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l Jornalista Josélio Carneiro lança “Paraíba Governos em Cena”. Página 8

l 63 postos de combustíveis reduzem preço da gasolina em JP. Página 5

l Polícia Federal prende ex-governador do Rio, Sérgio Cabral. Página 13

l Negros ainda ganham menos que brancos, mas diferença diminui. Página 17
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Sol e poucas 
nuvens

Sol e poucas 
nuvens

O governador Ricardo coutinho anuncia na segunda-feira um pacote de obras a serem 
entregues. Hoje, ele inaugura o centro de Formação de Educadores do Estado.  PÁGInA 8

Pacote inclui o 
santa Roza e o
Parque Linear

Campina Grande

DÓLAR    R$ 3,417  (compra) R$ 3,418  (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 3,250  (compra) R$ 3,590  (venda)
EURO   R$ 3,644  (compra) R$ 3,648  (venda)

Nublado com 
chuvas ocasionais

Festa celebra a 
parceria entre 
as mulheres

A Sororiparty 
será realizada hoje 
no centro Histórico 
com DJs, videoart e 
poesias feitas por 
mulheres.  PÁGInA 9

Desembargador libera vaquejada na PB Fábrica em CG revendia queijo vencido
operação “black fraude”

Decisão vale para evento que será realizado neste fim de semana 
no Parque Bemais e havia sido suspenso pela Justiça.  PÁGInA 6

Estabelecimento funcionava de forma clandestina. Duas 
pessoas foram autuadas por estelionato e adulteração.  PÁGInA 6

Material do Projeto 
Redes de Inclusão do Uni-
cef, distribuído ontem com 
famílias de 118 bebês por-
tadores de microcefalia, 
deve ajudar no tratamento 
e no processo de estimula-
ção das crianças.  PÁGInA 7

Bebês com 
microcefalia 
recebem kits 
do Unicef
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Djs Eunice Boreal, Bryza Thabata e Misandrin Lynn são as atrações

ricardo anuncia inaugurações 2a feira

Por ano, o Brasil perde 
R$ 56 bilhões com a violência 
no trânsito. Em 2014, 43,7 mil 
pessoas morreram, 2% mais 
que no ano anterior.  PÁGInA 18

Ricardo Coutinho se reuniu 
ontem com os organizadores da 
olimpíada Mundial do Kart que 
ocorrerá em 2018 e deve gerar 20 
mil diárias de hotelaria.  PÁGInA 4

ACIdeNTeS

OLIMPíAdA

Violência no trânsito 
custa R$ 56 bilhões

PB receberá evento 
internacional de kart

contrariando o stf

Famílias vão poder complementar 
o tratamento dos bebês em casa

Opinião

A coluna de Joana 
Belarmino analisa o
papel da mídia nas 

manifestações pró-inter-
venção militar no País

Joana Belarmino - Jornalista
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Os aparelhos de última geração, ins-
talados, recentemente, em Brasília, com o 
objetivo de detectar sinais de cataclismos 
políticos e, desse modo, facilitar a adoção 
de medidas preventivas, parecem indicar 
uma catástrofe iminente comparável a um 
inédito terremoto de magnitude 10 na es-
cala Richter.

O abalo sísmico, ao que tudo indica, 
sem precedentes na história política do 
país, teria como causa principal even-
tuais delações premiadas de diretores da 
Odebrecht, no âmbito da Operação Lava 
Jato, sob orientação de dois capas-pretas 
da empreiteira: Emílio Odebrecht (pai) e 
Marcelo Odebrecht (filho).

A invasão do plenário da Câmara, por 
integrantes de um grupo de direita autoin-
titulado “Os Patriotas”, ou “Intervencio-
nistas”, é um claro sinal das turbulências 
que poderão ocorrer, em todo o território 
nacional, quando as informações confi-
denciais liberadas pela Odebrecht vierem 
à tona.

O presidente da Câmara dos Deputa-
dos, Rodrigo Maia (DEM-RJ), recrudesceu 
as articulações, envolvendo lideranças de 
vários partidos, no sentido de tentar evi-
tar que a “entrega do ouro” ao juiz Sérgio 
Moro, pelo grupo dirigente da Odebrecht, 
implique na prisão de um grande número 
de parlamentares.

Uma das ideias é aprovar um projeto 
de anistia aos políticos que são alvos de 
investigação na Lava Jato, notadamente 
no que diz respeito à criminalização do 

chamado “caixa dois eleitoral”. Quem pe-
gou em dinheiro ilícito, pegou, quem não 
pegou não poderá pegar mais, e estamos 
combinados. Vão por aí.

A criminalização do caixa dois elei-
toral faz parte do pacote de 10 Medidas 
Contra a Corrupção apresentado pelo Mi-
nistério Público Federal. O pacote encon-
tra-se atualmente em análise pela comis-
são especial da Câmara dos Deputados, 
sob a relatoria do deputado Onyx Loren-
zoni (DEM-RS).

Um dos contra-ataques analisados 
pelo grupo que prega a anistia aos parla-
mentares sob investigação da Lava Jato 
seria a inclusão de um artigo no projeto 
que estabeleça regras ainda mais rígidas, 
de modo a punir com mais eficácia juízes, 
procuradores e promotores que também 
cometeram crimes.

O presidente Michel Temer (PMDB) 
faz “cara de paisagem” e finge que a guer-
ra declarada entre Brasília e Curitiba não 
lhe diz respeito. No entanto, crescem as 
evidências de que o tremor poderá fazê-lo 
cair da cadeira presidencial, daí o apoio 
implícito de Temer à reação contra o pa-
cote do MPF.

O fato é que as críticas ao governo de 
Temer, a Lava Jato, a crise econômica, a 
violência, a falência de estados como Rio 
de Janeiro e Rio Grande do Sul e a articu-
lação nacional de grupos de direita, entre 
outros fatores negativos, torna muito difí-
cil a previsão do tempo, no horizonte polí-
tico do país.

Editorial

Turbulências à vista
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CONTRA O MOSqUITO

CIDADE MARAvIlhOSA PARA MAUS POlíTICOS

O ministro da Educação, Men-
donça Filho, determinou o 
cancelamento de um edital de 
licitação para a prestação de 
serviços de alimentação du-
rante viagens de trabalho em 
aeronaves da FAB (Força Aérea 
Brasileira). Além do custo de 
R$ 198 mil para a compra de 
refeições, erros de gramática 
contidos no documento de re-
ferência, como viagem com “j”, 
geraram críticas.

O Governo da Paraíba, por meio 
de diversas secretarias e outras 
instituições estaduais, está se 
preparando para participar de 
uma grande mobilização nacional 
para enfrentamento do mosquito 
Aedes aegypti, coordenada pelo 
Ministério da Saúde. A ação será 
no próximo dia 25 e deve envolver, 
inicialmente, os trabalhadores, 
num momento de discussão e sen-
sibilização, por 10 a 15 minutos, 
sem paralisação das atividades.

O número de acessos ao Portal 
da Transparência do Governo 
Federal bateu recorde históri-
co. Em outubro, o site recebeu 
2.229.022 visitas, maior nú-
mero para o mês, desde seu 
lançamento, em novembro de 
2004. No acumulado parcial 
de 2016, o resultado já supera 
a média de anos anteriores. De 
janeiro a novembro, a página 
recebeu 16,6 milhões de vi-
sualizações. 

As provas da Avaliação Nacional da Alfabetização (ANA) estão sendo aplicadas na Paraíba desde o dia 
14 de novembro 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 Funda-
mental das escolas públicas, com o objetivo principal de avaliar os níveis de alfabetização e letramento.

O Diretório Municipal do PSB em João Pes-
soa realizará, neste sábado (19), seminário 
para traçar os desafios do partido para o 
futuro e avaliar o resultado da eleição 
municipal deste ano na capital. O evento 
acontecerá a partir das 8h, no auditório 
do Hotel Ouro Branco, em João Pessoa, e 
contará com a participação da secretária 
do Desenvolvimento Urbano, Cida Ramos, e 
do governador Ricardo Coutinho.

A TV Assembleia destacou ontem a situação 
preocupante que se encontra o litoral da 
Paraíba. No programa “Nosso Planeta”, exi-
bido às 21h30, o telespectador se informou 
sobre o agravamento da erosão decorrente 
do avanço do mar no Estado. Na ocasião, foi 
entrevistado o geógrafo Williams Guima-
rães, que explicou como o processo ocorre.

EROSÃO NO LITORAL
REUNIÃO COM FIlIADOS

ERRO DE gRAMÁTICA

AlFAbETIzAÇÃO

TRANSPARÊNCIA

O Rio de Janeiro real-
mente não dá sorte com 
governadores. Na quar-
ta-feira, o secretário de 
Governo de Campos dos 
Goytacazes e ex-gover-
nador do Rio de Janei-
ro, Anthony Garotinho, 
foi preso por agentes 
da Polícia Federal. Ele é 
um dos investigados na 
Operação Chequinho, 
que apura o uso do 
programa social Cheque 
Cidadão para compra 
de votos na cidade em 
2016. O ex-governador foi preso preventivamente, o que significa que não há prazo para libertação. On-
tem foi a vez de Sérgio Cabral, também ex-governador, preso pela Polícia Federal, suspeito de comandar 
uma organização criminosa que recebeu mais de R$ 220 milhões em propinas. A investigação tem como 
base informações da Operação lava Jato e delações premiadas de executivos da construtora Andrade 
Gutierrez e da Carioca Engenharia. Como se não bastasse, o Estado enfrenta uma crise administrativa 
sem precedentes e o governador luiz Fernando Pezão ameaçou a secretária do Tesouro Nacional, Ana 
Paula Vescovi, de entrar com pedido oficial de intervenção federal no Estado. Pelo visto, a Cidade Mara-
vilhosa virou paraíso de maus políticos.
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O trabalho da dissimulação

O jornalismo informativo, estabelecido no 
mundo pós-industrial há mais de dois séculos, 
destinado a destilar notícias ligeiras para uma 
cultura de massas, ao tempo em que cumpre 
essa função primordial com maestria, vai es-
tabelecendo com engenho, o que poderíamos 
chamar de a arte da dissimulação.

Funciona assim: Os acontecimentos do 
mundo trafegam em grande velocidade nos 
trilhos da sociedade, e a mídia, de prontidão, 
leva às casas do público, os fatos como eles 
são. Temos aqui o primeiro artifício. Os fatos 
da mídia não são os acontecimentos do mun-
do. São representações da realidade, editadas, 
empacotadas em técnica e conteúdo ligeiro, 
em geral revestidos de interesses, de grupos 
empresariais, grupos políticos, crenças reli-
giosas, modelo de cultura, que no Ocidente, é a 
cultura branca, civilizada, cristã e capitalista.

Esse curto preâmbulo serve para que eu 
possa comentar o que ocorreu na última quar-
ta-feira, na Câmara dos Deputados, quando 
um grupo de manifestantes desfraldou a ban-
deira da insanidade e da estupidez, clamando 
em altos brados pela volta da ditadura militar 
e pedindo o fechamento do Brasil.

Tendo se estabelecido como o vigia prin-
cipal da sociedade, a mídia deu curso à sua 
arte da dissimulação, cobrindo aquele acon-
tecimento como algo surpreendente, um fato 
novo, original e inusitado, mas sobretudo, 
como algo que em nenhuma medida lhe dis-
sesse respeito, cumprindo-se assim, a segun-
da etapa do simulacro, qual seja, a de fazer 
crer à sociedade, que os fatos se sucedem uns 
aos outros, sem qualquer ligação, sem qual-
quer fio condutor que os articule e os explique 

dentro da própria série histórica.
A mídia, ao bradar que está fazendo seu 

trabalho, exime-se de qualquer responsabili-
dade sobre aqueles acontecimentos terríveis. 
Na sua narrativa ligeira, com auxílio de tec-
nologia de ponta, a mídia diz espelhar os fa-
tos como eles são, mas oculta o fundamental 
do acontecimento. Aqueles cinquenta mani-
festantes que ela agora chamou de vândalos 
e criminosos, em março de 2015, desfilavam 
em grandes multidões nos domingos da Ave-
nida Paulista, contando com a convocação, os 
microfones, câmeras e ampla cobertura da 
mídia, a mesma mídia que então os chamou 
de patriotas, vestidos de verde e amarelo, ma-
nifestantes defensores da democracia e de um 
país de futuro. 

O que se viu na quarta-feira na Câmara 
dos Deputados, foi uma pequena amostra do 
que já ocorrera na Paulista, em grande esti-
lo, e sobretudo com a chancela da mídia, que 
naquela ocasião, impunha à sociedade como 
pauta única, o ódio ao governo do PT, cobrin-
do diuturnamente, cenas de Lula vestido de 
presidiário, flashes de uma presidenta Dilma 
enforcada que virava capas no jornalismo de 
revista ecoado depois na maior rede de tele-
visão.

Na Câmara dos Deputados, o que se viu na 
quarta-feira, foram espécimes daqueles que 
Umberto Eco chamou de Midiotas, e que no 
Brasil, são filhos da incitação permanente do 
ódio às esquerdas, parceiros domesticados de 
uma comunicação monocrática e oligopolista, 
arquitetando a construção e a defesa de um 
modelo de país neoliberal, branco, devotado 
às leis do capitalismo rentista.

Artigo Joana belarmino - joanabelarmino00@gmailcom

Os fatos da mídia não são os acontecimentos do mundo. São representações 
da realidade, editadas, empacotadas em técnica e conteúdo ligeiro”
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Márcia Lucena diz que tomará posse, 
mas não tem prédio para trabalhar
Prefeita eleita do Conde 
enfrenta dificuldades no 
processo de transição

ClickPB

Márcia Lucena, prefeita 
eleita no município do Con-
de, Litoral Sul da Paraíba, 
afirma que tomará posse no 
cargo em 1º de janeiro, mas 
“não tem para onde ir”, já 
que a prefeitura não dispõe 
de um prédio próprio. “Nós 
não temos hoje no Conde 
uma sede para a prefeitura, 
um local para se reunir, para 
trabalhar”, ressalta.

Em entrevista concedi-
da na manhã dessa quinta-
-feira (17), ela também res-
saltou que outro desafio já 
para os primeiros dias de 
gestão é a questão do reco-
lhimento de lixo. “Em uma 
cidade de praia depois de 
ano novo, você não está ten-
do lixo recolhido hoje, ima-
gina no dia 1º”, destaca a 
prefeita eleita.

O processo de transi-
ção da cidade do Conde tem 
encontrado dificuldades, 
de acordo com Márcia Lu-

cena. Ela ressaltou que foi 
marcada uma reunião com 
a comissão que foi designa-
da para realizar a transição, 
mas “a comissão da prefeitu-
ra não apareceu na reunião 
nem deu nenhuma justifica-
tiva”.

Desde já, Márcia Lucena 

pretende buscar o apoio do 
Ministério Público para con-
seguir saber os detalhes e o 
acesso a todos os dados re-
lativos à prefeitura. “Porque 
é fundamental que a gente 
conheça minimamente o que 
espera a gente”.

Ela destaca que não está 

existindo espaço de diálogo 
e conversa com a atual ges-
tão, mas que ainda assim 
pretende continuar buscan-
do informações. “São desa-
fios urgentes que a gente 
tem pela frente e evidente-
mente precisa de apoio para 
isso”, ressalta Márcia Lucena.

ClickPB

O Senador Raimun-
do Lira (PMDB) rece-
beu nessa quarta-feira 
(16) a confirmação, por 
parte do Ministério dos 
Transportes, de que até 
esta sexta-feira (18) 
será publicado o RDCI – 
Regime de Contratação 
Diferenciada Integrada 
da primeira etapa da 
obra de duplicação da 
BR-230, entre Campina 
Grande e Cajazeiras. 
Esta primeira etapa 
compreende o trecho 
de Campina Grande 
até a Comunidade Fari-
nha (Praça do Meio do 
Mundo).

A licitação para 
execução das obras de-
verá ser feita no dia 15 
de dezembro, de acor-
do com o senador pa-
raibano Raimundo Lira.

Atendendo pedido 
de Raimundo Lira, o Mi-
nistério dos Transportes 
confirmou, também, a 
inclusão da complemen-
tação da duplicação do 
chamado ‘contorno ro-
doviário de Campina 
Grande’, trecho da Alça 
Sudoeste que vai pela 

confluência da Aveni-
da Assis Chateaubriand 
com a BR-104 até a 
Avenida Portugal, que 
é o trecho de retomada 
da BR-230 no sentido 
Campina Grande – Ser-
tão do Estado.

Lira informou que, 
neste trecho, a obra 
compreende, além da 
duplicação, a interli-
gação das duas saídas 
de Campina Grande 
com a Alça Sudoeste: 
a saída da Avenida As-
sis Chateaubriand, na 
cabeceira da pista do 
Aeroporto João Suas-
suna; e a saída da Ave-
nida Floriano Peixoto, 
após o Hospital Regio-
nal de Emergência e 
Trauma.

Nestes dois acessos 
serão construídos via-
dutos que ajudarão a 
facilitar o fluxo de veí-
culos saindo de Campi-
na Grande para a Alça 
Sudoeste. No total, se-
gundo Raimundo Lira, 
este trecho vai ganhar 
três viadutos, para fa-
cilitar o tráfego de veí-
culos; e três passarelas, 
para garantir o acesso 
de pedestres.

Licitação será anunciada
no dia 15 de dezembro

DUPLICAÇÃO DA BR-230

Durante audiência no Mi-
nistério do Trabalho, em Bra-
sília, realizada nessa quarta-
feira (16), o deputado federal 
Wilson Filho (PTB) conseguiu 
a liberação de R$ 700 mil para 
investir na qualificação de jo-
vens paraibanos e preparar 
mão de obra para o mercado 
de trabalho.

“O ministro do Trabalho 
Ronaldo Nogueira entende a 
necessidade de preparar os 
jovens para o mercado, ainda 
mais em um momento que 
passamos por uma crise e 
carecemos cada vez mais de 
qualificação”, disse.

Todo o recurso será di-
recionado à Secretaria Es-
tadual de Desenvolvimento 
Humano, que tem como ges-
tora Cida Ramos. De acordo 
com Wilson Filho, é funda-
mental investir na qualifica-
ção de jovens, para formação 
de uma mão de obra qualifi-
cada, apta a ocupar os mais 
diversos cargos.

O parlamentar falou ain-
da da dificuldade em conse-
guir o primeiro emprego e 
destacou que a falta de expe-
riência, tão cobrada por em-
pregadores, é suprida pela 
qualificação.

 O diretor do Foro da Jus-
tiça Federal na Paraíba (JFPB), 
juiz federal Rudival Gama, e 
o diretor da Secretaria Admi-
nistrativa, Cícero Caldas Neto, 
se reuniram na última quarta-
feira (16/11) com o prefeito 
de Patos em exercício, Lenildo 
Morais, para tratar da doação 
de um terreno onde será cons-
truída a sede definitiva da Jus-
tiça Federal na cidade de Patos. 

“O prefeito está, junta-
mente conosco e sua equipe 
técnica, buscando uma área ur-
bana e adequada à construção 
do prédio da Subseção Judiciá-
ria de Patos. Estamos em diálo-
go com os técnicos, verificando 

se a proposta vai atender às 
nossas necessidades”, explicou 
Caldas.

Por uma questão da faci-
lidade de acesso, a prefeitura 
está vendo a possibilidade de 
ceder um terreno próximo ao 
Rodoshopping. Para isso, a 
equipe técnica do município 
está viabilizando o contato 
com os proprietários daquela 
área, na tentativa de negociar a 
desapropriação, se for preciso. 

A ideia do prefeito Lenildo 
Morais é a de que a área con-
temple ainda outros órgãos 
que englobam o Poder Judiciá-
rio, a exemplo do MPF, fórum, 
Polícia Federal, entre outros.

Wilson Filho consegue 
liberação de R$ 700 mil

JFPB e Prefeitura de 
Patos viabilizam área

QUALIFICAÇÃO DE JOVENS

COMPLEXO JUDICIÁRIO

Prefeitos, vice-prefeitos, 
secretários, consultores jurí-
dicos e técnicos municipais 
superlotaram, nessa quinta-
-feira (17), o Auditório Celso 
Furtado, e mais duas salas de 
apoio do Centro Cultural Aria-
no Suassuna, pertencente ao 
Tribunal de Contas da Paraí-
ba, a fim de participar do En-
contro da Transição e Gestão 
Municipal. O evento atraiu a 
participação de mais de 500 
pessoas.

Aberto, às 9 horas, pelo 
presidente do TCE Arthur 
Cunha Lima e encerrado, 
quase cinco horas depois, 
pelo coordenador da Escola 
de Contas Conselheiro Ota-
cílio Silveira (Ecosil), Marcos 
Costa, o evento conteve sete 
exposições e serviu à distri-
buição do “Manual de Orien-
tações aos Gestores Eleitos”.

“Esta não é uma casa do 
terror nem da perseguição. É, 
isto sim, uma casa de portas 
abertas aos que nos procuram 
em busca da orientação e do 
aconselhamento. O que nos 
satisfaz e nos eleva é a apro-
vação de contas públicas”, 
afirmou o conselheiro Arthur 
Cunha Lima, no momento da 
saudação à numerosa plateia.

Aos eleitos e reeleitos 
para o comando das prefei-
turas paraibanas ele disse 
estar ciente das dificuldades 
que todos enfrentarão nes-
te período mais agravado de 
crise econômica, com refle-
xos severos no âmbito dos 
municípios, dos estados e da 
União. “Serão dificuldades 
maiores do que aquelas com 
que se defrontaram os seus 
antecessores”, disse aos que 
obtiveram êxito nas urnas de 
outubro passado.

Também dispôs a todos 
os instrumentos, os recursos 
da informática, a atenção e 
os serviços do corpo técnico 
do TCE em favor da boa ad-
ministração municipal e, por 
extensão, de todo o conjunto 

Prefeitos eleitos debatem transição
ENCONtRO NO tCE-PB

da sociedade. Disse que não é 
outra a intenção do atual vice-
-presidente André Carlo Tor-
res Pontes – por quem será 
sucedido, brevemente, no co-
mando do Tribunal – nem do 
Ministério Público de Contas 
hoje capitaneado pela procu-
radora geral Sheyla Barreto 
Braga de Queiroz.

Depois de ressaltar a ne-
cessidade das práticas de trans-
parência dos atos administrati-
vos, receitas e gastos públicos, 
ele lembrou que encontros des-
sa natureza já constituem uma 
tradição do TCE.

“Tem sido comum nossa 
reunião com prefeitos, logo 
após as eleições, a fim de 
orientá-los e parabenizá-los 
por cada vitória conquistada. 
O Tribunal de Contas esta-
rá sempre de portas abertas 
para recebê-los e interessado 
em ajudá-los a empreender 
uma administração produti-
va e benéfica à comunidade. 
Tirem suas dúvidas e façam 
bom proveito desta ocasião”, 
concluiu.

Integração
Primeiro expositor do dia, 

o conselheiro André Carlo Tor-
res Pontes ofereceu exemplos 
práticos da integração, cada 
vez maior, entre o Tribunal de 
Contas da Paraíba e segmentos 

diversos da sociedade.
Dividiu, a propósito, seu 

tempo de exposição com dois 
representantes da comunida-
de universitária, o ex-estagiá-
rio Felipe Mariz de Sousa e o 
estudante de Direito Wilker 
Jeymisson Gomes da Silva, 
aprovado, recentemente, no 
concurso para novos estágios 
promovido pelo TCE.

O primeiro tratou de 
questões atinentes, entre ou-
tras, à obrigatoriedade das 
prestações anuais de contas e 
a contratos, convênios, execu-
ções financeira e orçamentá-
ria, normas e deveres do admi-
nistrador público, temas que, 
aliás, compuseram sua recente 
tese de graduação acadêmica.

“Felizmente, o Tribunal 
de Contas nos oferece este es-
paço tão útil ao aprendizado”, 
comentou Felipe. Ele ainda se 
mostrou agradecido e honra-
do pela oportunidade de figu-
rar no elenco de expositores 
do Encontro da Transição e 
Gestão Municipal.

Wilker foi apresentado 
pelo conselheiro André Car-
lo aos gestores, secretários 
e técnicos municipais como 
uma das pessoas à frente do 
grupo responsável pela ava-
liação dos portais de trans-
parência mantidos pelos or-
ganismos sob jurisdição do 

TCE. Trata-se de trabalho re-
alizado, episodicamente, em 
parceria com o Fórum Parai-
bano de Combate à Corrupção 
(Focco), mas que, agora, tem 
como novidade a participação 
estudantil.

“Estou ciente do quanto 
isso tem contribuído para meu 
crescimento acadêmico e, tam-
bém, como cidadão”, observou 
o jovem estudante de Direito.

Aos participantes do en-
contro, egressos das últimas 
eleições, o vice-presidente 
do TCE fez ver que o grande 
e real propósito de todo bom 
gestor deve ser o não des-
merecimento daqueles pelos 
quais foram eleitos.

“A principal estrela da ad-
ministração pública é a popu-
lação. É ela quem os escolhe”, 
lembrou, antes de desejar a 
todos “uma boa administra-
ção para que a sociedade des-
frute de melhores tempos”.

Lentes
Parte expressiva da pla-

teia atendeu, risonha e de 
bom grado, ao pedido da pro-
curadora Sheyla Barreto Bra-
ga de Queiroz para a retirada 
dos óculos. Perguntou ela, em 
seguida, que visão essas pes-
soas tinham da tela onde ex-
pôs pontos da palestra que se 
preparava para fazer.

Foto: Divulgação

Auditório do Tribunal de Contas do Estado foi tomado por centenas de gestores e auxiliares

Márcia Lucena diz que pretende buscar apoio do MPPB para conseguir acesso a dados da Prefeitura

FOtO: Reprodução/Internet
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Políticas

Ricardo recebe organizadores de 
evento internacional de kart em JP
Olimpíada Mundial vai trazer 
ao Estado 360 pilotos
de mais de 60 países

Foto: Francisco Franca

O governador Ricardo 
Coutinho se reuniu, nessa 
quinta-feira (17), com os 
organizadores da Olimpía-
da Mundial do Kart (Rotax 
Max Challenge Grand Fi-
nals), que deverá acontecer 
em 2018, no Kartódromo 
Paladino, no Conde. O even-
to pretende trazer ao Esta-
do 360 pilotos de mais de 
60 países, além de amantes 
do kart do Brasil e do mun-
do, gerando cerca de 20 mil 
diárias no setor hoteleiro e 
aquecendo a economia pa-
raibana.

Durante a reunião, Ri-
cardo destacou a visibilida-
de e a movimentação que 
eventos como este trazem 
para o Estado. “Este cam-
peonato mundial de Kart 
é um atrativo que vai mo-
vimentar a rede hoteleira, 
gerando empregos dire-
tos e indiretos e levando 
o nome da Paraíba para o 
mundo. O Governo do Es-
tado tem todo interesse em 
colaborar com a realização 
da Olimpíada do Kart. Se a 
Paraíba for escolhida como 
sede do evento, daremos 
todo o apoio necessário. 

Olimpíada Mundial do Kart deverá acontecer em 2018, no Kartódromo Paladino, no Conde, e gerar 20 mil diárias no setor hoteleiro

Isso vai incentivar o espor-
te e o turismo local, bem 
como deve atrair outros 
campeonatos mundiais 
para o Estado”, frisou.

O secretário de Juven-
tude, Esporte e Lazer, Bru-
no Roberto, ressaltou que 
trazer para a Paraíba um 
evento mundial de kart 
promove o crescimento da 
prática esportiva e do turis-
mo do Estado. “Promover o 
turismo esportivo é muito 
importante para o reconhe-
cimento da Paraíba como 
Estado que tem capacidade 
de sediar qualquer evento 
na área do esporte. Temos 
o Centro de Convenções, a 
Vila Olímpica Parahyba, gi-
násios recém-inaugurados, 
enfim, uma grande estrutu-
ra esportiva que nos coloca 
em uma situação privilegia-
da. A Olimpíada Mundial do 
Kart vai nos dar um des-
taque internacional e vai 
colocar a Paraíba, definiti-
vamente, no cenário do au-
tomobilismo”, observou.

De acordo com o re-
presentante da Rotax no 
Brasil, Wilton Santos, será 
a primeira vez que a em-
presa promove a Olimpía-
da do Kart na América do 
Sul e a Paraíba tem grandes 
chances de ser selecionada 
como sede. “Em dezembro 

vamos divulgar o local es-
colhido para sediar o Rotax 
Max Challenge Grand Finals. 
Estamos visitando a Paraíba 
e o governador já nos ofere-
ceu todo apoio necessário 
para a realização do campe-
onato aqui no Estado. Esse 

evento ocorre desde 2000 
em vários países do mun-
do, como Espanha e Itália. 
A gente busca reunir os me-
lhores pilotos do kart mun-
dial e também promover o 
esporte e turismo dos locais 
que são sedes”, comentou.   

“O Kartódromo Pala-
dino é um equipamento de 
primeiro mundo, possui 
pista demarcada de acor-
do com os requisitos da 
Federação Internacional 
de Automobilismo (FIA), 
com arquibancadas, vesti-

ários, boxes, restaurante, 
salas VIP, estacionamento, 
entre outros itens, ou seja, 
está preparado com todas 
as condições de realizar a 
Olimpíada do Kart”, comen-
tou o sócio do Kartódromo 
Paladino, George Crispim. 

Frei Anastácio 
apresenta mais 
de R$ 2 milhões 
em emendas

O deputado estadual 
Frei Anastácio (PT) desti-
nou mais de R$ 2 milhões 
em emendas para desen-
volvimento da agricultura 
familiar na Paraíba e con-
vivência com o Semiárido, 
na Lei Orçamentária Anual 
(LOA) para 2017. “Enten-
demos que a agricultura 
familiar tem que ser uma 
prioridade”, disse o depu-
tado.

Nessa área, o parla-
mentar apresentou emen-
das no valor de R$ 350 mil 
para construção de casas 
populares na zona rural, 
construção e recuperação 
de cisternas, produção e 
distribuição de sementes e 
mudas de árvores frutífe-
ras e para reflorestamento.

Outro setor que ga-
nhou atenção especial nas 
15 emendas apresentadas 
pelo parlamentar foi o que 
envolve a criança e o ado-
lescente. “Nós destinamos 
R$ 450 mil para capacita-
ção da juventude, além de 
construção e ampliação de 
unidades de atendimento 
para crianças e adolescen-
tes em cumprimento de 
medida socioeducativa de 
restrição e privação da li-
berdade”, disse o deputado.

Frei Anastácio também 
apresentou uma emenda 
de R$ 150 mil para ajudar 
nas atividades do Conselho 
Estadual da Criança e do 
Adolescente. “Como repre-
sentante da Assembleia Le-
gislativa nesse conselho tão 
importante, não poderia 
deixar de apresentar essa 
emenda que irá contribuir 
muito nas atividades em 
todo o Estado”, destacou.

Os vereadores da 
Câmara Municipal de 
João Pessoa (CMJP) 
aprovaram na manhã 
dessa quinta-feira (17), 
o Projeto de lei 50/2016 
encaminhado pelo pre-
feito luciano Cartaxo 
(PSD) no início deste 
mês de novembro, que 
altera a lei que institui o 
Código Tributário Muni-
cipal, para criar medidas 
de cobrança por meios 
administrativos aos seus 
devedores. Agora, a Pre-
feitura da capital poderá 
colocar o nome dos de-
vedores do município no 
Serasa e SPC.  

Os vereadores da 
situação defenderam a 
aprovação do projeto, 
que para eles, objetiva 
aumentar a receita do 
município. O vereador 
Dinho (PMN) justifica 
que o nome do deve-
dor só vai para o SPC, 
se a dívida junto com a 
prefeitura for acima de 
R$ 5.600. “Pobre não 
tem cobrança no valor 
de R$ 5.600, então va-
mos ser justos, esse valor 
é um teto para que seja 
cobrado”, defendeu. 

De acordo com o 
projeto, qualquer pessoa 
que tiver junto a Prefei-
tura um débito com va-
lor acima de R$ 5.600, 
poderá ter o nome pro-
testado em cartório e 
negativado junto ao SPC 
e Serasa. 

O vice-líder da opo-
sição na Casa, o verea-
dor lucas de Brito (PSl) 

disse que o projeto visa à 
eficiência da gestão, vo-
tou favorável e liberou 
a bancada para votar 
como quisesse em rela-
ção a matéria.

O projeto foi apro-
vado apenas com três 
votos contrários, dos 
vereadores Zezinho do 
Botafogo (PSB), Bruno 
Farias (PPS) e Sandra 
Marrocos (PSB). Eles dis-
seram que o projeto vai 
prejudicar a população 
pessoense, e principal-
mente, a classe média. 

Agora a Prefeitura 
fica autorizada a ofi-
ciar ao Departamento 
de Trânsito do Estado 
da Paraíba e ao Oficial 
de Registro de Imóveis 
para fins de informação 
ou registro informativo, 
mencionando os crédi-
tos inscritos na Dívida 
Ativa da Fazenda Públi-
ca Municipal, seja tribu-
tária ou não.

A Prefeitura de João 
Pessoa também pode fir-
mar convênio ou contra-
to com entidade pública 
ou privada para opera-
cionalizar as medidas de 
cobrança administrativa 
que estão sendo criadas.

PMJP pode colocar nome de 
devedor no Serasa e SPC

VEREADoRES APRoVAM LEI

A Assembleia Legislativa 
da Paraíba (ALPB) realizou, 
na manhã dessa quinta-feira 
(17), sessão solene para con-
cessão de Título de Cidadania 
Paraibana ao empresário Ade-
nir Jonatan Weisheimer por 
sua atuação no segmento do 
agronegócio paraibano. A sole-
nidade foi presidida pelo depu-
tado Adriano Galdino e foi uma 
propositura do deputado João 
Gonçalves, e contou com a par-
ticipação dos parlamentares 
Branco Mendes, Buba Germa-
no, Hervázio Bezerra, Raniery 
Paulino e Tovar Correia Lima.

 O Projeto de Lei 
636/2015, que contemplou 
o empresário Adenir Jonatan 
Weisheimer, foi aprovado por 
unanimidade no plenário da 
Casa de Epitácio Pessoa e teve 
como justificativa a projeção 
das suas atitudes e profissio-
nalismo irretocáveis, segundo 
o deputado João Gonçalves, 

AL concede título de cidadania 
da PB a empresário do Paraná

ADEnIR jonAtAn wEIShEIMER 

Jonatan, ao lado do presidente Adriano Galdino e João Gonçalves

“Este título é o reconhecimen-
to de seu talento empresarial 
no segmento de atividades 
rurais. Temos o prazer e a hon-
ra de homenagear este para-
naense, querido e admirado, 
que confia no potencial do 
nosso Estado e dedicou anos 
de sua vida às atividades ru-
rais”, afirmou o deputado. 

O deputado Branco Men-
des afirmou que João Gonçal-
ves foi muito feliz pela elabo-
ração da matéria, concedendo 
Título de Cidadão Paraibano 
para um grande homem. “Co-
nheço profundamente o que 
significa a importância de Ade-
nir Jonatan para o nosso Esta-
do, disse o parlamentar.

Acompanhados por 
representantes da Agência 
Executiva de Gestão das 
Águas do Estado da Paraí-
ba (Aesa) e da Companhia 
de Água e Esgotos da Pa-
raíba (Cagepa), os procu-
radores de Justiça Valberto 
Cosme de Lira (2º-subpro-
curador-geral de Justiça 
do Ministério Público da 
Paraíba – MPPB), Francis-
co Sagres Macedo Vieira 
e José Roseno Neto visita-
ram, na manhã dessa quar-

ta-feira (16), o andamento 
das obras complementares 
da transposição das águas 
do Rio São Francisco – Eixo 
Leste, nos municípios da 
região do Cariri – entre 
Monteiro e Cabaceiras.

O procurador Valberto 
Lira, disse que essas ações na 
Paraíba são uma exigência do 
Governo Federal para entre-
gar as obras da transposição 
ainda neste mês de dezembro. 

O MPPB anunciou o 
acompanhamento do crono-

grama de execução das obras 
complementares da transpo-
sição em uma reunião técnica 
do ‘Comitê de Gestão da Crise 
Hídrica na Paraíba’ do MPPB, 
presidida pelo procurador-
geral de Justiça, Bertrand de 
Araújo Asfora, realizada no dia 
24 de outubro, em Monteiro.

Entre as obras que estão 
sendo executadas pelo Estado 
e municípios estão o esgota-
mento sanitário, a construção 
de estações elevatórias e a lim-
peza do Rio Paraíba. 

MPPB, Aesa e Cagepa fazem 
vistoria sobre andamento da obra 

tRAnSPoSIção Do São FRAncISco

“Pobre não 
tem cobrança 
de R$ 5.600, 
então vamos 
ser justos”

Foto: ALPB



Desembargador concede 
liminar liberando vaquejada 
em São Miguel de Taipu
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Funad realizará atividades 
comemorativas de
21 a 25 deste mês

Centro de Referência completa 4 anos
eScleroSe MúlTiPla

Com um trabalho especia-
lizado no diagnóstico precoce e 
tratamento de paraibanos aco-
metidos com esclerose múlti-
pla (EM), o Centro de Referên-
cia de Esclerose Múltipla do 
Estado da Paraíba (Crem-PB), 
implantado pelo Governo do 
Estado na Fundação Centro In-
tegrado de Apoio ao Portador 
de Deficiência (Funad) estará 
comemorando no próximo dia 
21, quatro anos de existência. 
Atualmente o Crem atende 
aproximadamente 300 pes-
soas de várias regiões do esta-
do, inclusive disponibilizando 
medicação de alto custo para 
os usuários diagnosticados 
com EM. A Associação Brasilei-
ra de Esclerose Múltipla estima 
que atualmente 35 mil brasilei-
ros tenham a doença.

A presidente da Funad, 
Simone Jordão, informou que 
durante toda a semana do dia 
21 ao dia 25, uma vasta pro-
gramação foi feita para co-
memorar os quatro anos de 
atividades do Crem-PB com 
palestras, oficinas e exposi-
ção de artes, além de aulas de 
yoga. Ele disse que nos dias 24 
e 25 será realizada como parte 
das comemorações dos quatro 
anos do Crem, a Mostra de Arte 
Paraibana, com trabalhos dos 
usuários da Funad.

“A Mostra de Arte vai ex-
por o resultado de todo o tra-
balho feito pelos usuários rea-
bilitadores da Fundação com 
peças teatrais, com a mostra de 
fotografia “Veja-me”, além de 
apresentação de bandas, gru-
pos de danças e artes visuais”, 
disse Simone Jordão.

O Crem-PB
Implantado na gestão do 

governador Ricardo Coutinho, 
o Centro de Referência de Es-
clerose Múltipla do Estado da 
Paraíba (Crem), vem detec-
tando precocemente casos de 
esclerose múltipla em paraiba-
nos de diversas faixas etárias. 
Ela informou que a esclerose 
vem acometendo pessoas em 
plena idade produtiva. “Tem 
pessoas com até 18 anos diag-
nosticadas com a doença no 
Centro. O tratamento não tem 
cura, mas promove o retarda-

mento da doença, desde que 
seja feito o diagnóstico preco-
ce”, afirmou.

A faixa etária mais acome-
tida pela doença é de 20 a 50 
anos e o tratamento é com uso 
de medicamentos contínuos. 
Devido ao alto custo, o Ministé-
rio da Saúde faz a distribuição 
através das Secretarias de Saú-
de dos Estados. Na Paraíba, os 
pacientes recebem apoio total 
do Crem, que possui equipe 
multidisciplinar.

Entre as ações do Crem 
estão o diagnóstico, assistência 
farmacêutica, tratamento clí-
nico, reabilitação, feita através 
da Funad, apoio às associações 
e organizações não governa-
mentais de portadores de EM e 
encaminhamento de pacientes 
para atendimento hospitalar, 
caso seja necessário. A equipe 
é coordenada pela neurologis-
ta Bianca Etelvina Santos de 
Oliveira.

O Crem também possui 
ambulatório de neurologia, en-
fermagem, serviço social, fisio-
terapia, fonoaudiologia, farmá-
cia e psicologia. Funciona das 
7h30 às 11h30 e das 13h30 às 
17h30, de segunda à sexta-fei-
ra. Os telefones do Crem são: 
3214-7879, ramal 206; 98890-
2796 e 99628-3125.

Segundo a neurologista 
Bianca Etelvina, o diagnóstico 
precoce é muito importante. “O 
tratamento precoce e adequa-
do para cada paciente permite 
um convívio mais responsável 
e tranquilo com a doença e 
maior qualidade de vida. Mas 
é preciso que tanto o paciente 
quanto a família estejam com-
prometidos, sem preconceito e 
com disposição para seguir os 
procedimentos e, assim, seguir 
a vida normal”.

Esclerose múltipla
É uma doença neurológi-

ca, crônica e autoimune – ou 
seja, as células de defesa do 
organismo atacam o próprio 
sistema nervoso central, pro-
vocando lesões cerebrais e me-
dulares. Na esclerose múltipla, 
as lesões nos nervos causam 
distúrbios na comunicação en-
tre o cérebro e o corpo. 

Embora a causa da doença 
ainda seja desconhecida, a es-
clerose múltipla tem sido foco 
de muitos estudos no mundo 
todo, o que têm possibilitado 
uma constante e significativa 
evolução na qualidade de vida 
dos pacientes. 

José Alves
zavieira2@gmail.com

José alves 
zavieira2@gmail.com

De janeiro a outubro deste 
ano, 86.596 pessoenses tiveram seus 
nomes sujos perante o Serviço de 
Proteção ao Crédito (SPC). Segun-
do o diretor do SPC de João Pessoa, 
Lindemberg Vieira, os juros dos 
bancos e cartões de crédito – que 
no Brasil são os maiores do mun-
do – somando-se ao desemprego 
e compras com longos prazos para 
pagamentos, estão promovendo o 
endividamento e a inadimplência. 
Em relação ao mesmo período do 
ano passado, ele disse que o núme-
ro teve uma queda de 4,69%.

 “Os juros desse País são “crimi-
nosos” e impedem que o consumi-
dor pague sua dívida. A orientação 
é que os devedores tentem junto 
ao Procon negociar os débitos com 
os credores, principalmente os ban-
cos e os cartões de crédito”, sugeriu 
Lindemberg.

O diretor do SPC de João 
Pessoa, disse ainda que a melhor 

opção para limpar o nome, é o 
consumidor procurar as empresas 
para negociar. “O governo bra-
sileiro deveria se posicionar e co-
locar os juros dos bancos numa 
posição melhor, mas não resolve a 
questão”, dessabafou.

limpando o nome
Ele revelou que as pessoas que 

conseguiram pagar os débitos e 
limpar o nome de janeiro a outubro 
deste ano, foram menor em relação 
ao ano de 2015. No ano passado, até 
o mês de outubro, 88.036 consumi-
dores tiveram seus nomes incluídos 
no cadastro de serviço de proteção 
ao crédito como inaptos para ad-
quirir novos financiamentos. Desse 
total, 56.638 conseguiram limpar o 
nome.

Este ano, de janeiro a outubro, 
86.596 sujaram o nome perante o 
SPC, entretanto, 54.099 consegui-
ram pagar os débitos e limpar o 
nome. Ou seja 4,69% a menos do 
que no mesmo período do ano de 
2015.  A explicação são juros altos 

e desemprego. Para Lindemberg, 
outros motivos que levam os consu-
midores a ficarem endividados são 
o uso do cartão sem moderação, o 
empréstimo do cartão de crédito 
a terceiros e a contratação de em-
préstimos consecutivos. Ele explicou 
que a falta de educação financei-
ra prejudica não apenas o próprio 
consumidor, mas também o comér-
cio, que perde mais clientes com 
poder de compra. “Essas situações 
são comuns e chegam a 20% dos 
inadimplentes da cidade”.

campina Grande
Em Campina Grande, 6.857 

consumidores integram a lista de 
devedores do Serviço de Proteção 
ao Crédito. E para reduzir o índice 
de inadimplência no comércio de 
Campina e atrair as pessoas para as 
compras de final de ano, a Câma-
ra dos Dirigentes Lojistas da cida-
de lançou a campanha “Limpe seu 
Nome”. A campanha orienta as pes-
soas a quitarem os débitos utilizan-
do os recursos do 13 salário.

Mais de 86 mil pessoenses 
estão com o nome no SPC

iNaDiMPleNTeS

clickPB

Sessenta e três postos 
de combustíveis reduziram 
o preço do litro da gasolina 
em João Pessoa, segundo pes-
quisa comparativa realizada 
pela Secretaria Municipal de 
Proteção e Defesa do Consu-
midor (Procon-JP) no dia 14 
de novembro, com o menor 
preço, R$ 3,419, sendo regis-
trado no Posto Extra (Bairro 
dos Estados).

A pesquisa também 
constatou que o preço do litro 
da gasolina se manteve em 38 
postos da capital e aumentou 
em dois desde o levantamen-
to de outubro de 2016, que 
estava em R$ 3,439. O maior 

valor está sendo praticado 
a R$ 3,799, no Posto Canaã 
(Água Fria).

De acordo com o secretá-
rio do Procon-JP, Marcos San-
tos, as pesquisas comparati-
vas realizadas pela Secretaria 
para preços de combustíveis 
vêm constatando queda no va-
lor do produto desde o mês de 
outubro, o que é reflexo da re-
dução nas refinarias. “Dos 104 
postos em funcionamento na 
capital, 63 baixaram o preço 
da gasolina em relação a outu-
bro, o que é uma boa notícia”.

Álcool
Quanto ao preço do li-

tro do álcool, a pesquisa do 
Procon-JP registrou que, na 

comparação com a de outu-
bro, o valor se manteve em 
69 postos, aumentou em dois 
e reduziu em 21 estabeleci-
mentos. O menor preço está 
em R$ 2,749 (postos Expres-
são – Centro, Ayrton Senna 
– Ipês, Independência – Tam-
biá, BSB – Bancários, Cidade 
- Jardim Universitário, e Mô-
naco - Jaguaribe) e, o maior, a 
R$ 3,199, Deville - Água Fria, 
Villagio - Bancários e Cajueiro 
- Geisel).

Diesel
O menor preço do óleo 

diesel, R$ 2,790, foi encon-
trado nos Postos Z (Cidade 
Universitária) e Opção (BR-
101) e, o maior, R$ 3,099, no 

Posto Deville (Água Fria). O 
preço do produto se manteve 
em 36 postos, aumentou em 
um e reduziu em quatro na 
comparação com a pesquisa 
do mês passado.

GNV
Com relação ao preço do 

gás natural veicular (GNV), a 
pesquisa deste mês de novem-
bro constatou que o menor 
valor está em R$ 2,199 (Posto 
Estrela - Geisel) e, o maior, R$ 
2,429 (Santa Júlia - Epitácio 
Pessoa). Dos 12 postos que 
estão em atividade em João 
Pessoa, apenas um reduziu o 
preço em comparação ao le-
vantamento realizado no mês 
de outubro deste ano.

Sessenta e três postos de JP
reduzem o preço da gasolina

PeSquiSa ProcoN

Para o diretor do SPC, Lindemberg Vieira, a melhor opção para limpar o nome é o consumidor procurar as empresas para negociar

FoTo: Evandro Pereira

A esclerose múltipla não 
tem cura e pode se manifestar 
por diversos sintomas, como 
por exemplo: fadiga intensa, 
depressão, fraqueza muscular, 
alteração do equilíbrio da co-
ordenação motora, dores arti-
culares e disfunção intestinal 
e da bexiga. Segundo os espe-
cialistas, a esclerose múltipla 
não é uma doença mental, não 
é contagiosa, não é suscetível 
de prevenção e não tem cura. 
Seu tratamento consiste em 
atenuar os afeitos e desacele-
rar a progressão da doença.

Alterações 
Pode surgir no início da 

doença ou no decorrer dos 
anos alterações ligadas a fala 
e deglutição com sintomas 
como: fala lentificada, pala-
vras arrastadas, voz trêmula, 
disartrias, fala escandida (o 
que é?) e disfagias (dificulda-
de para engolir: líquidos, pas-
tosos, sólidos).

Transtornos visuais
Visão embaçada; visão 

dupla (diplopia), proble-
mas de equilíbrio e coorde-
nação, perda de equilíbrio, 
tremores, instabilidade 
ao caminhar (ataxia), ver-
tigens e náuseas, falta de 
coordenação, debilidade 
(pode afetar pernas e o an-
dar) e fraqueza geral.

Transtornos cognitivos
O paciente pode apre-

sentar sintomas cognitivos, 
ou seja; de memória, durante 
qualquer momento da doen-
ça, e independe da presença 
de sintomas físicos/motores. 
As funções cognitivas mais 
frequentemente comprome-
tidas são no processamento 
da memória e na execução 
das tarefas. Os indivíduos se 
queixam muito que levam 
mais tempo para memorizar 
as tarefas e possuem mais di-
ficuldades para executá-las.

Doença e os sintomas
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Desembargador concede liminar 
liberando realização de vaquejada
Evento vai acontecer 
neste fim de semana 
em São Miguel de Taipu

O desembargador João 
Alves, presidente eleito do 
TJPB, concedeu ontem (17) 
uma liminar que permite a 
realização da vaquejada do 
Parque Bemais. A derrubada 
do boi durante o evento es-
tava proibida de acordo com 
decisão do juiz Helder Ro-
nald Rocha, na última quar-
ta-feira (16).

A vaquejada do Parque 
Bemais está marcada para 
acontecer este fim de sema-
na na cidade de São Miguel 
de Taipu, que fica localizada 
a 41km de distância de João 
Pessoa.

O desembargador afir-
mou que “deferiu a liminar 
liberando a realização do 
evento até a decisão poste-
rior”.

O juiz Helder Ronald 
Rocha, da cidade de Pilar, 
havia suspendido o evento a 
partir de um efeito vinculan-
te da sentença do Supremo 

FOTO: Reprodução/Internet
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Tribunal Federal (STF), que 
declarou inconstitucional 
a prática da vaquejada no 
País.

O advogado do Parque 
Bemais de Vaquejada re-
correu da decisão ainda na 

quarta-feira, alegando que 
a decisão do STF ainda não 
criou efeito vinculante, já 
que não foi publicada a deci-
são na íntegra.

O presidente eleito do 
TJPB, desembargador João 

Alves, acatou a tesa dos ad-
vogados e entendeu que não 
há efeito vinculante. Para 
o desembargador, “a deci-
são final do STF ainda não 
foi publicada e não se pode 
concluir com plena seguran-

ça acerca da sua eficácia es-
pacial e temporal”.

O desembargador tam-
bém destacou que não há 
como comprovar por enquan-
to os maus-tratos sofridos pe-
los animais envolvidos na va-

quejada. João Alves disse ainda 
que o evento estava sendo pre-
parado há meses e a suspensão 
acarretaria em prejuízos às 
partes envolvidas na vaqueja-
da, e também para a população 
e economia da região.

Vaquejada, que estava suspensa, volta novamente a acontecer na cidade de São Miguel de Taipu, que fica localizada a 41km de distância de João Pessoa

Três adolescentes de 17 
anos foram apreendidos em 
flagrante, no início da madru-
gada de quinta-feira (17), após 
uma abordagem realizada por 
policiais do 5º Batalhão da Po-
lícia Militar, na Praça da Paz, 
no bairro dos Bancários, Zona 
Sul da capital. Com os jovens, 
a PM apreendeu 22 trouxas 
de maconha e uma porção de 
cocaína. 

O trio estava na frente 
de um dos quiosques e com 

ele ainda foi encontrada uma 
quantia em dinheiro. Dois 
deles são moradores do Jar-
dim Cidade Universitária e o 
terceiro, do Colibris. 

Eles foram levados para 
a Delegacia da Infância e Ju-
ventude, na Central de Polí-
cia Civil, no bairro do Geisel, 
que investiga uma possível 
ligação deles com suspeitos 
de tráfico na região. O poli-
ciamento no local continua 
intensificado. 

Polícia apreende três 
adolescentes com drogas

PM prende homem com 
arma de uso restrito

Aesa prevê chuvas 
hoje em três regiões

A Força Tática do 5º 
Batalhão interceptou um 
carro preto que estava cir-
culando em atitude suspei-
ta, na última quarta-feira 
(16), na comunidade do Bal-
cão, no bairro Mangabeira 
I, na Zona Sul da capital, e 
apreendeu uma pistola cali-
bre 45 - de uso restrito - com 
Newton Araújo Neto, de 35 
anos. O acusado estava com 
um mandado de prisão em 
aberto desde 2014.

A Polícia Militar cercou 
o local depois de investigar 
um homem que estaria rea-
lizando entrega de drogas na 
comunidade. Na busca pelo 
suposto entregador de dro-
gas, os policiais se depara-
ram com o carro de Newton 
Araújo na saída da comuni-
dade. Na abordagem, além 
da arma, foi encontrada com 
ele uma porção de cocaína, 
mas não foi confirmado se 
era ele o homem procurado.

Uma ação integrada das 
Polícias Civil e Militar resul-
tou na prisão em flagrante de 
Joekison Araújo dos Santos, 
de 27 anos. Ele é suspeito 
de participar de um assalto 
contra um taxista, nas proxi-
midades da Empasa, na noite 
da última terça-feira (15).

De acordo com o delega-

do de Crimes contra o Patri-
mônio (Roubos e Furtos) de 
Campina Grande, Cristiano 
Santana, durante o crime a 
vítima foi trancada no porta
-malas do veículo e foi deixa-
da em um matagal. “Quando 
foi resgatado, o taxista contou 
aos policiais que os crimino-
sos se passaram por passagei-

ros e o acionaram para uma 
corrida até a sede da Empresa 
Paraibana de Abastecimento 
e Serviços Agrícolas (Empa-
sa), que fica situada no bairro 
do Alto Branco. No meio da 
corrida, a dupla anunciou o 
assalto, tomou uma quantia 
em dinheiro e depois rende-
ram a vítima e obrigaram a 

entrar no porta-malas, segui-
ram destino ignorado. Logo 
depois, a polícia encontrou o 
carro em um matagal”, disse a 
autoridade policial. Joekison 
Araújo foi encaminhado para 
a Central de Polícia de Campi-
na Grande, onde foi autuado e 
permanecerá à disposição da 
Justiça.

Suspeito de participar de assalto a 
taxista é detido por policiais em CG

PC fecha fábrica clandestina de queijo

AÇÃO INTEGRADA

CAMPINA GRANDE

A Agência Executiva 
de Gestão das Águas (Aesa) 
prevê, nesta sexta-feira (18), 
possibilidade de chuvas oca-
sionais e pontuais com ne-
bulosidade variável para o 
setor leste do Estado, que 

contempla as regiões do 
Agreste, Brejo e Litoral. 

Já para a região do Se-
miárido (Alto Sertão, Sertão 
e Cariri-Curimataú), a previ-
são é de apenas nebulosida-
de variável.

SERvIço

Na faixa litorânea, a temperatura máxima deverá ficar em 
torno dos 31oC e a mínima, dos 25oC. Confira a temperatura 
para as demais regiões nesta sexta-feira: 

Agreste – máxima de 32oC e mínima de 21oC 
Brejo – máxima de 30oC e mínima de 20oC 
Cariri-Curimataú – máxima de 33oC e mínima de 21oC 
Alto Sertão – máxima de 36oC e mínima de 23oC 
Sertão – máxima de 37oC e mínima de 24oC 

A Polícia Civil, por meio 
do trabalho investigativo da 
Delegacia de Defraudações e 
Falsificações (DDF) de Cam-
pina Grande, fechou ontem 
(17) uma fábrica clandestina 
de queijos que funcionava 
na Rua José Firmino da Silva, 
no bairro Jardim Paulistano, 
durante uma operação ba-
tizada de ‘Black Fraude’. Na 
ação foram presos os irmãos 
Maxsuell Andrey Batista e 
Marco Antônio Barbosa Sil-
va. Eles estavam no estabe-
lecimento e no local a polí-
cia encontrou documentos 
comprovando que a fábrica 
pertence à Maxsuell Andrey.

A polícia chegou até o 
local durante um levanta-
mento que começou há dois 
meses motivado por uma 
ligação feita para o número 
197 - Disque Denúncia da 
Secretaria de Segurança e da 
Defesa Social (Seds). No te-
lefonema anônimo a pessoa 
falou da existência de uma 
casa que estaria sendo usada 
para fabricar e comercializar 
queijos dos tipos mussarela 
e reino. Segundo o denun-
ciante, a empresa, além de 
não ter registro para isto, 
ainda vendia os queijos com 
prazo de validade vencido.

Foi realizada uma 
campana e depois da com-

provação da denúncia os 
policiais entraram no es-
tabelecimento. “No local 
existia uma grande quanti-
dade de queijos e torradas 
que, segundo os responsá-
veis pela fábrica clandes-
tina, seriam raladas para 
fazer farinha de rosca. Os 
irmãos também informa-
ram que tudo era vendido 
em um mercadinho que 
eles têm, mas não falaram 

onde compravam o mate-
rial apreendido. Além dos 
queijos também foram re-
colhidos os rótulos para sa-
ber se o CNPJ gravado neles 
é verdadeiro ou não”, disse 
a delegada Suelane Souto.

Nesta operação a De-
legacia de Defraudações e 
Falsificações contou com o 
apoio da Vigilância Sanitá-
ria Municipal e do Ministé-
rio da Agricultura, Pecuária 

e Abastecimento. Os órgãos 
vão analisar os alimentos 
apreendidos. 

Os irmãos Maxsuell An-
drey e Marcos Antônio fo-
ram autuados em flagrante 
por estelionato e adultera-
ção de produtos alimentí-
cios. Os investigados estão 
recolhidos na carceragem da 
Central de Polícia de Campi-
na Grande aguardando a au-
diência de custódia.

Além dos queijos também foram recolhidos os rótulos para saber se o CNPJ gravado neles é verdadeiro

FOTO: Secom-PB
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Mães de bebês com microcefalia 
recebem kits de estimulação em CG
Itens distribuídos vão 
servir para desenvolvimento 
adequado da criança

As mães de 118 bebês 
portadores de microcefalia re-
ceberam na manhã de ontem 
em Campina Grande, kits de 
estimulação multissensorial 
para esses recém-nascidos. 
A doação desses kits foi uma 
iniciativa do Projeto Redes 
de Inclusão do Unicef (Fun-
do das Nações Unidas para a 
Infância). O projeto reúne re-
presentantes das Secretarias 
Estadual  e Municipal de Saú-
de, Fundação Altino Ventura, 
financiada pelo Ministério da 
Saúde e da empresa multina-
cional Johnson & Johnson.

Cada kit entregue na 
manhã de ontem é composto 
de 10 itens que foram desen-
volvidos para contribuir com  
a estimulação dos bebês.  São 
eles: tapete para estimulação 
do desenvolvimento motor, 
visual e tátil; rolo para au-
xiliar na posição de sentar 
e fortalecimento da muscu-
latura das pernas, tronco e 
braços; placas com listras e 
“mamãe sacode”, para esti-
mulação do desenvolvimen-
to motor e da visão; lanter-
nas,  bolas e copos coloridos 
– estimulação do desenvolvi-
mento da visão; esponja/es-
cova destinada à estimulação 
do desenvolvimento da per-
cepção de texturas diferen-

tes no rosto; chocalho para 
estimulação do desenvol-
vimento motor, da audição 
e da visão; colher, também 
destinada à estimulação do 
desenvolvimento adequado 
da língua da criança; pulsei-
ra para estimular o desen-
volvimento motor, auditivo 
e visual; móbile para esti-
mulação do desenvolvimen-
to motor, auditivo e visual; e 
uma sacola para transportar 
o material.

A terapeuta ocupacional 
Andréa Saraiva fez a apresen-
tação e explicou a função de 
cada um dos itens integrantes 
dos kits destinados à estimu-
lação dos bebês. A maioria dos 
bebês já participa do projeto 
há alguns meses e é atendida,  
periodicamente, no Hospital 
Municipal Pedro I,  unidade 
referencial no atendimento 
às crianças com problemas de 
microcefalia. A proposta do 
Projeto Redes de Inclusão é a 
de que, com os kits, as famílias 
consigam complementar o 
tratamento em casa.

O Projeto Redes de In-
clusão é uma iniciativa do 
Unicef em parceria com ór-
gãos e instituições governa-
mentais, nos âmbitos federal, 
estadual e municipal; a Fun-
dação Altino Ventura, finan-
ciada pelo Ministério da Saú-
de; e  a empresa de produtos 
infantis Johnson & Johnson. 
A proposta é de unir esforços 
para respostas mais efetivas 
às mulheres gestantes e às 
famílias de crianças afetadas 
pelo zika vírus.

Chico José
chicodocrato@gmail.com

Em Campina Grande, 
são atendidas 118 famílias, 
vindas de diferentes regiões 
da Paraíba. Até 29 de outu-
bro de 2016, 10.039 casos 
foram notificados. Desses, 
2.106 casos foram confirma-
dos para microcefalia e/ou 
alteração do SNC sugestivos 
de infecção congênita e 4.842 
descartados. Continuam em 
investigação 3.091 casos.

A Paraíba é o terceiro 
estado no País com o maior 
número de casos confirma-
dos (184 crianças). No Esta-
do, continuam em investiga-
ção 180 casos, de um total de 
922 casos notificados. 

Foram notificados 27 
óbitos na Paraíba, sendo 18 
confirmados em consequên-
cia da microcefalia.

Rosilda Josefa dos San-
tos, mãe de Emanuele Rai-
munda; Aldenora da Silva, 
mãe de Laís Vitória; e Ales-
sandra de Sousa Amorim, 
mãe de Alexandre Samuel, 
receberam os três primeiros 
kits, em nomes de todas as 
mães de crianças acometidas 
da Síndrome Congênita do 
zika vírus. A terapeuta ocu-
pacional Andréa Saraiva fez 
a apresentação e explicou a 
função de cada um dos itens 
integrantes dos kits destina-
dos à estimulação dos bebês. 

Missão de Cabo Verde
Robert Gass, represen-

tante do Unicef no Projeto 
Redes de Inclusão considerou 
a  entrega dos kits  na manhã 
de ontem como um momento 
muito especial, levando em 
consideração a participação 
das famílias. “Esse kit  vai 
dar um apoio para as famílias 

que tem crianças com mi-
crocefalia”, comemorou. Ele 
anunciou a vinda a Campina 
Grande, de um grupo de pro-
fissionais de saúde de Cabo 
Verde, na África portuguesa, 
para conhecer a metodologia 
de tratamento dos bebês com 
esse problema. 

Danilo Campos da Luz, 
representante do Ministério 
da Saúde no Projeto Rede de 
Inclusão, destacou a partici-
pação de todos os parceiros 
da iniciativa, dos representan-
tes das secretarias estadual 
e municipal de saúde e dos 
familiares das crianças que 
recebem atendimento ambu-
latorial em Campina Grande. 
“O Projeto Rede de Inclusão é 
visto com muita importância 
pelo Ministério da Saúde. É 
um projeto muito estratégi-
co, na medida em que reúne 
esforços de toda a sociedade 
junto com os gestores e a po-
pulação pra tentar fazer fren-
te a uma realidade complexa”, 
frisou Danilo Campos. 

Papel do Unicef
Para a secretária Execu-

tiva de Saúde do Município, 
Francisca Eudésia Damasce-
no, o Projeto Rede de Inclu-
são veio para articular toda 
a rede de educação, saúde e 
assistência social de Campi-
na Grande. “Isso tem um sig-
nificado muito importante 
para as crianças acometidas 
de microcefalia”, disse.

Está prevista para hoje 
no Centro Regional de Rea-
bilitação e Assistência em 
Saúde do Trabalhador, uma 
discussão com os integrantes 
do Comitê Intersetorial do 
Projeto Redes de Inclusão. 

10 mil casos notificados

Cabedelo sediou, ontem, 
o V Intercâmbio das Redes de 
Proteção Integral à Criança e 
ao Adolescente. O encontro, 
que aconteceu na Associação 
dos Magistrados da Paraíba 
(AMPB), teve como objetivos 
funcionais a troca de expe-
riências, o fortalecimento da 
ação e a promoção da agenda 
de convergência política na 
perspectiva da efetivação da 
política de proteção integral. 

O evento contou com a 
participação de represen-
tantes dos municípios de 
João Pessoa, Santa Rita, Ba-
yeux, Lucena, Sapé, Alhan-
dra, Pitimbu e Cruz do Espí-
rito Santo.

Nesta edição, o encon-
tro – coordenado pela Rede 
Margaridas Pró-Crianças e 
Adolescentes (Remar) e que 
reúne redes de proteção da 
Região Metropolitana da capi-
tal – teve como foco de discus-
são os reflexos da conjuntura 
atual na política de proteção 
aos direitos de crianças e ado-
lescentes no país. 

Cabedelo levou para o 
encontro o histórico da rede 
de proteção do município, 
bem como o investimento 
na estrutura e no apoio à 
consultoria e geração da in-
tersetorialidade nas ações. 
Dentre as conquistas da rede 
cabedelense destacam-se 
a reestrutura e o fortaleci-
mento do Conselho Munici-
pal dos Direitos de Crianças 
e Adolescentes (CMDCA); a 
instalação da Casa dos Con-

selhos; a criação do Fundo 
de Direitos; a elaboração do 
Plano Decenal; e a instala-
ção da Casa de Acolhimento 
e do Sistema Informativo de 
Acompanhamento de Crian-
ças e Adolescentes.  

Coube ao juiz da Infân-
cia e da Juventude de Ca-
bedelo, Antônio Silveira, a 
palestra de abertura, sob o 
tema “Incidência política nas 
redes”. Além dele, o assunto 
também foi discutido a partir 
da análise de conjuntura da 
situação da criança e do ado-
lescente, apresentada pela 
professora da Universidade 
Federal da Paraíba (UFPB) 
Marlene Araújo, e da análise 
da PEC 241, pela professora 
Adelaide Alves Dias, também 
da UFPB.

“Para nós é uma grande 
honra receber esse Intercâm-
bio. Nada melhor do que co-
nhecermos as experiências, 
as vivências e a otimização de 
serviços de outro município, 
bem como compartilhamos 
as nossas, para o aperfeiçoa-
mento e a efetividade das 
ações em prol dos direitos 
e da proteção de crianças e 
adolescentes”, destacou o se-
cretário de Ação e Inclusão 
Social, Euzo da Cunha Chaves.

O período da tarde foi 
destinado à apresentação das 
redes municipais de proteção 
à criança e ao adolescente 
dos municípios convidados, 
seus avanços, a organização 
da rede e o papel de cada ator 
na articulação local. 

Cabedelo sedia evento 
sobre Redes de Proteção

CRIANÇA E ADOLESCENTE

Equipes da Vigilância 
Ambiental da Secretaria 
Municipal de Saúde de 
Campina Grande estão fa-
zendo o monitoramento 
quinzenal de borracha-
rias, sucatas e cemitérios, 
identificados como locais 
que possam ser reprodu-
tores do mosquito Aedes 
aegipty transmissor da 
dengue, chikungunya e 
zika. A bióloga Rossandra 
Oliveira, gerente de Vigi-
lância Ambiental explica 
que, quinzenalmente é 
feito o tratamento focal. 
“Em caso de incidência do 
mosquito é feito o contro-
le químico do inseto”, dis-
se. A Polícia Rodoviária 
Federal promove leilão 
de carros recuperáveis e 
sucatas. A Secretaria de 
Meio Ambiente e Servi-
ços Urbanos, em parce-
ria com uma empresa de 
São Paulo está retirando 
os pneus  inservíveis das 
borracharias e ruas de 
Campina. Nos cemitérios 
a Vigilância Ambiental 
troca por areia, a água 
dos vasos existentes nos 
túmulos e jazigos.  

No posto da Polícia 
Rodoviária Federal, o po-
licial Rummenigge Rossi 
explicou que a proliferação 
do mosquito Aedes aegipty 
nos veículos retidos pela 
PRF nos pátios dos postos 

de fiscalização nas rodo-
vias federais que cortam a 
Paraíba é também motivo 
de preocupação da corpo-
ração. Por isso a PRF, por 
meio das delegacias regio-
nais Campina Grande, João 
Pessoa e Patos realizou  um 
leilão de veículos (carros e 
motos) recuperáveis; e  ou-
tro de sucatas. Foram 178 
lotes de veículos arrema-
tados. No dia 11 de agosto 
a siderúrgica Gerdau ad-
quiriu todo o estoque de 
sucata existente no Posto 
da PRF no distrito de San-
ta Teresinha em Campina 
Grande. 

Rummenigge expli-
cou que, o trabalho de mo-
nitoramento de veículos 
retidos no pátio da PRF 
é feito 24 horas, porque, 
diariamente tem carro 
guinchado chegando ao 
local. Na cisterna do pos-
to a Vigilância Ambiental 
despejou piabas, uma va-
riedade pequena de peixe 
que consome as larvas do 
mosquito transmissor da 
dengue. Rossandra Oli-
veira,  explicou que a Vi-
gilância Ambiental está 
fazendo uso de piabas em 
todas as cisternas com ca-
pacidade para acumular 
acima de dois mil litros de 
água. “Cada piaba come 
em média 900 larvas por 
dia”, disse Rossandra.  

Borracharias e sucatas 
são monitoradas 

COMBATE AO AEDES EM CG

O Brasil ocupa a 10ª posição 
no ranking mundial de prematu-
ridade com cerca de 300 mil bebês 
prematuros por ano, o equivalen-
te a 11,7% do total de nascimen-
tos no País de acordo com dados 
do Sistema de Informações Sobre 
Nascidos Vivos (Sinasc) e do Mi-
nistério da Saúde. A maioria dos 
casos decorre de gestações na 
adolescência ou tardias, pré-natal 
deficitário e doenças maternas. 
Todo bebê que nasce com menos 
de 37 semanas de gestação é con-
siderado prematuro ou pré-ter-
mo. Neste dia 17 de novembro, 
comemora-se o Dia Internacional 
da Sensibilização para a Prematu-
ridade e a Maternidade Dr. Pere-
grino Filho, de Patos, referência 
em gravidez de alto risco, come-
morou a data reunindo as mães 
que acompanham seus bebês, 
nascidos prematuros, e que ainda 
estão sob os cuidados da UTI Neo, 
UCIN ou do alojamento Mãe Can-
guru da unidade.

A comemoração aconteceu 
por volta das 9h, em meio a um 
café da manhã especial, prepa-
rado pela equipe de nutrição da 
empresa “Mais Sabor”, respon-
sável pelas refeições da unidade, 
que foi servido nas dependências 
do alojamento Mãe Canguru. Na 
ocasião, além de abordagens so-

Maternidade realiza comemoração 
DIA DA SENSIBILIZAÇÃO PARA A PREMATURIDADE

bre a conscientização da impor-
tância dos cuidados com o bebê 
prematuro, as mães receberam 
uma lembrancinha (almofadinha) 
da direção da unidade. Toda a 
programação foi organizada pela 
equipe de Humanização da Ma-
ternidade.

“Esta data, que também é co-
nhecida como o Dia Internacional 
da Sensibilização para a Prematu-
ridade, foi criada em 2009, sendo 
seguida em países como o Canadá, 
EUA, Austrália e Portugal e em 
mais de 50 países, com o intuito 
de se lembrar do prematuro e de 

se pensar em estratégias para di-
minuir a taxa de prematuridade”, 
explica a diretora assistencial da 
maternidade, Luciana Maia. Es-
tatísticas comprovam que nasce 
cerca de 15 milhões de bebês pre-
maturos todos os anos no mundo, 
o equivalente a mais de um bebê 
em dez. 

“A gravidez a termo dura de 
38 a 42 semanas. Considera-se 
“prematuridade” sempre que o 
bebê nasce antes das 37 semanas 
de gestação”, explica o diretor clí-
nico da Maternidade de Patos, Dr. 
Paulo Athayde. 

Um café da manhã foi servido às mães de bebês prematuros da unidade hospitalar

FOTO: Divulgação
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Ricardo vai anunciar pacote de 
inaugurações na segunda-feira
Entre as obras previstas 
está a reforma do Teatro 
Santa Roza, na capital

O governador Ricardo 
Coutinho comemora seu 
aniversário hoje entregando 
às 10h o Centro de Forma-
ção de Educadores Profes-
sora Elisa Bezerra Mineiros, 
em Mangabeira, um espaço 
de formação continuada 
para docentes e demais pro-
fissionais da educação, com 
base no desenvolvimento 
humano e social, com vistas 
à melhoria da educação no 
Estado da Paraíba. A obra 
representa um investimen-
to de R$ 13,5 milhões, além 
de R$ 398,8 mil em equipa-
mentos.

No centro, serão oferta-
dos cursos de curta, média e 
longa duração nas diferen-
tes áreas de conhecimento 
realizados em parceria com 
a Escola de Serviço Públi-
co (Espep), Fundação de 
Apoio à Pesquisa do Estado 
(Fapesq) e Instituições de 
Ensino Superior, além de 
realização de seminários, 

encontros, simpósios, re-
uniões, exposições, pales-
tras, entre outros.

Para os meses de no-
vembro e dezembro já estão 
programados os seguintes 
cursos: Formação do STEM 
BRASIL de 21 a 25/11 e for-
mação de acolhimento 2017 
nos dias 22 e 23/11, para 
educadores das Escolas Ci-
dadãs; Formação do Pro-
grama Projovem Urbano/
Integralize Paraíba, nos dias 
28, 29 e 30 de novembro; 
Formação para os professo-
res que trabalham com Edu-
cação nas Prisões; Formação 
para alfabetizadores da Edu-
cação de Jovens e Adultos; 
Formação com coordenado-
res do Programa Nacional 
de Alfabetização na Idade 
Certa (Pnaic); Formação dos 
professores de Matemática 
da Rede Estadual de Ensino; 
Formação em Gestão Esco-
lar, para 1.276 diretores e 
vice-diretores de escolas.

Empresário é
preso por fraude

A polícia prendeu ontem o em-
presário Gabriel Dias Maia, 28, no Bes-
sa, na capital. Ele é dono de  empresa de 
cobranças, factoring, em Manaíra, e foi 
preso por negociar dois imóveis, ava-
liados em mais de um milhão de reais, 
pertencentes ao seu pai, que estava 
no exterior e deixou procuração para o 
filho resolver pendências. Gabriel usou 
a procuração e vendeu sem autorização 
um imóvel, avaliado em R$ 800 mil, 
sem repassar o valor para o pai. Ao re-
tornar da viagem e perceber a conduta 
do filho, o pai revogou a procuração. Em 
seguida, Gabriel negociou outro imóvel 
do pai avaliado em mais de R$ 300 mil.

Policiais recebem 
homenagens

Os policiais militares respon-
sáveis pelas prisões dos suspeitos 
de invadir uma loja de celulares na 
Avenida Epitácio Pessoa, na capital, 
bem como do assalto à agência dos 
Correios de Bayeux, do roubo aos 
Correios de São José do Bonfim e das 
apreensões de mais de 60 kg de dro-
gas em João Pessoa, nas últimas se-
manas, serão homenageados hoje, 
às 8h, em solenidade que vai entre-
gar medalhas aos participantes das 
ações que apresentaram em flagran-
te os acusados nas delegacias. O ato 
será na frente do quartel do coman-
do geral, no centro da capital.

2º Encontro “Se 
Sabe de Repente”

O Governo do Estado, por 
meio da Secretaria de Estado da 
Educação (SEE), realiza hoje, no 
Centro de Formação de Professores 
de Mangabeira, das 8h às 17h, a 
etapa João Pessoa do 2° Encontro 
Estadual do projeto “Se Sabe de Re-
pente”. A iniciativa tem por objetivo 
desenvolver espaços pedagógicos 
de discussão de temas importantes 
para os jovens, de modo a permitir 
formas próprias de interação e ex-
pressão na sociedade. Na próxima 
terça-feira (22), o encontro será 
realizado em Campina Grande e, no 
dia 25, em Sousa.

Dia do Diabetes 
com Feira de Saúde

Em alusão ao Dia Mundial do Dia-
betes (14), a Secretaria de Estado da 
Saúde (SES-PB) promoveu, ontem, em 
parceria com a Faculdade de Ciências 
Médicas (FCM), a Sociedade Brasileira de 
Cardiologia - Paraíba e alunos do Projeto 
“Educando Educadores Sem Fronteiras”, 
a II Feira da Saúde, no Campus I da FCM, 
na Praça Dom Ulrico, no Centro Histórico 
de João Pessoa. Com entrada gratuita, a 
feira foi direcionada para a população em 
geral, com o objetivo de passar informa-
ções sobre a prevenção e a educação em 
diabetes como principal forma de conse-
guir a adesão ao tratamento e melhoria 
da qualidade de vida de seus portadores.

Agevisa realiza 
pregão presencial

A Agência Estadual de Vigilân-
cia Sanitária realiza no dia 25, a partir 
das 9h, no seu auditório, à Avenida 
João Machado, nº 109, 1º Andar, no 
Centro de João Pessoa/PB, licitação, 
na modalidade Pregão Presencial do 
tipo Menor Preço, para aquisição de 
Sistema de Monitoramento IP, com 
instalação e treinamento, destinado 
ao reforço da segurança nas instala-
ções da agência reguladora. As regras 
do processo licitatório estão discri-
minadas no Edital nº 006/2016, e 
seus anexos, disponíveis no endereço 
www.agevisa.pb.gov.br.

Das lentes dos repórteres fotográfi-
cos da imprensa oficial, as obras de 50 go-
vernos foram retratadas, como registro 
histórico, no livro do jornalista, repórter 
da Secom-PB e da Rádio Tabajara, Josélio 
Carneiro. A obra, “Paraíba Governos em 
Cena”, foi lançada na tarde de ontem, 
pela Secretaria de Estado da Comunica-
ção Institucional e a Secretaria de Estado 
de Governo, no Palácio da Redenção. O 
evento teve a presença dos integrantes 
do Projeto de Inclusão Social através da 
Música e das Artes (Prima), iniciativa do 
Governo do Estado, que iniciaram a ceri-
mônia ao som da  música “Asa Branca”, 
de Luiz Gonzaga.

Nas 111 páginas do livro, o autor Jo-
sélio Carneiro retratou 173 fotografias 
legendadas, como forma de registrar a 
história político-administrativa do perío-
do de 1930 a 2016, a fim de homenagear 
e mostrar o trabalho dos fotógrafos, cha-
mados pelo jornalista de “Garimpeiros 
dos fatos”. Josélio comentou que, atra-

vés das imagens e informações do livro, 
as gerações futuras podem ver alguns tó-
picos da história dos governadores parai-
banos, podendo reviver momentos tão 
importantes para nosso Estado e para a 
política. ”Uma foto muito interessante é 
a que mostra a Avenida Epitácio Pessoa 
sendo desmatada e os trabalhadores ti-
rando a terra. Ela foi tirada  em 1933, ou 
seja, imagine poder ver a principal aveni-
da da cidade sendo construída”, afirmou 
Josélio Carneiro, quando questionado 
sobre qual das fotos mais lhe marcou.

“As gerações que não conheceram 
a fotografia morreram duas vezes”. Essa 
foi a frase que o secretário de Estado 
da Comunicação Institucional, jornalista 
Luís Tôrres, que teve uma participação 
no livro, definiu a importância da foto-
grafia na vida das pessoas e como re-
gistro histórico. O jornalista comentou 
que as fotos imortalizam tanto as obras 
quanto os governos, e o livro “Paraíba 
Governos em Cena” é um registro con-
creto de todos que passaram no Estado, 
além de promover uma das maiores ho-
menagens aos repórteres fotográficos. 

Josélio Carneiro lança o livro 
“Paraíba Governos em Cena”

obRAS REtRAtADAS

Foto: Evandro Pereira

 O livro do jornalista Josélio Carneiro, “Paraíba Governos em Cena”, foi lançado no Palácio da Redenção

Rachel Almeida
Especial para A União
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O Campeonato Paraibano 
de Futebol Feminino começa 
neste domingo (20), no estádio 
Wilsão com os jogos Flamengo 
x Botafogo, a partir das 8h30, 
na preliminar, e na principal 
vão atuar Kashima e Grêmio 
Serrano, as 10h30. Além do 
estádio Wilsão, o CT Ivan Tho-
maz estará à disposição na pró-
xima semana. A disputa reúne 
estas quatro equipes em jogos 
de ida e volta, sendo que os 
dois melhores no índice técni-
co se classificam para as finais, 
em duas partidas.

Grêmio Recreativo Serra-
no, de Campina Grande; e Clube 
Recreativo Flamengo são de-
butantes este ano. Botafogo e 
Kashima já vem competindo há 
anos no futebol feminino. Ano 
passado, Santos e Santa Cruz 
estiveram competindo, mas não 
se inscreveram. O Auto Esporte 
chegou a manifestar interesse, 
porém Watteau Rodrigues, pre-
sidente do clube, resolveu adiar 
para 2017.

Amanhã, começa a segun-
da fase do Campeonato Parai-
bano Sub-20 com dois jogos. 

No campo do Necão, em Man-
gabeira VIII, a partir das 15h 
vão jogar Ibis x Atlético; no Ju-
racizão Ponte Preta e Treze de 
Maio, no mesmo horário.

O Ibis Futebol Clube, de 
Dimas Medeiros, está invicto há 
mais de dois anos e surge como 
favorito ao título. No confron-
to contra o Atlético, o “Pássaro 
Preto” joga pelo empate para 
chegar às semifinais. A Ponte 
também tem a vantagem do 
empate contra o Treze de Maio. 
O Campeonato Paraibano Sub 
20 começou com oito equipes.

O Paraibano Infantil pro-
grama três jogos para amanhã. 
Pelas quartas de final jogam 
Ponte Preta x Atlético, às 9h, 
no Juracizão, com a Ponte na 
vantagem de atuar pelo empa-
te. No mesmo horário, no Man-
gabeirão, as equipes do Auto 
Esporte e do Botafogo. Em 
caso de empate, decisão nas 
penalidades. O outro jogo será 
entre Estudante x Força Comu-
nitária, no campo do Durval 
Ferreira, no Bancários, a partir 
das 9h30. Se houver empate, 
penalidades.

Futebol feminino tem 
início no domingo

Centro de Formação

CoM DUAS PARtIDAS No WILSÃo Câmara aprova 
a liberação da 
cerveja nos 
estádios de JP

A liberação da comer-
cialização e o consumo de 
cerveja dentro dos estádios 
de João Pessoa foi aprovada 
ontem, por unanimidade, na 
Câmara Municipal da capital. 

O projeto de lei 
1.602/2016 foi da autoria do 
vereador Zezinho Botafogo, 
que seguirá para o gabinete 
do prefeito Luciano Cartaxo 
para ser sancionada. A medi-
da seria colocada em prática 
a partir de 8 de janeiro, na 
estreia do Estadual/2017, no 
Estádio Almeidão.

Justificativa
Na justificativa da pro-

positura, o vereador expli-
cou que a liberação da venda 
e do consumo dentro dos es-
tádios nas cidades brasilei-
ras que foram sede da Copa 
do Mundo em 2014 não 
acarretaram em nenhum ato 
de violência ou aumento de 
casos de violência.

O Liceu Paraibano, no 
Centro, foi ocupado ontem, 
por estudantes, que são con-
trários à reforma do Ensino 
Médio e da Proposta de Emen-
da a Constituição (PEC 55) do 
Governo Federal, que limita o 
crescimento dos gastos públi-
cos para os próximos 20 anos. 

De acordo com uma 

das líderes do movimento, 
Vitória Ohara, a decisão de 
ocupar a instituição se deu 
após assembleias com os 
alunos. Ela ressaltou que os 
ocupantes ficarão em barra-
cas, a exemplo do que vem 
ocorrendo na Universidade 
Federal da Paraíba e alguns 
institutos federais.

Estudantes ocupam o 
Liceu contra a PEC 55

O Departamento Es-
tadual de Trânsito (Detran
-PB), em parceria com o Ba-
talhão de Policiamento do 
Trânsito (BPTran), realiza, 
hoje, um leilão com 557 veí-
culos na cidade de João Pes-
soa. O evento terá início às 
9h e acontecerá no auditório 
do Centro de Ensino da Poli-
cia Militar da Paraíba, situa-
do na Rua Coronel Francisco 
de Assis Veloso, s/n, bairro 
de Mangabeira.

Segundo Willham Alves, 
membro da Coordenação de 
Leilão, esses eventos funcio-
nam como uma estratégia 
para reduzir a superlotação 
dos pátios do Detran-PB. Os 
veículos disponíveis para ar-
remate foram apreendidos 
por infração ao Código de 
Trânsito Brasileiro (CTB).

Para se inscrever, é ne-
cessário acessar o site http://
leiloespb.com.br ou efetuar a 
inscrição no dia do evento.

Detran realiza leilão 
com 557 veículos

A PARtIR DAS 9h

Wellington Sérgio
wsergionobre@yahoo.com.br

O governador Ricardo 
Coutinho (PSB) lança na pró-
xima segunda-feira (21) um 
pacote de obras a ser entre-
gue na Paraíba. No entanto, 
já hoje acontece uma inau-
guração. Ricardo entrega às 
10h o Centro de Formação 
de Educadores Elisa Bezerra 
Mineiros, no bairro de Man-
gabeira.

O investimento total no 
Centro de Formação chegou 
a R$ 13.539.425,61. O prédio 
é constituído por pavimento 
térreo e pavimento superior, 
bloco de laboratórios, bloco 
de auditório com capacidade 
para 400 lugares e quadra po-
liesportiva.

Também devem estar no 

pacote a ser anunciado na se-
gunda-feira a Escola Técnica 
de Cajazeiras, que segundo o 
cronograma deve ser entre-
gue no dia 28 de novembro; 
o Teatro Santa Roza, previs-
to para dia 22 de dezembro; 
e ainda a primeira etapa do 
Parque Linear Parahyba, tam-
bém para dezembro. Somente 
essa primeira etapa do Par-
que Linear Parahyba repre-
senta um investimento de R$ 
3,5 milhões.

Obras no interior
Além disso, estão previs-

tas as entregas de pavimen-
tações em Rio Tinto e Baía da 
Traição, no dia 2 de dezem-
bro; pavimentação em Capim, 
no dia 13 de dezembro; pa-
vimentação em Poço José de 
Moura, que ainda está com 
data em aberto; e obras na 
área de educação em Riachão 
do Poço e Curral de Cima.



Rinaldo de Fernandes 
está na IV Feira do Livro 
de Limoeiro do Norte
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Mulheres realizam ato 
político afro cultural 
hoje na capital

PÁGINA 12

Músicas de Otacílio Batista 
na voz de sílvia Patriota, 
hoje no palco do Café Usina 

Vivência & cumplicidade
Sororiparty - Uma festa em torno do talento das mulheres

Durante muito tempo, muitas 
mulheres acreditaram que pre-
cisavam ser rivais para poder 
conquistar espaços no campo 
afetivo, familiar e profissional. 
Todavia, enquanto isso acontece, 
ao invés de se fortalecerem, essas 
mesmas mulheres são enfraque-

cidas. O Brasil, ainda é um dos lugares que mais 
comete feminicídio e alimenta uma cultura que 
pratica muitos tipos de violência física e psicoló-
gica.  É com esse espírito de cumplicidade entre 
as mulheres que será realizada hoje a Sororipar-
ty, a festa da sororidade. O evento será realizado 
na Hera Bárbara, localizada na Praça Antenor 
Navarro, Centro de João Pessoa, a partir das 22 
horas.  A pista será preenchida pelo set das Dj´s 
Misandrin Lynn, Bryza Thabata e Eunice Boreal, 
além de projeções de mulheres que fazem cine-
ma, performance, videoart pelos quatro cantos da 
Terra e poesia com o zine “A Mulher Sabe de Si”, 
de Eunice Boreal.

A poeta e atriz Eunice Boreal explica que ao 
propor realizar um evento que valoriza a presen-
ça das mulheres, “estamos propondo que a so-
ciedade reconheça as suas potências. Entretanto, 
quando esse evento é organizado por mulheres 
e também protagonizado por mulheres, estamos 
rompendo com as barreiras fictícias que foram 
alimentadas em diversos momentos da História”.

Segundo ela, ao ler sobre tudo isso, pode-se 
pensar “Mas em que uma festa pode contribuir 
para mudar essa realidade? ” Ela responde: “Em 
muitas coisas! Pois, para que a mudança seja efe-
tiva, precisamos ultrapassar o discurso e vivenciá-la em 
todos os âmbitos da nossa vida. Por isso, quando 
realizamos os projetos Lendo Poesia, escolhemos 
fomentar a parceria entre mulheres”. 

A organização Lendo Poesia surgiu a partir 

da prática da escrita e crítica de poesia dentro 
da internet. O primeiro projeto, que é a revista 
virtual, hoje conta com mais de 6 mil leitores nas 
redes sociais e já publicou trabalhos de poetas 
das variadas partes do mundo. Posteriormente, o 
projeto transbordou o virtual e abraçou a reali-
dade através de eventos, como as exibições de 
filmes dentro da UFPB e o lançamento do livro da 
premiada poeta e escritora pernambucana radi-
cada em São Paulo, Micheliny Verunschk.   

Agora, através de uma parceria entre Eunice 
Boreal e a Bryza Thabata, surgiu a Sororiparty, 
que hoje recebe o abraço da DJ Misandri Lynn e da 
Deb Ora, mulheres que estão à frente da casa de 
eventos Hera Bárbara há 4 meses. Nessa edição, a 
Sororiparty promoverá exibição de vídeos prota-
gonizados por mulheres, discotecagem com as Dj´s 
Eunice Boreal, Bryza Thabata e Misandri Lynn e o 
lançamento do zine A Mulher Sabe de Si, que ofe-
rece ao público um pouco do contato com a poesia 
e o feminismo. 

Misandri Lynn é reconhecida pela cena pop, 
já tocou em diversas festas, tais como a Froot, Co-
ven e atualmente é residente da 8 pecados. Bryza 
Thabata agita as festas com o seu set alimentado 
por rap, trap, pop, os sucessos dos anos 90 e ou-
tras preciosidades. Eunice Boreal é poeta, atriz e 
solta o som das mulheres empoderadas do Funk, 
do samba e do pop.

Linaldo Guedes 
Linaldo.guedes@gmail.com

n Evento: Nome do evento: Sororiparty.

Lançamento do zine A Mulher Sabe de Si. 

Exibição de vídeos. Discotecagem com Bryza Thabata, Eunice Boreal e 

Misandri Lynn

n Dia: Hoje

n Horário: A partir das 22h

n Entrada: R$ 5,00 ou R$ 10,00 quem optar por pagar 10, 

concorrerá ao sorteio de brindes.

serviço

As Dj’s Eunice Boreal, 
Bryza Thabata e 

Misandri Lynn 
comandam a 

programação 
do evento  



Música 
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Artista pernambucano Siba faz show no Espaço
Mundo, no Centro Histórico de João Pessoa

Sílvia Patriota canta canções de Otacílio Batista no Café Usina

Nascido na cidade cosmopolita de 
Recife, o pernambucano Siba faz 
mais uma apresentação, só que des-
sa vez na capital paraibana no Cen-
tro Cultural Espaço Mundo. Com 
show marcado para hoje às 20h, o 
artista traz para a performance um 
recital elétrico elaborado que faz 

um passeio pelos seus discos. Os interessados em 
desfrutar das canções do artista podem adquirir 
seus ingressos online no site https://goo.gl/Mt-
F2xe ou comprá-los diretamente na bilheteria nos 
valores de R$ 20 (meia-entrada) e R$ 40 (inteira). 

 “Ao longo do processo de amadurecimento 
dos shows do Cd Avante, acumulei ideias e novas 
possibilidades de interpretação de músicas do re-
pertório deste e de meus outros trabalhos. Algumas 
situações em que não pude levar a banda completa 
foram me forçando a reunir esse material e, quando 
me dei conta, tinha construído um jeito novo, mais 
intimista, de interpretá-lo”, contou Siba.

Indo mais além, o show, que muitas vezes se 
confunde com uma conversa informal sobre pro-
cesso criativo do artista, tem um caráter de recital, 
como dito anteriormente, porém musicado de 
forma poética, muitas vezes, lírica e racional.

desse forma, músicas dos discos como “Fulo-
resta”, “Toda Vez que Eu dou Um Passo o Mundo Sai 
do Lugar”, “Violas de Bronze”, “Avante” e “ de Baile 
Solto”,  dialogam entre si costuradas pela guitarra 
ponteada de Siba e complementada pela guitarra 
de Lello Bezerra e a percussão de Mestre Nico, seus 
fiéis amigos que sobem no palco ao seu lado.

Embora o show faça um apanhado de músi-
cas, seu mais novo trabalho foi batizado de “de 
Baile Solto”, Siba retoma os ritmos da música de 
rua de Pernambuco como elemento central de 
seu trabalho. 

deixando um pouco de lado os questionamen-
tos íntimos que tanto definiram seu último disco 
(“Avante”, 2012), Siba parte da posição desprivi-
legiada que o Maracatu de Baque Solto ocupa no 

panorama cultural brasileiro para elaborar um dis-
curso poético e musical que arrisca um olhar atento 
para o que está ao seu redor, embalando rimas de 
tom político e extrapolando o contexto local que lhe 
serviu como ponto de partida. O álbum foi gravado 
nos estúdios da YBmusic, no final de 2014.

Vindo de uma família que até hoje mantém sua 
forte ligação com suas origens rurais, Siba cresceu 
entre a cidade e o interior, dois mundos que fazem 
parte de um mesmo todo. desde seus primeiros con-
tatos com as tradições da Mata Norte, começou uma 
longa história de aprendizado e colaboração, exerci-
tando ao longo dos anos os fundamentos da poesia 
ritmada para se tornar um dos principais mestres da 
nova geração do maracatu e dos cirandeiros.

Ao mesmo tempo, como líder da banda Mestre 
Ambrósio, desenvolveu um estilo musical inovador 
e singular, da qual o diálogo entre o tradicional e o 
contemporâneo, o passado e o presente, a rua e o 
palco são marcas distintas.

Após viver em São Paulo por sete anos, Siba 
voltou para Pernambuco em 2002 para começar 
a “Fuloresta”, um grupo formado por músicos tra-
dicionais de Nazaré da Mata, uma pequena cidade 
com 30 mil habitantes, distante 65km de Recife. 
Seu álbum de estreia, “Fuloresta do Samba”, foi 
gravado com uma unidade móvel perto de Naza-
ré, e lançado em 2003, seguido de apresentações 
em todo o Brasil.

Lançou em 2012 o disco solo Avante, em que 
buscou uma sonoridade mais elétrica, com pro-
dução do guitarrista Fernando Catatau, da banda 
Cidadão Instigado.

Sílvia Patriota se firma cada vez mais no ce-
nário musical da Paraíba. depois de quase esgotar 
as vendas do seu primeiro Cd solo, “Nas Asas do 
Uirapuru – Sílvia Patriota canta Otacílio Batista”, 
a intérprete tem feitos várias apresentações por 
várias cidades nordestinas, como Fortaleza-CE e 
São José do Egito-PE. Em João Pessoa, Sílvia tem 
cumprido uma agenda de shows, paralelamente, 
com os que faz no grupo de coral Voz Ativa. Nesta 
sexta-feira, às 21h, ela sobe ao palco do Café Usi-
na, da Usina Cultural Energisa.

Além das canções do pai, Otacílio Batista, 
Sílvia promete novidades em seu repertório. “Va-
mos trazer, também, composições de Rogaciano 
Leite e João Linhares. Será uma noite maravilhosa, 
caracterizada pela poesia e pela música”, adiantou 
Sílvia Patriota. Ela, também recebe como convida-
do especial, seu irmão, o poeta José Patriota.

Sílvia canta há mais de 15 anos no Coral Voz 
Ativa, onde participou do X-MPB Sesc/Banco do 
Brasil, em João Pessoa. Ela teve uma presença 
marcante no primeiro disco do Cabruêra, que leva 
o mesmo nome da banda. 

O Cd “Nas Asas do Uirupuru” é o mais signifi-
cativo e marcante trabalho de sua carreira. Todas 
as músicas do disco estão presentes no repertório 
que será apresentado nesta sexta, inclusive, “Mu-
lher, nova, bonita e carinhosa faz o homem gemer 
sem sentir dor”.

O trabalho, que traz dez canções do inesque-
cível Otacílio Batista, representa a mais impor-
tante obra musical produzida em homenagem 
ao artista, desde sua morte, em agosto de 2003. 
As músicas foram escolhidas a dedo, inclusive 
algumas nunca antes gravadas. Os arranjos são 
de João Linhares.

 

n Show de Siba 
n Onde: Centro Cultural Espaço Mundo
n Quando: Hoje
n Horário: 20h
n Entrada: R$ 20 (meia-entrada) e R$ 40 (inteira) 

Serviço

Com uma musicalidade 
que vai do coco ao blues, 
passeando por ritmos como 
o drum’n’bass, tango, fla-
menco e salsa, o compositor 
paraibano Robson Bass é a 
atração de hoje, no bar a 
Budega Arte Café, localizado 
no bairro Bancários. O show 
está previsto para começar 
às 19h. Além do artista no 
vocal, violão e gaita, a apre-
sentação conta com Alisson 
Almeida (percuteria) e tem 
participação de Diógenes 
Ferraz (integrante da banda 
Mafiota). O valor do covert 
artístico é opcional. 

O artista define seu tra-
balho como fusion music ou 
MPB contemporânea. Fruto 
de uma trajetória de mais 
de 20 anos de um trabalho 
constante de pesquisa musi-
cal. Robson Bass possui mais 
de 200 composições próprias 
– muitas delas já reunidas 
nos álbuns “Meu Remanso e 
Meu Acalento”, “Meu Des-
pertar” (ambos promocio-
nais) e “TercinaPlug” (seu 
primeiro CD profissional, 
produzido em parceria com 
Edmar Travassos). 

Uma de suas composições 
mais conhecidas é “Esquisiti-
ce”, que lhe rendeu prêmios 
de melhor música, músico 
revelação e melhor arran-
jo no Festival de Música do 
Varadouro (Femuva/2000). 
A partir desse resultado, a 
banda As Parêa, da qual fazia 
parte na época, abriu o show 
de Lenine no bar Portal das 
Cores em Intermares e foi 
convidada para dois shows 
em Pipa-RN. Em novembro 

daquele mesmo ano, Robson 
Bass se despediu da banda 
após o show de encerra-
mento do Fenarte no Espaço 
Cultural, em João Pessoa.

A mesma canção que lhe 
deu projeção na cena local 
chegou a ser tocada em rede 
nacional ao vivo pela banda 
As Bastianas durante apre-
sentação no programa “Mais 
Você”, de Ana Maria Braga, 
em 2006. No mesmo ano, 
Robson Bass abriu o show de 
Renato Teixeira, no Projeto 
Seis e Meia, no Teatro Se-
verino Cabral, em Campina 
Grande.

Robson Bass e Tercina 
Plug - Como projeto paralelo 
à sua carreira solo fundou, 
em 2009, a banda Robson 
Bass e Tercina Plug, que já 
participou de vários eventos 
como Projeto Sete Notas, do 
Sesc-CG, Circuito das Praças 
(João Pessoa) e Festival de 
Inverno de Campina Grande. 
Além dele assumindo guitar-
ra, voz, gaita e produção, a 
banda é formada por Alisson 
Almeida (bateria) e Ricardo 
Bass (baixo).

Robson Bass se apresenta 
hoje, n’A Budega Arte Café

FOTOS: Duvulgação

n Show Robson Bass
n Data: Hoje
n Hora: 19
n Local: A Budega Arte Café, Arthur 
Américo Cantalice, 197, Bancários
n Covert artístico: O valor é opcional e 
cobrado pelo sistema de ‘passar o chapéu’, 
onde o público paga o valor que puder ou 
achar que merece

n Show: Nas Asas do Uirapuru
n Artista: Sílvia Patriota (convidados)
n Local: Café Usina – Energisa
n Quando: Hoje
n Hora: 21h
n Preço: R$ 10,00

Serviço

Serviço

Filha do lendário poeta Otacílio Batista, Sílvia Patriota tem grande talento musical 

No show, Robson Bass passeia por ritmos que vão do coco ao blues

A versatilidade, a 
pesquisa e a vivência 
com as raízes populares 
são grandes diferenciais 
na carreira de Siba 

Recital 
Elétrico



Rinaldo de Fernandes participa da IV Feira 
do Livro de Limoeiro do Norte, no Ceará  

Roteiro

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 18 de novembro de 2016

 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

Literatura

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

Rinaldo de Fernandes, contis-
ta, romancista, ensaísta, antologis-
ta e professor de literatura da Uni-
versidade Federal da Paraíba, com 
14 livros publicados, será uma das 
atrações da IV Feira do Livro de 
Limoeiro do Norte, que acontece-
rá de 17 a 19 de novembro, com 
produção de Nenza Costa. Rinaldo, 
que já foi finalista do Prêmio São 
Paulo de Literatura com o roman-
ce “Rita no Pomar”, irá lançar os 
seus “Contos Reunidos” (Editora 
Novo Século) e participar de um 
bate-papo com leitores cearenses.

Limoeiro do Norte, localizada 
no Vale do Jaguaribe, no Ceará, é a 
sétima cidade em que Rinaldo de 
Fernandes lança os seus “Contos 
Reunidos”. O livro, que pode ser 
adquirido nas melhores livrarias 
e nos melhores sites de vendas, 
já foi lançado em João Pessoa, 
Campina Grande, Cajazeiras, Rio 
de Janeiro, Belo Horizonte e São 
Paulo (na Bienal do Livro).

Encontro com o Autor
Um dos pontos altos da Feira 

do Livro de Limoeiro do Norte é o 
Encontro com o Autor, que acon-
tecerá nos três dias, às 20h30, na 
Sala dos Autores, na Praça da Ma-
triz, proporcionando um contato 
direto entre o autor e seus leito-
res. A cada dia, autores convidados 
apresentam uma de suas obras e 
haverá ainda lançamentos e ses-
são de autógrafos. Na quinta-feira, 
o Encontro será com Rouxinol do 
Rinaré, autor de Jorge e Carolina, 
versão de A Viuvinha em cordel, 
e Evaristo Geraldo, autor de O 
Pescador Encantado. Neste dia ha-
verá ainda o lançamento do livro 
Histórias & Estórias, do jornalista 
Nelson Faheina.

Na sexta-feira o Encontro será 
com a escritora Arlene Holanda, 
que lança O piolho, a princesa e o 

trovador. Para a sessão de autó-
grafos estarão presentes os poetas 
Dércio Braúna, autor de Aridez 
lavrada na carne, e Alan Men-
donça, que autografa De Peixes 
e Aquários e outras obras de sua 
autoria. No último dia, os três 
autores convidados conversam 
sobre seus novos livros. São eles, 
Antônio Francisco/RN (Os animais 
tem razão), Jorge Pieiro (A Me-
nina do picolé azul) e Rinaldo de 
Fernandes (Contos Reunidos). Em 
seguida, haverá sessão de autógra-
fos com a presença dos diversos 
autores.

FOTOS: Divulgação

Biografia de um cão

Originalmente publicado 
em 1933, o livro intitulado 
Flush: uma biografia (Autêntica 
Editora, 144 páginas, R$ 58,90), 
que narra a complexa relação 
de um cão da raça Cocker 
Spaniel com sua dona, a poetisa 
Elizabeth Barrett Browning, 
escrito pela consagrada autora 
inglesa Virginia Woolf (1882 
- 1941) e ilustrado pela pre-
miada artista britânica Katyuli 
Llyod, ganhou, agora, edição de 
luxo, no Brasil, dentro da Cole-
ção Mimo. O texto se destaca 
pela maneira original, delicada e sutil com que se descreve, 
imaginariamente, os sentimentos e as sensações do cachorro. 

A nova edição de luxo é mais um livro da autora Virgínia 
Woolf lançado pela Autêntica, por meio da Coleção Mimo, 
depois de outros importantes títulos dessa escritora inglesa, 
a exemplo de Mrs Dalloway, Ao Farol e Orlando. No caso de 
Flush: uma biografia, embora seja obra de ficção, o texto se ba-
seia em alguns episódios da vida da poetisa Elizabeth Barrett 
Browning (1806-1861), mais conhecida por seu livro Sonetos 
da portuguesa (Editora Rocco, com tradução de Leonardo 
Fróes). A ideia surgiu na cabeça de Virgínia em 1931, quando, 
enquanto ela descansava do esforço dispendido na composi-
ção do livro As ondas, começou a ler as cartas de Elizabeth. 

O próprio título do livro é um exemplo da inspiração de 
Virgínia Woolf baseada em alguns episódios reais. Flush era 
o próprio nome do Cocker Spaniel que Elizabeth ganhara de 
presente, em 1841, da também poetisa Mary Russell Mitford 
(1787 - 1855). E é, justamente, a complexa relação - tal como 
imaginada por Woolf - entre Elizabeth e o cão que constitui o 
centro da narrativa da obra. Destaque-se, também, que é par-
ticularmente comovente a detalhada descrição que a autora 
faz, ao longo da trama, das sensações que chegam ao cachorro 
pelo mais agudo dos seus sentidos: o olfato, pelo qual o ani-
mal registra os cheiros, aromas e perfumes para se conectar 
com o mundo à sua volta.

No entanto, embora de forma secundária, também é 
parte integrante da narrativa do livro o envolvimento amo-
roso entre Elizabeth e o poeta Robert Browning (1812 - 
1889). Ambos se casam em setembro de 1846 e, juntos, em 
companhia do sempre fiel Flush, fogem para a Itália, onde se 
estabelecem em Florença, local de residência até a morte de 
Elizabeth.

Além de enriquecido com as belíssimas imagens criadas 
pela premiada ilustradora britânica Katyuli Lloyd, o livro 
Flush: uma biografia contém, no posfácio, um ensaio - de 
cunho mais afetivo e pessoal do que acadêmico - da brasileira 
Maria Esther Maciel, que é especialista em “Estudos animais”. 
Quanto à tradução, quem cuidou desse trabalho foi Tomaz 
Tadeu, o mesmo que realizou a tarefa para os outros livros de 
Virginia Woolf publicados pela Autêntica. 

Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com

Livro em destaque

 

Augusto Cury fala sobre o
filme “O Vendedor de Sonhos”

Psiquiatra e escritor mais lido do País na última década, Augusto Cury conta que 
está muito alegre por ter sido convidado a levar seu best-seller ‘O Vendedor de Sonhos’ 
ao cinema, com direção de Jayme Monjardim. “É mais uma oportunidade de estimular 
as pessoas a perceberem que vale a pena viver a vida, mesmo quando o mundo desaba 
sobre nós”, diz ele em vídeo de making of recém-divulgado. Para assistir, clique em  ht-
tps://youtu.be/YQku5zn40Fg

Protagonizado por Dan Stulbach, como Júlio César, e pelo ator uruguaio César 
Troncoso, como Mestre, o filme traz ainda no elenco Thiago Mendonça, Kaik Pereira, Leo-
nardo Medeiros e Mallu Valle, entre outros. O roteiro é de L.G. Bayão, com a colaboração 
de Augusto Cury e LG Tubaldini Jr.

“O Vendedor de Sonhos” chega aos cinemas em 8 de dezembro. O longa foi pro-
duzido por LG Tubaldini Jr e André Skaf (Filmland Internacional), em parceria com Warner 
Bros. Pictures e Fox International Pictures. A distribuição é da Warner Bros. Pictures e 
Fox Film do Brasil.

Cinema

ANIMAIS FANTÁSTICOS E ONDE HABITAM (EUA 
2016). Gênero: Aventura. Duração: 135 min. 
Classificação: 12 anos. Direção:  David Yates. 
Com Eddie Redmayne, Katherine Waterston, 
Dan Fogler. Sinopse: O excêntrico magizoo-
logista Newt Scamander chega à cidade de 
Nova York com sua maleta, mas Newt mal 
sabe que precisará usar suas habilidades e 
conhecimentos para capturar uma variedade 
de criaturas que acabam saindo da sua maleta. 
CinEspaço3/3D: 14h (DUB) e 16h30, 19h, 1h30 
(LEG). Manaíra5/3D: 12h, 18h (DUB) e  15h, 21h 
(LEG). Manaíra9/3D:  13h, 19h (DUB) e 16h, 
22h (LEG). Manaíra10/3D: 14h, 17h, 20h, 23h 
(LEG). Mangabeira1/3D: 13h, 16h, 19h, 22h 
(DUB). Mangabeira5/3D: 12, 15h, 18h, 21h 
(DUB). Tambiá4: 14h40, 17h40, 20h40 (DUB). 
Tambiá6/3D: 14h30, 17h30, 20h30 (DUB). 

TROLLS (EUA 2016).  Gênero: Animação. Dura-
ção: 92 min. Classificação: 12 anos. Direção: 
Mike Mitchell (V) e Walt Dohrn. Com Jullie, 
Hugo Bonemer, Hugo Gloss. Sinopse: Ramo 
parte para uma jornada de descobertas e 
aventuras ao lado de Poppy, líder dos Trolls. 
Inicialmente inimigos, conforme os desafios 

são superados eles descobrem que no fundo 
combinam. CinEspaço2: 14h, 15h40 (DUB). 
Manaíra7/3D: 12h15, 14h15, 16h50, 19h15 
(DUB). Mangabeira3: 13h30, 15h50 (DUB). 
Tambiá1: 13h30, 16h30, 18h30, 20h30 (DUB).  

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 difi-
culdades. A fim de manter a paixão pela luta, 
eles desafiam os valentões no interior do Ceará. 
Manaíra2: 19h45, 20h45. Manaíra3: 13h15, 
15h45, 18h15, 20h45. Mangabeira2:   14h, 
16h30, 19h25, 21h45. Mangabeira3: 13h30, 
15h50. Tambiá4: 14h20, 16h25, 18h30, 20h35. 

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

peculiar acaba se tornando violência dentro de 
casa. Cine Bangüê: 16h, 18h30, 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, 
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. Integrantes 
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). 

Além de lançar a obra 
“Contos Reunidos” 

(lado), Rinaldo de 
Fernandes (destaque) 

vai participar do 
Encontro com o Autor

n Evento: IV Feira do Livro de Limoeiro do Norte
n Data: 17 a 19 de novembro em Limoeiro do 
Norte/CE.
n Solenidade de abertura: Dia 17, às 20h, na 
Praça da Matriz (Praça José Osterne).
n Informações: (88) 9.9661.0512. www.facebook/
brasildedentro.com.br

Serviço



Vieira + Flotilha 
em alta-terra

n Quando: Domingo
n onde: General store
n horário: 15h
n entrada: R$ 15

Domingo

Sábado

Domingo
Mulheres negras realizam Ato Político 

Afro Cultural, hoje na capital
Abayomi - Coletivo de Mulheres Negras na Paraíba, em 
parceria com diversas organizações da sociedade civil, 
realiza hoje no Parque Solón de Lucena o Ato Político Afro 
Cultural de um ano de Marcha das Mulheres Negras. Sen-
do um movimento contra o Racismo, a Violência e presa 
pelo Bem Viver - Nenhum Direito a Menos, a atividade tem 

início às 16h. Além do ato, atrações culturais também farão parte do 
evento, como a cantora paraibana Gláucia Lima e o Coco das Manas.

A

FotoS: Divulgação

agenda
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Fim de semana
atraÇÕeS DiVerSaS

n Quando: hoje
n onde: Café empório
n horário: 21h 
n entrada: Até as 21h entrada 
franca, logo após 21h custa 
R$ 20

FeSta Urban 
– eSpecial rihanna

n Quando: Domingo
n onde: Casarão 39
n horário: 17h
n entrada: R$ 25 

milonga

n Quando: Amanhã
n onde: Café empório
n horário: 21h
n entrada: entrada grátis até 
as 20h. Das 20h às 22h custa 
R$ 15

FeSta baFo

Sábado

Hoje Hoje

pÔr Do Sol com 
SeU pereira

n Quando: Amanhã
n onde: General store 
n horário: 16h 
n entrada: R$ 10

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

l  roteiro 
Livro “Paraíba: 35 dias de vivências e experiências”, que reúne cerca de 

150 atividades criativas com foco na produção associada ao turismo, na eco-
nomia criativa e de experiência das regiões do Litoral, Brejo e Cariri paraiba-
nos, foi lançado ontem no hotel hardman, em João Pessoa. A publicação é 
resultado das ações realizadas em parceria do Sebrae Paraíba e a Associação 
de Culturas Gerais (ACG), que iniciou, em 2012, a formatação e estruturação 
das atividades criativas nos municípios de Areia, Bananeiras, Conde, Pitimbu, 
Lucena, Cabedelo, Pilões, Alagoa Grande, Boqueirão, Cabaceiras, Ingá, Guarabi-
ra, Remígio, Solânea, João Pessoa, Campina Grande, Rio Tinto, Mamanguape e 
Marcação. O livro será distribuído gratuitamente para a imprensa, os guias de 
turismo, as agências de receptivo e outros equipamentos turísticos de vários 
municípios do estado. A partir da próxima semana a Coluna “Paraíba: todos os 
cantos”, destacará os roteiros por municípios.

l  campina grande
em Campina Grande o Garden hotel 

& Resort, maior complexo hoteleiro do 
município, conta com diversas ativida-
des para crianças e adultos, a exemplo 
de brincadeiras no Parque Aquático, 
oficinas de arte, jantar temático e a 
“Fazendinha Garden”. O último espaço 
foi criado dentro do processo de rees-
truturação do hotel, que além de expor 
vários tipos de animais, proporciona 
aos hóspedes passeios de cavalos, 
charrete e local reservado para vivência 
e experiência da ordenha. O hotel tam-
bém está disponibilizando espaço para 
confraternização de final de ano e uma 
das entidades confirmadas é a Abrajet 
PB (Associação Brasileira de Jornalis-
tas de Turismo) presidida por Messina 
Palmeira, cujos jornalistas vão se con-
fraternizar nos dias 10 e 11 de dezembro 
próximo. Informações e reservas pelo 
fone: (83) 3065-4133 ou reservas@
gardenhotelcampina.com. 

l  areia 
O Restaurante Rural Vó Maria, 

um dos exemplos bem-sucedidos 
de produção associada ao turismo 
na Paraíba, desenvolvido na Comu-
nidade Chã de Jardim, localizada na 
zona rural do Município de Areia, está 
oferecendo pacotes para as confra-
ternizações de final de ano. Na pro-
gramação, além da deliciosa culinária 
regional servida no almoço e jantar, 
também consta o Piquenique na Mata 
e o Pôr do Sol de Maria. As ações de 
estruturação das atividades criativas 
na Comunidade Chã de Jardim co-
meçaram em 2012 com a adesão da 
Associação para o Desenvolvimento 
Sustentável da Comunidade Chã de 
Jardim (Adesco), liderada por Luciana 
Balbino. Informações: (83) 98826-
8208 (83) 99998-2597 ou no email 
lucbalbino@yahoo.com.br. 

l  pilões  
O Município de Pilões é rodeado de 

montanhas que oferece várias alternati-
vas de trilhas por paisagens belíssimas, 
com direito a banho de cachoeira em 
diversos locais, a exemplo da Cachoeira 
de Ouricuri que fica dentro de uma flo-
resta - resquício da exuberante Mata 
Atlântica. Belas cascatas completam 
a obra esculpida pela natureza nesta 
região. A água do Rio Araçagi corre por 
entre árvores e rochedos, formando 
um conjunto de corredeiras de beleza 
inconteste. A força das águas produz 
outro atrativo interessante: as fendas 
nas rochas do leito do rio, por onde po-
demos mergulhar em um local e sairmos 
em outro. A cachoeira fica a pouco mais 
de 5 km do Centro de Pilões (na PB 
077) dos quais 4 km são de estradas 
asfaltadas. 

l  Show 
Um dos espetáculos mais aclamados da 

música brasileira, o Grande encontro está de 
volta. elba Ramalho, Geraldo Azevedo e Alceu 
Valença unem seus talentos novamente em 
cena na turnê comemorativa dos 20 anos do 
show, que passa por João Pessoa no próxi-
mo dia 26 na Domus hall. O Grande encontro 
apresenta novidades em sua atual edição. Se 
o show original possuía um formato acústico, 
com versões que recriavam a mística do can-
cioneiro com intimismo e delicadeza, o novo 
espetáculo incorpora uma sonoridade elétrica 
e percussiva. esbanja energia sem perder a 
ternura. No repertório, entre trios, duetos e 
momentos solos, os clássicos que todo mundo 
quer ouvir: “Anunciação”, “Banho de Cheiro”, 
“Dia Branco”, “Tropicana”, “Moça Bonita”, “Ca-
ravana”, “Belle de Jour”, “Canção da Despedida”, 
“Coração Bobo”, “Táxi Lunar”, “Ciranda da Rosa 
Vermelha”, “Bicho de Sete Cabeças” e tantas 
mais. Os ingressos estão à venda nas bilhete-
rias da Domus hall e no site Ingresso Rápido 
(www.ingressorapido.com). 

FotoS: teresa Duarte



O ex-governador An-
thony Garotinho, preso pela 
Polícia Federal, permanece 
internado na unidade coro-
nariana do Hospital Munici-
pal Souza Aguiar, no centro 
do Rio, em monitoramento 
intensivo. Garotinho deu en-
trada às 18h de quarta-feira 
(16), com um quadro de do-
res no peito e alteração da 
pressão arterial e dos bati-
mentos cardíacos.

De acordo com nota divul-
gada na tarde de ontem pela 
Secretaria Municipal de Saúde, 
os dois eletrocardiogramas e 
os exames laboratoriais feitos 
no paciente indicaram a ne-
cessidade de um ecocardiogra-
ma de esforço, feito na manhã 
dessa quinta-feira. Durante 
o exame, o paciente relatou 
dor intensa sugestiva de an-
gina (dor no peito causada 
pelo enfraquecimento dos 
músculos do coração).

Ainda segundo a nota, 
pelo protocolo da Socieda-

de Brasileira de Cardiologia 
(SBC), há indicação para exa-
me de cateterismo para inves-
tigação de obstrução das ar-
térias coronárias. O exame foi 
agendado para segunda-feira 
(21), no Instituto Estadual de 
Cardiologia Aloysio de Castro. 

Garotinho é acusado de 
compra de votos na eleição 
municipal de Campos dos 
Goytacazes, onde ele é secre-
tário municipal de governo 
e sua esposa, a também ex-
governadora Rosinha Garo-
tinho, é a atual prefeita. Os 
dois são suspeitos de usar o 
programa municipal Cheque-
Cidadão com fins eleitorais.

Relatório sobre
Liberdade Religiosa
alerta para extremismo
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Político chegou a
receber mesada de até
R$ 500 mil de construtora

PF prende ex-governador Sérgio Cabral
Rio de janeiRo

Vinícius Lisboa
Da Agência Brasil 

Paulo Virgílio
Da Agência Brasil 

Carolina Gonçalves
Da Agência Brasil 

Preso ontem pela Po-
lícia Federal, na Operação 
Calicute, o ex-governador 
do Rio de Janeiro, Sérgio 
Cabral, teria recebido propi-
na de construtoras em seus 
dois mandatos, entre 2007 
e 2014, afirmaram a Polícia 
Federal, a Receita Federal e 
o Ministério Público Federal. 
Segundo as investigações, o 
ex-governador chefiava um 
esquema de corrupção que 
cobrou propina de constru-
toras, lavou dinheiro e frau-
dou licitações em grandes 
obras no estado realizadas 
com recursos federais.

De acordo com Minis-
tério Público Federal, Sér-
gio Cabral chegou a receber 
R$ 350 mil de “mesada” da 
Andrade Gutierrez e R$ 200 
mil da Carioca Engenharia 
que, no segundo mandato, 
aumentou o pagamento para 
R$ 500 mil.

As investigações come-
çaram em julho, a partir de 
informações colhidas em 
acordos de delação premia-
da de executivos da Andrade 
Gutierrez e da Carioca En-
genharia. A PF e o MPF se 
concentraram na apuração 
de irregularidades em três 
obras, cada uma orçada em 
mais de R$ 1 bilhão: a refor-
ma do Maracanã para a Copa 
de 2014, o Programa de 
Aceleração do Crescimento 
(PAC) Favelas e o Arco Me-
tropolitano. A força-tarefa 
da Lava Jato em Curitiba, 
por sua vez, investigou a 
contratação da Andrade Gu-
tierrez para a obra de terra-
planagem do Complexo Pe-

troquímico do Estado do Rio 
de Janeiro (Comperj).

Segundo a apuração, 
a propina de 5% sobre as 
obras era paga em espécie. 
Havia ainda uma “taxa de 
oxigenação” de 1% para ope-
radores do esquema. Com 
esses valores, os investiga-
dores afirmam que chega a 
R$ 224 milhões a propina 
paga nas três obras investi-
gadas pela força-tarefa no 
Rio de Janeiro, e a R$ 2,7 mi-
lhões, que foi objeto da apu-
ração em Curitiba.

Todo o dinheiro era mo-
vimentado em espécie e era 
ocultado com a compra de 
obras de arte, objetos de luxo, 
barcos e roupas, além da rea-
lização de consultorias fictí-

cias. Entre os integrantes da 
quadrilha, estariam o amigo 
de infância de Cabral, Luiz 
Carlos Bezerra, e o marido de 
uma prima de primeiro grau, 
Carlos Miranda, que, segundo 
a força-tarefa, seriam respon-
sáveis por receber o dinheiro 
na sede das empreiteiras.

Em troca do dinheiro, as 
empreiteiras tinham sua par-
ticipação garantida em obras 
por meio de fraudes nas lici-
tações. O MPF e a PF afirmam 
que, além de Cabral, partici-
pavam do esquema o secretá-
rio de obras, Hudson Braga, e 
de governo, Wilson Carlos.

A Operação Calicute, 
que é um desdobramento 
da Lava Jato, cumpriu on-
tem dez mandados de prisão 

e duas pessoas não foram 
encontradas em casa. Há 
ainda 14 mandados de con-
dução coercitiva, incluindo 
a ex-primeira-dama Adriana 
Ancelmo, e 38 mandados de 
busca e apreensão Decisões 
judiciais da 7ª Vara Criminal 
do Rio de Janeiro e da 13ª 
Vara Criminal de Curitiba 
também determinaram o se-
questro e arresto de bens de 
Cabral e mais 11 pessoas fí-
sicas e 41 pessoas jurídicas.

Segundo a Polícia Fede-
ral, o ex-governador será en-
caminhado para o Complexo 
Penitenciário de Bangu.

A Agência Brasil entrou 
em contato com a assessoria 
de Cabral, mas não recebeu re-
torno até a publicação do texto. 

Victor Rezende
Da Agência Estadol

A prisão do ex-go-
vernador do Rio de 
Janeiro Sérgio Cabral 
(PMDB) pela Polícia Fe-
deral repercutiu em al-
guns dos principais veí-
culos de comunicação do 
mundo. Cabral foi preso 
por suspeita de coman-
dar um esquema que 
teria desviado ao menos 
R$ 220 milhões.

A rede de TV britâ-
nica BBC afirmou que 
Cabral é um dos políticos 
de alto escalão do Brasil 
que foi preso nos últimos 
meses. A BBC também 
disse que o ex-presidente 
Lula também está envol-
vido na mesma operação 
que prendeu Cabral. A 
rede de TV também cita 
outros nomes que foram 
envolvidos na Lava Jato, 
como o ex-tesoureiro do 
Partido dos Trabalhado-
res, João Vaccari Neto, 
e o empresário Marcelo 
Odebrecht.

O jornal britânico 
The Guardian afirmou 
que a prisão do ex-go-
vernador do Rio tem re-
lação com o projeto da 
Copa do Mundo do Bra-
sil, em 2014. Segundo o 
Guardian, Cabral foi a 
figura mais importante 
da política do Rio na dé-
cada passada.

O El País, por sua 
vez, destacou que Cabral 
foi preso com pouco mais 

de 24 horas de diferença 
para Anthony Garotinho, 
detido ontem. Os dois 
são ex-governadores do 
Rio. A publicação espa-
nhola ressalta que as 
prisões aconteceram em 
um momento de “gra-
víssima crise econômica” 
no Estado, e cita os pro-
testos na capital flumi-
nense de ontem à tarde, 
contra as medidas de 
corte de gastos propos-
tas pelo governador Luiz 
Fernando Pezão.

O argentino Clarín 
também repercutiu a 
prisão de Cabral e ressal-
tou que o ex-governador 
do Rio é integrante do 
PMDB, mesmo partido 
do presidente Michel Te-
mer. O Clarín também 
afirmou que Cabral, que 
foi eleito em 2006 e ree-
leito em 2010, renunciou 
ao cargo em 2014, após 
denúncias de corrupção 
serem divulgadas.

Já o jornal america-
no The Wall Street Jour-
nal repercutiu a fala do 
presidente Michel Temer, 
que disse apoiar a inde-
pendência do Judiciário 
no Brasil. A publicação 
também ressalta que a 
prisão veio em um mo-
mento “amargo” para os 
moradores do Rio de Ja-
neiro, que decretou “es-
tado de calamidade” este 
ano e propôs “medidas 
de austeridade drásticas” 
para tentar desafogar as 
contas públicas.

Imprensa internacional 
destaca prisão no Rio

Acusado pela 
compra de
votos em 
Campos, 
Garotinho foi 
preso pela PF

Garotinho permanece 
internado e fará exame

SoB CUSTÓdia

Antes mesmo do início 
da sessão que já estava atra-
sada por mais de uma hora, 
o relator do projeto das me-
didas contra a corrupção 
(PL 4850/16), Onyx Loren-
zoni (DEM-RS), anunciou 
que o dia seria dedicado à 
discussão de seu parecer e 
que a votação ficaria para 
a próxima terça-feira (22). 
Lorenzoni garantiu que não 
foi sua a decisão de retirar 
a Medida 18 – que permitia 
que juízes e procuradores 
respondessem por crime de 
responsabilidade em situa-
ções como abuso de poder 
ou falta de decoro – e afir-
mou que não há qualquer 
proposta sendo discutida 
para que o tema volte a fazer 
parte do parecer.

“Como a proposta estava 
muito aberta e poderia dar 
curso a manobras de parte do 
Congresso, de calar e confron-
tar magistrados e procurado-
res, aceitamos a argumenta-
ção e retiramos”. Segundo o 
relator, neste momento não 
existe texto negociado. “Até 

este momento, a relatoria não 
tem texto que permita traba-
lhar com ele. Hoje são as 17 
medidas”, disse.

Foi um apelo de outros 
integrantes que suscitou a 
possibilidade de crimes de 
responsabilidade para essas 
categorias serem novamen-
te incluídos na proposta, de 
acordo com o presidente da 
comissão especial criada em 
junho deste ano. O deputado 
Joaquim Passarinho (PSD-PA) 
afirmou que “a grande maio-
ria dos deputados solicitou 
ao relator que incluísse o 
texto novamente”, mas que 
não tenha um tom agressi-
vo.  “Os procuradores são 
fundamentais [no combate 
à corrupção]. Não podemos 
criminalizá-los, mas é fato 
que hoje eles estão acima da 
lei normal. São pontos que 
podemos conciliar tendo in-
teligência”, afirmou.

Diferentemente do re-
lator, o presidente do cole-
giado afirmou que, ainda 
que não seja formal, há uma 
proposta esboçada que tra-
taria desse tipo de respon-
sabilização de forma mais 
pontual, tipificando os cri-

mes de responsabilidade e 
as consequências para es-
sas duas categorias. “Hoje, 
se fica comprovado que um 
juiz vendeu sentença, ele é 
julgado pelo Conselho Na-
cional de Justiça, agora ele 
é julgado como políticos, 
prefeitos, como qualquer 
um que cometeu crime de 
corrupção. Não estamos 
legislando para funcioná-
rio público e políticos, mas 
estamos legislando para 
agentes públicos. Entende-
mos que quem recebe salá-
rio público tem que estar na 
mesma lei”, acrescentou.

Caixa dois
Sobre uma possível 

anistia de crimes de caixa 
dois praticados antes da 
aprovação da lei anticorrup-
ção, Passarinho assegurou 
que não há possibilidade de 
essa previsão ser incluída no 
texto da comissão especial.

“Não há espaço e ne-
nhuma movimentação para 
isso. Aqui só temos emenda 
supressiva. Não temos aglu-
tinativas. Se houver alguma 
tentativa, aqui não será. Não 
tem espaço, nem no Regi-

mento [Interno} nem na 
comissão que não pretende 
mexer”, afirmou.

Desde que decidiu in-
cluir a criminalização dessa 
prática no texto, o relator 
tem reiterado que a propos-
ta já estava no original apre-
sentado pelo Ministério Pú-
blico e apoiado por milhões 
de brasileiros. Segundo ele, 
da forma como foi previsto 
em seu parecer não existe 
anistia para crimes pratica-
dos até a nova lei, caso seja 
aprovada dessa maneira. “O 
nosso dever era dar con-
sequência às dez medidas 
onde já havia a criminaliza-
ção do caixa dois, com res-
ponsabilização do receptor, 
e incluímos pela primeira 
vez também o doador, com 
pena dura e não apenas no 
período eleitoral. Incluímos 
a responsabilização de agen-
tes partidários e partidos po-
líticos. Não mexemos no Có-
digo Eleitoral, no Artigo 354 
[que tratava sobre a prática 
sem mencionar a nomen-
clatura]. Acrescentamos o 
Artigo 354-A, qualificamos e 
especificamos o crime”, rei-
terou Lorenzoni.

Medidas anticorrupção: votação só terça
CÂMaRa doS dePUTadoS

FoTo: Fernando Frazão/Agência Brasil

O ex-governador Sérgio Cabral é levado pela PF depois de ter sido preso na Operação Calicute
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Tensão entre nação e 
globalização aumenta

A eleição de Donald Trump à presidência dos EUA 
é o fato recente mais impactante do aumento da tensão 
entre nação e globalização, processo que remete ao con-
ceito de desglobalização e aos desdobramentos da crise 
financeira de 2008. Até então, a decisão do Reino Unido 
de sair da União Europeia (UE), tomada no referendo 
de junho desse ano, era o acontecimento ímpar dessa 
tensão. Duas pátrias do liberalismo, ideologia de origem 
anglo-saxã, em cujos territórios habitam imigrantes de 
todo o mundo, afirmam valores políticos nacionalistas 
insolidários, aparentemente incomuns em suas políticas 
internas (mesmo não ignorando o combate ao terroris-
mo), embora não nas externas.

O posicionamento da nação diante dos passivos 
da globalização para os cidadãos é a clivagem-chave 
por trás das vitórias do Brexit e de Trump. Ambas as 
decisões resultaram de processos democráticos dispu-
tadíssimos, que dividiram os respectivos países, com 
vencedores e vencidos tendo ficado muito próximos 
do empate na contagem de votos. Aliás, nos EUA, pelo 
sufrágio direto, Hillary Clinton venceu, mas não nos 
votos no colégio eleitoral. No Reino Unido, a saída da UE 
ganhou por 52% a 48%.

As posições ganhadoras nesses dois países-mem-
bros do seleto G7 (grupo das principais democra-
cias industrializadas) foram lideradas por políticos 
comprometidos com uma ideologia conservadora, 
nacionalista de direita, xenófoba, de apelo populista 
e componentes racistas. Além disso, antes de vencer, 
Trump chegou a pôr em dúvida o tradicional res-
peito ao compromisso democrático com o resultado 
do pleito, se não lhe fosse favorável. Na liderança do 
polo vencido, estava o espectro ideológico globalista, 
sob hegemonia das finanças, encarnado, nos EUA, na 
candidatura de Hillary Clinton e, no Reino Unido, na ala 
mais de centro do Partido Conservador, representada 
pelo ex-primeiro-ministro David Cameron, defensor, 
sem êxito, da permanência do país na mais avançada 
instituição de integração regional do mundo, à qual 
opuseram-se seus correligionários mais extremados, 
como Boris Johnson, que se coalizou a Nigel Farage, 
líder de extrema-direita do minúsculo, mas estridente 
Partido da Independência do Reino Unido, que chega 
a questionar a ocorrência do Holocausto. Ou seja, do 
interior das duas tradicionais agremiações políticas de 
direita dessas duas potências capitalistas com sistemas 
bipartidários emergiu uma extrema-direita naciona-
lista, ou algo próximo disso, com respaldo eleitoral 
majoritário.

Tanto nos EUA como no Reino Unido, entre os 
principais passivos da globalização, que tem na inte-
gração regional uma de suas características, estão a 
imigração, a perda de postos de trabalho na indústria 
nas áreas chamadas, nos EUA, de “rust belt” (cinturão de 
ferrugem) e os déficits comerciais e de conta-corrente. 
Veja-se, por exemplo, o documentário “Roger e Eu”, de 
Michael Moore, lançado em 1989. Alguns setores da 
indústria inglesa também enfrentam, há tempo, tendên-
cias de declínio. Esses fatores vêm pressionando, nas 
décadas recentes, a favor do aumento da desigualdade e 
da decadência econômica de algumas regiões. A capaci-
dade de o Estado fomentar o pleno emprego e o bem-es-
tar é posta em xeque. O populismo da direita xenófoba 
explora essas fraquezas, colocando-se como alternativa 
ao globalismo dos centros financeiros de Wall Street e 
da City of London.

Nas pátrias-mães dos mercados livres e da estabili-
dade político-institucional, metade ou mais dos cidadãos 
que foram às urnas das eleições presidenciais nos EUA 
ou do referendo britânico, insatisfeitos com os resulta-
dos das políticas neoliberais sobre suas condições de 
vida, passaram por cima das lideranças partidárias tra-
dicionais e se coalizaram com políticos “não políticos”, 
caso de Trump, um outsider que venceu as primárias do 
Partido Republicano, ou com líderes menos graduados 
na hierarquia partidária, como Boris Johnson, do Partido 
Conservador, que, no entanto, tal qual o bilionário norte
-americano, também teve importante atuação nos meios 
de comunicação antes de ingressar na carreira política 
e tornar-se prefeito de Londres. Além da tensão entre 
nação e globalização, há outra entre partidos e eleitores, 
responsável pela crise da democracia representativa, 
que se expressa no absenteísmo eleitoral, na desconfian-
ça em relação às instituições políticas, no populismo de 
extrema-direita etc.

Orçamento aprova relatório com 
ampliação de arrecadação para 2017
R$ 3,1 bilhões vão para 
estados e municípios por 
determinação constitucional

A Comissão Mista de 
Planos, Orçamentos Públicos 
e Fiscalização (CMO) apro-
vou, ontem, o relatório da 
receita orçamentária para 
2017 com elevação da arre-
cadação federal em R$ 13,2 
bilhões, totalizando R$ 1,407 
trilhão. A proposta orçamen-
tária original (PLN 18/16) 
previa R$ 1,393 trilhão. O pa-
recer foi feito pelo deputado 
Daniel Vilela (PMDB-GO).

Do acréscimo aprovado, 
R$ 10,1 bilhões representam 
receita para o Governo Fede-
ral. Os outros R$ 3,1 bilhões 
vão para estados e municí-
pios por determinação cons-
titucional.

Os R$ 13,2 bilhões vêm 
da previsão de arrecadação 
com a reabertura do prazo 
de regularização de ativos 
não declarados movimenta-
dos por brasileiros no exte-
rior, a chamada repatriação. 
O relator, deputado Daniel 
Vilela, não reestimou os de-
mais tributos federais por 
considerar que eles foram 
“adequadamente projetados 
pelo governo”.

Essa receita extra é cha-
mada de receita condiciona-
da, pois ainda depende de 
aprovação de proposta em 
tramitação no Congresso Na-
cional.

A próxima fase da tra-
mitação da proposta orça-
mentária é a apresentação 
do relatório preliminar pelo 
senador Eduardo Braga 
(PMDB-AM). O relatório de-
verá indicar como a receita 
líquida de R$ 10,1 bilhões 
será utilizada nas dotações 
orçamentárias.

O texto também precisa-
rá indicar as condições, res-
trições e limites que deverão 
ser obedecidos pelos 16 re-
latores setoriais e pelo rela-
tor-geral no remanejamento 
e cancelamento das dotações 
da proposta orçamentária.

Da Agência Brasil

Daniel Isaia 
Da Agência Brasil

O doleiro Alberto Youssef, preso 
há quase três anos por crimes apu-
rados na Operação Lava Jato, dei-
xou ontem a carceragem da Polícia 
Federal (PF) em Curitiba (PR). No co-
meço da tarde, ele foi levado à sede 
da Justiça Federal do Paraná (JFPR) 
para colocar a tornozeleira que lhe 
permitirá cumprir prisão domiciliar 
pelos próximos quatro meses.

A progressão da pena de Youssef 
é consequência do acordo de dela-
ção premiada que ele firmou com o 
Ministério Público Federal. Em tro-
ca dos depoimentos que ajudaram 
a elucidar o esquema criminoso na 
Petrobras, o doleiro ganhou o di-
reito de cumprir prisão fechada por, 
no máximo, três anos. Ele já foi con-
denado em nove processos a penas 
que chegam a 121 anos e 11 meses 
de prisão.

No dia 17 de março do ano que 

vem, Youssef poderá retirar a tor-
nozeleira e progredir para o regime 
aberto. Caso cometa qualquer crime 
dentro dos próximos 10 anos, ele irá 
responder integralmente por todos 
os processos que foram abertos con-
tra ele.

Restrições
Nos próximos quatro meses, Al-

berto Youssef poderá deixar o imó-
vel onde reside apenas para reali-
zar sessões de fisioterapia, já que é 
portador de uma doença cardíaca 
crônica. Em casa, o doleiro poderá 
receber apenas visitas que estive-
rem previamente cadastradas junto 
à Justiça.

A tornozeleira utilizada na pri-
são domiciliar utiliza um GPS e 
transmissão de dados pela rede de 
telefonia celular. A tecnologia per-
mite monitorar em tempo real a lo-
calização do apenado para garantir 
que ele está cumprindo as restrições 
determinadas pelo juiz.

Doleiro Alberto Youssef deixa 
a carceragem em Curitiba 

de vOLTA pARA CAsA

FOTO: Lula Marques

O doleiro Alberto Youssef passa a cumprir prisão domiciliar por 4 meses, usando tornozeleiras

André Richter 
Da Agência Brasil

O Supremo Tribunal Fe-
deral (STF) decidiu ontem que 
o Governo Federal deve pagar 
imediatamente indenizações a 
pessoas que ganharam repara-
ções financeiras por terem sido 
reconhecidas como anistiadas 
políticas.

Por unanimidade, seguin-
do voto do relator, Dias Toffoli, 
a Corte entendeu que a União 
não pode deixar de incluir o 
valor da reparação na previsão 
orçamentária do ano seguinte 

ao reconhecimento do benefí-
cio. O entendimento foi segui-
do pelos ministros Edson Fa-
chin, Teori Zavascki, Luiz Fux, 
Ricardo Lewandowski, Marco 
Aurélio, Celso de Mello e pela 
presidente do STF, Cármen Lú-
cia.

A reparação financeira a 
anistiados políticos está pre-
vista na Lei 10.559/2002, nor-
ma que prevê o pagamento do 
benefício em 60 dias. No en-
tanto, vários anistiados recor-
reram à Justiça por não terem 
conseguido receber os valores. 
A União alega que os benefícios 

Indenização deve ser paga imediatamente
pARA ANIsTIAdO pOLíTICO

precisam estar previstos no Or-
çamento para serem pagos.

O Supremo julgou o caso 
de um ex-cabo da Aeronáutica, 
que recebeu anistia do gover-
no federal em 2004, mas não 
conseguiu receber o valor to-
tal da indenização, estimada 
em R$ 187 mil, porque o mon-
tante não foi previsto no Orça-
mento federal.

Anistiados
A Associação Brasileira 

de Anistiados Políticos (Abap) 
sustentou que o pagamento 
da indenização é uma forma 
de o Estado reparar os danos 
causados aos anistiados, “uma 
espécie de perdão” pelos atos 
violentos praticados, “o que 
está previsto em lei”.

De acordo com o advo-
gado Marcelo Pires Torreão, 
representante da associação, a 
anistia “não é um favor do Es-
tado”.

“A anistia não é um favor 
do Estado, é uma justa repa-
ração pelos graves danos que 
causou. Pessoas perderam seus 
sonhos, seus empregos, seus 
anos de permanência no Brasil, 
suas famílias e suas próprias 
vidas para um bem maior, a 

democracia. Hoje nós podemos 
ter manifestações livres na rua, 
podemos ter um Judiciário in-
dependente e uma imprensa 
com ampla liberdade porque 
essas pessoas se dedicaram 
por nós.”

AGU
No julgamento, a Advoca-

cia-Geral da União (AGU) sus-
tentou que o pagamento das 
indenizações somente pode ser 
feito se os valores estiverem 
previstos no Orçamento. Além 
disso, o órgão afirmou que a 
concessão do benefício ao ex-
-cabo está em investigação por 
suspeita de fraude.

Segundo a AGU, em 2011 
foi aberto um procedimento 
para investigar suspeitas de 
fraudes em cerca de 75% da 
concessão dos benefícios. Con-
forme dados da Advocacia, em 
2015, os valores retroativos 
de anistiados que pediram in-
denização somaram R$ 535 
milhões, sendo que a previsão 
orçamentária foi de R$ 35 mi-
lhões. Para 2016, R$ 37 mi-
lhões estão previstos para o 
pagamento das indenizações. 
Segundo o órgão, R$ 75 bilhões 
já foram pagos a anistiados.



UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 18 de novembro de 2016

Mundo
15

Relatório aponta ação sangrenta 
do extremismo religioso no mundo
A ameaça do Islamismo 
militante é sentida em 
mais de 20% de 196 países

Nunca o fundamenta-
lismo religioso foi tão letal 
como agora no planeta. É o 
que afirma o Relatório so-
bre Liberdade Religiosa no 
Mundo, divulgado ontem, 
em Portugal, pela Funda-
ção AIS (Ajuda à Igreja que 
Sofre), organização vincula-
da à Santa Sé que tem por 
objetivo apoiar projetos de 
cunho pastoral em países 
onde a Igreja Católica está 
em dificuldades.

Segundo o documento, 
a ameaça do Islamismo mi-
litante pode ser sentida em 
mais de 20% dos 196 países 
analisados. Ou seja, pelo me-
nos um em cada cinco países 
viveram incidentes violen-
tos, inspirados pela ideo-
logia islâmica extremista, 
incluindo pelo menos cinco 
nações da Europa Ocidental 
e 17 da África.

O estudo concluiu ainda 
que, em algumas regiões do 
Oriente Médio, que incluem 
o Iraque e a Síria, o chamado 
“hiper-extremismo” está eli-
minando todas as formas de 
diversidade religiosa. Esse 
fenômeno de radicalização 
intensificada se caracteri-
za por um sistema radical 
de lei e governo; tentativas 
sistemáticas de aniquilar 
todos os grupos que não se 
conformam à sua perspec-
tiva; tratamento cruel das 
vítimas; uso de redes sociais 
para recrutar seguidores e 
intimidar  opositores atra-
vés da exibição de violência 
extrema; impacto global, 
tornado possível através de 
grupos extremistas filiados 
e de redes de apoio em vá-
rios continentes.

Entre os países anali-
sados, 38 revelaram provas 
inequívocas de violações 
significativas da liberdade 
religiosa, 23 foram incluídos 

na categoria ‘perseguição’ e 
15, na categoria ‘discrimi-
nação’. Desde que o último 
relatório, publicado há dois 
anos, a situação da liberda-
de religiosa piorou clara-
mente no caso de 14 países 
(37%), com 21 deles (55%) 
sem sinais de melhora. Ape-
nas em três países (8%) a si-
tuação melhorou significati-
vamente: no Butão, no Egito 
e no Catar.

De acordo com o relató-
rio, o extremismo islâmico 
ameaça à liberdade religiosa 
e revela-se como a principal 
causa de perseguição em 
muitos casos. Dos 11 países 
apresentados como tendo 
piorado no aspecto “perse-
guição”, nove estiveram sob 
pressão extrema desta vio-
lência islamita (Bangladesh, 
Indonésia, Quênia, Líbia, Ní-
ger, Paquistão, Sudão, Tan-
zânia e Iêmen). E dos 11 paí-
ses com níveis consistentes 
de perseguição, sete enfren-
tam problemas em relação 
ao Islamismo (Afeganistão, 
Iraque, Nigéria, Territórios 
Palestinos, Arábia Saudita, 
Somália e Síria).

Para os autores do re-
latório, “a emergência deste 
hiper-extremismo, visível 
também em atos de pura 
selvageria, denota inten-
ções genocidas, que já foram 
denunciadas pelas Nações 
Unidas e pelo parlamento de 
diversos países”.

Outra consequência do 
fundamentalismo religio-
so, segundo o documento, 
tem sido o enorme aumento 
do número de refugiados, 
atualmente estimados em 
cerca de 65,3 milhões, se-
gundo a ONU.

O Relatório sobre Liber-
dade Religiosa no Mundo, 
que avalia questões relacio-
nadas com a liberdade re-
ligiosa, é elaborado a cada 
dois anos e está na 13ª edi-
ção. É produzido por uma 
equipe de especialistas (aca-
dêmicos, religiosos e jorna-
listas), e avaliou o período 
de junho de 2014 a junho 
deste ano.

Marieta Cazarré
Da Agência Brasil 

Da Agência Estado

Berlim (AE) - O presi-
dente dos Estados Unidos, 
Barack Obama, e a chanceler 
da Alemanha, Angela Merkel, 
fizeram uma reunião em Ber-
lim e conversaram sobre a 
cooperação entre Alemanha e 
EUA no futuro, com o governo 
Trump, globalização e movi-
mentos populistas que estão 
ganhando fôlego no Ocidente.

 “O que nos une é a con-
vicção comum de que a glo-
balização precisa ser definida 
humana e politicamente”, dis-
se Merkel. De acordo com a 
chanceler, a Alemanha “conti-
nuará a cooperar com os EUA 
sob nova administração”.

Obama disse que ele e 
Merkel discutiram sobre uma 
maneira de aliviar as desigual-
dades econômicas e sobre me-
didas como o Acordo Climá-
tico de Paris e o tratado para 

restringir o programa nuclear 
do Irã. Os dois também con-
cordaram em manter sanções 
contra a Rússia devido à inter-
venção de Moscou na Ucrânia.

Sobre o seu sucessor, Do-
nald Trump, Obama afirmou 
que espera que o presiden-
te eleito dos EUA adote uma 
“abordagem construtiva” com 
a Rússia para que haja coo-
peração em questões que os 
dois países concordam. No 
entanto, Obama ressaltou que 
os EUA devem estar dispostos 
a enfrentar Moscou em ques-
tões nas quais os dois países 
divergem.

Merkel disse que irá 
trabalhar ao lado de Trump, 
com base nos “valores da de-
mocracia, da liberdade e do 
respeito à lei e à dignidade 
humana, independentemente 
da origem, da cor da pele, da 
religião, gênero, orientação 
sexual ou visão política”.

Obama e Angela Merkel 
discutem cooperação

AlEmAnhã

Da Agência Ansa 

Ao lado do patriarca da Igreja 
Assíria do Oriente, Gewargis III, o 
papa Francisco implorou pelo fim 
dos conflitos que atingem o Iraque 
e a Síria há mais de cinco anos.

“Imploro pelo fim da violência 
horrível dos sangrentos conflitos, 
que nenhuma motivação pode jus-
tificar ou permitir [...] contra milha-
res de crianças inocentes, mulheres 
e homens”, disse o pontífice lem-
brando dos “nossos irmãos e irmãs 
cristãos, além de diversas minorias 
religiosas e étnicas, que infelizmen-
te se habituaram a sofrer cotidiana-
mente grandes provações”.

Esse é mais um dos apelos do lí-
der católico para o fim da violência 
no Oriente Médio. Em setembro, 
ao condenar a série de ataques, o 
papa destacou que os responsáveis 
pelos bombardeios deverão prestar 
contas de seus atos diante de Deus.

Por sua vez, o líder máximo da 
Igreja Assíria sugeriu “a convoca-
ção de um encontro internacional 
de todos os patriarcas e primazes 
das igrejas apostólicas a fim de es-
tudar e entender como e porque 
similares e inúmeras tragédias es-
tão ocorrendo na região do Orien-
te Médio”.

“Como todos bem sabemos, a 
condição das nossas antigas comu-
nidades cristãs no Iraque provocou 
o deslocamento forçado de milha-
res de pessoas: mulheres, crianças 
e idosos que deixaram as suas ca-
sas e continuam a mudar-se inces-
santemente, de cidade em cidade, 
de vilarejo em vilarejo, em busca 
de uma vida segura”, acrescentou 
Gewargis III.

A Igreja Assíria do Oriente tem 
várias denominações e se aproxima 
da Igreja Católica desde o pontifi-
cado de João Paulo II. Com cerca de 
400 mil seguidores, foi criada com 

base na antiga Babilônia e nos pre-
ceitos de São Tomé.

Crueldades
Após o encontro com o líder 

dos assírios, o papa Francisco se 
reuniu com membros da Organi-
zação Não Governamental católica 
Caritas e disse que o que ocorre na 
Síria, tanto pelo lado dos extremis-
tas como dos países que bombar-
deiam a nação, é um “laboratório 
de crueldades”.

“Pensemos na Síria. Entraram 
tantos ali. As potências internacio-
nais, gente da Síria, mas cada um 
pensa só em seu interesse, nenhum 
busca a liberdade de um povo. Não 
há amor, não há ternura. Há cruel-
dade, pois onde não há ternura há 
sempre crueldade e o que ocorre 
hoje na Síria é crueldade, um la-
boratório de crueldades”, disse o 
papa aos líderes da entidade assis-
tencialista.

Papa implora pelo fim de conflitos

Da Agência Estado

Seul (AE) - O Parlamen-
to da Coreia do Sul aprovou 
ontem uma lei que permite 
que um promotor especial 
investigue o escândalo de 
corrupção que ameaça a pre-
sidente Park Geun-hye. A As-
sembleia Nacional, contro-
lada pela oposição, também 
votou por uma investigação 
parlamentar de alegações de 
que Park permitiu que uma 
amiga próxima manipulasse 
o poder e conseguisse muito 
dinheiro com isso.

 A lei sobre a investiga-
ção independente foi aprova-
da por 196 votos a 10, com 
14 abstenções na assembleia 
de 300 cadeiras. Ela passou 
no momento em que promo-
tores preparam-se para acu-

sar formalmente a amiga de 
Park até o domingo. Promo-
tores tentam interrogar Park 
nesta semana, mas o advoga-
do dela pediu mais tempo.

 Uma investigação inde-
pendente pode elevar a pres-
são sobre Park, que enfrenta 
pedidos da oposição para 
que renuncie. Os partidos da 
oposição, porém, também re-
lutam em pressionar por um 
impeachment, pois temem 
perder votos entre os mais 
conservadores e que isso 
gere um impacto negativo na 
eleição presidencial do pró-
ximo ano.

 Park já se desculpou por 
deixar que sua amiga Choi 
Soon-sil, filha do líder de um 
culto, editasse alguns de seus 
discursos e também pelo 
descontentamento público 

causado pelo escândalo. Mas 
não comentou as acusações 
segundo as quais ela teria 
permitido que Choi manipu-
lasse decisões do governo 
sobre política e pessoal.

 Pela Constituição sul-
-coreana, a presidente não 
pode ser processada, exceto 
por traição, mas pode ser in-
vestigada. Choi, presa neste 
mês, é suspeita de interfe-
rir em decisões de governo, 
mesmo sem ter cargo ofi-
cialmente, e de explorar seus 
laços com a presidente para 
convencer empresas a doar 
dezenas de milhões de dóla-
res a empresas controladas 
por ela.

Houve grandes pro-
testos em Seul. No sábado, 
centenas de milhares de 
pessoas se manifestaram na 

capital para pedir a renúncia 
de Park, no maior protesto 
no país desde o fim da dita-
dura há três décadas. Parti-
dários da presidente fizeram 
manifestações menores na 
cidade, pedindo que ela siga 
no posto. Park ainda tem 15 
meses de governo. Caso re-
nuncie antes disso, uma elei-
ção deve ocorrer em 60 dias.

Parlamento da Coreia do Sul 
investigará corrupção no país

AmEAçA à prEsiDEntE

O escândalo 
envolve uma 
amiga próxima 
da presidente 
Park Geun-hye

O papa Francisco fez um apelo dramático pelo fim de violência contra milhares de crianças inocentes, mulheres e homens

FOtO: Reprodução internet
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Brasil gastou R$ 56 bi 
com acidentes no
trânsito em 2014
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Estudo aponta queda na diferença de renda, diz Dieese

Negros e brancos
Marli Moreira 
Da Agência Brasil

Embora ainda tenham 
desvantagens na disputa por 
vagas no mercado de traba-
lho, os negros passaram a ter 
rendimentos mais próximos 
dos não negros no ano passa-
do, em comparação com 2014. 
Mas isso ocorreu porque foi 
maior a queda dos ganhos 
dos não negros que passaram 
a receber valores 8% meno-
res do que no ano anterior, 
enquanto os negros tiveram 
um recuo médio de 2,2%.

Os dados são da Pesqui-
sa de Emprego e Desemprego 
(PED) feita em conjunto pelo 
Departamento Intersindical de 
Estatística e Estudos Socioeco-
nômicos (Dieese) e Fundação 
Sistema Estadual de Análise 
de Dados (Fundação Seade). O 
levantamento, feito com base 
na PED mensal, é divulgado, 
anualmente, para marcar o 
Dia Nacional da Consciência 
Negra, a ser comemorado, no 
próximo domingo (20).

A pesquisa mostra que, 
por hora, os negros estavam 
recebendo em média R$ 9,39 
ou 67,7% do valor obtido pe-
los não negros (R$ 13,88). O 
percentual era de 63,7% em 
2014 e já chegou a equivaler a 
54,6% em 2002. Como efeito 
da crise econômica, o corte de 
vagas atingiu mais os negros 
cuja taxa de desemprego su-
biu de 12% para 14,9%, en-
quanto a dos não negros pas-
sou de 10,1% para 12%.

Mesmo assim, os negros 
ampliaram a sua participa-
ção no mercado de trabalho 
dos 39 municípios da Região 
Metropolitana de São Paulo 
(RMSP), no ano passado, atin-
gindo 40% do total de ocupa-
dos ante 37,9% em 2014. Já a 
parcela de desempregados su-
biu de 42,6% para 46,3%.

Pesquisa por setores
No setor industrial, não 

houve alteração proporcional 
de rendimentos. Os negros 
continuaram ganhando o equi-
valente a 70% dos não negros. 
Já em dois outros setores, hou-
ve elevação: no comércio (de 
70,2% para 76,9% ) e, na cons-
trução (de 76,7% para 79,9%).

Em relação às chances de 
contratação, os negros con-
seguiram menor inserção no 
segmento de serviços com 
uma participação de 56,8% na 
comparação com os não ne-
gros (58,8%). O mesmo ocor-
reu no segmento da indústria 
com a ocupação de 15,5% 
ante 16,2% dos não negros e 
no comércio com 17,2% ante 
18,2%. Já na construção, os ne-
gros superam com 9,3% sobre 
5,6% dos não negros.

A taxa dos que consegui-
ram empregos formalizados 
atingiu 63,4% acima do índi-
ce dos não negros (62,3%). 
A desvantagem, no entanto, 
continua em postos do setor 
público, onde os negros têm 
uma participação de 6,6% e 
os não negros de 9,0%. 

Também existem diferen-
ças nas ocupações de vagas em 
que os rendimentos costumam 
ser menores. Neste postos, os 
negros estão mais presentes 
(8,7%) ante 4,7% dos não ne-
gros. Do total de 40% dos pos-
tos ocupados pelos negros, no 
ano passado, 18,4% eram mu-
lheres e 21,6% homens.

Debaixo da superfície de Plutão pode 
haver um oceano congelado. Os indícios fo-
ram encontrados na Sputnik Planitia, uma 
enorme bacia no planeta de vários quilôme-
tros de área com formato de coração, com 
base em fotografias tiradas pela sonda New 
Horizons, da Agência Espacial Norte-Ameri-
cana, a Nasa, em 2015.

A notícia foi divulgada em artigos pu-
blicados pela revista científica “Nature” das 
universidades norte-americanas do Arizona 
e da Califórnia. De acordo com a publicação, 
sob a superfície de Plutão pode haver um 
oceano feito de gelo e de água em uma con-
sistência viscosa.

Segundo as pesquisas e os estudos feitos 
a partir das imagens, esse oceano pode ter 
ajudado a modelar e mudar a estrutura do pe-
queno planeta, criando tensão na sua crosta e 
algumas rachaduras na superfície. Além disso, 
os especialistas também disseram que a imen-
sa massa de água congelada pode ter sido res-
ponsável pela reorientação do planeta e que 
poderá ter essa função mais uma vez no futuro. 

A Sputnik Planitia também teria se des-
locado com o tempo, como consequência 
das variações no acúmulo de gelo na sua ba-
cia. Essas mudanças ocorreram também, em 
parte, pelas marés geradas pela lua Caran-
te, a mais próxima de Plutão.

Plutão pode ter oceano congelado, diz a Nasa
SOB A SUA SUPERFÍCIE

Da Agência Ansa

Uma das fotografias do solo do planeta tirada pela sonda New Horizons, da Nasa, no ano passado 

FOTO: Divulgação/Nasa

A nave espacial Shenzhou-11, que trans-
porta os astronautas chineses Jing Haipeng 
e Chen Dong, se separou ontem, do labora-
tório espacial Tiangong-2.

A separação marca o início da viagem 
para casa depois de 30 dias, a mais longa es-
tadia no espaço já realizada por astronautas 
chineses.

Antes do desacoplamento, os astronau-
tas expressaram seus agradecimentos e res-
peito às equipes em terra e às pessoas que 
apoiaram o programa espacial da China.

Após a separação, a Shenzhou-11 per-
manecerá em uma altura perto do labora-
tório espacial antes de receber a ordem de 
partida dada pela equipe para começar a 
viagem de regresso.

Um dia depois, o módulo de reentrada 
descerá de uma órbita de cerca de 393 qui-
lômetros acima da Terra, um teste real para 
o sistema de reentrada da Shenzhou-11.

O Tiangong-2 permanecerá em sua ór-
bita e experimentos à distância continuarão 
até a acoplagem da Tianzhou-1, a primeira 
nave espacial de carga da China, que será 
lançada em abril de 2017.

Após 30 dias no espaço, chineses voltarão à terra
Da Agência Xinhua

Essa é a mais longa 
estadia na órbita da 
terra realizada por 
astronautas da China de 
cuja primeira nave especial 
de carga será lançada 
em abril de 2017

Quem olhou para o céu na noite des-
sa quinta-feira, 17, observou a chuva de 
meteoros conhecida como leonídeas. O 
fenômeno anual chegou ao seu ápice on-
tem, mas ainda será visível até o domingo, 
20 - a olho nu -, na direção da constelação 
de leão. 

Pelo menos 40 meteoros por hora ris-
carão os céus, de acordo com Irapuan Ro-
drigues, professor de Física e Astronomia da 
Universidade do Vale do Paraíba (Univap). 

“Uma chuva de meteoros ocorre quan-
do, ao orbitar em torno do Sol, a Terra atra-
vessa o rastro de poeira e rochas - os me-
teoroides - que se desprendem da cauda de 
algum cometa na sua trajetória pelo Sistema 
Solar”, explicou Rodrigues à reportagem.

Segundo ele, uma “estrela cadente” 
significa que um meteoroide acabou de 
se chocar com a atmosfera terrestre, en-
trando em incandescência. “Os que con-
seguem resistir à fricção do ar e chegar 
até o solo os chamamos de meteoritos”, 
afirmou. A chuva de meteoros leonídeas 
é uma das melhores chuvas de meteoros 

para observação e a mais importante do 
mês, segundo Rodrigues. “Esse nome in-
dica que o ‘radiante’ da chuva fica na di-
reção da Constelação de leão e é nessa 
direção que devemos olhar”, disse. Para 
encontrar a constelação será preciso olhar 
para o céu na direção nordeste.

Segundo o Observatório da Univap, 
que fica em São José dos Campos (SP), a 
partir da meia-noite será possível até re-
gistrar imagens com uma câmera fotográ-
fica. Não são necessários equipamentos 
especiais para observação, basta olhar 
para o céu na direção certa.

As leonídeas foram responsáveis por 
algumas das mais intensas chuvas de me-
teoros da história, com taxas que já chega-
ram a 50 mil meteoros por hora, de acor-
do com Bill Cooke, especialista da Nasa em 
meteoros.

“Este ano, no entanto, as leonídeas 
não estão em explosão, por isso as taxas se-
rão menores. As explosões ocorrem quando 
a Terra passa por um trecho especialmente 
denso de meteoros. Quando não há explo-
são, as leonídeas são uma chuva de meteo-
ros menor. A última explosão ocorreu em 
2001 e a próxima só acontecerá em 2033”, 

disse Cooke. A visibilidade também será limi-
tada este ano por causa da lua minguante 
que provavelmente ofuscará alguns dos me-
teoros, segundo Cooke. “Ainda assim, será 
possível ver a chuva de meteoros”, disse. De 
acordo com Cooke, embora as leonídeas se-
jam mais fáceis de observar no Hemisfério 
Norte, os observadores do Hemisfério Sul 
também poderão ver “o show”.

Restos de cometa
As leonídeas aparecem anualmente 

em novembro, quando a órbita da Terra 
cruza a órbita do cometa Tempel-Tuttle. O 
cometa completa uma volta em torno do 
Sol a cada 33,3 anos, deixando um rastro 
de poeira e entulho em seu caminho.

Quando a órbita da Terra cruza esse 
rastro de detritos, pedaços do cometa 
caem na superfície do planeta. O atrito 
com a atmosfera terrestre aquece os peda-
ços de cometa - cujo tamanho varia entre 
o de um grão de poeira e o de uma ervilha 
- até que eles se incendeiem. Os meteo-
ros que sobrevivem à entrada ardente na 
atmosfera são chamados meteoritos. Mas 
no caso das leonídeas, provavelmente ne-
nhum meteorito será produzido.

Leonídeas: chuva de meteoros vai até domingo
Fábio de Castro 
Da Agência Estado
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Brasil perdeu R$ 56 bilhões em 2014
ACIDENTES NO TRÂNSITO

43.780 pessoas perderam 
a vida, 2% a mais que o 
número de vítimas em 2013 Cabedelo debate a 

proteção à criança

Cabedelo sediou ontem o V In-
tercâmbio das Redes de Proteção Inte-
gral à Criança e ao Adolescente. O en-
contro, que aconteceu na Associação 
dos Magistrados da Paraíba (AMPB), 
teve como objetivos funcionais a tro-
ca de experiências, o fortalecimento 
da ação e a promoção da agenda de 
convergência política na perspectiva 
da efetivação da política de proteção 
integral. O evento contou com a par-
ticipação dos municípios de João Pes-
soa, Santa Rita, Bayeux, Lucena, Sapé, 
Alhandra, Pitimbu e Cruz do Espírito 
Santo, e teve como foco de discussão 
os reflexos da conjuntura atual na 
política de proteção aos direitos de 
crianças e adolescentes no País. 

Casal é encontrado 
abraçado na BA

Um casal foi encontrado 
abraçado depois de se afogar nas 
águas do Rio São Francisco, na tarde 
da última quarta-feira, em Juazeiro, 
no norte da Bahia. Os corpos foram 
resgatados por mergulhadores do 
Corpo de Bombeiros a seis metros 
de profundidade, próximo ao porto 
fluvial do município. Segundo os 
bombeiros, as condições do rio no 
local são semelhantes ao trecho 
do São Francisco em que o ator da 
Rede Globo Domingos Montagner 
morreu afogado quando nadava na 
companhia da atriz Camila Pitanga, 
em setembro deste ano, perto da 
Usina de Xingó, em Canindé do São 
Francisco, entre Alagoas e Sergipe.

Após o acidente, 
bebê sobrevive

Completou dois dias de vida 
nessa quinta-feira, 17, o bebê da 
adolescente Kimberlyn Cristina 
Pontes, de 16 anos, que ficou te-
traplégica em um acidente de carro, 
em maio deste ano, em Araçoiaba 
da Serra, interior de São Paulo. O 
motorista do carro estava bêbado. 
A jovem só descobriu que estava 
grávida 15 dias depois do aciden-
te, durante uma cirurgia na coluna 
lesionada. Os médicos lutavam para 
salvar a vida de Kimberlyn quando 
constataram a gravidez.

King Kong está de 
volta mais feroz

Talvez Hollywood jamais 
aprenda que os inúmeros reboots 
e remakes apontam apenas para 
a falta de criatividade de seus ro-
teiristas. De qualquer forma, eles 
estão frequentemente nas telas 
de cinema. Dia 9 de março, chega 
ao Brasil, uma “nova” versão de 
King Kong, o macaco gigante que 
estreou nas telas em 1933 - pois 
é.  Com direção de Jordan Vogt-Ro-
berts, mais conhecido por trabalhar 
em séries de TV tais quais Mash Up, 
Funny or Die Presents… e Death Val-
ley, o longa ‘Kong: A Ilha da Caveira’ 
volta a trazer o macacão, mas, des-
ta vez mais feroz e ameaçador.

Ibama proíbe pesca 
durante piracema 

O Ibama anuncia que o pe-
ríodo de defeso na bacia do Rio São 
Francisco, que começou no dia 1º de 
novembro, será estendido até 28 de 
fevereiro. Dessa forma, fica proibido 
pescar na bacia e nos reservatórios, 
assim como vender o pescado. No 
São Francisco, o defeso da piracema 
– época em que os peixes nadam em 
direção à nascente para reprodução e 
desova – atinge os estados de Goiás, 
Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, 
Sergipe, Alagoas e o Distrito Federal.  
Nesse época, só é permitida a comer-
cialização dos estoques de peixes 
in natura, resfriados ou congelados, 
provenientes de águas continentais.

Crianças e adolescentes são beneficiados com cursos de música, teatro, dança, capoeira, artes plásticas, audiovisual e reforço escolar

FOTO: Divulgação

O Brasil perdeu com a 
violência no trânsito R$ 56 
bilhões em 2014 quando 
43.780 pessoas morreram 
- 2% a mais que o número 
de vítimas fatais do ano an-
terior - e cerca de 600 mil 
ficaram com sequelas per-
manentes em função dos aci-
dentes. Os dados são de um 
levantamento do Observa-
tório Nacional de Segurança 
Viária, divulgado nessa quin-
ta-feira, 17. 

De acordo com o levan-
tamento, o valor utilizado 
para pagar os custos com as 
mortes e tratamento das ví-
timas de acidente de trânsito 
corresponde a todo o repas-
se do Governo Federal para 
todos os estados da região 
norte do País mais os estados 
do Mato Grosso, Mato Grosso 
do Sul e Goiás.

De acordo com José 
Tiago Bastos, professor de 
Segurança Viária da UFPR 
e responsável pela pesqui-
sa do Observatório, o valor 
de R$ 56 bilhões contabiliza 
todo o custo social com os 
acidentes de trânsito, consi-
derando desde o gasto com 
o atendimento médico (res-
gate, tratamento hospitalar, 
reabilitação), infraestrutura 
(conserto de equipamentos 
de trânsito danificados com 
o acidente e custos do aten-
dimento da polícia e bombei-
ros) até perdas de produção 
(custo previdenciário e a im-
possibilidade do acidentado 
de trabalhar).

Mortes
Das 43.780 mortes re-

gistradas no trânsito brasi-
leiro em 2014, 7.032 ocor-
reram em São Paulo, 4.396 
em Minas Gerais e 3.076 no 
Paraná - que são os estados 
brasileiros com maior frota 
de veículos. Os três estados 
concentraram, em 2014, um 
terço das mortes de trânsito. 

Todas as regiões do País 
tiveram aumento nas mortes 
de trânsito em 2014. O maior 
foi na região Sudeste, com 
aumento de 4%, em relação 
ao ano anterior. 

Houve queda de vítimas 
fatais apenas entre os pe-
destres e ciclistas, de 4,5% e 
2,6% a menos que em 2013. 
Entre os automóveis, mo-
tocicletas e ônibus houve 
aumento de 1,3%, 2,3% e 
32,4%, respectivamente, no 
mesmo período. 

Para José Aurélio Rama-
lho, presidente do Observa-
tório, o aumento do número 
de acidentes de trânsito no 
Brasil é preocupante, pois o 
País registrou um aumento 
de 23% de óbitos e em 2004 
foram 35 mil mortes no trân-
sito. “E nesse período não foi 
feito praticamente nada em 
caráter educacional para mu-
dar essa realidade. houve au-
mento de fiscalização e no va-
lor da penalização, mas isso 
não faz mudar a percepção de 
risco dos motoristas”, disse.

Ramalho afirma que é 
preciso conscientizar os mo-
toristas sobre os riscos que ele 
representa e que pode sofrer no 
trânsito. “As pessoas hoje tem 
medo da penalização, não das 
consequências de um possível 
acidente. Isso precisa mudar”.

Isabela Palhares
Da Agência Estado

Daniel Mello 
Repórter da Agência Brasil

Um universo musical 
para Catolé do Rocha, no Ser-
tão paraibano. É isto o que o 
O Instituto Cultural Casa do 
Béradêro proporciona para 
jovens desta cidade e agora 
precisa do apoio da popula-
ção. A entidade precisa ar-
recadar fundos, através do 
site de financiamento coleti-
vo Kickante, para manter as 
atividades de formação mu-
sical, e outras expressões ar-
tísticas, e, profissionalizante 
para as turmas do primeiro 
semestre de 2017.

Para a Casa do Béra-
dêro continuar atendendo as 
crianças e adolescentes que 
fazem parte do projeto, está 

precisando de colaboração e 
criou uma campanha, aonde 
as doações podem ser feitas 
através do site www.kickan-
te.com.br/beradero.

O Instituto Cultural Casa 
do Béradêro é uma asso-
ciação sem fins lucrativos, 
desenvolvido no município 
de Catolé do Rocha. A enti-
dade trabalha na formação 
de crianças e adolescentes 
através de atividades ligadas 
à cultura e educação.

O projeto foi criado pelo 
cantor e compositor Chico 
César em parceria com sua 
primeira professora de mú-
sica, a freira Iracy Barboza, 
e conta com cursos gratuitos 

de formação musical, teatro, 
dança, capoeira, artes plás-
ticas, audiovisual, reforço 
escolar, leitura e informática 
e curso profissionalizante de 
técnica de áudio em estúdio.

A Casa de Béradêro sem-
pre foi mantida com recursos 
próprios até 2009 e depois 
foi beneficiada com patro-
cínio da Petrobras até este 
ano, porém vem passando 
por dificuldades e para que 
o projeto possa continuar 
mudando vidas, está reali-
zando uma campanha para 
arrecadar fundos. O trabalho 
de levar a cultura, através da 
música, também é levado até 
as escolas do município de 

Catolé do Rocha. A música 
erudita e iniciação musical 
já foi levado a 100% das es-
colas públicas e particulares 
da região. Com todo esse em-
penho, o instituto já vem co-
lhendo os frutos plantados, 
alguns alunos vêm se desta-
cando e integrando diversas 
orquestras, uma dela é a Or-
questra Sinfônica Jovem da 
Paraíba.

O instituto conta com 
uma equipe de professores 
qualificados que sempre 
estão aprimorando seus co-
nhecimentos, para sempre 
manter um alto nível de ensi-
no, ajudando no desenvolvi-
mento do aluno.

Béradêro realiza campanha para 
manter cursos profissionalizantes

Projeto aumenta o índice em 43%

INCLUSÃO SOCIAL DE JOVENS NO SERTÃO

PARTOS NORMAIS EM HOSPITAIS PARTICULARES

Um projeto da Agência 
Nacional de Saúde Suplemen-
tar (ANS) conseguiu aumentar 
em 43% a taxa de partos nor-
mais em 35 hospitais particu-
lares de 11 estados. Entre os 
nascimentos nessas institui-
ções, 23,8% foram por parto 
normal, percentual que che-
gou a 34% após a participação 
na iniciativa. Com isso, foram 
evitadas, segundo a agência, 
10 mil cesarianas sem indica-
ção em 18 meses.

O programa, que deverá 
agora ser ampliado, pretende 
conter o crescimento do nú-
mero de cesáreas, verificado 
nos últimos anos e ampliar o 
número de partos não cirúr-
gicos. “Em 2005 a gente tinha 
75% de cesarianas [nos nas-
cimentos em hospitais parti-
culares], em 2015, estávamos 
com 85%. Era uma coisa cres-
cente, e a gente não conseguia 
baixar esse percentual”, diz a 
diretora de Desenvolvimento 

Setorial da ANS, Martha Olivei-
ra.  “A cesariana é uma cirurgia 
e, enquanto cirurgia, tem indi-
cações, salva vidas. Mas isso 
estava sendo usado na saúde 
suplementar de forma com-
pletamente desorganizada”, 
destaca Martha sobre o fato 
de a cesárea ter se tornado a 
principal forma de parto na 
rede privada. De acordo com 
a Federação Brasileira das 
Associações de Ginecologia e 
Obstetrícia, só existem duas 
indicações absolutas para o 
procedimento: a despropor-
ção céfalo-pélvica e a apresen-
tação prévia da placenta.

Nos últimos anos, entre-
tanto, Martha diz que o sis-
tema de saúde suplementar 
começou a dar prioridade aos 
partos cirúrgicos. “O trabalho 
do médico fica mais facilita-
do quando ele agenda todas 
as cesarianas para uma mes-
ma manhã, não precisa fazer 
cada uma em um momento. 
O hospital deixa de ter centro 
de parto normal e passa a ter 
só centro cirúrgico.” Por isso, o 

projeto atuou de forma a reor-
ganizar o modo de trabalho 
das instituições participan-
tes. “A gente precisou traba-
lhar a capacitação, trabalhar 
modelos para isso, resgatar o 
plantonista nos hospitais. Res-
gatar o papel da enfermeira 
obstetra. Resgatar a equipe de 
profissionais”, destaca Martha 
sobre as mudanças que foram 
feitas.

Diálogo
De acordo com a médica, 

também foi preciso dialogar 
com as gestantes. “Esse pro-
jeto nasceu de um pleito das 
próprias mulheres, que entra-
ram com uma ação civil públi-
ca. Dentro do projeto, esses 
grupos de mulheres partici-
param. Não só elas viam quais 
eram os próximos passos, 
como a gente aprendeu com 
elas muito a linguagem, a for-
ma de falar com as mulheres.” 
Além das mudanças organiza-
cionais, foram feitas diversas 
alterações nos procedimentos 
em relação à gestante. Evita-se 

o uso de medicamentos para 
diminuir a dor, com o uso de 
outros métodos, como a mo-
vimentação dentro do quarto. 
Os apartamentos são equipa-
dos com banquinhos, bolas e 
banheiras para serem usados 
como alívio durante o traba-
lho de parto. As mulheres não 
precisam ficar em jejum e a 
presença de um acompanhan-
te é obrigatória.

Não foi verificado aumen-
to do índice de complicações 
decorrentes do parto, como 
morte materna ou asfixia do 
bebê. Em três hospitais hou-
ve, inclusive, redução desses 
eventos, de 73 casos por 1 mil 
nascidos vivos para 31 para 
cada 1 mil nascidos.

A partir dos resultados, 
o projeto-piloto Parto Ade-
quado será expandido agora 
para 150 hospitais de todo 
o País. “A gente cresce em 
dimensão, em número de 
partos, para, em dois anos, 
conseguir atingir a saúde 
suplementar toda no Brasil”, 
completou a médica.
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Produto Interno Bruto per capita recuou 0,4% em 2014

Pesquisa do IBGE
Embora o crescimento 

do Produto Interno Bruto 
(PIB) brasileiro em 2014 
tenha sido melhor do que o 
previsto anteriormente, de 
0,5%, piorou o resultado do 
PIB per capita no Brasil, se-
gundo informou o Instituto 
Brasileiro de Geografia e Es-
tatística (IBGE).

O PIB per capita passou 
de R$ 26.520 em 2013 para 
R$ 28.498 em 2014, o que 
significa uma queda de 0,4% 
em termos reais, ou seja, des-
contada a inflação do perío-
do. O resultado representa a 
terceira queda consecutiva 
nesse indicador desde o ano 
2000. Os recuos mais re-
centes ocorreram em 2003 
(-0,2%) e 2009 (-1,2%)

Segundo Cristiano Mar-
tins, gerente na Coordenação 
de Contas Nacionais do IBGE, 
o PIB per capita caiu porque 
o PIB cresceu em proporção 
menor do que a população 
brasileira no ano. “A popu-
lação cresceu cerca de 0,8% 
em 2014”, justificou Martins. 

Renda bruta
A necessidade de fi-

nanciamento da economia 
brasileira foi de R$ 262 bi-
lhões em 2014, o equivalen-
te a uma alta de 46,3% ante 
2013, informou o IBGE. A 

Daniela Amorim 
Da Agência Estado

Financiamento de 
carro novo reage

Beneficiado em parte pelo fim 
da greve dos bancários, o financia-
mento de carros novos (automóveis e 
comerciais leves) cresceu em outubro 
na comparação com setembro. En-
quanto o mercado total ficou estável 
na passagem de um mês para o outro, 
as compras financiadas cresceram 
2,7%, para 82,9 mil unidades, mos-
tra levantamento divulgado ontem 
pela Cetip, que compila os dados das 
instituições financeiras.

Déficit deve cair 
para R$ 159,5 bi

Instituições financeiras con-
sultadas pelo Ministério da Fazenda 
esperam que o déficit primário do 
Governo Central (Tesouro Nacional, 
Previdência Social e Banco Central) 
termine este ano em R$ 159,5 bilhões 
ante o resultado negativo de R$159,8 
bilhões, previsto anteriormente. A 
projeção consta na pesquisa Prisma 
Fiscal elaborada pela Secretaria de 
Política Econômica do Ministério da 
Fazenda, com base em informações 
de 30 instituições financeiras do 
mercado. O resultado foi divulgado 
ontem. Para 2017, a estimativa de 
déficit passou de R$ 145,3 bilhões 
para R$ 144,7 bilhões.

Ministério orienta 
os exportadores

Para orientar os produtores 
brasileiros quanto à isenção de ta-
xas de exportação, o Ministério das 
Relações Exteriores traduziu o Guia 
do Sistema Geral de Preferências 
(SGP). O documento do governo 
americano descreve as regras para a 
concessão de tarifa zero em  3.278 
itens brasileiros no mercado nor-
teamericano. Entre os produtos que 
fazem parte do acordo estão itens 
agrícolas, tais como carnes, frutas, 
verduras, nozes, mandioca, grãos, 
mariscos; e industriais, a exemplo 
de ferramentas, químicos, tubos, 
couros, artigos de madeira, móveis, 
minérios, autopeças e máquinas.

IPC-S apresenta 
queda em novembro

A inflação medida pelo Índice 
de Preços ao Consumidor Semanal 
(IPC-S) teve queda e ficou em 0,35% 
na semana de 15 de novembro. O 
resultado, divulgado na última quar-
ta-feira pela Fundação Getulio Vargas 
(FGV), indicou que houve redução de 
0,04 ponto percentual em relação ao 
0,39% registrado na semana ante-
rior. Houve redução da velocidade do 
aumento de preços em quatro das 
oito categorias que compõem o ín-
dice. Habitação teve a maior queda, 
de 0,41% na semana anterior para 
0,32% nesta. 

Brasil e Portugal 
incentivam startups

Visando estimular empresas 
nascentes de base tecnológica, o 
Governo Federal participou, esta se-
mana, da assinatura de convênio que 
prevê intercâmbio de startups entre 
Brasil e Portugal. O ministro da Eco-
nomia de Portugal, Manuel Caldeira, 
reforçou que o convênio irá abrir mais 
espaço para as startups brasileiras 
atuarem em Portugal. Já o ministro da 
Ciência, Tecnologia, Inovações e Comu-
nicações, Gilberto Kassab, destacou a 
importância do programa em incenti-
var emprego de base tecnológica.

Indústria automobilística, que caiu 19,6% em 2014, contribuiu de forma significativa para a retração do Produto Interno Bruto

renda nacional bruta foi de 
R$ 5,7 trilhões em 2014, con-
tra R$ 5,3 trilhões em 2013. 

O cálculo inclui o re-
sultado do Produto Interno 
Bruto brasileiro mais os ren-
dimentos dos fatores de pro-
dução enviados ou recebidos 

do resto do mundo.  O cres-
cimento nominal da despesa 
de consumo final, de 10,5%, 
superou o da renda nacional 
bruta, de 7,5%, impulsio-
nando a retração de 5,3% na 
poupança do País, que saiu 
de R$ 976,9 bilhões em 2013 

para R$ 924,9 bilhões em 
2014. O resultado, associa-
do ao crescimento nominal 
de 3,0% na Formação Bruta 
de Capital (de R$ 1,1 trilhão 
em 2014), puxou a elevação 
na necessidade de financia-
mento da economia nacio-

nal. O pagamento líquido de 
rendas de propriedades ao 
resto do mundo - juros, divi-
dendos e lucros reinvestidos 
- saltou 76,4% no período, 
passando de R$ 65,3 bilhões 
em 2013 para R$ 115,2 bi-
lhões em 2014.

FOTO: Reprodução/Internet

A quantidade de 
pessoas que buscou 
crédito em outubro de 
2016 cresceu 6,1% em 
relação ao mês de se-
tembro. Na comparação 
com outubro do ano 
passado, houve aumen-
to de 11%. No acumu-
lado do ano, de janeiro 
até outubro deste ano, 
a demanda do consumi-
dor aumentou 2,7% em 
relação ao mesmo pe-
ríodo de 2015. Os dados 
são da Serasa Experian.

De acordo com os 
economistas da Serasa, 
a greve dos bancários, 
que paralisou o atendi-
mento em várias agên-
cias do País durante o 
mês de setembro, gerou 
impactos na busca por 
crédito naquele mês. A 
alta da procura por cré-
dito em outubro se deve 
também a esse cenário, 
avaliou a entidade.

Para os consumidores 
que ganham até R$ 500 
mensais, a alta na procu-
ra por crédito foi 8,5%. 
Para os que recebem en-
tre R$ 500 e R$ 1 mil por 
mês, o crescimento che-
gou a 6,4% e para aque-
les com renda mensal 
de R$ 1 mil a R$ 2 mil, o 

aumento chegou a 5,4%. 
Para aqueles que ganham 
entre R$ 2 mil e R$ 5 mil 
por mês, a alta foi 5,8%. 
Para aqueles que rece-
bem entre R$ 5 mil e R$ 
10 mil mensais, o aumen-
to chegou a 5,5% e para 
os que ganham mais de 
R$ 10 mil, o aumento 
chegou a 4,7%.

No acumulado do 
ano até outubro de 
2016, com exceção da 
faixa de menor ren-
da – que teve queda 
de 0,2% –, a busca do 
consumidor por crédito 
subiu nas demais fai-
xas de renda em rela-
ção ao mesmo período 
de 2015: consumidores 
com renda mensal en-
tre R$ 500 e R$ 1 mil 
(2,5%); renda mensal 
entre R$ 1 mil e R$ 2 
mil (3,3%); renda en-
tre R$ 2 mil e R$ 5 mil 
(3,2%); renda entre R$ 
5 mil e R$ 10 mil (3,2%) 
e renda mensal maior 
que R$ 10 mil (2,9%).

Em outubro deste 
ano, quando compara-
do a setembro, as varia-
ções na procura do con-
sumidor por crédito nas 
regiões do País foram: 
Norte (11,4%); Nordes-
te (10,4%); Centro-Oes-
te (10,7%), Sul (6,3%); 
Sudeste (3,2%).

Demanda por crédito 
aumenta em 6,1%

INTENÇÃO DO CONSUMIDOR 

Camila Boehm
Da Agência Brasil

Dados do Sistema de 
Contas Nacionais 2010-
2014,  divulgados ontem 
pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatísti-
ca (IBGE), com a revisão 
do Produto Interno Bruto  
(PIB) – a soma de todos os 
bens e serviços produzidos 
no país em um determina-
do ano – indicam que o PIB 
de 2014 chegou a R$ 5,779 
trilhões e que o seu cresci-
mento em relação a 2013, 
com a revisão, passou de 
0,1% para 0,5%.

O PIB per capita, no en-
tanto, fechou em R$ 28.498, 
neste caso uma queda de 
0,4% em relação a 2013. 
Foi a terceira queda do in-
dicador desde o ano 2000, 
com os recuos mais recentes 
ocorrendo em 2003 (-0,2%) 
e 2009 (-1,2%).

Esses e outros resultados 
fazem parte do Sistema de 
Contas Nacionais 2010-2014, 
que o IBGE divulgou com a 
incorporação de novos dados 
do próprio IBGE e de fontes 
externas, além de atualizações 
metodológicas, revisando os 
resultados já divulgados pelas 
Contas Nacionais Trimestrais, 
o que torna os resultados, se-
gundo o instituto, “mais am-
plos e detalhados”.

Agropecuária
Os novos números indi-

cam que a Agropecuária fe-
chou 2014 com crescimen-
to de 2,8% e os Serviços de 
1%, enquanto a indústria 
naquele ano registrou que-
da de 1,5%.

Pela ótica da produção, 
que mostra as contribui-
ções para o PIB do valor 
gerado pelas atividades 
econômicas, a agropecuária 
e os serviços foram respon-

sáveis, respectivamente, 
por 0,1 e 0,7 ponto percen-
tuais do crescimento do va-
lor adicionado, enquanto a 
indústria teve contribuição 
negativa de 0,4 ponto per-
centual.

A retração do PIB in-
dustrial abrange quase to-
dos os ramos, com as únicas 
exceções ocorrendo nos se-
tores de extração de petró-
leo, que chegou a crescer 
10,9%; extração de minério 
de ferro (6,8%) indústria 
farmoquímica (7,4%) e as 
indústrias de açúcar (3,5%) 
e álcool (5,2%).

Já as principais contri-
buições negativas vieram 
da indústria automobilísti-
ca, cuja queda em 2014 che-
gou a 19,6%, e de autopeças 
(-16,1%), além da constru-
ção (-2,1%), mostrando va-
riação menos intensa, mas 
tem peso significativo na 
economia.

Revisado, PIB passa para 0,5%

Depois de dois meses 
seguidos de queda, a ativi-
dade econômica registrou 
crescimento em setembro 
de 0,15%, na comparação 
com agosto. É o que mostra 
o Índice de Atividade Eco-
nômica do Banco Central 
(IBC-Br) dessazonalizado 
(ajustado para o período), 
divulgado ontem. Em agos-
to, o índice caiu 1,01% e, em 
julho, 0,18%. Nos três meses, 
houve queda de 0,78%, na 

comparação com o segundo 
trimestre deste ano. Em re-
lação ao terceiro trimestre 
de 2015, a retração chegou 
a 3,84%, segundo os dados 
sem ajustes, já que a compa-
ração é feita entre períodos 
iguais.

No ano, o IBC-Br registra 
queda de 4,83% e, em 12 me-
ses encerrados em setembro, 
retração de 5,23%.

Taxa Selic
O IBC-Br é uma forma 

de avaliar a evolução da ati-
vidade econômica brasilei-

ra e ajuda o Banco Central a 
tomar suas decisões sobre a 
taxa básica de juros, a Selic. 
O índice incorpora informa-
ções sobre o nível de ativi-
dade dos três setores da eco-
nomia: indústria, comércio 
e serviços e agropecuária, 
além do volume de impos-
tos. Mas o indicador oficial 
sobre o desempenho da eco-
nomia é o Produto Interno 
Bruto (PIB – a soma de todas 
as riquezas produzidas pelo 
país), calculado pelo Institu-
to Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE).

Atividade econômica cresce
Kelly Oliveira 
Da Agência Brasil

Nielmar de Oliveira 
Da Agência Brasil



A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 18 de novembro de 2016

Social

Ele disse Ela disse

oretti G Zenaide
@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

Zum Zum Zum

FOTO: José Marques

Governador Ricardo Coutinho em visita a um navio em Cabedelo, ele é o aniversariante de hoje

Mulheres da Justiça: desembargadoras Maria das Graças Morais Guedes (ouvidora substituta), Fátima 
Bezerra Cavalcanti (ouvidora geral) e Aparecida Sarmento Gadelha (presidente da AMP)

Dois Pontos

Governador Ricardo Vieira 
Coutinho, desembargador 
Abraham Lincoln da Cunha 
Ramos, Sras. Magna Lúcia 
Guedes de Melo Gadelha, 
Geralda Júlia Régis de 
Araújo e Terezinha Cabral, 
compositor José Gonçal-
ves Dantas, empresários 
Roberto Franca, Tereza 
Melo, Glauber Diniz Souto 
Maior e Vinicius Uchôa.

Parabéns

Esquisitice
O COMPOSITOR 

paraibano Robson 
Bass, autor da músi-
ca “Esquisitice” e 
ex-participante da 
banda “As Parea” é 
a atração de hoje no 
bar Budega Arte Café, 
localizado no bairro 
dos Bancários, na 
capital.

O repertório 
promete agradar a 
muitos, pois terá do 
coco ao blues, pas-
sando por drum´n 
bass, tango, flamen-
co e salsa no show 
que começa às 19h 
com participação de 
Alisson Almeida e 
Diógenes Ferraz. 

Os eleitos da Justiça
O DESEMBARGADOR João Alves da Silva será o pró-

ximo presidente do Tribunal de Justiça da Paraíba, cujo 
biênio 2017/2018 começa em fevereiro vindouro.

A eleição foi conduzida pelo presidente do TJPB, 
desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque, na 
última quarta-feira, onde também foram eleitos para 
vice-presidente o desembargador Leandro dos Santos e 
para corregedor geral o desembargador José Aurélio da 
Cruz. A desembargadora Maria de Fátima Morais Bezerra 
Cavalcanti foi escolhida, por unanimidade, a ouvidora geral 
de Justiça, tendo como substituta a desembargadora Maria 
das Graças Morais Guedes, enquanto que o desembargador 
Oswaldo Trigueiro do Valle Filho será o membro substituto, 
na categoria desembargador, no Tribunal Regional Eleitoral

A Escola Superior da Magistratura - Esma, será dirigida 
no próximo biênio pelo desembargador Marcos Cavalcanti.

Presidente eleito para o TJPB, desembargador João Alves e o atual 
presidente, desembargador Marcos Cavalcanti
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   Os atores Darlene Glória e 
Jackson Antunes estão em João 
Pessoa para divulgar o filme “Beiço 
de Estrada”, do diretor Eliézer Rolim 
cujas filmagens serão feitas em 
Cabaceiras e São João do Cariri.
  A atriz Mayana Neiva também 
integra o elenco.

   A Aemp promove hoje o Encontro da Paz no Fórum da Comarca de Campina Grande.  
Será com distribuição de presentes para as sócias da entidade naquela cidade.

Qualificação

A COTEMINAS, 
com unidades em São 
Paulo, Paraíba e Mato 
Grosso do Sul, está 
com inscrições abertas 
para cursos gratuitos 
de qualificação profis-
sional, em parceria com 
o programa Formare, 
da Fundação Iochpe, 
para jovens de 16 a 
24 anos. Em Campina 
Grande o curso é de 
Assistente de Pro-
dução Têxtil.

    O Pleno, do TJPB, numa propositura do desembargador Márcio Murilo da Cunha 
Ramos, aprovou votos de aplausos para os novos presidentes da Associação dos Magistrados 
do Brasil e da Paraíba, respectivamente, Jayme Martins de Oliveira  Neto e Maria Aparecida 
de  Sarmento Gadelha. 

Desembargadores Leandro dos Santos (vice-presidente eleito), João Alves da Silva (presidente 
eleito) e José Aurélio da Cruz (corregedor geral)

“Procure se manter 
na linha do equilíbrio. 
E se tiver que escolher 
algum extremo, que seja 
o da justiça”

“A vida guarda a 
sabedoria do equilíbrio 
e nada acontece 
sem uma 
razão justa”

PAULO MACCEDO ZÍBIA GASPARETTO

FOTOS: Ednaldo Araújo

Empresária Maria Ita Dantas na sua bacana loja Item Hum que dispõe 
das melhores bebidas e cestas para as festas de fim de ano

FOTO: Goretti Zenaide

Notarial
ACONTECE hoje 

em Maceió, AL, o XVIII 
Congresso Brasileiro de 
Direito Notarial e de Re-
gistro, onde o presidente 
da Anoreg Paraíba, Ger-
mano Toscano é um dos 
participantes. O evento 
comemora, também, o 
Dia Nacional do Notário e  
do Registrador.

   O juiz e coordenador da Infância e Juventude do TJPB, Adhailton Lacet Porto, 
está hoje em Brasília-DF, onde participa do II Fórum Nacional de Justiça Protetitva. Na 
pauta, as alterações do Estatuto da Criança e do Adolescente.

   A Abrajet Paraíba, presidida por Messina Palmeira, agendou para os dias 10 e 
11 de dezembro a confraternização natalina de seus associados. Será no Garden Hotel, 
em Campina Grande, a convite do gerente geral Washington Souza e apoio do jornalista  
Romero Rordrigues, vice-presidente da entidade.

Evento inovador
COMEÇA nesta segunda-feira o Inova Iesp, evento 

que envolve diversas atividades nas áreas de ciência, 
tecnologia, cultura e esportes, com palestras, cursos 
de extensão, workshops, discussões e vivências entre 
professores, alunos e convidados do Instituto Superior 
de Educação.

A abertura será no Centro de Convenções do Cidade 
Viva, com a palestra de Eduardo Zugaib, autor do best seller 
“A Revolução do Porquinho: pequenas atitudes provocam 
grandes transformações”. Haverá, ainda, apresentações 
do Grupo Armorial Ariano Suassuna e o Coral do Iesp, e 
bate-papo com o poeta Jessier Quirino.

Crochê

A SECRETARIA 
de Políticas Públicas 
para as Mulheres de 
Cabedelo vai promover 
um curso prático de 
crochê nos dias 24 e 
25 deste mês, no audi-
tório da Secretaria de 
Ação e Inclusão Social 
daquele município.

O curso, que é 
uma parceria com as 
linhas Círculo S/A,  será 
ministrado pelo desig-
ner Neddy Ghusman, 
especialista em moda, 
tapeçaria e decoração.

    No Sertão paraibano acontece até amanhã a Feira Princesa e Negócios. O evento 
está instalado na Praça da Estrela, no Centro de Princesa Isabel.
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RÚSSIA 2018

Seleção terá 12 jogos até a Copa
Tite já começa a projetar
caminhada do Brasil que 
só terá seis amistosos

Página 24

CBF divulga novas datas 
e deve atrapalhar os 
campeonatos estaduais

Com um pé e meio na 
Copa do Mundo depois das 
seis vitórias consecutivas 
conquistadas pelo técnico 
Tite desde que assumiu o 
cargo, a Seleção Brasileira já 
começa a pensar no Mundial 
de 2018, na Rússia.

Apesar do torneio ainda 
estar longe, a equipe não terá 
muitas oportunidades para 
se reunir, já que há apenas 
12 datas Fifa até a bola rolar 
em Moscou.

Antes da Copa, há mais 
seis jogos de eliminatórias, 
todos em 2017, que serão 
realizados em três rodadas 
duplas. A primeira delas será 
nos dias 23 e 28 de março, 
quando a seleção pegará 
Uruguai, fora de casa, e Para-
guai, em casa. Tite, inclusive, 
lamentou o tempo entre as 
últimas partidas (vitórias 
sobre Argentina e Peru) e as 
próximas.

“Que m... que parou. 
Ruim que parou. Queria dar 
sequência. Isso é ruim, pro-
fissionalmente. É aquele 
reinventar. Estava ajustando 
as coisas, e interrompe. Mas, 
tenho que me virar com essa 
história toda”, afirmou.

Depois, em 28 de agos-
to e 5 de setembro, o Brasil 
enfrenta Equador, em casa, 
e Colômbia, fora. Por fim, 
nos dias 2 e 10 de outubro, 
finaliza sua participação no 
qualificatório sul-americano 
contra Bolívia, fora, e Chile, 
em casa.

Com isso, restarão mais 
seis datas Fifa para amisto-
sos, das quais quatro serão 
em 2017 e duas em 2018.

As duas primeiras serão 
entre 5 e 13 de junho, quan-
do estará ocorrendo também 
a Copa das Confederações, 
torneio para o qual o Brasil 
não se classificou, já que não 
foi campeão da Copa Améri-
ca - o Chile será o represen-
tante sul-americano.

Em 1º de dezembro de 
2017, será realizado o sor-
teio dos grupos da Copa-
2018, deixando apenas mais 
duas datas para amistosos 
no ano seguinte.

FOTO: Lucas Figueiredo/CBF
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Tite tem convicção plena da participação do Brasil na Copa de 2018 e já começou o planejamento. Nos próximos dias vai discutir adversários para amistosos em 2017

A Seleção Brasileira Feminina 
Sub-20 depende somente de si para 
se classificar às quartas de final da 
Copa do Mundo da Papua-Nova 
Guiné. Com três pontos e sete gols 
de saldo, a equipe comandada pelo 
técnico Doriva Bueno é a segunda 
do Grupo A, atrás apenas da Coreia 
do Norte, já garantida na próxima 
fase.

O adversário que vai definir a 
classificação é a Suécia, no próximo 
domingo (20), às 19h (7h de Brasí-
lia). A equipe europeia também tem 
três pontos, mas tem apenas quatro 
de saldo. Portanto, se o confronto 
terminar empatado, o Brasil leva a 
melhor e avança para as quartas.

Na estreia as suecas perderam 
para a Coreia do Norte por 2 a 0 e, 

na segunda rodada, venceram a Pa-
pua-Nova Guiné por 6 a 0. Enquan-
to isso, a Seleção Brasileira goleou 
as donas da casa por 9 a 0 e perdeu 
para as coreanas por 4 a 2.

Para o último jogo da etapa 
de grupos, o treinador não poderá 
contar com a zagueira Giovanna, 
que levou dois cartões amarelos na 
partida contra a Coreia do Norte, 
foi expulsa e cumprirá suspensão. 
Doriva ainda não anunciou quem 
será a substituta na posição.

Caso o Brasil se classifique, o 
adversário das quartas de final está 
no Grupo B, formado por Espanha 
(seis pontos e seis gols de saldo), Ja-
pão (três pontos e cinco de saldo), 
Nigéria ( três pontos e -4 de saldo) e 
Canadá (sem pontuar e -7 de saldo).

Brasil precisa vencer Suécia 
para avançar no Mundial

SELEÇÃO FEMININA

Neymar ajuda a encaixar Coutinho no Barcelona
Amigos desde as categorias 

de base na Seleção Brasileira, 
Neymar e Philippe Coutinho 
vivem uma parceria em grande 
fase na equipe principal do Bra-
sil e foram fundamentais nas 
vitórias sobre Argentina e Peru. 
Entrosado, o atacante agora dá 
uma "mãozinha" para reeditar a 
dupla no Barcelona, o que pas-
saria pela saída do meia da In-
glaterra, onde defende o Liver-
pool.

O UOL Esporte apurou que 
Neymar tem conversado com 
Coutinho sobre a possibilida-
de de uma transferência para 
a Catalunha; ao mesmo tempo, 
pessoas próximas ao atacante 
afirmam que ele também con-
versou sobre o meia com o Bar-
celona, passando referências e 
aprovando a contratação.

O clube espanhol tem mo-
nitorado de perto as atuações 
do jogador e tem interesse na 

contratação, mas ainda não 
apresentou nenhuma proposta - 
a tendência é que isso não acon-
teça pelo menos até janeiro.

Além da amizade fora de 
campo, o desejo de reeditar a 
dupla passa pelo entrosamento 
nas últimas partidas pela sele-
ção – em Coutinho, Neymar en-
controu um parceiro ideal para 
dividir a criação das principais 
jogadas brasileiras.

Nas Olímpiadas, o camisa 
10 brasileiro sofreu com a falta 
de um meia, e acabou deslocado 
para o setor na reta final. Atuan-
do mais centralizado e recuado, 
de forma diferente do que cos-
tuma fazer no Barça, conquistou 
o ouro olímpico.

Obstáculos 
Apesar da vontade de 

Neymar, a vinda de Coutinho à 
Espanha é vista com dificulda-
des até pelo estafe do jogador. 

A renovação de contrato do 
meia com o Liverpool foi feita 
justamente para afastar o assé-
dio de outros grandes europeus 
– o novo acordo vai até 2020 e 
não tem valor fixo de cláusula 
de rescisão, fazendo com que o 
potencial interessado precise, 
obrigatoriamente, chegar a um 
acordo com o clube inglês.

O provável investimento al-
tíssimo aliado às várias opções 
que o Barcelona já tem no setor 
ofensivo também afetam a pos-
sibilidade de uma transferência 
no curto prazo – Coutinho é um 
dos principais jogadores e vive 
grande fase no Liverpool.

Além de Neymar, o meia 
encontraria outro amigo e ex-
companheiro em Luis Suárez. 
Se a transação não avançar, Cou-
tinho e Neymar só voltam a se 
encontrar em campo em março, 
pela Seleção Brasileira, nova-
mente nas Eliminatórias.

PARCEIROS

FOTO: Getty Images/Fifa

As meninas  golearam a 
Papua-Nova Guiné por 6 a 

0 na segunda rodada

Na Seleção Brasileira, a dupla já faz grande sucesso



Brasileiro de Nado Sincronizado 
prossegue na Vila Olímpica Parahyba
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Evento reúne 312 atletas 
de 20 clubes e Estado 
tem 49 nadadoras

Quem está dando um 
show nas piscinas do 
Parque Aquático da Vila 
Olímpica Parahyba é a 
pessoense Thafinnys 
Milka, que defende o 
Tijuca Tênis Clube do 
Rio de Janeiro. A atleta, 
juntamente com outras 
311 nadadoras, disputa o 
Campeonato Brasileiro 
de Nado Sincronizado, 
evento promovido pela 
Confederação Brasileira 
de Desportos Aquáticos 
- CBDA, juntamente com 
a Federação de Espor-
tes Aquáticos da Paraíba, com apoio do Governo da 
Paraíba. Thafinnys Milka é atleta da Seleção Brasileira 
e por muito pouco não esteve nos Jogos Olímpicos 
deste ano.

Thafinnys Milka

A seleção que volta a 
encantar o Brasil

É fato que a seleção canarinha não é a mesma dos 
tempos gloriosos de Ronaldo Fenômeno ou Pelé. Época 
fantástica aquela, onde o verde e amarelo se situavam no 
topo do futebol mundial e era temido por qualquer adver-
sário. Quando o time brasileiro entrava em campo, sempre 
era esperado uma boa atuação, que as vezes resultava até 
em belas goleadas. Era colírio para os olhos do torcedor 
brasileiro. Porém a história mudou.

Nos últimos dez anos a seleção, que encantava os 
olhos do mundo, deixou esse brilho se desvair. Os dribles 
bonitos, gols antológicos e futebol bonito, ficaram pragmá-
ticos e objetivos. Sem graça. O futebol brasileiro já não era 
considerado único, estava virando apenas um entre vários. 
Com a perca dessa qualidade, chegavam outras seleções 
que queriam tomar essa hegemonia do futebol bonito aos 
olhares do público.

Alemanha e Espanha vieram numa crescente desde a 
Copa da Alemanha, em 2006. Tornaram-se maiores potên-
cias do que já era dentro da Europa, e devagarzinho con-
quistaram o mundo. Primeiramente foi a Seleção Espanhola. 
Desenvolvendo um trabalho na base exemplar desde o 
começo dos anos 2000, chegaram ao seu auge em 2008 
com a conquista da Eurocopa. Um trabalho fantástico 
foi apresentado na ocasião, e os olhos do mundo todo 
estavam concentrados no futebol que eles ainda podiam 
apresentar.  

A coroação desse trabalho viera dois anos mais tarde, 
na Copa do Mundo de 2010, com a conquista do título. 
Tenho ao meu ver que o futebol apresentado na Eurocopa 
foi superior do que aquele que foi visto na Copa, porém 
os dois trabalhos foram excelentes. Quatro anos mais 
tarde seria a vez da Seleção Alemã. Assim como a Espa-
nha, a Alemanha também mostrara um grande trabalho na 
base, investindo nos seus jogadores para que futuramente 
pudessem se tornar grandes atletas. E foi o que aconteceu. 
Özil, Götze, Khedira, e vários outros jogadores se destaca-
ram em seus clubes e na seleção, hoje são considerados 
uma das maiores caras do futebol mundial. (extraído de 
Bruno Oliveira).

Campeão olímpico em Ate-
nas 2004, Giba participou, 
na quarta-feira, 16, de um 
descontraído bate-papo 
com os alunos-atletas dos 
Jogos Escolares da Juven-
tude, etapa de 15 a 17 anos, 
em João Pessoa, Paraíba. 

Descontração

O próximo domingo será de estreia das quatro equipes 
(Botafogo, Kashima, Flamengo do Varadouro e Serrano, 
de Campina Grande), no Campeonato Paraibano de Fute-
bol Feminino 2016. Será o início da disputa da única vaga 
do Estado na Copa do Brasil do próximo ano. O Campe-
onato é promovido pela Federação Paraibana de Futebol. 
O  Kashima enfrenta o Serrano, enquanto o Flamengo é o 
mandante do jogo contra as Belas do Belo.

marcosauniao@gmail.com

Marcos 
Lima

Começa hoje, o Campeo-
nato Brasileiro de Esgrima 
em Cadeira de Rodas. O 
evento será disputado até 
o dia 20 de novembro no 
Centro de Treinamento 
Paralímpico Brasileiro, em 
São Paulo.

Esgrima

Futebol Feminino

O Campeonato Brasileiro 
de Categorias de Nado Sin-
cronizado, que ocorre desde 
a última quarta-feira, na Vila 
Olímpica Parahyba, em João 
Pessoa, prossegue durante 
todo o dia de hoje. A compe-
tição reúne 312 atletas de 20 
clubes do País. Seu encerra-
mento está programado para 
o próximo domingo. O evento 
é promovido pela Confedera-
ção Brasileira de Desportos 
Aquáticos, juntamente com a 
Federação de Esportes Aquá-
ticos da Paraíba e apoio inte-
gral do Governo da Paraíba.

A competição, conheci-
da como Brasileirão reúne as 
principais atletas do País nas 
categorias Infantil, Juvenil, Ju-
nior e Sênior, com idade acima 
dos oito anos. A Paraíba está 
representada por 49 atletas, 
todas vinculadas ao Grêmio 
Cief da Vila Olímpica Parahyba, 
Marista Pio X e Escola Carros-

sel. O campeonato conta com 
nadadoras representantes de 
11 estados das cinco regiões do 
Brasil: Alagoas, Ceará, Distri-
to Federal, Minas Gerais, Pará, 
Paraíba, Paraná, Rio de Janeiro, 
Rio Grande do Norte, São Paulo 
e Santa Catarina. 

“Um evento histórico 
na nossa terra. Os principais 
nomes do nado sincronizado 
brasileiro estão em João Pes-
soa até o próximo domingo. 
Quem ganha com isto são os 
paraibanos. Disputam a com-
petição alguns atletas olímpi-
cos que estão com seus trei-
nadores, alguns deles também 
da Seleção Brasileira olímpica. 
Se trata de um evento elite do 
esporte aquático nacional”, 
disse ontem Antônio Mei-
ra Leal, diretor geral da Vila 
Olímpica e também presiden-
te da Federação de Esportes 
Aquáticos da Paraíba.

Para hoje, a programa-
ção prevê às 8h disputas no 
dueto juvenil para principian-
tes, nível A e B, além do dueto 
técnico sênior. Às 11h aconte-
ce as disputas do solo júnior 
(Principiante, Nível B e Nível 
A / Rotina Livre Combinada 

(Combo). Às 14 será a vez da 
disputa da Equipe Técnica 
Senior / Dueto Infantil Prin-
cipiante, Nível B e Nível A. As 
atividades do dia ainda terão 
às 16h30, as disputas no Solo 
Juvenil Principiante, Nível B e 
Nível A. A premiação dos me-
lhores está programada para 
as 17h40.

A Confederação Brasi-

leira de Desportos Aquáticos 
– CBDA, confirmou ontem 
que as provas de Figuras não 
contam com música e nas ca-
tegorias juvenil e junior nível 
A servirão para selecionar 
atletas para uma seletiva em 
janeiro do próximo ano, para 
o Campeonato Sul-Americano 
da categoria, que ocorrerá no 
mês de abril. 

l 6a feira, 18/11
8h - Dueto Juvenil  - Principiante, Nível B e Nível A / Dueto 
Técnico Senior
11h - Solo  Junior - Principiante, Nível B e Nível A / Rotina Livre 
Combinada (Combo)
14h - Equipe Técnica Senior / Dueto Infantil Principiante, Nível 
B e Nível A
16h30 - Solo Juvenil Principiante, Nível B e Nível A
17h40 - Premiação
l Sábado, 19/11
8h - Dueto Junior Principiante, Nível B e Nível A / Equipe Infantil 
Principiante, Nível B e Nível A
11h - Solo livre Junior
14h - Equipe Juvenil Principiante, Nível B e Nível A
16h30 - Dueto Livre Sênior
17h30 - Premiação
l Domingo, 20/11
10h - Solos Infantil Principiante, Nível B e Nível A
10h30 - Equipe Livre Sênior
11h - Premiação

PROGRAMAçãO

Na manhã de ontem, as atletas do Marista Pio X treinaram fortemente no Parque Aquático visando as disputas do campeonato

Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com

“Estrelas” do basquete disputam na capital
João Pessoa está sedian-

do o 32º Campeonato Brasi-
leiro Master de Basquete, que 
reúne quase mil atletas de 30 
e 75 anos, entre homens e mu-
lheres, de todo o País. A aber-
tura oficial aconteceu no sába-
do (12), no ginásio da UFPB, 
Campus I, com a presença de 
estrelas do basquete nacional 
que disputaram Jogos Olím-
picos, Mundiais e Pan-Ameri-
canos. A entrada é gratuita. O 
evento conta com o apoio do 
Governo do Estado, por meio 
da Secretaria de Estado do De-
senvolvimento Humano.

Promovido pela Asso-
ciação Cabo Branco de Bas-
quetebol Master da Paraíba 
(ACBBM-PB) com apoio na 
Federação Brasileira de Bas-
quetebol Master, o campeo-
nato conta com 934 atletas 
de 30 associações dos esta-
dos de Amazonas, Amapá, 
Rondônia, Pará, Piauí, Mara-
nhão, Ceará, Rio Grande do 
Norte, Paraíba, Pernambuco, 
Bahia, Espírito Santo, Goiás, 
Paraná, Mato Grosso do Sul, 
Mato Grosso, São Paulo, San-
ta Catarina, Rio de Janeiro, 

Rio Grande do Sul e Brasília. 
“Apenas os estados de Rorai-
ma e Minas Gerais não estão 
representados”, informou o 
presidente da ACBBM-PB, 
Fábio Dias.

As competições estão 
acontecendo sempre das 10h 
às 20hs. Serão 230 jogos re-
alizados, simultaneamente, 
em seis ginásios da capital 
paraibana: no Esporte Clube 
Cabo Branco, na UFPB, Uni-
pê, Apcef, Clube Astrea e no 
DER. “João Pessoa se trans-
formou na capital do bas-
quetebol”, disse Fábio Dias, 
reforçando que todas as dis-
putas são abertas ao público, 
inclusive as que contam com 
a participação de estrelas na-
cionais.

Dentre os nomes de 
destaque no esporte que se 
encontram em João Pessoa, 
estão Paulista, Carioquinha, 
Marquinhos, Gerson, Israel, 
Alexey, Rato, Rogério, Luizão, 
Cadum, Edu Mineiro e Espiga 
no masculino; e Marta, Sil-
vana, Dalila, Alessandra, Su-
zete, Kátia, Ega, Gilmara no 
feminino.

CAMPEONATO NACIONAL MASTER

Atletas da 
Paraíba e do 
Rio de Janeiro 
se enfrentaram 
ontem

Foto: DIVULGAÇÃo
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Clube chega ao 5o rebaixamento
SANTA CRUZ
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Afundado em crise, o 
Tricolor volta para
a Segunda Divisão

Acabou de forma melan-
cólica a volta do Santa Cruz à 
Primeira Divisão do Campeo-
nato Brasileiro. Afundado 
em dívidas e na crise, o time 
pernambucano perdeu por 1 
a 0 nessa quarta-feira para o 
Coritiba, fora de casa, e não 
pode mais matematicamente 
se salvar.

Foi a sexta vez seguida 
que o clube terminou entre 
os últimos colocados. Em 
cinco, isso resultou em rebai-
xamento. Em 2000, quando 
foi o lanterna, o time só não 
caiu também por causa do 
regulamento, que não previa 
descenso.

Agora, em 2016, até deu 
impressão que as coisas se-
riam diferentes. No começo, 
com Grafite se destacando, o 
time chegou a liderar o Brasi-
leiro. Mas logo o trabalho do 
técnico Milton Mendes come-
çou a não dar resultados. Ele 
foi demitido, vieram outros 
técnicos, e a equipe manteve 
a rotina de derrotas.

"Complicado, difícil. De-
pois de um primeiro semestre 
maravilhoso. No ano passado, 
excelente, vice-campeão bra-
sileiro da Série B com volta 
à Série A depois de dez anos. 
Melancólico esse final de ano 
para mim, pro clube e princi-
palmente para a torcida. Mas 
o futebol é assim, quem não 
se prepara, não se qualifica 
é punido", afirmou o atacan-
te Grafite após o término do 
jogo em Curitiba, que deter-
minou o rebaixamento.

Esta história começou 

em 1988, ano em que o San-
ta parecia estar consolidado 
na elite, já que ia para sua 5ª 
temporada seguida na Pri-
meira Divisão. No entanto, o 
time terminou o Brasileiro 
em 22º lugar, caindo para a 
Segundona.

O retorno à Série A só 
ocorreria em 1993, mas no-
vamente para trazer apenas 
lamentação. Após terminar 
em 28º, o clube pernambu-
cano foi mais uma vez rebai-
xado para a Segunda Divisão.

Em 2000, com o caso 
Sandro Hiroshi e a vitória 
do Gama na Justiça Comum, 
a CBF foi obrigada a trans-
formar o Brasileirão na Copa 
João Havelange. O Santa 
Cruz, que havia sido pro-
movido da Série B em 1999 
como 2º colocado no geral, 
entrou no Módulo Azul, que 
continha os principais clubes 
do País.

Só que a equipe fez pés-
sima campanha e terminou 
em último lugar, com ape-
nas 16 pontos em 24 jogos. 
Para sua sorte, não havia 
zona de rebaixamento na-
quele certame. Se houvesse, 
porém, o clube tricolor não 
teria qualquer chance de 
escapar.

O que poderia ter ocor-
rido em 2000, no entanto, só 
foi adiado para o ano seguin-
te. Em 2001, o Brasileirão 
voltou ao ser formato nor-
mal, o Santa acabou em 25º 
lugar e caiu mais uma vez de 
divisão. A história se repetiu 
pela 5ª vez em 2006: após 
subir da Série B, o time do 
Arruda finalizou sua partici-
pação no último lugar e foi 
degolado.

FOTO: Ramon Lisboa/EM/D

FOTO: Arena/Estadão

Até então desconhecido 
por grande parte do futebol 
brasileiro, Roberto Firmino 
despontou para o mundo 
da bola atuando pelo Hof-
fenheim, da Alemanha. Ele 
deixou o Figueirense ainda 
com 19 anos, quando os cata-
rinenses jogavam a Série B do 
Brasileirão. Mas a transferên-
cia para o Velho Continente 
foi feita de uma forma, no 
mínimo, pitoresca. De acor-
do com o Lutz Pfannenstiel, 
olheiro do clube germânico, 
o meia-atacante foi observa-
do por meio de um jogo de 
computador: o Football Ma-
nager.

Em entrevista à rádio 

“Talksport”, ele foi questio-
nado por um jornalista: ‘Você 
disse sobre Firmino que você 
e um colega o descobriram 
pelo Football Manager, fez 
todo trabalho por lá e foi 
para o Hoffenheim por qua-
tro milhões de euros (R$ 14,5 
milhões)?’ “Sim, aproxima-
damente quatro milhões de 
euros. Você está contratando 
um jogador da Segunda Divi-
são no Brasil, apenas com 17, 
18 anos. Imediatamente, as 
pessoas achavam que ele ti-
nha que ir direto para o time 
principal. Então, ficavam fa-
lando que eu paguei esta 
quantidade por um jogador 
que ainda não estava pronto. 

Jogador contratado por jogo de computador
FIRMINO NA ALEMANHA

Campeão Mineiro de 
2016, o América-MG irá 
encerrar sua temporada 
de forma decepcionante, 
oficialmente rebaixado no-
vamente para a Segunda 
Divisão. O "Coelho" tem 27 
pontos a três rodadas do 
fim e será rebaixado pela 
terceira vez consecutiva 
após disputar a Série A do 
Brasileiro.

O time mineiro passará 
todas as 38 rodadas desta 
edição do Brasileiro na zona 
de rebaixamento. Ao todo já 
são 71 seguidas no Z-4, já 
que na última vez que dis-
putou a Série A, em 2011, 
foi para a degola na sexta 
rodada e não saiu mais.

Na edição deste ano 
do Campeonato Brasileiro, 
o América-MG tem o pior 
ataque da competição. São 
apenas 21 gols marcados 

em 35 rodadas, uma média 
de 0,6 por partida. Ou seja, 
são necessários dois jogos 
para a equipe balançar as 
redes.

Os artilheiros do time 
mineiro no Brasileirão têm 
3 gols cada. E ambos são za-
gueiros: Jonas e Danilo.

A defesa do América é 
a segunda pior do campeo-
nato, com 52 gols sofridos, 
atrás apenas do Santa Cruz 
(60 gols). A média de públi-
co do América-MG também 
é a pior do Brasileirão. São 
3.378 pagantes por jogo 
com uma média de ocupa-
ção de 14%, também a mais 
baixa da competição.

Apesar de ter a pior 
média de público, o preço 
médio do ingresso para os 
jogos do América-MG como 
mandante é o sexto maior 
do Brasileiro: R$ 35.

Time mineiro cai para 
a Série B pela 3a vez

AMÉRICA

Gol do Flamengo e tristeza para os jogadores do time mineiro

Campanha do returno é uma das piores
Com o empate contra o Fi-

gueirense, o Corinthians ficou 
com o quarto pior aproveita-
mento do Segundo Turno. A 
campanha pífia, com apenas 
17 pontos na metade final do 
Campeonato Brasileiro, rende 
ao clube sua pior queda de de-
sempenho na era dos pontos 
corridos, algo que não ocorreu 
nem mesmo no ano do rebai-
xamento.

Em 2016, nos primeiros 
19 jogos da Série A, o Corin-
thians somou 34 pontos, com 
quase 60% de aproveitamen-
to, no que foi a terceira melhor 
campanha do turno. O desem-
penho ficou atrás apenas de 
Palmeiras (36 pontos) e Atlé-
tico-MG (35) e a frente, por 
exemplo, de Flamengo (34) e 
Santos (33), que hoje brigam 
pelo título.

Já nas 16 partidas seguin-
tes, a pontuação despencou 

CORINTHIANS

A vitória de 1 a 0 do Coritiba, de Kléber, no Couto Pereira, sacramentou a queda do clube pernambucano que vive momento difícil

pela metade com ainda três 
jogos para o fim do turno. São 
apenas 17 em 48 possíveis, em 
um aproveitamento de apenas 
35,1%, superior apenas ao dos 
três últimos colocados da ta-
bela, Santa Cruz, América-MG 

e Figueirense e próximo ao do 
Internacional, 17º colocado 
(35,6%).

No ano de 2007, quando 
foi rebaixado, o time Alvinegro 
também teve grande queda 
no Segundo Turno, mas nada 

comparado ao cenário atual. 
Naquela ocasião, em que aca-
bou no 17º lugar, o Corinthians 
somou 26 pontos na primeira 
metade do Brasileiro, em um 
aproveitamento de 45,6%, 
contra apenas 18 na segunda 
(31,5%).

 Até no pior ano de Tite no 
comando do clube, em 2013, 
quando o time acabou ape-
nas no décimo lugar, a queda 
não foi tão brusca de um tur-
no para o outro. Na primeira 
metade daquela campanha, o 
Corinthians somou 30 pontos 
(aproveitamento de 52,6%), 
enquanto na segunda, fez 20 
(35,1%), terceira pior marca 
da Série A. Na última tempora-
da, quando foi campeão, o Co-
rinthians manteve-se regular 
nas duas partes do Brasileiro. 
No Primeiro Turno, foram 40 
pontos, com 70,2% de aprovei-
tamento e 71,9% no returno.

Oswaldo Oliveira tenta explicar a fraca campanha da equipe
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Alemães 
pagaram 
R$ 14,5 
milhões
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Copa do Nordeste tem 
início alterado pela CBF 
e atrapalha federações

Tabela deve ser modificada
PARAIBANO 2017

Poucos dias após divulgar 
a tabela com parte da primei-
ra fase do Campeonato Pa-
raibano, a FPF, que já está em 
fase de conclusão da segunda 
parte - os jogos de volta-, teve 
uma surpresa no dia de on-
tem. O que tanto Botafogo e 
Campinense, representantes 
da Paraíba na Copa do Nor-
deste e na Copa do Brasil, te-
miam, acabou acontecendo, e 
este ano mais cedo do que se 
esperava, o conflito de datas. 

Segundo o cronogra-
ma distribuído pela CBF, na 
última quarta-feira, haverá 
choques de datas entre os 
jogos da Copa do Nordeste e 
da Copa do Brasil, com os do 
Campeonato Paraibano 2017. 
As últimas duas rodadas dos 
jogos de ida da primeira fase 
do Paraibano estão marcados 
para os dias 1, 2 e 8 de feve-
reiro. De acordo com a CBF 
os dias 1 e 5 estão reservados 
para as primeiras rodadas da 
Copa do Nordeste, e no dia 8 
do mesmo mês, tem rodada 
também da Copa do Brasil. 

Segundo a tabela já di-
vulgada pela FPF, no dia 1 de 

fevereiro, o Botafogo terá o 
clássico contra o Treze, em 
Campina Grande. No dia se-

guinte, o Campinense enfrenta 
o Paraíba, também em Campi-
na Grande. Já no dia 8 de feve-

reiro, a tabela do estadual pro-
grama Campinense e CSP, em 
Campina Grande, e Paraíba e 

Botafogo, em Cajazeiras.
Segundo o diretor técni-

co da FPF, Antônio Carlos de 
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Medeiros, a tabela terá de ser 
mexida, para se adequar as 
competições regional e nacio-
nal. “Nós vamos esperar o re-
torno do presidente Amadeu 
Rodrigues, que se encontra 
no Rio de Janeiro, para onde 
foi participar de uma reunião, 
na CBF”, disse o diretor. O pro-
blema também afetou as ou-
tras federações do Nordeste.

Custo zero
O presidente da FPF, 

Amadeu Rodrigues, que lan-
çou nessa quarta-feira, o pro-
jeto comercial do Campeonato 
Paraibano de 2017, está con-
fiante em conquistar novos 
parceiros e sua meta principal 
é tornar a competição com 
zero custo para os clubes.

“Este projeto é um gran-
de passo que estamos dando 
na busca da auto-sustentabi-
lidade do Campeonato. Não 
sei se já no primeiro ano con-
seguiremos o custo zero da 
competição para os clubes, 
mas é o nosso principal ob-
jetivo com esse investimento. 
Vamos buscar parceiros aqui 
no Estado ou fora dele na cer-
teza de dias melhores para o 
nosso futebol. Um patrocínio 
master está sendo articulado 
pela CBF para o nosso Estado 
e mais oito federações. Isso 
vai nos ajudar bastante se for 
concretizado”, disse.

Amadeu Rodrigues, que lançou o projeto do Estadual na última quarta-feira, está na CBF buscando alternativas para a nova tabela

Watteau Rodrigues garante que elenco já está formado
Depois do fracasso na 

apresentação de um grande 
jogador para a próxima tem-
porada, o presidente do Auto 
Esporte, Watteau Rodrigues, 
tentou ontem tranquilizar a 
torcida alvirrubra, dizendo 
que marcará uma nova data 
para a apresentação do cra-
que, e possivelmente, outros 
nomes de peso ainda pode-
rão fazer parte do elenco do 
clube na próxima temporada.

"Já está tudo certo en-
tre o atleta e o Auto Esporte. 
Inclusive, ele vai participar 
ativamente do marketing do 
clube, que venderá camisas 
e uma série de iniciativas 
com o apoio do craque. O 
que houve foi uma questão 
de força maior. O atleta teve 
um problema pessoal, e pe-
diu para que nós adiássemos 
a apresentação, que poderá 
acontecer no próximo dia 10 
de dezembro ", afirmou o di-
rigente alvirrubro.

Para o presidente do 
Clube do Povo, o elenco para 

AUTO ESPORTE

Central de Caruaru fará dois amistosos contra a Raposa
O Campinense será o 

primeiro clube paraibano 
a realizar amistosos na 
pré-temporada. A direto-
ria da Raposa já confir-
mou a realização de dois 
jogos contra o Central de 
Caruaru. O primeiro já 
será no dia 17 de dezem-
bro, no Estádio Lacerdão, 
às 17 horas, em Pernam-
buco, e o segundo, no dia 
21 do mesmo mês, às 20h, 
no Amigão, em Campina 
Grande. A decisão foi to-
mada a pedido do técnico 
Paulo Foiani, que quer dar 
logo um ritmo de jogo ao 
elenco, antes do início do 

Campeonato Paraibano, 
previsto para dia 8 de ja-
neiro.

Na próxima sema-
na, a diretoria da Raposa 
deverá anunciar a con-
tratação de mais quatro 
atletas, dentre eles, um 
atacante de renome, que 
já vem sendo chamado, 
nas hostes rubro-negras, 
de jogador bilheteria. O 
nome está sendo mantido 
em segredo, mas as nego-
ciações. Até o momento, 
o Campinense já tem 15 
atletas no elenco para a 
próxima temporada, entre 
remanescentes e os novos 

contratados. A apresenta-
ção do elenco será no pró-
ximo dia 28.

Treze
No Treze, a diretoria 

anunciou mais uma con-
tratação. Trata-se do za-
gueiro Ítalo, que já teve 
uma passagem pelo Cam-
pinense, em 2014. Ele já 
jogou em vários clubes 
brasileiros, entre eles o 
CRB, o Paraná e Londrina. 
Ítalo tem 27 anos, é natu-
ral de Maceió, e estava no 
Remo, do Pará. Esta foi a 
13ª contratação do Galo 
para a próxima tempora-

da. Foram contratados, até 
o momento, os seguintes 
jogadores: Bruno Fuso e 
Diego Martins (goleiros), 
Laerte Rodrigues, Léo 
Kanu e Ítalo (zagueiros), 
Murilo Ceará (lateral es-
querdo), Robson Luís e 
Patrick Mota (volantes), 
Thiago Costa e Anderson 
Feijão (meio-campo), Dico, 
Geraldo Filho e Jefferson 
Aparecido (atacantes).

Novas contratações 
deverão ser anuncia-
das nos próximos dias. 
A apresentação deverá 
acontecer no dia 1º de de-
zembro. (IM)

PRÉ-TEMPORADA

O técnico Paulo Foiani espera fazer várias observações nos amistosos=

a temporada 2017 já está 
praticamente definido, e o 
que falta agora são algumas 
contratações pontuais. "O 
bolo já está pronto. Estamos 
agora procurando apenas 

as cerejas para colocar na 
cobertura. Outros craques 
poderão chegar no clube. As 
negociações estão bem avan-
çadas", disse Watteau.

Watteau mostra muito 

otimismo em relação a par-
ticipação do Auto Esporte 
no Campeonato Paraibano. 
"Estamos nos organizando, 
privilegiando a base, inves-
tindo no clube. Teremos este 

ano uma equipe de profis-
sionais multidisciplinar, com 
médico, fisioterapeuta, e pela 
primeira vez no clube, um 
analista de desempenho. O 
torcedor pode ficar tranquilo 

que o Auto Esporte virá forte, 
para brigar pelo título", disse 
o presidente, que garantiu a 
apresentação do elenco para 
o dia 12 de dezembro.

Sub-20
A equipe Sub-20 do Auto 

Esporte continua a prepara-
ção para a Copa São Paulo 
de Futebol Junior, que será 
disputada a partir do início 
de janeiro. Na última quarta-
feira, o time comandado pelo 
técnico Robson fez um jogo 
treino para testar a equipe, 
contra o Campinense, que vai 
participar da Copa Nordeste 
Sub-20, a partir do próximo 
domingo, em Alagoas. 

O Clube do Povo mos-
trou que está bem prepara-
da para a maior competição 
de futebol de base do País. O 
Auto venceu de virada o Ru-
bro-Negro, por 2 a 1. Os gols 
do Alvirrubro foram marca-
dos por Arthurzinho e Luan-
derson, ambos, no segundo 
tempo. (IM)

Enquanto os profissionais não se apresentam, os jogadores Sub-20 seguem treinando para as disputas da Copa São Paulo de 2017
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SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÃO PARA 2ª CHAMADA 
PREGÃO PRESENCIAL N270/2016

O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 
publica,  considerando  primeira chamada que a foi DESERTO, para conhecimento dos interessados 
que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a 
sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas altera-
ções, realizará licitação na modalidade pregão presencial na sede deste orgão, situada a Rua João 
da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no 
dia 01/12/2016 às 09h para:

Registro de preços para contratação de serviços de analise de multirresíduos, destinado a 
EMPASA/ Empresa Paraibana de Abastecimento e serviços Agrícolas, conforme anexo I do Edital.

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

REG. CGE Nº - 16-01007-6
João Pessoa, 17 de novembro de 2016

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N133/2016
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pregão 
presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-
-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 02/12/2016 às 09h para:

Contratação de serviços gráficos para confecção de cartilha do projeto de formação para 
socioeducadores, destinado a Fundação Desenvolvimento da Criança e do Adolescente “Alice de 
Almeida” - FUNDAC, conforme anexo I do Edital.

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

REG. CGE Nº - 16-01042-1
João Pessoa, 17 de novembro de 2016

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação

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

REGISTRO CGE Nº. 16-01062-9
A Companhia de Água e Esgotos da Paraíba - CAGEPA, através da Comissão Permanente de 

Licitação, torna público que realizará licitação, na modalidade Tomada de Preço, Nº. 011/2016, do 
tipo menor preço. Objeto: Contratação de empresa de engenharia especializada para execução de 
obra referente à recuperação dos 03 (três) leitos filtrantes rápidos de gravidade e substituição do 
leito filtrante da ETA de Monteiro, no estado da Paraíba.  Abertura: 13/12/2016 – às 09:00 horas. 
Adquirir o Edital ou obter informações na sede da CAGEPA, situada na Rua Feliciano Cirne, 220, 
no Bairro de Jaguaribe, na cidade de João Pessoa, no Estado da Paraíba. Fone/fax: 3218-1207 – 
e-mail: cpl@cagepa.pb.gov.br.

João Pessoa, 17 de novembro de 2016.
Lúcio Flávio Souto Batista

Presidente da CPL

Companhia de Desenvolvimento da Paraíba
TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO 
PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA 
N.º 011/2014, CELEBRADO ENTRE A EMPRESA EDMIL-
SON MARTINS DA NÓBREGA - ME E A COMPANHIA DE 
DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA – CINEP.

Aos  09 (nove) dias do mês de novembro do ano de 2016 (dois mil e dezesseis), nesta Cidade de 
João Pessoa, Capital do Estado da Paraíba, a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA 
– CINEP, sociedade de economia mista, com sede nesta Capital, na Rua Feliciano Cirne, nº 50, 
Jaguaribe, inscrita no CNPJ sob o n° 09.123.027/0001-46, neste ato representada, respectivamente, 
por seus Diretores Presidente e de Operações, TATIANA DA ROCHA DOMICIANO, brasileira, divor-
ciada, administradora, portadora da Cédula de Identidade n° 1.792.366 (SSP/PB) – 2ª via e CPF n° 
021.731.374-41, e THOMPSON FERNANDES MARIZ, brasileiro, divorciado, engenheiro químico, 
inscrito no CPF nº 160.623.704-78, portador da Cédula de Identidade RG nº 751.599 (SSP/PB) – 
2ª via, com base na legislação pátria vigente, resolve por bem RESCINDIR UNILATERALMENTE 
o Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda n.º 011/2014, celebrado com a empresa  
EDMILSON MARTINS DA NÓBREGA - ME., inscrita no CNPJ sob o n° 10.187.679/0001-23, cujo 
objeto perfez-se na promessa de compra e venda de um lote de terreno, com área total de 8.500,06 
m²  (oito mil, quinhentos e seis metros quadrados), composto pelos lotes 01, 02, 03, 04, 05, e 06, 
localizados no Distrito Industrial de Patos, no Município de Patos/PB, operando-se tal rescisão pelos 
fundamentos seguintes e gerando os efeitos a seguir fixados:

CONSIDERANDO que foi firmado o Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda 
n.º 011/2014 entre a empresa EDMILSON MARTINS DA NÓBREGA - ME, representada por seu 
administrador, e a Companhia de Desenvolvimento da Paraíba - CINEP, em 03 de abril de 2014;

CONSIDERANDO que a empresa em tela violou disposições contratuais, enquadrando-se nas 
previsões contidas na alínea “a” da CLÁUSULA SÉTIMA - DAS CONDIÇÕES RESOLUTIVAS - do 
Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda n.º 011/2014, que se refere ao descumprimento 
dos prazos para implantação e funcionamento do empreendimento;

CONSIDERANDO o pleno direito de RESCINDIR UNILATERALMENTE o Contrato Particular 
de Promessa de Compra e Venda n.º 011/2014, a CINEP o faz por decisão de seus Diretores Pre-
sidente e de Operações, infra-assinados, conforme Resolução de Diretoria n° 077/2016, datada de 
31 de outubro de 2016, razão pela qual cessam todos os direitos e obrigações das partes, a partir 
desta data (09/11/2016), excetuando-se as responsabilidades pelos atos já decorridos e oriundos 
do referido instrumento legal;

CONSIDERANDO, por fim, todos os fundamentos descritos acima, FICA RESCINDIDO DE PLE-
NO DIREITO O CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA N.º 011/2014.

João Pessoa, 09 de Novembro de 2016.
Companhia de Desenvolvimento da Paraíba - CINEP

 TATIANA DA ROCHA DOMICIANO         THOMPSON FERNANDES MARIZ
         Diretora Presidente                                      Diretor de Operações

ADECORUSA ASSOCIAÇAO DE DESENVOLVIEMENTO COMUNITARIO E RURAL
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2016
OBJETIVO: Aquisição de equipamentos para beneficiamento de frutas, destinado as atividades 

da Associação.
Conforme Edital e anexo.
 ABERTURA: 02 de Dezembro de 2016 as 10h00min.   INFORMAÇÕES:
Associação de Desenvolvimento Comunitário e Rural – ADECORUSA, Rua Jose Bezerra de 

Maria, s/n, Centro, Salgadinho -PB de segunda a sexta de 07 as 12;00hs.
Salgadinho -PB, 16 de Novembro de 2016.

Adailton Bezerra da Nóbrega
Presidente da Associação

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE INQUÉRITO

INTIMAÇÃO

O Presidente da Comissão Permanente de Inquérito, designado pelo Secretário de Estado da 
Educação, Professor Aléssio Trindade de Barros, por meio da Portaria nº 983, de 15 de setembro de 
2016, publicada no D.O.E de 17 de setembro de 2016, INTIMA o (a) senhor (a) MARIA GLORIETE 
SILVANO DANTAS, matrícula n° 182.961-1, a comparecer perante esta Comissão, que se encontra 
instalada no Centro Administrativo Estadual, situado a Av. João da Mata, s/n, Bloco I, 5º andar, 
Jaguaribe, na sala da CPI, às 13:30 horas do dia 29 de NOVEMBRO de 2016, a fim de prestar 
DECLARAÇÕES no Processo Administrativo Disciplinar n° 0023786-8/2016 – Apenso: 0023022-
0/2016, que apura denúncia de omissão na prestação de contas do programa PDDE EDUCAÇÃO 
BÁSICA, exercício 2015, da EEEFM SÍTIO BOA VISTA, no município de TAVARES/PB

João Pessoa, 17 de NOVEMBRO de 2016.
Cláudio Roberto Tolêdo de Santana

Presidente da CPI/SEE - PB

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 060/2016
OBJETIVO: Contratação visando aquisição de “blocos” de intertravados, para atender as ne-

cessidades da prefeitura de Queimadas.
A realização da reunião do Processo Licitatório citados acima, que estava marcado para ocorrer 

no dia 18/novembro/2016, fica adiado para o dia 22/novembro/2016, as 08:30hs.(horário local)
LOCAL: Sede da Prefeitura Municipal de Queimadas
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter informações na sala da CPL, na Prefeitura 

Municipal de Queimadas, situada à Rua João Barbosa da Silva, Nº 120, Bairro Centro – Queimadas 
- PB, nos dias úteis, no horário de 8h00 as 12h00.

Queimadas - PB, em 17 de novembro de 2016.
Maria das Graças de Freitas Vicente

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.066/2016/SEMAS/PMCG
Instrumento: Termo De Contrato Nº 2.05.066/2016/CPL/SEMAS/PMCG. Partes: Fundo Municipal 

De Assistência Social/SEMAS/PMCG E EWERTON OLIVEIRA DE SOUZA- ME. Objeto Contratual: 
Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis (carnes, frango, peixe e derivados) para atender as 
necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social- SEMAS. Prazo: Até 31 de dezembro 
de 2016. Fundamentação: decorrente da Ata de Registro de Preços Nº 006/2016 - SEMAS, oriundo 
da Adesão a Ata de Registro de Preços  N°0050/2016/HRETCG inerente ao pregão presencial 
021/2016/HRETCG. Funcional Programática: 08.244.1018.2199 e outros. Elemento De Despesa: 
3390-30. Fonte De Recursos: 000 –. Signatários: Eva Gouveia E Ewerton Oliveira de Souza - ME. 
Valor Global: R$ 200.000,00 (duzentos mil reais ). Data De Assinatura: de 03 de Novembro 2016.

EVA GOUVEIA 
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SEMAS

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM
EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO CONTRATUAL AO CONTRATO Nº 00015/2015
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM 

PARALELEPÍPEDOS E CALÇADÃO.
PARTE CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM 
PARTE CONTRATADA MAIS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
FUNDAMENTO LEGAL: TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2015
DOTAÇÃO:RECURSOS DO MINISTERIO DAS CIDADES E PRÓPRIOS DO MUNICIPIO 

DE CAPIM: 02.07 SEC. OBRAS, TRANSPORTE E SERV. URBANOS 15-451- 10061015 – IM-
PLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO – PROGRAMA DE MELHORIAS DA 
INFRAESTRUTURA MUNICIPAL: 4490 51 00 002 – OBRAS INSTALAÇÕES.

ADITIVO DE PRAZO: MAIS 180 (CENTO E OITENTA DIAS)
 VIGÊNCIA DO ADITIVO: 16.11.2016 A 15.05.2017

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOA GRANDE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 10025/2016
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Gedeão Amorim, 133 - Centro - Alagoa Grande - PB, às 08:30 horas do dia 05 de Dezembro de 
2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de relógio 
registrador de ponto eletrônico destinados as Unidades Básicas de Saúde do Município de Alagoa 
Grande/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e Decreto Municipal nº 012/2009. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (83) 3273-2267. Email: saude_alg@hotmail.com.

Alagoa Grande - PB, 17 de Novembro de 2016
FLÁVIA MEIRELLES ALVES DE ARAÚJO GONÇALVES 

Pregoeira Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA

RESULTADO FASE PROPOSTA
TOMADA DE PREÇOS Nº 00014/2016
OBJETO: Contratação de empresa especializada para construção de rede de abastecimento 

de água, construção de rede coletora de esgoto sanitário, recuperação de rede coletora de esgoto 
sanitário e reposição de calçamento e pintura a cal em meio fio em diversas ruas do Município de 
Manaíra/PB, conforme projeto básico em anexo.

LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação:
M.L.S - CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - ME - Valor: R$ 68.335,10.
Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, 

da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Maiores informações poderão ser obtidas junto a 
Comissão Permanente de Licitação, Rua José Rosas, 426 - Centro - Manaíra - PB, no horário das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis.

Manaíra - PB, 17 de Novembro de 2016
SAWLLO NOGUEIRA BEZERRA

Presidente da Comissão

Vestígio arqueológico ajuda a reconstruir a história da região

Ocupação da Amazônia
Uma equipe de pesqui-

sadores está analisando os 
vestígios arqueológicos co-
letados no interior do Ama-
zonas no último mês. Além 
de cerâmicas, produzidas 
por populações indígenas, os 
pesquisadores encontraram, 
durante a escavação em um 
sítio arqueológico próximo a 
Tefé, terra preta de índio e ou-
tros materiais que podem ser 
pedaços de pedra, carvão ou 
ossos. Todo esse material será 
usado pelos pesquisadores 
que buscam desvendar a his-
tória da ocupação humana na 
Amazônia, antes da chegada 
dos colonizadores.

“O que estamos traba-
lhando é a história de longa 
duração dessas populações”, 
explica o arqueólogo Eduardo 
Kazuo Tamanaha, do Instituto 
Mamirauá. “Esses vestígios, 
quando estavam inteiros ou 
eram utilizados por alguém, 
representaram uma cultura, 
um momento da história. Ba-
sicamente, aquele antigo uten-
sílio serviu a algum propósito 
na sociedade. E nós, arqueólo-
gos, tentamos reconstruir essa 
história antiga através desses 
objetos e seu contexto.”

Junto com outros dez pes-
quisadores, Kazuo passou um 
mês em campo participando 
das escavações no sítio próxi-
mo a uma comunidade ribeiri-
nha, na foz do lago Caiambé. O 
trabalho foi realizado pelo Ins-
tituto Mamirauá em parceria 
com a Universidade Federal 
de Sergipe, Museu de Etnolo-
gia e Arqueologia da Universi-
dade de São Paulo e Universi-

dade do Estado do Amazonas, 
por meio do Centro de Estudos 
Superiores de Tefé (Cest).

Para o pesquisador Rafael 
de Almeida Lopes, da Univer-
sidade Federal de Sergipe, os 
vestígios podem revelar duas 
tradições culturais de pro-
dução cerâmica na região do 
Médio Solimões. “Buscamos 
entender como se deu a pre-
sença dessas populações que 
produziram as cerâmicas ar-
queológicas que encontramos 
aqui, tanto as cerâmicas da 
Tradição Borda Incisa quanto 
da Tradição Polícroma”, diz.

Segundo ele, a hipótese é 
que populações de diferentes 
aldeias, que produziam cerâ-
micas com técnicas e meto-
dologias distintas, estavam se 
relacionando.

Os pesquisadores afir-
mam que terra preta de índio, 
muito encontrada na Amazô-
nia, está vinculada às antigas 
ocupações indígenas da re-
gião. Esse tipo de terra, muito 
fértil, é formado por um aglo-
merado de grande produção e 
descarte de matéria orgânica. 
Nesse substrato, também é 
encontrado material carbo-
nizado que, ao ser analisado, 
ajuda na compreensão do tipo 
de madeira e frutas que eram 
consumidos pelos indígenas 
naquele período.

“Quando estudamos histó-
ria, ainda estudamos muito da 
história europeia. Nós estamos 
buscando compreender a his-
tória indígena pré-colonial e va-
lorizar isso dentro da realidade 
nacional atual. Como essas po-

pulações lidavam umas com as 
outras, antes do contato com 
os europeus? Quais as formas 
criativas que elas tinham para 
lidar tanto com o ambiente 
quanto com os problemas so-
ciais?”, acrescenta Rafael.

Sítio arqueológico
A região do lago Caiambé, 

escolhida para as escavações, 
foi palco de uma expedição 
realizada nas décadas de 1950 
e 1960 pelo arqueólogo ale-
mão Peter Hilbert. De acordo 
com o pesquisador Eduardo 
Kazuo, os vestígios encontra-
dos por Hilbert naquela região 
e na cidade de Tefé eram dife-
rentes de outras áreas e, por 
isso, acabaram definindo duas 
antigas expressões culturais 
do Médio Solimões nomeadas 

de fase Caiambé e Tefé, dois 
conjuntos cerâmicos regionais 
que fazem parte da Tradição 
Borda Incisa e Tradição Polí-
croma, respectivamente.

Eduardo Kazuo ressalta 
que Hilbert foi um dos pionei-
ros nos estudos arqueológi-
cos na Bacia do Rio Solimões. 
“Peter Hilbert foi o primeiro 
arqueólogo que fez uma pes-
quisa sistemática na região. 
Antes dele, somente alguns 
pesquisadores, exploradores 
e viajantes relatavam sobre os 
vestígios das antigas aldeias 
indígenas. Então, ele teve um 
papel importante por inserir o 
Médio Solimões na arqueolo-
gia mundial.” “Queremos am-
pliar as escavações, responder 
algumas perguntas levantadas 
por esses pioneiros, criticar 

algumas questões respondi-
das por eles. A ideia é refinar 
a informação e preencher la-
cunas”, esclarece. As tradições 
são usadas para identificar as 
cerâmicas arqueológicas que 
possuem características simi-
lares como forma, decoração, 
cores, matéria prima e idade. 
Os pesquisadores acreditam 
que essas similaridades po-
dem indicar a identidade de 
uma ou outra cultura indíge-
na. É possível que as cerâmi-
cas da Tradição Borda Incisa 
tenham sido produzidas em 
toda a região do Médio So-
limões entre os anos 700 e 
1000. Parte dessas cerâmicas 
possui decorações que imi-
tam a forma de animais como 
tartarugas, pássaros e maca-
cos. De acordo com Rafael, a 
cerâmica dessa tradição está 
associada às populações que 
falavam língua Aruaque. “São 
populações caracterizadas 
por fazerem redes multiétni-
cas, estavam em contato com 
outras populações e trocavam 
materiais, o que é uma análise 
interessante”, avalia.

Já as cerâmicas da Tradi-
ção Polícroma são associadas 
a um período de ocupação 
mais recente, após o contato 
dessas populações indígenas 
com os colonizadores. Já foram 
datados vestígios entre 500 e 
1.700. Elas são caracterizadas 
por decorações em pintura 
vermelha e preta sobre argila 
branca. Alguns arqueólogos 
acreditam que esse material 
esteja associado à dispersão 
de populações que se comuni-
cavam em língua Tupi.

FOTO: Ascom/MCTIC

Cerâmicas, carvão e ossos encontrados na região do Médio Solimões oferecem informações sobre o período pré-colonização
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INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LATICINIOS MILLI - EPP - CNPJ/CPF Nº 24.439.365/0001-85. 
Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a 
Licença de Operação nº 3493/2016 em João Pessoa, 17 de outubro de 2016 - Prazo: 730 dias. 
Para a atividade de: Fabricação de Laticínios em Geral - Queijo de qualho e Manteiga Na(o) -  RUA 
VALDECIRO RIBEIRO DE SÁ, 213, JD. BELA VISTA. Município: SOUSA - UF: PB.  Processo: 
2016-003035/TEC/LO-2157.

THOR NORDESTE GRANITOS LTDA - CNPJ/CPF Nº 06.635.285/0001-13. Torna público que 
a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença Prévia nº 
1922/2016 em João Pessoa, 9 de agosto de 2016 - Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Extração 
de granito ornamental numa área de 147,51 ha, referente ao processo DNPM nº 846.006/2002. Na(o) 
- SÍTIO SERRA DO PELADO  Município: PICUI - UF: PB.  Processo: 2015-005692/TEC/LP-0276.

Levi Borges Lima CPF 025.221.954-68 ,torna público que recebeu da SEMAN- secretaria do meio 
ambiente João Pessoa, a lisença de operação- LO  n°575/2016 para residencial Multifamiliar com 
4 unidades , situado a rua: Cicero Firmino da Costa quadra: 138 lote: 0315 bairro Parataibe- João 
Pessoa - Pb

GLOBAL PARTICIPAÇÕES EM ENERGIA S/A – CNPJ/CPF N.º 07.701.564/0001-09 Torna público 
que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença Prévia 
n.º 1997/2016 em João Pessoa, 12 de agosto de 2016 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Im-
plantação da usina fotovoltaica CIPO BRANCO III, com capacidade instalada de 30 MWp e sistemas 
associados, na fazenda Cipó Branco, Zona Rural do município de Condado Na(o) - FAZENDA CIPÓ 
BRANCO III. Município: CONDADO – UF: PB. Processo: 2016-003070/TEC/LP-2716. 

GLOBAL PARTICIPAÇÕES EM ENERGIA S/A – CNPJ/CPF N.º 07.701.564/0001-09 Torna público 
que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença Prévia 
n.º 1998/2016 em João Pessoa, 12 de agosto de 2016 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Im-
plantação da usina fotovoltaica CIPO BRANCO I, com capacidade instalada de 30 MWp e sistemas 
associados, na fazenda Cipó Branco, Zona Rural do município de Condado. Na(o) –CIPÓ BRANCO 
I. Município: CONDADO – UF: PB. Processo: 2016-003072/TEC/LP-2717. 

GLOBAL PARTICIPAÇÕES EM ENERGIA S/A – CNPJ/CPF N.º 07.701.564/0001-09 Torna público 
que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença Prévia 
n.º 1996/2016 em João Pessoa, 12 de agosto de 2016 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Im-
plantação da usina fotovoltaica CIPO BRANCO II, com capacidade instalada de 30 MWp e sistemas 
associados, na fazenda Cipó Branco, Zona Rural do município de Condado. Na(o) –CIPÓ BRANCOII. 
Município: CONDADO – UF: PB. Processo: 2016-003072/TEC/LP-2717. 

ALLIANCE BELIZE CONSTRUÇÕES SPE LTDA - CNPJ Nº 14.009.139/0001-00, torna público 
que requereu a SEMAM - Secretaria de Meio Ambiente, a renovação da Licença de Instalação Nº 
020/2015, da Construção de um Residencial Multifamiliar, situado a Av. Espírito Santo, Bairro dos 
Estados - João Pessoa - PB. 

MAKRO ATACADISTA S/A - CNPJ/CPF N° 47.427.653/0005-49 Torna público que a SUDEMA - Su-
perintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação n° 3372/2016 em 
João Pessoa, 04 de outubro de 2016 - Prazo: 1825 dias. Para a atividade de: Comércio atacadista 
de mercadorias em geral e restaurante Na(o) - BR 230 KM 27, S/N-ESPLANADA - Município: JOAO 
PESSOA - UF: PB. Processo: 2016-002768/TEC/L0-2088. 

À empresa Construtora O&M Ltda, inscrita no CNPJ 13.744.018/0001-40, torna público que requereu 
da SEMAPA - Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Agricultura de Cabedelo a licença Simplificada 
de Operação de uma sala localizada na ROD BR 230 KM 12, Edifício CasaNova Center, nº 11034, 
Sala 403B, 4º andar, Renascer, Cabedelo-PB, Cep: 58108-012.

À empresa O&M Construções Ltda, inscrita no CNPJ 01.160.770/0001-64, torna público que requereu 
da SEMAPA - Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Agricultura de Cabedelo a licença Simplificada 
de Operação de uma sala localizada na ROD BR 230 KM 12, Edifício CasaNova Center, nº 11034, 
Sala 403, 4º andar, Renascer, Cabedelo-PB, Cep: 58108-012. 

POSTO DE COMBUSTÍVEIS NOSSA SENHORA DO CARMO LTDA. – CNPJ N°07.693.147/0001-
53 TONA PUBLICO QUE A SUDEMA- SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO 
AMBIENTE, EMITIU A LICENÇA DE OPERAÇÃO Nº3730/2016 EM JOÃO PESSOA, 14 DE NO-
VEMBRO DE 2016 – PRAZO DE 1.665 DIAS. PARA A ATIVIDADE DE: COMERCIO VAREJISTA 
DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES EM GERAL (GASOLINA, ALCOOL, DIESEL), NA RUA 
SEBASTIÃO BARBOSA DE SENA, Nº20, CENTRO, MUNICIPIO DE BORBOREMA – NO ESTADO 
DA PARAIBA, PROCESSO Nº: 2016-003392/TEC/LO-2286.

DILCIANE LEITE DE ALMEIDA - ME. – CNPJ N°07.275.128/0001-07 TONA PUBLICO QUE A 
SUDEMA- SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE, EMITIU A LICEN-
ÇA DE AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL Nº3729/2016 EM JOÃO PESSOA, 14 DE NOVEMBRO DE 
2016 – PRAZO DE 365 DIAS. PARA A ATIVIDADE DE: TRANSPORTE DE CARGAS PERIGOSAS 
(GASOLINA, ÁLCOOL E DIESEL), DE CABEDELO A TODO O ESTADO DA PARAIBA, ATRAVÉS 
DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFA-7064; MNX-5091; MNP-3543; OEY-2806 E OFB-3618. EM 
TODO O ESTADO DA PARAIBA, PROCESSO Nº: 2016-007813/TEC/AA-4995.

POSTO ALMEIDA COMBUSTÍVEIS LTDA – CNPJ N°05.790.929/0001-85, TONA PUBLICO QUE A 
SUDEMA- SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE, EMITIU A LICENÇA 
DE ALTERAÇÃO Nº3715/2016 EM JOÃO PESSOA, 14 DE NOVEMBRO DE 2016 – PRAZO DE 
150 DIAS. PARA A ATIVIDADE DE: IMPLANTAÇÃO DO PISO DA ILHA DE ABASTECIMENTO 
EM CONCRETO COM DRENAGEM PLUVIAL DIRECIONADA PARA CAIXA SEPARADORA DE 
ÁGUA E ÓLEO, NA RUA PLÁCIDO DE CASTRO, Nº621, ESQUINA COM CORONEL ADOLFO 
MASSA, OITIZEIRO, MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA  – NO ESTADO DA PARAIBA, PROCESSO 
Nº: 2016-006901/TEC/LA-0660.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Termo de Ratificação

Ata de Registro de Preços 2.05.006/2016/SEMAS/PMCG
Processo Administrativo Nº 061/2016

O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS, através do seu ordenador de 
despesa , no uso das suas atribuições legais e de acordo com o que determina o Decreto Federal 
nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013 e o Decreto Municipal nº 3104, de 14 de abril de 2004, bem 
como considerando o que consta na ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS celebrada em 
decorrência da Ata de Registro de Preços Nº 006/2016 - SEMAS, inerente da ADESÃO A ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS  N°0050/2016/HRETCG derivado do pregão presencial 021/2016/HRETCG, 
vem RATIFICAR A ADESÃO, para aquisição de gêneros alimentícios perecíveis ( carnes, frango, 
peixes e derivados) para atender as necessidades das diversas Unidades da Secretaria Municipal de 
Assistência Social- SEMAS. Funcional  Programática: 08.244.1018.2199 e outros. Fonte de Recursos: 
000. VIGÊNCIA: Até 31 de dezembro de 2016. VALOR : R$ 405.105,40 (quatrocentos cinco mil cento 
e cinco reais e quarenta centavos) em favor da empresa EWERTON OLIVEIRADE SOUZA – ME.

Campina Grande, 01 de Novembro  de 2016.
EVA GOUVEIA

Secretária Municipal de Assistência Social

Protocolo...: 2016 - 059823
Responsavel.: MT COMERCIO MATERIAIS CONS-
TRUCAO EI
CPF/CNPJ....: 021205988/0001-03
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            493,21
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 058741
Responsavel.: RAFAEL RODRIGUES AMORIM
CPF/CNPJ....: 079282994-88
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            843,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 059396
Responsavel.: REHABILITAR ENGENHARIA LTDA ME
CPF/CNPJ....: 008337788/0001-38
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          4.548,19
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 060977
Responsavel.: REHABILITAR ENGENHARIA LTDA ME
CPF/CNPJ....: 008337788/0001-38
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          3.739,25
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 060983
Responsavel.: ROBERTO EMMANOEL PEREIRA 
LAVOR
CPF/CNPJ....: 768658784-34
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.263,00
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 060592
Responsavel.: TRANSLO TRANSPORTES DE CARGAS
CPF/CNPJ....: 000629711/0005-53
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            787,16
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 059844
Responsavel.: TRUST FOMENTO COMERCIAL 
LTDA - ME
CPF/CNPJ....: 002914700/0001-17
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          2.889,62
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 060934
Responsavel.: VQ- MODA FEMININA LTDA - ME
CPF/CNPJ....: 009518419/0001-04
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.397,78
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 060585
Responsavel.: WW EMPREENDIMENTOS E CONS-
TRUCOES LT
CPF/CNPJ....: 005530615/0001-43
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$         19.444,88
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 060837
Responsavel.: WW EMPREENDIMENTOS E CONS-
TRUCOES LT
CPF/CNPJ....: 005530615/0001-43
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$         18.419,67
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 060838
Responsavel.: WW EMPREENDIMENTOS E CONS-
TRUCOES LT
CPF/CNPJ....: 005530615/0001-43
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          9.125,66
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 060885
Responsavel.: WJ REPRESENTACOES LTDA - ME
CPF/CNPJ....: 015293670/0001-10
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.410,31
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 060638
Responsavel.: WJ REPRESENTACOES LTDA - ME
CPF/CNPJ....: 015293670/0001-10
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          2.981,60
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 060858
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,  18/11/2016
----------------------------------------

Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO
- Titular -

Responsavel.: ALIPIO SICCA REPRESENTACOES 
LTDA -
CPF/CNPJ....: 013924231/0001-33
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.309,73
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 060628
Responsavel.: BRUNO VICTOR GERMANO
CPF/CNPJ....: 034462154-50
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            884,30
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 059779
Responsavel.: CAJUEIROS MASTER RESTAURANTE 
LTDA -
CPF/CNPJ....: 012744830/0001-02
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.289,18
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 060814
Responsavel.: CINTHYA MARTINS MARQUES PAIVA
CPF/CNPJ....: 022884614-54
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          3.421,79
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 059491
Responsavel.: DIVINA PRAZER M E L L LTDA-ME
CPF/CNPJ....: 021802906/0001-08
Titulo......: CHEQUE           R$          1.980,00
Apresentante: MARIA DO SOCORRO PEREIRA 
PECORELLI
Protocolo...: 2016 - 059638
Responsavel.: FERNANDES E BRITO LTDA
CPF/CNPJ....: 009072579/0001-72
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.782,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 059292
Responsavel.: G J DA SILVA ELETROELETRONICA ME
CPF/CNPJ....: 001559544/0001-50
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            635,60
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 059993
Responsavel.: GRAFICA CORREIA LTDA LTDA - ME
CPF/CNPJ....: 002062817/0001-10
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          3.563,59
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 060553
Responsavel.: GRAFICA CORREIA LTDA LTDA - ME
CPF/CNPJ....: 002062817/0001-10
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          4.454,34
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 060912
Responsavel.: HELIO MARQUES DA COSTA
CPF/CNPJ....: 405089861-68
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$         11.144,38
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 060945
Responsavel.: KARLA MICHELE SILVA FARIAS 
GOUVEIA
CPF/CNPJ....: 060669824-86
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            827,33
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 059473
Responsavel.: LUIZ CARLOS DE ARAUJO TEIXEIRA 
DE C
CPF/CNPJ....: 602327304-15
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          4.680,13
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 060183
Responsavel.: MARCIA PEREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ....: 031703594-01
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            819,22
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 060051
Responsavel.: MARCUS VINICIUS GOMES DE 
ARAUJO FIL
CPF/CNPJ....: 057591274-03
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            251,07
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 059458
Responsavel.: MARTA ROSANGELA EMILIA SOARES
CPF/CNPJ....: 024264398/0001-31
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            337,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
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 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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
ERRATA AO EDITAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 04-047/2016
A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA, através de seu 

Pregoeiro, designado pela Portaria nº 623/2014, torna público para conhecimento dos interessa-
dos, que foi realizada correção no Aviso de Licitação do Pregão Eletrônico SRP nº 04-047/2016, 
assim como se segue:

Onde se lê: “PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 04.038/2016” 
Leia-se: “PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 04.047/2016”
Maiores informações por meio eletrônico através do E-mail: licitacaojp@gmail.com ou pelo 

Telefone: 3218-9005.
João Pessoa, 17 de novembro de 2016

Dalpes Silveira de Souza
Pregoeiro da COPEL/SEAD

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1742/2016 e 1739/2016/SEINFRA

A Prefeitura Municipal de João Pessoa através da Comissão Setorial de Licitação, devida-
mente autorizada pela Portaria nº 367, torna público que fará realizar a Licitação na modalidade 
Concorrência Pública Nº 07.008/2016, em regime de execução de empreitada por preço unitário, 
com tipo de licitação menor preço global com Recursos Ordinário/PMJP, a ser realizada no dia 
22/12/2016, impreterivelmente as 09 h (nove horas), tendo como objeto a Contratação de uma 
Empresa especializada de Engenharia para a Execução dos Serviços de Recuperação do Ginásio 
de Esportes Hermes Taurino localizado na Rua Alberto Coutinho – s/n  em Mangabeira VIII e do 
Centro da Juventude em Mangabeira I (Centro de Referência Ylton Veloso Filho), localizado na Rua 
Arnaldo Barros, nº 71, em João Pessoa – PB. A cópia do Edital e seus anexos estarão disponíveis 
e a disposição dos interessados a partir da próxima segunda feira dia 21/11//2016, na Sala da 
Comissão Setorial de Licitação na Secretaria de Infra-Estrutura, localizada a Av. Rio Grande do Sul, 
721, Bairro dos Estados, João Pessoa, Paraíba. SUPORTE LEGAL: Lei Federal 8.666/93 e suas 
alterações posteriores. A Cópia do Edital pode ser adquirida exclusivamente mediante a entrega 
exclusivamente de um DVD no horário das 08H30 às 14H. Quaisquer informação será prestada no 
local e horário acima citado ou através do e-mail csl.seinfra@gmail.com

João Pessoa, 17 de novembro  de 2016
Teresa Cristina Teles de Holanda

Presidente da Comissão e Pregoeira/SEINFRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D`ÁGUA
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato de prestação de serviços, de acordo com o processo de Dispensa 
de Licitação por Valor nº 00001/2016. 

CONTRATANTE:  PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D´AGUA
CONTRATADA:  CONSTRUTORA LCL LTDA ME.
OBJETO: Construção com a ampliação de UBS do sítio Tapera, neste município. 
VALOR DE R$: 11.414,02 (onze mil, quatrocentos e catorze reais e dois  centavos).  
VIGÊNCIA: ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2016.

Olho D´agua-PB, em  17 de Novembro de 2016.
Francisco de Assis Carvalho - Prefeito  

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DÁGUA
DISPENSA DE LICITAÇÃO POR VALOR Nº  00001/2016

HOMOLOGAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Olho D´agua, no uso de suas atribuições legais e, de acordo com o art. 

24, inciso I da Lei nº 8.666/93 e do parecer jurídico exarado no referido processo, em face ao cum-
primento da Comissão Permanente de Licitação do Município, e tendo em vista a documentação que 
instrui o Processo de Dispensa de Licitação por Valor de nº 00001/2016, HOMOLOGO, A DISPENSA 
DE LICITAÇÃO POR VALOR, pela contratação direta para os referidos serviços, neste município, 
com a empresa CONSTRUTORA LCL LTDA ME, cadastrada no CNPJ nº 17.589.700/0001-66, com 
o valor de R$ 11.414,02 (onze mil, quatrocentos e catorze reais e dois centavos).  

Olho D´agua, em 16 de Novembro de 2016
Francisco de Assis Carvalho  

Prefeito  

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÍ
EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE PRAZO

INSTRUMENTO: TERMO ADITIVO A TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2014
PARTES PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÍ/PB E A EMPRESA LUMAR ENGENHARIA 

LTDA – ME.
OBJETO CONTRATUAL: EXECUÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE PRO-

FESSORES NA SEDE DO MUNICÍPIO.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 57 de lei 8.666/93, alterações Art. 65, I – Lei 8.666/93, e 

alterações.
PRAZO CONTRATUAL: A Vigência deste Termo Aditivo passará a vigorá a partir de 30/11/2016, 

fincando prorrogado até 29/05/2017 o prazo de execução das obras de EXECUÇÃO DE OBRAS DE 
AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE PROFESSORES NA SEDE DO MUNICÍPIO – que inicialmente eram 
de 180 dias, conforme clausula Sétima, do contrato nº 00052/2014, referente a Tomada de Preços 
00001/2014, Homologada em 01/07/2014, conforme preceitua o Art. 57 da lei 8.666/93, alterações 
, e este termo aditivo. Signatários: EDUARDO RONIELLE GUIMARÃES MARTINS DANTAS E 
LUMAR ENGENHARIA LTDA – ME, Cubati/PB, 17 de Novembro/2016.

EDUARDO RONIELLE GUIMARÃES MARTINS DANTAS
PREFEITO CONSTUCIONAL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA

RESULTADO FASE PROPOSTA - TOMADA DE PREÇOS Nº 00006/2016
OBJETO: Contratação de empresa do ramo da construção civil destinada a execução dos 

serviços de Pavimentação em Paralelepípedo e Drenagem Pluvial das Ruas: Alaíde Silva e Padre 
Pinto - Solânea/PB. LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação: 
3M CONSTRUCOES LTDA - EPP - Valor: R$ 631.899,97. Dos atos decorrentes do procedimento 
licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. 
Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Pernam-
buco, S/N - Centro - Solânea - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: 
(083) 3363-1285.Email: licitacoessolanea@hotmail.com.

Solânea - PB, 17 de Novembro de 2016
TEREZA CRISTINA GOMES PINTO 

 Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DÁGUA
DISPENSA DE LICITAÇÃO POR VALOR Nº  00001/2016

TERMO DE RATIFICAÇÃO
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL – Art. 24, incisos I, da Lei nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, atua-

lizada pela Lei nº 8.883, de 08 de Junho de 1994.
OBJETO: Contratação de empresa para ampliação de UBS do sítio Tapera, pela contratação 

direta com a empresa CONSTRUTORA LCL LTDA ME, cadastrada no CNPJ nº 17.589.700/0001-66, 
com o valor de R$ 11.414,02 (onze mil, quatrocentos e catorze mil e dois reais).  

RATIFICAÇÃO: Ratifico a presente Dispensa de Licitação, de acordo com o parecer do Advogado. 
Olho D´agua-PB, em  16 de Novembro de 2016.

Francisco de Assis Carvalho
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA 

EXTRATO DE CONTRATO 
Instrumento: Contrato nº. 09078/2016.

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

Partes: Secretaria de Educação e Cultura do Município de João Pessoa e a Empresa: UNEPI - 
UNIÃO DE ENSINO E PESQUISA INTEGRADA LTDA.

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 2016/032854, PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 09025/2016;
Signatários: Sra. Edilma Ferreira da Costa, pela Secretaria de Educação e Cultura, e o Sr. Cás-

sio Cabral Santos, pela empresa UNEPI - UNIÃO DE ENSINO E PESQUISA INTEGRADA LTDA.
Recursos Financeiros: 
Classificação: 10.106.12.361.5172.2549;
Natureza: 3.3.90.39;
Fonte: 00 – Recursos Ordinários; 03 – Recursos do FUNDEB e 11 – Recursos de FNDE 

(Salário-Educação).
Vigência até 31 de dezembro de 2016;
Valor Global: R$ 813.788,50 (oitocentos e treze mil, setecentos e oitenta e oito reais e cinquenta 

centavos).
João Pessoa, 16 de novembro de 2016. 

Edilma Ferreira da Costa
Secretária de Educação e Cultura

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

 RESULTADO FASE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00012/2016
OBJETO: Execução dos serviços de construção de uma ciclovia e passeio público, neste 

Município. LICITANTE HABILITADO: não houve licitante habilitado. LICITANTE INABILITADO: 
RLA Construções e Serviços Ltda. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão 
Permanente de Licitação, Rua Orcine Fernandes, S/Nº - Centro - Sapé - PB, no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis.

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

Sapé - PB, 17 de Novembro de 2016
MARCELO DE SOUZA PEREIRA - Presidente da Comissão 

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS JAGUARIBE LTDA  - CNPJ/CPF Nº 12.611.713/0001-70 
TORNA Público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente , emitiu a 
Licença de Operação nº 3674/2016 em João Pessoa , 8 de novembro de 2016 – Prazo :145 dias. 
Para a atividade de : Comercio varejista de combustíveis e lubrificantes em geral (GASOLINA, 
ALCOOL, DIESEL). Na RUA GENERINO MACIEL – Nº 751 Município : JOÃO PESSOA –UF: PB  
PROCESSO: 2016-007923/TEC/LO-3416

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO

Extrato do 5° Termo Aditivo de Tempo ao Contrato 00091/2015– Prorrogação Contratual por mais 
90(noventa) dias – TOMADA DE PREÇO de Nº 00003/2015.PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE RIACHÃO/PB e CONSTRUTORA EDFFICAR EIRELI –ME, CNPJ Nº 17.440.965/0001-06.OB-
JETO: Contratação de Empresa Especializada em Serviços de Engenharia Civil para Prestação de 
Serviços de Reposição em Pavimento em Paralelepípedos, em Diversas Ruas da cidade/Riachão/
PB.O Aditivo a corresponde Prorrogação Contratual por mais 90 dias, 19/11/2016 à 16/02/2017. 
Tendo em vista que o tempo estipulado no contrato não foi suficiente para a realização da obra, 
motivada pela burocracia ocasionada nos pagamentos efetivados, mediante apresentações das 
medições.Assinaturas do Aditivo Contratual: 17/11/2016.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 026/2016 
A Prefeitura Municipal de Gurjão através do Pregoeiro abaixo transcrito TORNA PÚBLICO e 

comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
Nº. 026/2016, do tipo Menor Preço, objetivando a Aquisição de Equipamentos e Material Permanente. 
Data de Abertura: 06/12/2016 às 10:30h. O Edital pode ser obtido na sede da Prefeitura de Gurjão, 
situada à Rua Vicente Borges Gurjão, 158, Centro, Gurjão – Paraíba. Maiores informações através 
do telefone (83) 3386-1085, no horário das 08:00 às 12:00.

Gurjão - PB, 17 de novembro de 2016.
Higor Pereira Morais – Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ
AVISO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2016
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura de Sumé – PB, TORNA PÚBLICO, para os fins 

e efeitos do disposto no § 3º do Art. 109 da Lei nº 8.666/93, que as empresas DIAS CONSTRUÇÕES 
LTDA. e ALTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – ME. interpuseram recurso administrativo 
em face a Tomada de Preços n°. 009/2016, ficando as demais licitantes, devidamente intimadas, 
para, querendo, no prazo legal de 05 (cinco) dias úteis, APRESENTAR IMPUGNAÇÃO AO RE-
CURSO INTERPOSTO, conforme faculta o § 3º do artigo 109, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas 
alterações, contados desta publicação, ficando os autos do recurso e do procedimento licitatório 
com vista franqueada aos interessados.

Sumé- PB, 16 de novembro de 2016.
DIMÍTRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA

Presidente da CPL

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

 EXTRATO  DO 1º TERMO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO Nº 00028/2016
Pregão Presencial nº 00027-2016
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA DE CARTUCHOS E TONERS 

DIVERSOS, BEM COMO SERVIÇO DE RECARGAS DE TONERS E CARTUCHOS DE ACORDO 
COM AS NECESSIDADES DE TODA A PREFEITURA DE CAJAZEIRAS E SUAS SECRETARIAS.

Início do Aditivo: 10/11/2016
Término Aditivo: 31/12/2016
Fundamento Legal: nos termos parágrafo I, do artigo 65, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações 

posteriores.
Do valor do Aditivo: O valor total deste aditivo para cobrir as despesas relativas ao aumento  

das quantidades dos itens licitados,  é de R$ 28.095,00 (vinte e oito mil e noventa e cinco reais), 
correspondendo a 19,70% ,  do valor do contrato original. 

Assinam: Pela Prefeitura Municipal de Cajazeiras-PB:  Francisca Denise Albuquerque de Oli-
veira – Prefeita.  Pela Empresa: INFOPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA - Alan Petson 
Lacerda Marcolino

 
 ESTADO DA PARAÍBA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UIRAUNA
 AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00032/2016
O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00032/2016, para o dia 

30 de Novembro de 2016 às 09:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Rua Silvestre 
Claudino, SN - Centro - Uirauna - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no referido endereço.

Telefone: (083) 35342113.
Uirauna - PB, 17 de Novembro de 2016

FRANCISCO FRANCESNILDO ALMEIDA DA SILVA - Pregoeiro Oficial

HOTEL  CAIÇARA  S.A, CNPJ 08.603.680/0001-40, ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 
EM 20.06.2016, DATA, HORA E LOCAL, 20 de Junho de 2016, as 10:00 horas, na sede social da 
empresa, situada à Av. Olinda, nº 235, Tambaú, João Pessoa, PB. CONVOCAÇÃO – Diário Oficial 
do Estado da Paraíba e Jornal A União, edições de 03, 04, e 07 de Junho de 2016 respectivamente, 
as folhas 36, 36, 35 e 27, 26, 11, com o seguinte teor; Ficam convidados os Senhores Acionistas 
do HOTEL CAIÇARA S.A, a se reunirem em Assembléia Geral Ordinária, a se realizar em sua 
sede social, na Av. Olinda, 235- Tambaú, nesta capital, as 10:00 horas do dia 20.06.2016, a fim 
de deliberar sobre o seguinte; a) Aprovação do Balanço Patrimonial e demais Demonstrações 
Financeiras, relativas ao exercício findo em 31.12.2015; b) Outros assuntos de interesse social. 
PRESENÇA - INSTALAÇÃO E MESA DIRETORA - com a presença de mais de dois terços do ca-
pital social, instalou a Assembléia o senhor Tadeu Sobreira Pinto – Presidente e Rodrigo Procópio 
Pinto – Secretário. DELIBERAÇÕES - Foi aprovado por unanimidade; a) As contas da diretoria, 
o relatório da Administração, o balanço patrimonial e as demonstrações financeiras relativas ao 
exercício encerrado em 31.12.2015 cujos documentos publicados no Diário Oficial do Estado da 
Paraíba e Jornal a União, edições de 28.10.2016 as folhas 40 e 26 respectivamente; b) Fixação 
da remuneração global anual dos administradores, para o exercício de 2016, na importância de 
R$ 360.000,00(trezentos e sessenta mil reais); c) Eleição do Conselho de Administração para o 
triênio 2017/2019. Foi submetida à apreciação e posterior votação, foi aprovada por unanimidade, 
sendo reeleitos: TADEU SOBREIRA PINTO, brasileiro, casado, industrial, CPF 002.444.494-49, RG 
87.575 SSP/PB, residente e domiciliada nesta capital, a Av. Sapé nº 1651, Apto. 1401, Manaíra, 
CEP. 58.038.382 - Presidente, CLARISSA PROCOPIO PINTO, brasileira, divorciada, psicóloga, CPF 
007.388.434-07, RG 1.567.740 SSP/PB, residente e domiciliada nesta capital a Av. Nego, 96, Apto. 
312, Tambaú, CEP 58.039-100 – Membro e eleita MICHELLE MENEZES PINTO, brasileira, casada, 
nutricionista, CPF 007.647.704-54, RG 1.829.993 SSP/PB, residente e domiciliada nesta capital a 
Av. Sapé nº 1651, Apto. 202, Manaíra, CEP. 58.038.382 – Membro; d) Eleição da Diretoria para o 
triênio 2017/2019. Foi submetida à apreciação e posterior votação, foi aprovada por unanimidade, 
sendo reeleitos: TADEU SOBREIRA PINTO, brasileiro, casado, industrial, CPF 002.444.494-49, RG 
87.575 SSP/PB, residente e domiciliada nesta capital, a Av. Sapé nº 1651, Apto. 1401, Manaíra, CEP. 
58.038.382 – Diretor Presidente; RODRIGO PROCOPIO PINTO, brasileiro, casado, empresário, 
CPF 872.990.384-04, RG 1.267.333 – SSP/PB, residente e domiciliado nesta capital a Av. Sapé 
nº 1651, Apto. 202, Manaíra, CEP. 58.038.382 – Diretor Administrativo e CLARISSA PROCOPIO 
PINTO, brasileira, divorciada, psicóloga, CPF 007.388.434-07, RG 1.567.740 SSP/PB, residente e 
domiciliada nesta capital a Av. Nego, 96, Apto. 312, Tambaú, CEP 58.039-10 – Diretora Financeira. 
CONSELHO FISCAL - O Conselho Fiscal não é permanente nem foi instalado no presente exer-
cício. QUORUM DAS DELIBERAÇÕES - Sem voto contrario. Suspenso os trabalhos pelo tempo 
necessário a lavratura da presente ata, a qual depois de lida, aprovada por todos. João Pessoa, 
20 de Junho de 2016. TADEU SOBREIRA PINTO – Presidente. CONFERE COM O ORIGINAL.

COMARCA DE SAPÉ. 3ª VARA. EDITAL DE CITAÇÃO. PRAZO: 20 DIAS. Processo: 0003890-
50.2012.815.0351. Ação: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO. O MM. Juiz de Direito da vara supra, em 
virtude da lei, etc. FAZ SABER a todos que virem ou tomem conhecimento do presente edital que 
perante este juízo tramita a Ação de Execução movida  pelo  BANCO DO NORDESTE DO BRASIL 
S/A contra a executada MARIA MARCIONILA DA CONCEIÇÃO, brasileira,  solteira, aposentada, 
portadora do CPF nº 072.466.814-42 e RG nº 522.294 SSP/PB, atualmente em local incerto  e 
não sabido e que tem por objeto título executivo liquido e certo, no valor de R$ 1.992,30 (hum mil 
novecentos e noventa e dois reais e trinta centavos), a ser acrescido, até o efetivo reembolso do 
crédito, dos acessórios  vencidos e vincendos, além de multa legal de 10%, custas processuais, 
honorários advocatícios e demais  cominações legais, ficando a mesma CITADA para que, no prazo 
de 03 (três) dias, pague o quantum debeatur,  devidamente atualizado, ou indique bens à penhora, 
na forma do art. 827 e seguintes do NCPC. No caso de  pagamento integral, no prazo fixado, os 
honorários advocatícios serão reduzidos à metade (art. 827, § 1º do NCPC). Decorrido o prazo do 
Edital cujo início dá-se na data da publicação, bem como o prazo para opor Embargos (art. 915 do 
NCPC), não sendo embargada a presente ação presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 
alegados pelo autor. Ocorrida a revelia, fica a advertência que será nomeado curador, conforme 
art. 917 do NCPC. E para que chegasse ao conhecimento de todos mandou a MM. Juíza que fosse 
expedido o presente Edital, afixando-se cópia no local de costume e publicando-se no Diário da 
Justiça. Dado e passado, aos 09 (nove) dias do mês de novembro de 2016, na Comarca de Sapé. 
Eu. Fábio Wacemberg Sarda, técnico judiciário, o digitei. Luciana Rodrigues Lima, Juíza de Direito 
da 3ª Vara de Sapé.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

AVISO DE RESULTADO
(FRACASSADO)

A Secretaria de Educação e Cultura do município de João Pessoa através da Pregoeira torna 
público para conhecimento dos interessados, que a Licitação na modalidade Pregão Eletrônico SRP 
de nº 09012/16, realizada no dia 21 de julho de 2016 às 11:30h, que teve como objeto Sistema de 
Registro de Preços para eventual aquisição de equipamentos para manutenção e limpeza da água 
e da área das piscinas do parque aquático do CAM, foi declarado FRACASSADO, tendo em vista 
que nenhum fornecedor arrematante encaminhou a documentação exigida. 

 João Pessoa, 16 de novembro de 2016.
Gláucia Kaline A. da Fonseca Carvalho

Pregoeira/SEDEC

DEVILLE REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA  -CNPJ/CPF Nº 05.302.544/0001-21 
Torna público que a SUDEMA- Superintendência de Administração do Meio Ambiente, Emitiu a 

Licença de Operação nº 3603/2016 em João Pessoa, 1 de novembro de 2016 - Prazo: 1825 dias. 
Para a atividade de: Comércio varejista de combustíveis e lubrificantes em geral-(GASOLINA, 
ALCOOL,DIESEL), serviços de troca de óleo , loja de conveniência e lavagem de veículo.Na RUA 
VICTOR HANIERI GUIMARÃES, JOSÉ AMÉRICO Município :

JOÃO PESSOA –UF:PB. Processo: 2016-006281/TEC/LO-3059
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