante: Caja Alimentos
Apresentante: Banco do Nordeste
Protocolo: 110147
Responsável: Ilda Sousa Rodrigues de Lima
CPF: 470.740.511-87
Título/Valor – CH – R$ 24.700,00
Protestante: Caja Alimentos
Apresentante: Banco do Nordeste
Protocolo: 110149
Responsável: Cons. Construcap F. Guedes Toniolo
CNPJ: 10.740.021/0002-88
Título/Valor – DMI – R$ 46.231,00
Protestante: Fazenda Nacional Div Ativa
Apresentante: Procuradoria Geral da Fazenda Nacional
Protocolo: 110201
          Em obediência ao Art. l5 da Lei 9.492, de 10.09.1997, 
intimo as pessoas físicas e/ou jurídicas citadas a virem pa-
gar ou darem razões que tem, neste Cartório de Protesto, 
à Rua acima citada, no prazo de 03 (três) dias, sob pena 
de serem os referidos títulos protestados, na forma da Lei.

Cajazeiras – PB, 16 de novembro de 2016.
Maria Dolores Lira de Souza

Oficiala do Protesto

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 00026/2016
A Prefeitura Municipal de Ingá, através do Pregoeiro Oficial do Município, torna público que realiza-

rá licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N.º 00026/2016, DO TIPO MENOR PREÇO POR 
ITEM, exclusivo para ME e EPP, objetivando a locação de equipamentos de laboratório de análises 
clínicas, para atender as necessidades da Policlínica da cidade de Ingá, no dia 28/11/2016 às 14:00 
horas, na Sala de Licitações deste Órgão, situada na Praça do Imperador, 160 – Centro – Ingá - PB.

O Edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas. Informações pelos telefones: (0xx83) 3394-1136 e 
3394-1236, até o dia 25/11/2016.

Publicado no Jornal “A União” do dia 10/11/2016 – Republicado por Incorreção.
 Ingá(PB), 9 de novembro de 2016.

DIOCLÉCIO GOMES DA SILVA
PREGOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N.º 007/2016
A Prefeitura Municipal de Ingá, através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna público 

que realizará licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS N.º 007/2016, DO TIPO MENOR 
PREÇO GLOBAL, objetivando a execução de obras de construção de uma Academia da Saúde na 
cidade de Ingá - PB, no dia 07/12/2016 às 9:00 horas, na Sala de Licitações deste Órgão, situada 
na Praça do Imperador, 160 – Centro – Ingá - PB.

O Edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas. Informações pelos telefones: (0xx83) 3394-1136 e 
3394-1236, até o dia 02/12/2016.

Publicado no Jornal “A União” do dia 10/11/2016 – Republicado por Incorreção.
 Ingá(PB), 9 de novembro de 2016.

DIOCLÁCIO GOMES DA SILVA
PRESIDENTE DA CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 04.038/2016

OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL 
DE CONSTRUÇÃO (PINTURA, ALVENARIA, ELÉTRICO, FERRAMENTAS, HIDRO/SANITÁRIO, E 
ETC...), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

PROCESSOS Nºs 2016/040402; 2016/040411; 2016/040408; e 2016/040417 da DEMAN/
SEAD; 2016/007619 da DIALM/SEAD; 2016/070704 do DEMAP/SEAD; e 2016/073330 da SEPPM.

DATA DE ABERTURA: 01/12/2016 - ÀS 09:15h - Horário de Brasília. 
A Prefeitura Municipal de João Pessoa através do Pregoeiro, devidamente autorizado pela 

Portaria nº. 623 de 02 de maio de 2014 torna público, que fará realizar a Licitação na modalidade 
Pregão Eletrônico SRP, sob o critério de menor preço por item. 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 652236. SUPORTE LEGAL: Lei Federal nº. 10.520/02, regulamentada pelos 
Decretos Municipal nº 4.985/03 e 5.716/06, Decreto 7.884/2013, Lei Federal 8.666/93 e suas 
alterações posteriores, Decreto Federal nº. 5.450/2005, e Lei Complementar nº. 123/06 e 147/14. 
Fonte de Recursos: (00 – Recursos Ordinários). Consultas com o Pregoeiro e sua equipe de apoio, 
no endereço Av: Diógenes Chianca, 1777-Água Fria - João Pessoa/PB, no Fone: 83. 3218-9005 ou 
pelo e-mail: licitacaojp@gmail.com ou sead.copel@joaopessoa.pb.gov.br.

João Pessoa, 16 de novembro de 2016
Dalpes Silveira de Souza

Pregoeiro da COPEL/SEAD

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

DIRETORIA DOS RECURSOS HUMANOS
EDITAL DE CHAMAMENTO nº 001/2016

O Departamento de Recursos Humanos da SEAD da Prefeitura Municipal de João Pessoa 
CONVOCA o servidor abaixo relacionado a fim de comparecer ao setor de RH/SEAD, com o fito 
de regularizar pendência administrativa anterior ao Vosso desligamento da PMJP. O não compare-
cimento de V. S.ª ensejará demanda de alçada da Procuradoria Geral do Município com proteção 
do inciso II e caput do art. 2º da Lei Complementar nº 061 de 10 de dezembro de 2010.

QUANT. MATRÍCULA SERVIDOR LOTAÇÃO
   01 27.279-5 JOSÉ DE ALMEIDA HOLANDA SMS

João Pessoa, 11 de novembro de 2016.
LILIAN PAIVA ROCHA COELHO

Diretora do DRH/SEAD

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

DIRETORIA DOS RECURSOS HUMANOS
EDITAL DE CHAMAMENTO nº 002/2016

O Departamento de Recursos Humanos da SEAD da Prefeitura Municipal de João Pessoa 
CONVOCA os servidores abaixo relacionados a fim de comparecerem ao setor de RH/SEAD, com 
o fito de regularizarem pendências administrativas anteriores aos Vossos desligamentos da PMJP. 
O não comparecimento de V. S.ªs ensejará demanda de alçada da Procuradoria Geral do Município 
com proteção do inciso II e caput do art. 2º da Lei Complementar nº 061 de 10 de dezembro de 2010.

QUANT. MATRÍCULA SERVIDOR LOTAÇÃO
    01 75.117-1 ANTÔNIO MARCOS BARBOSA PROGEM
    02 63.841-2 RINALDO DE LIMA COSTA SEDURB

João Pessoa, 11 de novembro de 2016.
LILIAN PAIVA ROCHA COELHO

Diretora do DRH/SEAD

SINDICATO DOS TRABALHADORES NO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CAJAZEIRAS 
E REGIÃO – SINTRACS – CR - CNPJ: 12.723.276/0001-87

PRAÇA CARDEAL ARCO VERDE, 28, CENTRO - CEP: 58.900-000 – CAJAZEIRAS (PB)
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA- EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente do Sindicato dos Trabalhadores no Comércio e Serviços de Cajazeiras e Região – 
SINTRACS-CR, no uso de suas atribuições e em atendimento as normas Estatutárias, CONVOCA 
todos os associados quites e em condições de votar, para participarem da Assembleia Geral Ordi-
nária, a ser realizada no dia 28/11/2016 às 18h00 em 1.ª convocação e, não havendo quórum às 
20h00 em segunda convocação, tendo como local  a Sede Provisória desta entidade de classe, sito à 
Praça Cardeal Arco Verde, N° 28, Centro, Cajazeiras - PB, para deliberar pela seguinte ordem do dia: 
LEITURA, ANÁLISE, DISCUSSÃO E APROVAÇÃO POR ESCRUTÍNIO SECRETO DA PREVISÃO 
ORÇAMENTÁRIA para o exercício/2.017, juntamente com o PARECER DO CONSELHO FISCAL.

  Cajazeiras - PB, 10 de Novembro de 2016.
FRANCISCO MANOEL DA SILVA – Presidente

EUROBRASIL EMPRENDIMENTOS, SA
CNPJ: 05.008.681/0001-58

NIRE: 25300010177
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Ficam os acionistas da EUROBRASIL EMPREENDIMENTOS S/A, inscrira no CNPJ sob Nr. 
05.008.681/0001-58, sediada na Rua Infante Dom Henrique, 348, Tambaú, João Pessoa-PB, CEP 
58039-151, convocados a se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária (“Assembléia”), a ser 
realizada em 29 de novembro de 2016, às 10:00 horas, na sede da Companhia, situada ma Rua 
Infante Dom Henrique, 348, Tambaú, João Pessoa-PB, CEP 58039-151, para tratarem das seguintes 
matérias, constantes da ordem do dia:

1. Eleição de nova diretoria;
2. Demais assunto de interesse social.
A Assembléia geral será instalada, em primeira convocação, com a presença de acionistas que 

representem , no mínimo, ¼ do capital social com direito a voto.
De acordo com o artigo 15º. Do estatuto social da Companhia, Só poderão participar das 

assembléias os acionistas cujas açoes tenham sido depositadas na sede da sociedade, quer em 
estabelecimentos bancários, com antecedência mínima de 3 dias.

João Pessoa, 14 de novembro de 2016.
Manuel Pires Pereira

Diretor Presidente

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA

EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: Pregão Presencial nº 00014/2016.

OBJETO: Contratação de empresa(s) para fornecimento de forma parcelada, de materiais de 
construção, material de trabalho e material hidráulico em geral, destinados à reposição e/ou manuten-
ção dos serviços públicos da municipalidade no Município de São Sebastião de Lagoa de Roça/PB..
ABERTURA: 27/09/2016 as 09:30 horas.JUSTIFICATIVA: LICITAÇÃO DESERTA.DATA: 16/11/2016.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE SAÚDE

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
PROCESSO Nº 18.365/2015 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.059/2016
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE 

MANUTENÇÃO PARA O INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS.
Com base nas informações constantes no referido Pregão, e em cumprimento aos termos do Artigo 

43, Inciso VI, da Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores, acolho o relatório da Comissão Setorial 
de Licitação e HOMOLOGO o procedimento ora escolhido em favor das empresas: BJ COMÉRCIO 
DE ALIMENTOS LTDA - EPP, sob o CNPJ nº 07.227.808/0001-55, lotes 04, 05, 07, 08, 14, 26, 27, 
42, 44, 48, 49, 50, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 78, 80, 82, 95, 96, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 
111, 116, 117, 118, 122, 123, 125, 126, 127, 132 e 133, no valor total de R$ 66.139,22; INFANTARIA 
COMERCIAL EIRELI - ME, sob o CNPJ nº 20.795.155/0001-79, lotes 06, 13, 43 e 61, no valor total 
de R$ 22.738,00; LUCIANO APARECIDO DA SILVA - ME, sob o CNPJ nº 03.341.659/0001-08, lotes 
18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 51, 53, 54, 98, 99, 100 e 129, no valor total de R$ 2.587,80; e MOURÃO 
E SANTOS COMERCIAL LTDA - ME, sob o CNPJ nº 07.387.413/0001-10, lotes 35, 47, 74, 75, 76, 
79, 119, 120, 121, 124, 130 e 131, no valor total de R$ 13.434,10, perfazendo o valor global de 
R$ 104.899,12 (cento e quatro mil, oitocentos e noventa e nove reais e doze centavos), classifica-
das pelo critério de menor preço por lote, com base no Art. 7º, Inciso IV, do Decreto Municipal nº 
4.985/2003, no Art. 8º, inciso VI, do Decreto Federal nº 5.450/2005 e no Art. 17 do Decreto Municipal 
nº 7.884/2013, em conseqüência, ficam convocadas as proponentes para assinatura das Atas de 
Registro de Preços, sob pena de decair o direito ao registro de preços propostos, e à contratação, 
sem prejuízo das sanções previstas nos incisos III ou IV do caput do Art. 87 da Lei nº 8.666/1993, 
ou no Art. 27 § 3o  da Lei nº 5.450/2005. Declaro desertos os lotes 02, 03, 09, 10, 11, 12, 15, 16, 28, 
29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 45, 46, 52, 57, 58, 59, 60, 62, 77, 90, 91, 92, 93, 94, 97, 
101, 102, 103, 104, 112, 113, 114, 115, 134, 135 e 136; e fracassados os lotes 01, 17, 22, 55, 56, 63, 
64, 73, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 e 128 por apresentarem propostas acima do preço referencial.

João Pessoa, 11 de Novembro de 2016.
Adalberto Fulgêncio dos Santos Júnior

Secretário de Saúde do Município
Ana de Lourdes Vieira Fernandes

Diretora Geral do ICV

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

DIRETORIA DOS RECURSOS HUMANOS
EDITAL DE CHAMAMENTO nº 003/2016

O Departamento de Recursos Humanos da SEAD da Prefeitura Municipal de João Pessoa 
CONVOCA o servidor abaixo relacionado a fim de comparecer ao setor de RH/SEAD, com o fito 
de regularizar pendência administrativa anterior ao Vosso desligamento da PMJP. O não compare-
cimento de V. S.ª ensejará demanda de alçada da Procuradoria Geral do Município com proteção 
do inciso II e caput do art. 2º da Lei Complementar nº 061 de 10 de dezembro de 2010.

QUANT. MATRÍCULA SERVIDOR LOTAÇÃO
    01 79.889-4 JOSÉ ALBERTO SILVA  SEJER

João Pessoa, 16 de novembro de 2016
LILIAN PAIVA ROCHA COELHO

Diretora do DRH/SEAD

EDITAL DE CONVOCAÇÃO do SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS NO ESTADO DA PARAÍBA. 
No uso das atribuições conferidas pelo estatuto que rege a entidade, convoco todos os nutricionistas 
do estado da Paraíba a participarem da Assembleia Geral Ordinária que será realizada na sede 
deste Sindicato, situada na Praça da Independência, nº18, Edif. Independência, sala 410, Centro, 
nesta capital, no próximo dia 30/11/2016 às 19he às 20h, em primeira e segunda convocação 
respectivamente. Não sendo atingido o quórum de primeira convocação, a assembleia geral ocor-
rerá em segunda convocação com qualquer número de profissionais presentes devendo seguir 
a ordem do dia: 01-Fixar o valor da taxa assistencial a ser descontada de todos os profissionais, 
beneficiados ou não pelo acordo ou convenção coletiva de trabalho ou dissídio coletivo; 02-Definir 
o valor da Contribuição Sindical 2017; 03- assuntos gerais. João Pessoa, 10/11/2016. Samuel P. 
R. Maciel - Presidente do SINEP. 

WASTE - COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALARES LTDA - ME - CNPJ/CPF N 
20.474.613/0001-78 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença de Instalação n 3618/2016 em João Pessoa, 01 de NOVEMBRO de 
2016 - Prazo 450 dias. Para a atividade de: Edificação Industrial/Comercial/Serviços (Galpão para 
Armazenamento de Equipamentos Diversos) e com sistema individual de esgotamento sanitário. 
Na(o) - VIA COLETORA, QD 03, LT 04/05, III ETAPA, Municipio: CONDE - UF: PB. Processo: 
2016-007828/TEC/LI-5118

25A UNIÃO 
PublicidadeJoão Pessoa > Paraíba > QUINTA-feIrA, 17 de novembro de 2016



Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 053862
Responsavel.: MARCELO DA SILVA NASCIMENTO
CPF/CNPJ....: 052522214-64
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            630,76
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 059454
Responsavel.: MARCOS ANTONIO DOS SANTOS
CPF/CNPJ....: 014249886/0001-16
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            290,19
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 053478
Responsavel.: MARCOS ANTONIO DOS SANTOS
CPF/CNPJ....: 014249886/0001-16
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            229,31
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 053624
Responsavel.: MARCOS ANTONIO DOS SANTOS
CPF/CNPJ....: 014249886/0001-16
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            229,32
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 053635
Responsavel.: MARCOS ANTONIO DOS SANTOS
CPF/CNPJ....: 014249886/0001-16
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            250,98
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 053797
Responsavel.: MARIA DAS NEVES DE PAULA MAIA
CPF/CNPJ....: 181566654-49
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            100,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 054980
Responsavel.: MATEX IMPORTACAO E EXPOR LT ME
CPF/CNPJ....: 009137076/0001-38
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.522,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 054916
Responsavel.: MATEX IMP. E EXPORTACAO LTDA ME
CPF/CNPJ....: 009137076/0001-38
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.211,65
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 059728
Responsavel.: MATEX IMPORTACAO E EXPOR LT ME
CPF/CNPJ....: 009137076/0001-38
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.524,69
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 059867
Responsavel.: MATEX IMPORTACAO E EXPORTA-
CAO LTDA
CPF/CNPJ....: 009137076/0001-38
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            438,84
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 059806
Responsavel.: MATEX IMPORTACAO E EXPORTACAO
CPF/CNPJ....: 009137076/0001-38
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.874,74
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 059878
Responsavel.: MICAELLY KILVIA DE OLIVEIRA 
GOMES M
CPF/CNPJ....: 024158754/0001-32
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            271,75
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 053819
Responsavel.: RONAEBSON DE CARVALHO FERREIRA
CPF/CNPJ....: 072478494-28
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            771,29
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 054838
Responsavel.: ROSEMERE SUASSUNA SALDANHA
CPF/CNPJ....: 250855224-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            250,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 059668
Responsavel.: WAS REPRESENTACOES COMER-
CIAIS EIREL
CPF/CNPJ....: 019841542/0001-15
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.073,41
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 058302
Responsavel.: THIAGO FIGUEREDO BORJA
CPF/CNPJ....: 060914174-01
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            944,84
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 058723
Responsavel.: WAS REPRESENTACOES COMER-
CIAIS EIREL
CPF/CNPJ....: 019841542/0001-15
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.091,72
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 058769
Responsavel.: WAS REPRESENTACOES COMER-
CIAIS EIREL
CPF/CNPJ....: 019841542/0001-15
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            767,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 058303
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,  17/11/2016
----------------------------------------

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.: ADRIANO CARNEIRO DA COSTA
CPF/CNPJ....: 041543354-13
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            712,98
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 059379
Responsavel.: CARLITO ANTONIO DA SILVA ME
CPF/CNPJ....: 014398496/0001-08
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.015,09
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 059748
Responsavel.: CIBERIO LANDIM MACEDO
CPF/CNPJ....: 754619603-59
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            210,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 061086
Responsavel.: CONDOMINIO MARABESSA
CPF/CNPJ....: 000763475/0001-30
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.220,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 059662
Responsavel.: DUTRA & DORNELAS COMERCIO DE R
CPF/CNPJ....: 023436202/0001-86
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            566,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 059835
Responsavel.: DUTRA DORNLEAS COM ROUPAS LTDA
CPF/CNPJ....: 023436202/0001-86
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            265,25
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 054877
Responsavel.: DUTRA & DORNELAS COMERCIO DE
CPF/CNPJ....: 023436202/0001-86
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            832,15
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 059761
Responsavel.: DUTRA & DORNELAS COMERCIO DE R
CPF/CNPJ....: 023436202/0001-86
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            389,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 059826
Responsavel.: DUTRA & DORNELAS COMERCIO DE R
CPF/CNPJ....: 023436202/0001-86
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            531,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 059831
Responsavel.: EVANDRO NUNES DE SOUZA
CPF/CNPJ....: 131603894-72
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            774,83
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 054819
Responsavel.: FALCAO IMPORTADORA E DISTRI-
BUIDORA
CPF/CNPJ....: 017898025/0001-57
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.462,22
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 059183
Responsavel.: FRANCISCA GONCALVES SUASSUNA
CPF/CNPJ....: 015917973-49
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            210,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 054843
Responsavel.: GESSICA DOS SANTOS LIMA
CPF/CNPJ....: 084097864-27
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            297,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 053852
Responsavel.: GESSICA DOS SANTOS LIMA
CPF/CNPJ....: 084097864-27
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            297,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 053853
Responsavel.: GLAUCUS RAPHAEL ALMEIDA DE 
OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 056683934-29
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            314,62
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 054832
Responsavel.: ARTHUR BERNARDO CORDEIRO
CPF/CNPJ....: 080901804-77
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.600,96
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 054653
Responsavel.: IVONEIDE DOS SANTOS AMANCIO
CPF/CNPJ....: 051741624-77
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            502,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 059074
Responsavel.: JORGE PAULO DA FONSECA SANTOS
CPF/CNPJ....: 009493934-95
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.000,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 054851
Responsavel.: JOSE DANTAS JUNIOR
CPF/CNPJ....: 523434215-87
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.344,91
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 054825
Responsavel.: JULIANA GALVAO DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 007151964/0001-80
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            300,00

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÃO PARA PREGÃO ELETRÔNICO N095/2016
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, pelo 
Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual e Decreto 
nº 5.450/2005, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na 
modalidade Pregão Eletrônico através do site: http://www.licitacoes-e.com.br, no dia 30/11/2016, 
às 10h (dez horas - horário de Brasília) para:  

Contratação de serviços de consultoria com pessoa jurídica para mapeamento, capacitação e 
acompanhamento do registro de grupos produtivos de mulheres , destinado a Secretaria da Mulher 
e da Diversidade Humana - SEMDH, conforme Anexo I do Edital.

Maiores informações sobre o EDITAL poderão ser obtidas na Gerência de Licitação da Central 
de Compras, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 18h, situada a Rua João da 
Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-governadora - Jaguaribe, telefone (083) 3218-4588 e no 
site. www.centraldecompras.pb.gov.br.

REG. CGE Nº 16-01044-7
João Pessoa, 16 de novembro de 2016.

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação

COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA – CAGEPA
CNPJ 09.123.654/0001- 87

AVISO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2016
A COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA  –  CAGEPA, com sede nesta Capital, em 

atendimento à Lei Estadual Nº 8.767 de 15/04/2009, comunica aos usuários e demais interessados, 
que realizará AUDIÊNCIA PÚBLICA, com o objetivo de dar conhecimento e fundamentar proposta 
de reajuste das tarifas dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário 
nos municípios do Estado da Paraíba em que é responsável pela operação dos sistemas, a vigorar 
a partir da sua aprovação pela Agência de Regulação do Estado da Paraíba – ARPB.

Local: Auditório da Companhia de Desenvolvimento da Paraíba – CINEP
Endereço: Feliciano Cirne, nº 50 – Bairro de Jaguaribe – João Pessoa (PB).
Data e horário: 07 de dezembro de 2016 – às 14 h 00min.
Os interessados em participar deste debate na referida Audiência Pública, deverão se inscrever 

até 48 horas antes do seu início, através de uma das seguintes alternativas:
• Endereço eletrônico audienciapublica@cagepa.pb.gov.br, informando: nome, telefone de 

contato, nº do RG e empresa /órgão ao qual pertence, se for o caso;
• Telefone (83) 3218.1309 no horário das 08h00min as 11h00min e das 14h00min as 17h00min 

de segunda a sexta-feira.
A Diretoria

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 

00026/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 00067/2016
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS CONTRATAÇÕES DE EMPRESAS ES-

PECIALIZADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE IMPRESSÃO, COM FORNE-
CIMENTO DE EQUIPAMENTOS (NOVOS DE 1º USO) DE REPROGRAFIA, COM MANUTENÇÃO 
PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE TODO O MATERIAL DE CONSUMO 
EXCETO FORNECIMENTO DE PAPEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTEN-
DÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE PÚBLICOS.

ITENS REGISTRADOS: ITEM 01 – VALOR UNITÁRIO R$ 0,04(ZERO QUATRO CENTAVOS)
VALOR DA TOTAL ITEM 01 – R$ 24.000,00 (VINTE E QUATRO MIL REAIS)
ITENS REGISTRADOS: ITEM 02 – VALOR UNITÁRIO R$ 0,03(ZERO TRÊS CENTAVOS)
VALOR DA TOTAL ITEM 02 – R$ 18.000,00 (DEZOITO MIL REAIS)
VALOR REGISTROS PARA O FORNECEDOR: AZUS COPY CENTER COMÉRCIO E SER-

VIÇOS LTDA.
CNPJ: 04.685.950/0001-58. 
REPRESENTANTE LEGAL: GERSON ANTONIO DA COSTA SOUZA.
PRAZO DE VIGENCIA: 12 (DOZE) MESES, CONTADOS DA SUA ASSINATURA. 
FUNCIONAL PROGRAMATICA: 04.122.2001.2154 - AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA STTP.
ELEMENTO DE DESPESA: 3390.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA 

JURÍDICA.
FONTE DE RECURSOS: 000 – RECURSOS PRÓPRIOS.
PELA CONTRATANTE: FELIX ARAUJO NETO.
DATA DA ASSINATURA:11/11/2016.

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM
AVISO DE LICITAÇÃO

A Câmara de Belém/PB, através do seu Pregoeiro, torna público que fará a realização do Pregão 
Presencial Nº 002/2016. Objeto: Contratação de uma pessoa jurídica para prestar o fornecimento 
e instalação de conjunto em vidro temperado incolor de 10mm com ferragens em latão cromado e 
outros componentes constante no Lote: I, e inda contratação de uma pessoa jurídica para prestar o 
fornecimento e instalação de Mesas, Tribuna, Birô e Armário, com as dimensões constante no Lote: 
II, todos destinado ao plenário da Câmara M. de Belém/PB, conforme termo de referencia. Data 
da realização: 29 de novembro de 2016. Horário: 10h:00:00mn (dez hora); Local: Rua Brasiliano 
da Costa, 40, Centro, Belém/PB. Edital: Cópia poderá ser retirada na sede da Câmara, horário de 
08h:00m as 12h:00m.

Belém/PB, 16 de novembro de 2016.
Jacé Alves de Oliveira

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 54/2016
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para a prestação de serviços de especializados de ultrasso-

nografia, com equipamento próprio da contratante, compreendendo consultas, exames e elaboração 
de laudos técnicos, destinados aos pacientes do município de Bernardino Batista. Data e Local, 
às 09:00 horas do dia 02/12/2016, na sala de Reuniões da CPL, Rua Ednete Abrantes de Abreu, 
30 - Centro - Bernardino Batista - PB.

                Bernardino Batista - PB, 16 de Novembro de 2016.
Mateus Ribeiro Dantas.

Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 58/2016
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para a aquisição de um veículo, novo, destinado ao mu-

nicípio. Data e Local, às 10:30 horas do dia 30/11/2016, na sala de Reuniões da CPL, Rua Ana 
Gomes do Nascimento, 60 - Centro - São Francisco - PB. Portal da Transparência: http://www.
saofrancisco.pb.gov.br.

São Francisco - PB, 16 de Novembro de 2016
MARIA SONALY DA SILVEIRA

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

RESULTADO JULGAMENTO DOCUMENTAÇÃO
CONVITE Nº 00002/2016

OBJETO: Contratação de empresa do ramo da construção civil destinada a execução dos ser-
viços de reforma e ampliação do prédio onde irá funcionar o programa Bolsa Família, localizado no 
Distrito de Massabiele - zona rural - Esperança/PB. LICITANTES DECLARADOS HABILITADOS: 
MOURA E ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – ME, VERTICAL CONSTRUÇÕES E 
PROJETOS LTDA e a MONTBRAVO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI – EPP.  LICITANTES 
DECLARADOS INABILITADOS: SANTA LUZIA ENGENHARIA LTDA EPP; RSM CONSTRUÇÕES 
LTDA - ME; CONCRENOR CONSTRUÇÕES DO NORDESTE LTDA - ME; CONSTRUTORA 
JADE-EIRELI – ME e a RETA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – ME. 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 sessão pública 
para abertura dos envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 22/11/2016, às 08:00 horas, 
no mesmo local da primeira reunião. Informações: no horário das 08h00min as 12h00min dos dias 
úteis, no endereço RUA MANOEL HENRIQUES, 84 - CENTRO - ESPERANÇA - PB. Telefone: (83) 
3361 1388. Email: cplesperanca@gmail.com.

ESPERANÇA - PB, 16 de Novembro de 2016
ANA PAULA DINIZ BARBOSA ALVES

 Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 51/2016
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para fornecimento de combustíveis e lubrificantes, destinados 

a manutenção dos veículos pertencentes ao município de São Francisco. Data e Local, às 08:00 
horas do dia 29/11/2016, na sala de Reuniões da CPL, Rua Ana Gomes do Nascimento, 60 - Centro 
- São Francisco - PB. Portal da Transparência: http://www.saofrancisco.pb.gov.br.

São Francisco - PB, 16 de Novembro de 2016
MARIA SONALY DA SILVEIRA

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 52/2016
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para serviços de pintura e funilaria, destinados aos veículos 

que compõe a frota da Prefeitura Municipal de São Francisco. Data e Local, às 09:00 horas do 
dia 29/11/2016, na sala de Reuniões da CPL, Rua Ana Gomes do Nascimento, 60 - Centro - São 
Francisco - PB. Portal da Transparência:http://www.saofrancisco.pb.gov.br.

São Francisco - PB, 16 de Novembro de 2016
MARIA SONALY DA SILVEIRA

Pregoeiro
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 53/2016
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para o fornecimento parcelado de pães e massas, destina-

dos ao município. Data e Local, às 10:00 horas do dia 29/11/2016, na sala de Reuniões da CPL, 
Rua Ana Gomes do Nascimento, 60 - Centro - São Francisco - PB. Portal da Transparência: http://
www.saofrancisco.pb.gov.br.

São Francisco - PB, 16 de Novembro de 2016
MARIA SONALY DA SILVEIRA

Pregoeiro
   

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 54/2016
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para o fornecimento parcelado de pneus e acessórios novos 

de primeira linha de fabricação, destinados a manutenção dos veículos pertencentes a Prefeitura 
Municipal de São Francisco. Data e Local, às 11:00 horas do dia 29/11/2016, na sala de Reuniões 
da CPL, Rua Ana Gomes do Nascimento, 60 - Centro - São Francisco - PB. Portal da Transparência: 
http://www.saofrancisco.pb.gov.br.

São Francisco - PB, 16 de Novembro de 2016
MARIA SONALY DA SILVEIRA

Pregoeiro
  

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 55/2016
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para execução de serviços manutenção preventiva e cor-

retiva dos micro-computadores, drives, configurações, sistemas, programas e na rede de internet 
da Prefeitura Municipal de São Francisco. Data e Local, às 08:00 horas do dia 30/11/2016, na sala 
de Reuniões da CPL, Rua Ana Gomes do Nascimento, 60 - Centro - São Francisco - PB. Portal da 
Transparência: http://www.saofrancisco.pb.gov.br.

São Francisco - PB, 16 de Novembro de 2016
MARIA SONALY DA SILVEIRA

Pregoeiro
  

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 56/2016
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para o fornecimento de polpa de frutas, destinados ao 

município. Data e Local, às 09:00 horas do dia 30/11/2016, na sala de Reuniões da CPL, Rua Ana 
Gomes do Nascimento, 60 - Centro - São Francisco - PB. Portal da Transparência: http://www.
saofrancisco.pb.gov.br.

São Francisco - PB, 16 de Novembro de 2016
MARIA SONALY DA SILVEIRA

Pregoeiro
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 57/2016
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para execução de serviços de lavagem dos veículos perten-

centes a frota do Município. Data e Local, às 10:00 horas do dia 30/11/2016, na sala de Reuniões da 
CPL, Rua Ana Gomes do Nascimento, 60 - Centro - São Francisco - PB. Portal da Transparência: 
http://www.saofrancisco.pb.gov.br.

São Francisco - PB, 16 de Novembro de 2016
MARIA SONALY DA SILVEIRA

Pregoeiro
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