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l Estado formaliza acordo do Inventário Brasileiro Nacional da PB. Página 5

l Prazo de inscrição do concurso Arte Cidadã se encerra amanhã. Página 7
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conciliação do estado

no dia 1o de dezembro 
começa o período de defeso 
das lagostas vermelha  e 
cabo verde. PÁGINA 5

Ibama intensifica
a fiscalização à
pesca da lagosta

Multa para os infratores
pode chegar a R$ 100 mil

FOTOS: Secom-PB

quAlIfIcAçãO O governador Ricardo Coutinho inaugurou ontem, no bairro de Mangabeira, o 
Centro de Formação de Educadores do Estado, com investimento de R$ 14 milhões. PÁGINA 3

Grupo paraibano 
abre Festival de
Teatro Nacional 
em Pernambuco

Coletivo Alfenim apre-
senta hoje a peça “Me-
mórias de um cão”, com 
Zezita Matos. PÁGINA 9

Paraíba

Recursos do Minis-
tério da Saúde serão 
destinados aos hospitais 
universitários de Caja-
zeiras, Campina Grande 
e João Pessoa.  PÁGINA 6

HUs vão receber 
R$ 4,6 milhões

Sindicato das escolas 
está promovendo um mu-
tirão de negociação. Ape-
nas pais com mensalida-
de em dia poderão fazer 
matrícula.  PÁGINA 7

Matrícula só com 
o carnê quitado

ESCOlAS
FOTO: Secom-PB

FOTO: Divulgação/Ibama

sonegação
Receita Estadual 
apreende 580 caixas 
de cigarros no Sertão

 

Carga estava com o do-
cumento fiscal irregular e 
seria entregue na cidade do 
Rio de Janeiro.  PÁGINA 6

Justiça homologa 175 
acordos de precatórios

Solenidade de entrega dos recibos com a autorização do pagamento aos beneficiários deve ocorrer no Palácio 
da Redenção na próxima quinta-feira. No total, eles vão receber aproximadamente R$ 7,5 milhões. PÁGINA 8

Espetáculo é baseado na obra do escritor Machado de Assis

Produtos foram avaliados em R$ 437,5 mil
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Opinião

Na coluna 
de hoje, Gonzaga 

Rodrigues questiona 
os interesses por trás 

do discurso da crise 
financeira

Gonzaga Rodrigues - jornalista
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Desde 1889 que o Brasil dedica o dia 19 
de novembro à Bandeira Nacional. Instituída 
quatro dias após a Proclamação da República, 
a data já mereceu comemorações maiores que 
as de hoje. Embora continue inscrita como um 
dos símbolos nacionais mais representativos 
da nossa gente, a Bandeira do Brasil atualmen-
te se destaca mais em manifestações coleti-
vas que vão dos protestos de rua às disputas 
esportivas. É como se nos grandes intervalos 
entre uma coisa e outra permanecesse guarda-
da – com carinho e zelo, é verdade – mas sem a 
visibilidade que faz por merecer. 

Tempo houve, por exemplo, em que o Hino 
à Bandeira era ensinado (e cantado) nas antigas 
escolas do ensino primário. Fardados e perfila-
dos nos pátios dos colégios, os alunos saudavam-
-na quase diariamente com um respeito filial. 
Pode-se até alegar que era um momento infan-
til de civismo, mas não se poderá negar que é 
desde cedo que se aprende a cultivar valores e 
símbolos. A Bandeira tinha esta deferência. Na-
quela época, como hoje, reverenciar a Bandeira 
Nacional era e é uma manifestação de esperança 
e engajamento. Esperança num país sempre me-
lhor e mais justo e engajamento nas causas que 
o conduzem a este desiderato. Sim, porque se o 
Pavilhão é único e permanente, as bandeiras so-
ciais são muitas e próprias do seu tempo. 

O Brasil de hoje tem bandeiras renovadas 
em relação ao século passado, mas as cores de 
suas urgências são as mesmas. É verde a espe-
rança por mais inclusão social, por melhores 
escolas, hospitais e moradias. Vale, ainda agora, 
o amarelo do ouro de nossas riquezas naturais, 
com destaque para as nossas imensas jazidas 

de petróleo na área do pré-sal. Vale ouro a ri-
queza humana de uma gente morena, que é 
trabalhadora, pacífica e hospitaleira. O azul do 
céu tropical desde sempre – e apesar dos pesa-
res – nos proporciona descontração e alegria. 
E o branco da paz que queremos é referência 
incentivadora aos desafios que o país precisa 
enfrentar para uma vida mais pacata dos seus 
cidadãos, com menores índices de violência e 
criminalidade. 

As quatro cores da Bandeira Nacional, 
na verdade, podem ter tido origem na identi-
ficação das famílias reais que comandavam o 
império, mas há muito se submeteram a uma 
releitura de cunho republicano. Numa inter-
pretação mais democrática, são cores das 
bandeiras do dia a dia. Das nossas conquistas 
e dos nossos desafios. Das nossas esperanças e 
necessidades inadiáveis. Vale dizer, são as cores 
de um novo Brasil que, sem dispensar suas ma-
nifestações mais visíveis nos dias de hoje, vai 
além das chuteiras dos estádios de futebol e da 
indignação dos protestos de rua.

Que continuemos todos a dedicar respeito 
e reverência ao nosso Pavilhão Nacional, sem 
deixar, entretanto, de reconhecer que, figurati-
vamente, outras bandeiras ocupam as mentes 
e os corações dos brasileiros. Bandeiras políti-
cas e sociais que nos remetem a temas impor-
tantes como o da inclusão social, com saúde, 
educação e segurança para todos. Bandeiras 
que combatem o racismo, a homofobia e toda 
sorte de intolerância. São estas que também 
haverão de tremular ao vento com a chegada 
de novos tempos. É o que esperamos neste 19 
de novembro de 2016. 

Editorial

 Crônica

 As bandeiras do Brasil
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A crise
O ódio contagiante dos que se opunham ferozmente às políticas sociais, às tentativas 
desestruturadas de atenuar a má distribuição da renda, esse ódio não me era estranho”

 

O governador Ricardo Coutinho 
prestigiou a primeira exibição 
do documentário ‘Pedro Osmar 
– Prá Liberdade que se Con-
quista’ em terras paraibanas, 
na noite da quinta-feira (17) 
no Cine Banguê do Espaço Cul-
tural, em João Pessoa. O filme 
dirigido por Rodrigo T. Marques 
e Eduardo Consonni reconta a 
trajetória de uma das princi-
pais figuras da cultura de re-
sistência do Estado, criador do 
movimento Jaguaribe Carne. 

Marcado para o dia  1º de feve-
reiro de 2017, (uma quarta feira)  
a  posse do desembargador João 
Alves da Silva, o 49º presidente 
do Tribunal de Justiça da Paraíba 
para o biênio 2017/2018. Com 
ele serão empossados o vice e 
o corregedor geral de Justiça, 
desembargadores Leandro dos 
Santos e José Aurélio da Cruz. 
“Todos, sem exceção, terão aces-
so ao gabinete do presidente do 
Tribunal de Justiça”, disse o de-
sembargador João Alves.

A vida não está fácil para os ex-governadores do 
Rio de Janeiro. Sérgio Cabral teve a cabeça raspada, 
trocou a camisa social azul que vestia pelo uniforme 
verde do sistema penitenciário, passou pela Cadeia 
Pública José Frederico Marques e foi levado em se-
guida para uma cela na cadeia Pedrolino Werling de 
Oliveira, mais conhecida como Bangu 8.

Agora vai e parece 
que, enfim, João Pes-
soa vai ganhar o seu 
Distrito Industrial 
do Turismo. A As-
sembleia Legislativa 
da Paraíba (ALPB) 
aprovou o Projeto de 
Lei que cria o Distrito 
Industrial do Turismo 
do Estado da Paraíba 
e autorizando o Poder 
Executivo a destinar a 
área do Polo Turístico 
Cabo Branco para a Companhia de Desenvolvimento da Paraíba (Cinep). A luta é antiga e a esperança 
é de que desta vez o setor ganhe mais incremento e amplie os investimentos na área que tomou im-
pulso desde a construção do Centro de Convenções. O projeto do Polo Turístico estabelecia a desti-
nação da área para hotelaria, comércio, eventos, parques ecológicos, animação turística, campo de 
golfe, setores residenciais e implantação de Parque Temático. Porém, as empresas vencedoras das 
ofertas públicas não cumpriram suas obrigações do disposto na Lei nº 4.895/86, após publicação 
de editais, cujo objetivo foi o de atrair investimentos privados para a construção de equipamentos 
hoteleiros e turísticos. Para o Governo do Estado, o atual cenário de crise não permite que uma área 
de relevante importância para a Indústria do Turismo continue sem a sua efetiva destinação.

VidA NA prisão

EmpREEnDEDORISmO

pOSSE nO TJpB

UN Informe

VIDA nA pRISÃO II

CIDADAnIApEDRO OSmAR

DISTRITO InDuSTRIAl DO TuRISmO

Já Garotinho, que estava em custódia 
no hospital municipal Souza Aguiar, no 
centro da capital fluminense, foi leva-
do à força para o complexo penitenciá-
rio, sob protestos da mulher, a ex-go-
vernadora do Estado e atual prefeita 
de Campos dos Goytacazes, Rosinha 
Garotinho (PR), e da filha, a deputada 
federal Clarissa Garotinho (PR-RJ).

A Assembleia Legislativa 
da Paraíba (ALPB) realizou 
ontem sessão especial para 
a concessão de Título de Ci-
dadania Paraibana ao tribu-
tarista Robson Maia Lins, por 
sua relevante contribuição 
no campo do Direito Tribu-
tário no Brasil e no exterior. 
Filho de paraibanos, o tri-
butarista Robson Maia Lins 
nasceu e residiu até os 16 
anos em Jardim de Piranhas, 
no Rio Grande do Norte.

Neste sábado, acontece o I Empreendedores da Epopeia, evento promovido pelas crianças atendidas 
pela Epopeia ONG. Os alunos da instituição, há 3 anos, recebem aulas de empreendedorismo e irão 
mostrar para os visitantes tudo o que aprenderam sobre o assunto. Durante o evento serão ofere-
cidas palestras, dinâmicas, exposições, peça de teatro e sorteio, tudo organizado pelas crianças. O 
evento será realizado na sede da Epopeia (Rua José Estévão, 534 – José Américo), das 8h às 12h

Gonzaga Rodrigues - gonzagarodrigues33@gmail.com

A crônica deste sábado já estava escri-
ta quando abro o jornal na página de Joana 
Belarmino:

“Os fatos da mídia não são os aconteci-
mentos do mundo. São representações da 
realidade, editadas, empacotadas em técni-
ca e conteúdo ligeiro”.

Há, felizmente, entre os pensantes da 
minha aldeia, alguém que consiga ver além 
do palpável. Alguém que consiga ver bem 
o que os outros não veem. Às vezes a gente 
vê, mas não consegue dizer. Ver bem e di-
zer melhor só com os iluminados da inteli-
gência como esta provinciana circunstan-
cial que cita Umberto Eco sem nenhuma 
necessidade. 

Sem modéstia, nossos pensamentos 
coincidem, com a diferença, em meu des-
favor, de não saber formalizá-los com a 
iluminação cartesiana de alguém que vai 
além da intuição. 

Desde que a televisão e seus imediatos 
começaram a implantar a crise institucio-
nal, travestida na corrupção endêmica que, 
com retardo de décadas, vieram destampar 
no governo de dona Dilma, percebi, como 
adivinhão de estrada, que a direita brasi-
leira, num ato reflexo da reação mundial, 
voltara a plantar verde para colher madura. 
O ódio contagiante dos que se opunham fe-
rozmente às políticas sociais, às tentativas 
desestruturadas de atenuar a má distri-
buição da renda, esse ódio não me era es-

tranho. A crua realidade da reação da vár-
zea usineira contra os ensaios de reforma 
agrária e das reformas de base do governo 
Goulart já me haviam deixado com sal na 
moleira. Uma crise de cima pra baixo, que 
eu ouvia nas falas raivosas do patrão e não 
constatava nas dores da feira, normalmente 
sentidas nas crises de escassez. Destas, só a 
do feijão foi verdadeira, agravada pela onda 
altista do especulador. A outra, a geral vinha 
da mídia, infundida no juízo do consumidor. 

Ora, ora! Ninguém tirou mais provei-
to da bolsa-família, das rendas de transfe-
rência federal e da política de estímulo ao 
consumo de uma “nova classe” do que as 
classes produtoras. Comeu-se mais frango 
de pena, mais fubá e, até a indústria dos 
ricos, a do automóvel e dos eletrônicos fez 
seus recordes de faturamento. A imobiliária 
nem se fala. João Pessoa pobre chega hoje 
a 1 automóvel para 2,5 pessoas. Tem classe 
média de 6 automóveis, 3 na garagem e 3 
no acostamento. Até Delfim Neto confirma 
a ascensão de classe proclamada pela pró-
pria tevê em entrevistas com os antigos fa-
velados cariocas e paulistanos. 

De repente estoura a crise, um vulcão 
com larvas espalhadas pela mídia em sua 
“representação da realidade, editada, em-
pacotada, em técnica e conteúdo ligeiro” 
como bem vê a menina que vi entrar no jor-
nal onde escrevo hoje como fiel seguidor de 
seus focos e suas luzes. 
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Ricardo entrega centro de formação 
para educadores, em Mangabeira
Obra recebeu mais 
de R$ 14 milhões em 
investimentos do Estado

FOTO: Divulgação/Secom-PB

O governador Ricardo 
Coutinho inaugurou, nessa 
sexta-feira (18), o Centro de 
Formação de Educadores Pro-
fessora Elisa Bezerra Minei-
ros, localizado no bairro de 
Mangabeira, em João Pessoa. 
O Centro é um espaço de for-
mação para profissionais da 
Educação da Paraíba e rece-
beu um investimento de mais 
de R$ 14 milhões na estrutura 
física e na aquisição de equi-
pamentos. O local vai oferecer 
cursos em diferentes áreas de 
conhecimento, além da reali-
zação de simpósios, palestras, 
seminários, entre outros. De-
putados estaduais, vereadores 
e auxiliares do Governo tam-
bém participaram do evento.

Na ocasião, Ricardo visi-
tou as dependências do Centro 
de Formação de Educadores, 
acompanhou apresentações 
culturais do Projeto de Inclu-
são Social através da Música e 
das Artes (Prima) e do projeto 
Se Sabe de Repente e recebeu 
homenagens pela passagem 
do seu aniversário.

“Agradeço o carinho de 
todos e as felicitações pelo 
meu aniversário. Fico feliz 
em comemorar esta data 
entregando esse belíssimo 
equipamento. Só aqui investi-
mos mais de R$ 14 milhões e 
vamos fazer muito mais pela 
Educação. É um instrumento 
transformador que traz repas-
se de conhecimento. Este é o 
segundo Centro construído 
em nosso Governo, o primei-
ro foi em Campina Grande. 
Queremos dar uma cobertura 
a 17 mil profissionais da edu-
cação fazendo qualificações e 
treinamentos constantes. Isso 
faz com que o conhecimento 
adquirido na sala de aula seja 
cada vez mais aperfeiçoado. O 
melhor caminho para o futuro 
da Paraíba é investir na Edu-
cação, esse Centro de Forma-
ção de Educadores representa 
isso”, observou. 

Durante o evento, o go-
vernador ainda falou que vai 
inaugurar em breve a Escola 
Técnica de Cajazeiras e ou-
tras escolas pelo Estado. “A 
Escola Técnica de Cajazeiras 
está pronta e devemos inau-
gurar dentro de poucos dias, 
além de outras obras na área 
da Educação. Já construímos 
quase 700 salas de aula pela 
Paraíba e a ordem é continuar 
avançando”, adiantou. 

O secretário da Educação, 
Aléssio Trindade, ressaltou 
que o Centro de Formação de 
Educadores é um dos pilares 
essenciais para que a Paraíba 
tenha um sistema educacional 
com mais qualidade. “Estamos 
investindo em equipamentos 
para as escolas, em progra-
mas diferenciados, inovadores 
como o Gira Mundo, também 
na construção e reforma das 
escolas, mas além da infraes-
trutura e equipamentos é 
preciso valorizar e investir na 
formação dos profissionais da 
área. O Centro de Formação 
de Educadores vai articular o 
que for de melhor para formar 
nossos professores. Vamos 
incentivar o protagonismo do 
educador para que ele possa 
se aperfeiçoar e passar ainda 
mais conhecimentos para os 
estudantes da rede estadual 
de ensino”, concluiu.

O local possui 14 salas de 
aula, auditório com 577 assen-
tos, laboratórios, ala adminis-
trativa e pedagógica, refeitó-

rio para 186 pessoas, cozinha, 
banheiros, recreio coberto, 
biblioteca, videoteca, jardim, 
quadra poliesportiva, guarita 
e outras dependências. Alguns 
cursos de formação já estão 
previstos para este fim de ano, 
como Formação do Programa 
Projovem Urbano/Integralize 
Paraíba; Formação para alfa-
betizadores da Educação de 
Jovens e Adultos; Formação 
em Gestão Escolar, para 1.276 

diretores e vice-diretores de 
escolas, entre outros.

“É com muita honra que 
represento os professores na 
solenidade de entrega deste 
grande equipamento. Para-
benizo o governador pelo seu 
aniversário, também por criar 
este Centro e homenagear 
a professora Elisa Mineiros. 
Ela foi uma mulher guerreira, 
fundadora da Aduf e militante 
das causas sociais. Por isso a 

homenagem é muito mere-
cida. O Centro de Formação 
de Educadores está com uma 
estrutura excelente e vai di-
namizar o ensino na Paraíba”, 
ressaltou.

A sobrinha da professora 
homenageada, Cinthia Galiza, 
agradeceu a iniciativa do Go-
verno do Estado em colocar 
o nome de Elisa Mineiros no 
Centro de Formação de Edu-
cadores. “Estou muito emo-

cionada em ver este Centro 
receber o nome da minha tia, 
que considero uma mãe. Ela 
é merecedora desta homena-
gem, pois sempre lutou por 
melhorias na educação e na 
sociedade. O Centro de For-
mação de Educadores está 
lindo, grandioso e vai ajudar 
muito na qualificação dos pro-
fessores”, comentou.

O estudante Gabriel Silva 
foi ao local do evento conhe-

cer a estrutura do Centro de 
Formação de Educadores e fi-
cou encantado. “Eu estudo na 
Escola Técnica de Bayeux que 
também tem uma estrutura 
grandiosa como esta aqui no 
Centro de Formação. O Gover-
no do Estado está de parabéns 
por investir tanto na Educa-
ção. Esse local vai trazer mais 
qualificação aos professores e 
melhorar o ensino nas escolas 
estaduais”, comemorou.

Novo equipamento inaugurado pelo governador Ricardo Coutinho vai servir como espaço para cursos em diferentes áreas do conhecimento, além de simpósios e seminários

O governador Ri-
cardo Coutinho rece-
beu, nessa quinta-feira 
(17), a visita do atual 
presidente do Tribunal 
Regional do Trabalho 
da 13ª Região (TRT-13), 
desembargador Ubira-
tan Moreira Delgado e 
dos desembargadores 
Eduardo Sérgio de Al-
meida e Wolney de Ma-
cedo Cordeiro, eleitos, 
respectivamente, presi-
dente e vice-presidente 
do TRT para o biênio 
2017/2018. Durante o 
encontro na Granja San-
tana, o governador re-
cebeu o convite para a 
solenidade de posse do 
novo presidente do TRT 
que será realizada no 
dia 9 de janeiro de 2017.

Ricardo agradeceu 
o convite entregue pe-

los desembargadores e 
comentou sobre as par-
cerias entre os órgãos: 
“O Tribunal Regional do 
Trabalho é um parceiro 
importante do Governo 
do Estado. Estamos sem-
pre abertos ao diálogo 
com este órgão de gran-
de relevância. Tenho 
certeza que as parcerias 
entre essas duas institui-
ções continuarão”.

“Nessa visita de 
cortesia viemos agra-
decer ao governador 
pelas parcerias feitas 
durante meu mandato 
na presidência do TRT. 
Acho essencial o bom 
relacionamento do 
Tribunal Regional do 
Trabalho com as insti-
tuições e com a socie-
dade”, pontuou o pre-
sidente do TRT.

O governador Ri-
cardo Coutinho rece-
beu, nessa quinta-feira 
(17), na Granja Santana, 
a visita do diretor-geral 
dos Jogos Escolares da 
Juventude, Edgar Hub-
ner, que expressou a 
satisfação de realizar os 
jogos pela sexta vez na 
capital paraibana. Cerca 
de quatro mil alunos-
-atletas de 25 estados 
participam das compe-
tições na categoria 15 a 
17 anos, que terminam 
hoje, em diversas moda-
lidades como: natação, 
vôlei, ciclismo, judô, en-
tre outras. 

Durante a visita, o 

governador foi presen-
teado com um troféu 
e brindes dos Jogos Es-
colares da Juventude, 
além de um livro que 
aborda a história dos 
jogos. “Fico muito feliz 
com a realização dos 
Jogos Escolares da Ju-
ventude pela sexta vez 
aqui na Paraíba. Além 
de incentivar o espor-
te, as competições 
atraem turistas, geram 
emprego e renda para 
o nosso Estado”, ob-
servou Ricardo.

O diretor-geral dos 
Jogos, Edgar Hubner, 
agradeceu o apoio do 
Governo do Estado. 

Presidente do TRT-13

Quatro mil estudantes

O Governo do Estado, por meio do 
Departamento Estadual de Trânsito da 
Paraíba (Detran-PB), apresentou, nes-
sa sexta-feira (18), aos representantes 
da Federação Brasileira de Bancos (Fe-
braban) e da Associação Nacional das 
Instituições de Crédito, Financiamento 
e Investimento (Acrefi), a proposta de 
suspender a Instrução Normativa por 
um período de 30 dias para conheci-
mento do novo sistema de registro de 
gravames, o Sisgrav, a fim de facilitar 
ainda mais a operacionalização. Lamen-
tavelmente, as entidades não aceitaram 
a proposta e o Detran-PB decidiu man-
ter a Instrução Normativa que alterou o 
sistema de gravame no Estado. 

A decisão foi ratificada pelo supe-
rintendente do Detran da Paraíba, Aga-
menon Vieira, afirmando que o impasse 
não foi solucionado porque os repre-
sentantes das instituições financeiras 
não aceitaram a proposta do órgão, no 
sentido de suspender a Instrução Nor-
mativa por um período de 30 dias para 
conhecimento do sistema. Nesse prazo, 
uma mesa de negociação seria aberta 
entre as instituições envolvidas, visando 
à integração do Sisgrave com o sistema 
nacional (SNG).

Apesar de concordar com o prazo 
sugerido e com a mediação das nego-
ciações junto à Federação Nacional das 
Seguradoras (Fenaseg) e a Central de 
Custódia e de Liquidação Financeira de 
Títulos (Cetip), o diretor da Febraban, 
Leandro Vilain, afirmou que não teria 
condições de garantir a volta ao Sisgrav 
após a suspensão. 

Agamenon Vieira esclareceu que 
as empresas responsáveis pela opera-
cionalização dos registros de gravame 
estavam com o convênio vencido desde 
setembro de 2015. “A Instrução Nor-
mativa foi necessária e as providências 
foram tomadas dentro da lei, para re-
gularizar a situação existente, sobretu-

do do débito financeiro com base na Lei 
10.517/2015, que vinha sendo descum-
prida pela Cetip”, explicou.

O superintendente enfatizou que 
a Fenaseg/Cetip estava trabalhando na 
ilegalidade, ou seja, sem renovação do 
convênio, sem repassar o recurso de-
vido e sem querer reajustar o valor de 
acordo com a lei estadual. “Era um mo-
nopólio intocável e, diante disso, não 
tivemos outra saída”, argumentou.

Sobre o Instituto Brasil Cidade 
e a Bunkertech, empresa com a qual 
foi firmado o novo Termo de Coope-
ração, Vieira garantiu que tem capa-
cidade tecnológica e idoneidade para 
atuar nos registros de gravame, “não 
tendo ocorrido, até a presente data, 
casos de fraudes. Caso haja, não serão 
tolerados pelo órgão, que prima pela 
legalidade e transparência dos seus 
atos”, enfatizou.

Na proposta do Detran-PB, a mesa 
de negociações seria composta pela Fe-
braban, Fenabrave, IBC/Bunkertech, Fe-
naseg/Cetip e Acrefi, visando criar uma 
base única de registro do sistema de 
gravames, passando pela discussão da 
própria Instrução Normativa. Após esse 
prazo de 30 dias, o Sisgrave voltaria a 
atuar imediatamente.

Quanto aos usuários que queiram 
financiar veículos na Paraíba, o supe-
rintendente do Detran garantiu que 
eles podem consultar as instituições já 
cadastradas, e divulgadas no site do ór-
gão (www.detran.pb.gov.br ).

Além do superintendente Agame-
non Vieira e do diretor da Febraban, Le-
andro Vilain, participaram da reunião o 
diretor da Divisão de Processamento de 
Dados, João Eduardo Melo, e o assessor 
jurídico José Serpa, ambos do Detran. 
Da Acrefi, participaram o vice-presiden-
te, Celso Rocha; a assessora jurídica Lí-
via Esteves e o membro da comissão de 
veículos, Alfredo Dassan.

Governo propõe suspender 
mudança durante adequação

SISTEMA DE REGISTRO DE GRAVAMES



UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 19 de novembro de 2016

Políticas

Emlur retira R$ 1,2 milhão 
da limpeza urbana para 2017
Gestor promete aumentar 
número de catadores e 
reduzir despesas de pessoal 

O orçamento da Autar-
quia Especial Municipal de 
Limpeza Urbana (Emlur) 
para 2017 está estimado em 
R$ 128.120.000. Isso indica 
uma redução de R$ 1.200.000 
(0,96%) em relação ao orça-
mento vigente este ano (R$ 
129.366.672), de acordo com 
o superintendente da entida-
de, Lucius Fabiani. Mesmo 
assim, a entidade prevê ele-
var para 3 mil o número de 
agentes catadores e finalizar 
a remediação do lixão do Ró-
ger, local que será transfor-
mado em parque ecológico. 
O gestor explanou os dados 
na terceira audiência para 
debate da Lei Orçamentá-
ria Anual (LOA) do próximo 
exercício financeiro, realiza-
da na manhã dessa sexta-fei-
ra (18), na Câmara Municipal 
de João Pessoa (CMJP). 

“A redução orçamentá-
ria advém da adequação à 
realidade financeira do País 
e do Município, que terá uma 
diminuição de suas receitas 
em 2017. A nossa prioridade 
continua sendo a manuten-
ção dos serviços de coleta e 
de poda, capinação, varrição, 
pintura de meio-fio, trans-
porte e destinação final de 
resíduos, o que corresponde 
a praticamente R$ 82 mi-
lhões, ou seja, 60% do orça-
mento da Emlur”, enfatizou 
Lucius Fabiani. 

O gestor destacou que 
tem conseguido reduzir as 
despesas com pessoal para 
que a Emlur possa continuar 
investindo em outras neces-
sidades do órgão. “Para isso, 
não demitimos funcioná-
rios, mas redividimos nosso 
pessoal, reaproveitando o 
quadro especial e redirecio-
nando responsabilidades”, 
explicou o superintendente.

Lucius Fabiani deixou 
claro que, apesar da redução 
orçamentária, tratar da lim-
peza urbana significa atentar 
para uma via de mão dupla. 
Segundo o gestor, o trabalho 
de educação ambiental e va-
lorização dos resíduos sóli-
dos vai continuar recebendo 
atenção especial na autar-
quia, segmento para o qual 
serão destinados R$ 109.050. 

A respeito da amplia-
ção e equipagem dos gal-
pões de triagem, um dos lo-
cais de atuação dos agentes 
de limpeza que trabalham 
com a coleta de lixo, serão 
reservados investimentos 
de R$ 56.500. Hoje, a cida-
de possui cinco unidades, 
nas quais se faz a triagem 
do lixo seco para o molha-
do. “Abrindo mais galpões, 
praticamos a política de 
geração de renda, fazen-
do surgir mais vagas para 
agentes de coleta. Temos 
1.500 formalmente cadas-
trados e ano que vem de-
veremos dobrar esse valor. 
Falamos de mais renda para 
3 mil pessoas na capital”, si-
nalizou Lucius Fabiani. 

O superintendente tam-
bém explicou que outra no-
vidade será a transformação 
do antigo lixão do Róger num 
parque ecológico. Para a re-
mediação do lixão do Róger 
o orçamento prevê o investi-
mento de R$ 291.000.

Após denúncia do Minis-
tério Público Federal (MPF) 
em Campina Grande (PB), 
a 6ª Vara da Justiça Federal 
condenou Ramon Pereira de 
Sousa por caluniar os delega-
dos de Polícia Federal Raone 
Aguiar e Rosilene Santiago. 
Os dois delegados foram res-
ponsáveis pelas investiga-
ções da Operação Fanes, que 
desvendou a atuação de uma 
organização criminosa vol-
tada à prática de fraudes em 
benefícios previdenciários e 
empréstimos consignados.

Pelo crime de calúnia, o 
acusado recebeu pena defi-
nitiva de 11 meses e 20 dias 
de detenção e 42 dias-multa, 
correspondentes a R$ 3.696. 
A sentença foi publicada em 
10 de novembro de 2016.

As ofensas contra a 
honra dos delegados fo-
ram cometidas durante o 
interrogatório de Ramon 
Pereira de Sousa no curso 
da Ação Penal nº 0001402-
53.2015.4.05.8201, na qual 
ele acabou sendo condena-
do por receber benefício 
previdenciário fraudulento, 
instituído pela organização 
criminosa descoberta na 
Operação Fanes.

Naquela ocasião, Ramon 
de Sousa acusou falsamente 
os delegados de cometerem 
os graves crimes de tortura 
psicológica e abuso de auto-

ridade, declarando que teria 
sido vítima de abusos duran-
te o seu depoimento na Polí-
cia Federal. Assegurou que foi 
coagido e pressionado; que as 
autoridades policiais teriam 
agido com violência e, ainda, 
modificado arbitrariamente 
e por diversas vezes seu ter-
mo de depoimento. “Mesmo 
advertido pelo juiz e pelo 
Ministério Público Federal 
durante a audiência, Ramon 
manteve as afirmações calu-
niosas e, demonstrando sua 
clara intenção em ofender a 
honra dos delegados e colo-
car em xeque o exímio traba-
lho realizado, o réu declarou 
que, se tivessem as gravações, 
restaria provado que ele esta-
va dizendo a verdade”, narrou 
a procuradora da República 
Acácia Suassuna.

Para a procuradora, Ra-
mon de Sousa certamente 
acreditou que a mídia não 
seria localizada, e assim, 
suas inverdades não teriam 
como ser comprovadas. “En-
tretanto, não apenas o Mi-
nistério Público trouxe aos 
autos a gravação audiovisual 
do depoimento de Ramon à 
polícia, como também restou 
provado, de modo inquestio-
nável, que o ato transcorreu 
dentro da normalidade, ten-
do os delegados conduzido a 
oitiva em estrita observância 
às normas de regência, tra-

tando o acusado com urba-
nidade, sem qualquer abuso, 
inclusive, cientificando-o de 
suas garantias processuais 
penais”, destacou. A grava-
ção também revelou que as 
alterações solicitadas por 
Ramon de Sousa no termo 
de depoimento foram rea-
lizadas prontamente pelos 
delegados.

Ainda para a procurado-
ra Acácia Suassuna, “o prece-
dente é de suma importância 
para que se deixe claro que 
o direito de defesa não pode 
servir de instrumento para 
prática de outros crimes”.

 
Cumprimento da pena
Após a prolação da sen-

tença condenatória, foi reali-
zada, no mesmo dia, audiên-
cia admonitória para fixação 
das condições de cumpri-
mento de pena, tendo a pena 
privativa de liberdade sido 
substituída por prestação de 
serviços à comunidade na 
proporção de uma hora de 
serviço por dia de condena-
ção. O condenado terá que 
comprovar trimestralmente 
o cumprimento das penali-
dades aplicadas. Ramon de 
Sousa alegou dificuldades 
financeiras e solicitou o par-
celamento da pena de multa. 
O MPF não se opôs ao pedido 
e ficou acordado que a multa 
será paga em 11 parcelas.

Justiça condena réu por 
caluniar delegados federais

OPERAÇÃO FANES

A Assembleia Legislativa da 
Paraíba (ALPB) realizou, na ma-
nhã dessa sexta-feira (18), ses-
são especial para a concessão 
de Título de Cidadania Paraiba-
na ao tributarista Robson Maia 
Lins, por sua relevante contri-
buição no campo do Direito Tri-
butário no Brasil e no exterior. 
A deputada estadual Daniel-
la Ribeiro (PP) foi a autora do 
projeto e presidiu a sessão, que 
contou com a presença dos de-
putados Gervásio Maia (PSB) e 
Bosco Carneiro (PSL).

Filho de paraibanos, o tri-
butarista Robson Maia Lins 
nasceu e residiu até os 16 anos 
em Jardim de Piranhas, no Rio 
Grande do Norte, e devido a 
proximidade de sua cidade com 
o estado paraibano, sempre 
se sentiu em casa quando está 
em solo paraibano. “A Paraíba 
sempre foi e sempre será um 
estado irmão do Rio Grande do 
Norte, e aqui me sinto em casa. 
Desde menino vejo esse título 
de longe, pois onde nasci, ao 
abrir a janela, vejo a Serra de 
Brejo do Cruz, que fica na Paraí-
ba. este reconhecimento, que 
eu realmente não esperava, faz 
de mim agora um cidadão pa-
raibano com muita honra”, de-
clarou o homenageado.

Robson Maia Lins formou-

ALPB concede cidadania paraibana a tributarista
ROBSON MAIA LINS

se em Direito pela Universida-
de Federal do Rio Grande do 
Norte (UFRN) e tornou-se pro-
fessor na Faculdade de Direito 
do Departamento de Direito 
Tributário e no Departamento 
de Relações Tributárias, eco-
nômicas e Comerciais, da Pon-
tifícia Universidade Católica de 

São Paulo (PUC), onde concluiu 
seu mestrado e doutorado em 
Direito. em São Paulo, Robson 
Maia Lins atua como consultor 
da Comissão especial da Re-
forma Política da Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB-SP), 
integra o Conselho Superior 
de Direito da Federação de Co-

mércio de São Paulo (Fecomér-
cio-SP) e atuou como professor 
palestrante do curso de espe-
cialização em Direito Tributário 
da Universidade de São Paulo 
(USP). Nos anos de 2007,2008 e 
2011, o tributarista foi profes-
sor na Fundação Getúlio Vargas 
também em São Paulo.

Doutor em Direito pela PUC-SP, homenageado foi professor titular em diversas universidades brasileiras

FOTO: Divulgação/ALPB

O secretário de es-
tado da Comunicação 
Institucional, jornalis-
ta Luís Tôrres, destaca 
que o livro ‘Paraíba 
Governos em Cena’, 
lançado nessa quinta-
feira (17) no Palácio 
da Redenção, é uma 
homenagem da Se-
com-PB aos repórteres 
fotográficos do esta-
do. “Talvez esta obra 
seja a mais eloquente 
homenagem que a Se-
cretaria de Comunica-
ção possa prestar aos 
fotógrafos que passa-
ram, que passam e que 
passarão pelo Governo 
do estado. Daí a im-
portância deste livro 
produzido pelo jorna-
lista Josélio Carneiro”, 
pontuou.

O historiador e es-
critor José Octávio de 
Arruda Mello desta-
cou que o lançamento 
do livro, que contou 
com a apresentação 
de alunos do Progra-
ma de Inclusão Através 
da Música e das Artes 
(PRIMA), “dimensiona 
bem a expressividade 
desse acontecimento 
e a sintonia que é ex-
pressa com o governo 
da Paraíba”.

Ainda de acordo 
com o historiador, o li-
vro representa a nova 
dimensão da história. 
“Tradicionalmente, a 
história provinha da 
palavra escrita, mas, 
a partir da segunda 
metade do século pas-
sado a historiografia 
passou por uma pro-
funda transformação, 
ela deixou de ser a pa-
lavra escrita, deixou de 
ser a interpretação, a 
análise, para ser sobre-
tudo o que esse livro 
recorre. A historiogra-
fia passou a ser a ima-
gem, é a foto”, ressalta 
José Octávio.

O autor Josélio Car-
neiro lembrou que a 
publicação celebra seus 
27 anos de jornalismo 
na imprensa oficial do 
estado. A obra custa 
R$ 25,00 e está dispo-
nível na Livraria do 
Luiz, na capital, a partir 
desta sexta-feira. São 
111 páginas ilustradas 
com 173 fotografias le-
gendadas. O texto de 
apresentação é de Luís 
Tôrres, prefácio de Da-
mião Ramos Cavalcanti, 
além de textos de José 
Octávio de Arruda Mello 
e Carlos Pereira.

Tôrres comenta livro 
de Josélio Carneiro

HOMENAGEM



Paraíba ganha reforço 
de R$ 4,6 milhões para 
hospitais universitários
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Termo prevê a realização de 
um estudo de campo em 151 
pontos do território da PB 

Governo assina acordo de cooperação
seRviço floRestal bRasileiRo

O Governo do Estado 
assinou, na tarde de quinta-
feira (17), o Acordo de Coo-
peração Técnica com o Servi-
ço Florestal Brasileiro, órgão 
ligado ao Ministério do Meio 
Ambiente, para dar início aos 
estudos que resultarão no 
Inventário Florestal Nacional 
da Paraíba.

O termo assinado entre 
o secretário da Infraestrutu-
ra, dos Recursos Hídricos, do 
Meio Ambiente e da Ciência e 
Tecnologia (Seirhmact), João 
Azevêdo Lins Filho, e o dire-
tor do Serviço Florestal Bra-
sileiro (SFB), Joberto Veloso 
de Freitas, prevê a realização 
de um estudo de campo em 
151 pontos previamente se-
lecionados em todo o terri-
tório estadual. O secretário 
do Meio Ambiente, Fabiano 
Lucena, também participou 
da reunião. 

O trabalho inclui coleta 
de amostras de solo e de ma-
terial botânico, e levantamen-
to de dados sobre as árvores 
encontradas nas unidades 
de amostra. Também prevê 
a realização de entrevistas 
com moradores do entorno 
dos pontos amostrados so-
bre o uso e a importância dos 

recursos florestais e o uso do 
solo. “Esse estudo pode reve-
lar, por exemplo, que a Caa-
tinga tem outros valores que 
não seja apenas para o uso da 
lenha”, explicou Jobson.

O Inventário Florestal 
Nacional está sendo imple-
mentado em 13 estados bra-
sileiros. Na Paraíba, a coleta 
dos dados será feita pela em-
presa NE Reflore, da cidade 
de Patos, e começará pelo 
Litoral, adentrando nas de-
mais regiões. Essa primeira 
etapa deve ser concluída até 
o mês de março, quando terá 
início a fase de tabulação das 
informações, que deve du-
rar aproximadamente seis 
meses. Todos os elementos 
coletados darão origem a um 
relatório detalhado sobre os 
Biomas Mata Atlântica e Caa-
tinga, cujo material botânico 
será entregue para identifi-
cação no herbário da Univer-
sidade Federal da Paraíba.

De acordo com Jobson, 
em outros estados onde os 
estudos já foram finalizados, 
os pesquisadores foram sur-
preendidos com espécies que 
já não eram registradas des-
de 1915. “Na Serra do Mar, no 
Rio de Janeiro, encontramos 
pau-brasil e no Rio Grande do 
Norte, espécies que não sa-
bíamos nem que existiam”, re-
latou o representante do SFB.

Para o secretário João 

foto: Secom-PB

Inicia na próxima segun-
da-feira (21), das 8h às 18h, 
no edifício-sede e nas Sub-
seções Judiciárias da Justiça 
Federal na Paraíba (JFPB), 
a Semana Nacional de Con-
ciliação, ação promovida 
pelo judiciário brasileiro em 
parceria com o Conselho Na-
cional de Justiça (CNJ). A ini-
ciativa segue até a próxima 
sexta-feira (25). 

O objetivo é solucionar, 
de maneira pacífica, a maior 
quantidade possível de ações 
judiciais. “Estão agendadas, 
em toda Seção Judiciária, 610 
audiências de conciliação: 
200 (João Pessoa); 93 (Cam-
pina Grande); 24 (Guarabi-
ra); 204 (Sousa); 40 (Mon-
teiro) e 49 (Patos)”, declara 

Marconi Araújo, diretor do 
Núcleo Judiciário. Serão jul-
gados processos envolvendo 
a Caixa Econômica Federal, 
benefícios previdenciários, 
entre outros.

A conciliação é um méto-
do de solução de conflitos que 
promove a pacificação social 
e possibilita que as partes en-
trem em acordo por meio do 
diálogo, o que auxilia na redu-
ção do número de processos 
judiciais. “A audiência é feita 
com a presença de um conci-
liador, certificado pelo CNJ, e 
o resultado homologado pelo 
juiz federal, coordenador do 
núcleo”, destaca Araújo. 

Em João Pessoa, as conci-
liações acontecerão por meio 
do Centro Judiciário de Solu-

ção Consensual de Conflitos e 
Cidadania (CEJUSC/JFPB). As 
audiências serão realizadas 
pelos 30 aprovados no último 
processo seletivo, que farão 
a parte prática do curso de 
conciliação promovido pela 
JFPB.  “Com o curso, os alunos 
foram preparados para atuar 
em qualquer câmara de con-
ciliação do país”, declarou o 
coordenador do CEJUSC, juiz 
federal Rogério Abreu.

A conciliação é um pro-
cedimento normatizado pela 
Resolução nº125/2010 e o 
apoio do CNJ à campanha “é 
uma forma de mostrar à po-
pulação a importância que 
tem a conciliação na pacifi-
cação dos conflitos”, afirma o 
diretor do Núcleo Judiciário.

Reunião contou com a participação dos secretários João Azevêdo e Fabiano Lucena, além do diretor do SFB, Joberto Veloso de Freitas

Azevêdo, as informações co-
lhidas serão bastante úteis 
e complementarão os estu-
dos a serem realizados pelo 

Governo do Estado em par-
ceria com a Embrapa em 32 
mil hectares potencialmente 
irrigáveis, que estão loca-

lizados na região por onde 
passará o Canal Acauã-Ara-
çagi. Além disso, a Paraíba 
se beneficia com a aquisição 

de uma nova agenda de mu-
dança do clima, que poderá 
ser usada para a obtenção de 
benefícios futuros.

O Ibama (Instituto Bra-
sileiro do Meio Ambiente e 
dos Recursos Naturais Reno-
váveis) entrará em ação no 
início do próximo mês para 
acompanhar o cumprimento 
da legislação ambiental. A 
partir do primeiro dia de de-
zembro estará em vigor o pe-
ríodo de defeso das lagostas 
vermelha (Panulirus argus) e 
cabo verde (Panulirus laevi-
cauda) em todo o Litoral do 
Brasil. O que fica permitido 
é apenas a comercialização 
do produto já em estoque. As 
fiscalizações serão por con-
ta do Ibama, Polícia Federal, 
Marinha dos batalhões da 
Polícia Militar de cada Esta-
do. Na Paraíba, a vigilância e 
o controle ficarão sob a res-
ponsabilidade do Batalhão 
de Polícia Ambiental. 

Os crustáceos se tornam 
avermelhados pela ação do 
calor, que faz com que um 
pigmento vermelho-alaran-
jado seja liberado dentro 
da sua casca. Conforme a 
Instrução Normativa Ibama 

nº 206/2008, de dezembro 
a maio de cada ano (perío-
do de defeso), nas águas do 
País, é proibida a pesca des-
sas espécies, assim como o 
transporte, a estocagem, o 
beneficiamento, a industria-
lização e a comercialização 
de qualquer quantidade de 
lagostas cabo verde e verme-
lha, que não seja derivado de 
estoques declarados antes 
do início do período de proi-
bição da pesca.

Segundo o Ibama na Pa-
raíba, aos infratores serão 
aplicadas as penalidades, com 
multa de R$ 700 a R$ 100 mil 
e acréscimo de R$ 20 por qui-
lograma ou fração do produto 
da pescaria. As mesmas pena-
lidades podem ser aplicadas 
a quem deixar de apresentar 
declaração de estoque. O perí-
odo de defeso é aquele em que 
as atividades de caça, coleta e 
pesca esportivas e comerciais 
ficam vetadas ou controladas. 

Este tempo é estabele-
cido de acordo com a época 
em que os animais se repro-
duzem na natureza, e visa a 
preservação das espécies. 
Durante o defeso, todos os 

restaurantes, bares, pei-
xarias, distribuidoras de 
pescado e quaisquer ou-
tras empresas que comer-
cializem lagostas devem 
apresentar declaração de 
estoques do crustáceo ao 
Ibama. Os pescadores arte-
sanais recebem, do gover-
no, proventos em dinheiro 
durante a época em que não 
podem obter renda da pes-
ca por impedimento legal.

Os pescadores profis-
sionais obrigados ao cum-
primento do defeso e de-
vidamente cadastrados no 
Ministério da Pesca e Agri-
cultura têm direito a receber 
seguro-desemprego no valor 
de um salário-mínimo por 
mês, segundo o Ministério da 
Agricultura. Os demais pes-
cadores também deverão ob-
servar a legislação ambiental 
e o cumprimento do defeso 
da lagosta, cujo objetivo é 
preservar os estoques pes-
queiros. Denúncias sobre o 
não cumprimento da proibi-
ção e da comercialização da 
lagosta poderão ser encami-
nhadas para a Ouvidoria do 
Ibama.

Ibama vai fiscalizar período 
de defeso da lagosta no Litoral
Rodolfo Amorim
Especial para A União 

ALGUMAS REGRAS

n Não comprar lagostas de vendedores 
ambulantes ou em praias, porque podem 
ter sido capturadas no período de defeso. 
Ao comprar em peixarias, peça para ver a 
declaração de estoque, com o carimbo do 
Ibama.

n Bares e restaurantes que servem 
lagosta também devem apresentar ao cliente, 
quando solicitada, a declaração de estoque. É 
um direito.

n Respeitar os tamanhos mínimos: a 
lagosta da espécie ‘vermelha’ deve ter cauda 
de pelo menos 13 centímetros. Para a lagosta 

‘cabo-verde’ o tamanho mínimo da cauda é de 
11 centímetros, de acordo com o Ibama.

n Não comprar lagosta em pedaços, 
pois é proibido. A lagosta deve estar sempre 
inteira ou pelo menos a cauda deve estar 
intacta.

n Exigir nota fiscal a cada compra. Esse 
documento é a garantia de que o consumidor 
agiu legalmente caso seja parado pela fiscali-
zação.

n Irregularidades devem ser denuncia-
das ao Ibama-PB pelo telefone (83) 3198-
0800.

Justiça Federal na Paraíba 
irá realizar 610 audiências

Mutirões vão emitir documentos
grátis em 12 municípios da PB

seMaNa NaCioNal De CoNCiliaçÃo

Agricultores familiares, 
quilombolas, pescadores, indí-
genas e beneficiários da refor-
ma agrária de 12 municípios 
paraibanos: Boqueirão, Caturi-
té, Riachão do Bacamarte, Ingá, 
Mogeiro, Juarez Távora, Ria-
chão do Poço, Sobrado, Lagoa 
de Dentro, Casserengue, Solâ-
nea e Sapé vão poder emitir 
gratuitamente documentação 
básica durante os mutirões do 
Programa Nacional de Docu-
mentação da Trabalhadora Ru-
ral (PNDTR) que serão realiza-
dos da próxima segunda-feira 
(21) até 3 de dezembro.

 O programa, da Secre-
taria Especial de Agricultura 
Familiar e do Desenvolvi-

mento Agrário, é promovido 
através da Delegacia Federal 
do Desenvolvimento Agrário 
na Paraíba (DFDA/PB) e do 
Instituto Nacional de Coloni-
zação e Reforma Agrária na 
Paraíba (Incra/PB).

Durante todo o dia, tra-
balhadoras e trabalhadores 
rurais poderão emitir gra-
tuitamente a documentação 
civil básica, como Certidão 
de Nascimento, Carteira de 
Identidade (RG), Cadastro de 
Pessoa Física (CPF) e Carteira 
de Trabalho e Previdência So-
cial (CTPS).

A iniciativa atende prio-
ritariamente as trabalhadoras 
rurais, mas os homens tam-

bém podem participar da ação.
De acordo com Maria 

Inêz Guedes, assegurado-
ra do PNDTR na Paraíba, a 
falta de documentos, muito 
comum na zona rural, im-
possibilita o acesso dos agri-
cultores ao crédito, aos pro-
gramas sociais, aos serviços 
da Previdência Social, e às 
demais políticas públicas de 
apoio à agricultura familiar e 
à reforma agrária.

Na Paraíba, as ações do 
Programa, criado pelo Go-
verno Federal em 2004 com 
o objetivo de promover a ci-
dadania no meio rural atra-
vés do acesso à documenta-
ção básica.
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PB ganha reforço de R$ 4,6 mi 
para os hospitais universitários
Serão beneficiados os 
municípios de Cajazeiras, 
João Pessoa e Campina

FOTO: Secom-PB

Os hospitais universi-
tários dos municípios de 
Cajazeiras, Campina Grande 
e João Pessoa, na Paraíba, 
recebem um reforço para 
a qualificação dos atendi-
mentos oferecidos por meio 
do Sistema Único de Saúde 
(SUS), por conta do repasse 
de R$ 4,6 milhões feito pelo 
Ministério da Saúde. Outros 
46 Hospitais Universitários 
Federais, distribuídos em 22 
estados brasileiros, também 
foram contemplados. Essas 
instituições representam pa-
pel fundamental para estru-
turação da rede pública de 
saúde, sendo, em alguns ca-
sos, a principal referência de 
atendimento à população. A 
Portaria nº 2.406/2016, que 
autoriza os repasses da ver-
ba, está disponível no Diário 
Oficial da União (D.O.U).

A verba foi liberada por 
meio do Programa Nacional 
de Reestruturação dos Hos-
pitais Universitários Federais 
(REHUF), executado desde 
2010 em parceria com o Mi-
nistério da Educação e com a 
Empresa Brasileira de Servi-
ços Hospitalares (EBSERH). 
Durante o período, apenas 
por parte do Ministério da 
Saúde, já foram injetados 
quase R$ 4 bilhões nos hospi-

tais universitários, sendo R$ 
380 milhões em 2016.

“Esse dinheiro pode ser 
utilizado para qualificar a as-
sistência e aumentar o acesso 
da população aos serviços ofe-
recidos por essas instituições. 
Os Hospitais Universitários 
são locais de ensino e tam-
bém realizam procedimentos 
hospitalares e ambulatoriais, 
isso quer dizer que os recur-
sos beneficiam diretamente 
estudantes de saúde e a popu-
lação”, destacou o ministro da 
Saúde, Ricardo Barros.

Parcela única
Aprovados em lei orça-

mentária, os valores são pa-
gos pelo Ministério da Saúde, 
em parcela única, para as ins-
tituições universitárias que 
comprovaram o cumprimento 
das metas de qualidade rela-
cionadas ao porte e perfil de 
atendimento, capacidade de 
gestão, desenvolvimento de 
pesquisa e ensino e integração 
à rede do SUS. Os pagamen-
tos são efetuados pelo Fundo 
Nacional de Saúde conforme 
comprovação dos gastos.

Além de ser aplicado 
em pesquisas e na melhoria 
da qualidade da gestão e do 
atendimento, o REHUF tam-
bém pode ser utilizado para 
reformas e aquisição de ma-
teriais médico-hospitalares, 
entre outras ações, conforme 
a necessidade e o planeja-
mento da instituição.

Cigarros apreendidos foram avaliados em R$ 437,5 mil e crédito tributário estimado pelo Fisco chega a R$ 306,2 mil

O Comando Fiscal do 
4º Núcleo da Receita Esta-
dual apreendeu 580 caixas 
de cigarros no município de 
Conceição, Sertão da Paraíba, 
com documento fiscal irre-
gular, usado para fraudar o 
Fisco Estadual. O número de 
carteiras aprendidas totali-
zou 290 mil unidades. A carga 
tinha nota fiscal do município 
de Macaíba (RN) com destino 

para a filial no município do 
Rio de Janeiro (RJ).

Após a conferência da 
carga pelos auditores de Fis-
calização de Mercadorias em 
Trânsito, foi verificado que a 
quantidade real de mercado-
rias transportadas era de 350 
caixas de cigarros com um 
total de 175 mil carteiras. A 
quantidade de produtos me-
nor que a estipulada na nota 

fiscal é também infração à le-
gislação tributária, pois estava 
sendo usada para fraudar o 
Fisco Estadual, e tinha a pre-
tensão de acobertar a entrega 
de produtos a contribuintes 
do Estado da Paraíba sem o 
devido recolhimento de ICMS.

Com a mercadoria 
apreendida, foi lavrado o auto 
de infração em nome do con-
dutor autônomo. Os cigarros 

apreendidos foram avaliados 
em R$ 437.500, sendo avalia-
do um crédito tributário total 
de R$ 306.250,00, dos quais 
R$ 153.125,00 da alíquota de 
ICMS, e outros R$ 153.125,00 
de multa por infração. Caso a 
multa seja efetuada integral-
mente à vista dentro de 30 
dias da ciência do auto de in-
fração, haverá uma redução 
de 50%.

Prática milenar de ori-
gem indiana conhecida mun-
dialmente, o Yoga proporciona 
benefícios ao corpo, espírito e 
mente humanos, melhorando 
a qualidade de vida e a saúde. 
Para difundir essa atividade, a 
Fundação Espaço Cultural da 
Paraíba (Funesc) – através da 
parceria com o Espaço Arte 
Yoga - promove um ‘aulão’ de 
Yoga no próximo dia 3 de de-
zembro (sábado), às 16h, no 
mezanino 2 do Espaço Cul-
tural José Lins do Rego, na 
capital.  A atividade será con-
duzida pelo professor Roberto 
Miranda (Ràvì), com auxílio 
de instrutores. A entrada é 
gratuita. 

O evento é aberto ao pú-
blico e não é necessário fazer 
inscrição, basta chegar ao 

local pontualmente. Pessoas 
que tiverem algum tipo de 
limitação de saúde, antes de 
iniciar a aula, devem se apre-
sentar aos instrutores e ex-
plicar as restrições para que 
os movimentos sejam reali-
zados sem qualquer prejuízo 
à saúde e bem-estar. Haverá 
uma instrutora convidada: 
Madha (Marcela Junkes), de 
Santa Catarina. 

Para que a aula tenha 
rendimento adequado, os par-
ticipantes devem vestir rou-
pas leves, preferencialmente 
claras. É recomendado evitar 
o consumo de bebidas alcoóli-
cas e alimentos pesados antes 
da aula.  É indicado também 
que os participantes levem um 
tapete de yoga ou toalha, para 
a prática.

Funesc realizará “aulão” 
de Yoga em dezembro

Mulher envolvida com 
o tráfico é presa em CG

Policiais civis da Dele-
gacia de Repressão a Entor-
pecentes (DRE) de Campina 
Grande prenderam em fla-
grante delito na manhã de 
ontem Maria Helena Barbosa 
Marinho, 50 anos. A mulher 
conhecida como ‘Vovó do trá-
fico’ foi flagrada pela polícia 
dentro da residência dela, no 
bairro Santa Cruz, embalan-
do em vários sacos plásticos 
uma substância semelhante 
à maconha.   

Os agentes de investi-
gação chegaram até Maria 
Helena quando estavam ave-
riguando algumas denúncias 
feitas para o telefone 197 
Disque Denúncia da Secreta-
ria de Segurança e da Defesa 

Social (Seds). “Na casa de 
Maria Helena encontramos 
uma grande quantidade de 
droga, parte já estava emba-
lada e o restante ela estava 
preparando para venda. A 
‘vovó do tráfico’, como é co-
nhecida, disse que vendia 
cada embalagem por 5 reais 
e lucrava 800 reais por sema-
na com este comércio ilícito”, 
informou o delegado da DRE, 
Ramirez São Pedro.      

Com Maria Helena tam-
bém foram encontrados sete 
papelotes de um pó branco 
semelhante à cocaína. Ela 
foi ouvida na delegacia e 
recolhida na carceragem da 
Central de Polícia Civil, no 
bairro do Catolé.

Receita Estadual apreende carga de 
580 caixas de cigarros em Conceição

DOCUMENTAÇÃO FISCAL IRREGULAR

Na tarde da última quin-
ta-feira, na sede do Ministé-
rio Público da Paraíba, foi 
assinada a “Carta da Paraíba” 
durante reunião técnica da 
Rede de Consumo Seguro e 
Saúde no Estado. Na reunião 
foram discutidas estratégias 
locais, melhorias para o in-
tercâmbio de informações 
e o alinhamento de ações 
conjuntas com o MP-Procon 
visando à implementação da 
rede de consumo seguro na 
Paraíba. A carta estabelece a 
criação de um grupo de tra-
balho para fortalecer a rede 
na Paraíba.

A reunião, presidida 
pelo procurador-geral em 
exercício, Valberto Lira, 
ocorreu na sala de sessões 
da Procuradoria Geral com 
participação de gestores da 
Secretaria Nacional do Con-
sumidor (Senacon); Agência 
Nacional de Vigilância Sani-
tária (Anvisa); Agência Esta-
dual de Vigilância Sanitária 
(Agevisa); Instituto Nacio-
nal de Meterologia, Qualida-
de e Tecnologia (Inmetro) e 
outros órgãos técnicos liga-
dos à área.

O Grupo de Trabalho foi 
criado com objetivo de de-
senvolver um projeto piloto 

para formar e aperfeiçoar 
a rede de proteção e segu-
rança do consumidor, onde 
cada órgão vai designar dois 
servidores para participar 
do grupo, podendo no futu-
ro haver inserção de novos 
órgãos. “Esse grupo vai pos-
sibilitar o intercâmbio de 
informações e experiências, 
uma ferramenta importante 
de fácil acesso aos produtos 
que causam danos violentos 
ao consumidor”, explicou o 
promotor e diretor-geral do 
MP-Procon, Glauberto Be-
zerra, informando ainda que 
o grupo vai traçar ações que 
proporcionam uma maior in-
tegração dos que compõem 
a rede, além de desenvolver 
mecanismo que permitam a 
capitalização das informa-
ções geradas pelo grupo.

Na ocasião, o procura-
dor-geral em exercício Val-
berto Lira explicou que o 
MPPB busca parcerias com 
vários órgãos para ter uma 
defesa incisiva desse seg-
mento da sociedade. “Fica-
mos muito gratificados por 
termos sido citados como 
referência na construção da 
rede, e vamos também tra-
balhar para agregar outros 
estados para que possamos 

duplicar essa rede e trazer 
benefícios para todo o Brasil 
como sugeriu o coordenador 
do Inmetro, Paulo Coscarel-
li”, disse.

Já o secretário nacional 
do Consumidor, Armando 
Luiz Rovai, falou da impor-
tância da criação do grupo 
nas questões que envolvem 
o consumo seguro. “Vamos 
atribuir mais poder ao con-
sumidor, fazer com que as 
entidades trabalhem em 
conjunto para desenvolver 
as melhores práticas em 
defesa do consumidor, es-
pecificamente nas questões 
que envolvem a segurança e 
consequentemente a saúde 
do consumidor, e o grupo vai 
dar continuidade a todas es-
sas ações em prol da defesa 
do consumidor”, disse.

Durante a reunião, o ge-
rente da Vigilância Sanitária 
de João Pessoa (GVS/JP), Al-
berto José falou sobre “Vigilân-
cia Sanitária Contemporânea 
e os desafios de uma saúde 
preventiva” e, em seguida, a 
representante da Agência Es-
tadual de Vigilância Sanitária 
(Agevisa), Glaciane Roland, 
falou sobre o “Fortalecimento 
da Rede de Consumo Seguro e 
Saúde da Paraíba”.

Rede de Consumo Seguro no 
Estado discute ações conjuntas

Ex-candidato a 
vereador deverá 
ser solto pela 
Justiça do CE

O ex-candidato a verea-
dor na cidade de Sousa, Ma-
noel Pereira da Silva, mais 
conhecido como “Manoel do 
Mutirão”, do PT do B, deverá 
ser libertado pelo Poder Ju-
diciário do Estado do Ceará 
nas próximas horas. 

Ele foi preso pela polícia 
em sua residência através de 
mandado expedido por um 
magistrado da comarca de 
Ipaumirim, no Ceará.

O ex-candidato a verea-
dor foi acusado de dar abri-
go em sua casa no Conjunto 
Mutirão, em Sousa, a pessoas 
supostamente envolvidas na 
explosão de caixas eletrôni-
cos de uma agência bancária 
em Ipaumirim-CE.

Manoel foi preso no dia 7 
de outubro e desde então es-
tava confinado no presídio de 
segurança Máxima em Caucaia, 
na Grande Fortaleza. O fato ge-
rou transtorno para familiares 
e amigos que acionaram o ad-
vogado João Marques Estrela e 
Silva que passou a patrocinar a 
defesa do sousense.

George Wagner 
Da Sucursal de Sousa
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Pais só poderão matricular filhos na 
rede privada se carnê estiver quitado
Alerta foi feito ontem 
pelo presidente do 
Sinepe, Odésio Medeiros

Foto: Edson Matos

José Alves
zavieira2@gmail.com

Vinte e sete pais de alu-
nos inadimplentes compa-
receram ontem ao Sindicato 
dos Estabelecimentos de En-
sino privado (Sinepe), para 
negociar os débitos com os 
representantes das escolas 
sob a orientação de fiscais 
do procon-Jp, no segundo 
dia do Mutirão de Negocia-
ção promovido pelas insti-
tuições de ensino. Em fren-
te a sede do sindicato, uma 
unidade móvel do procon 
ficou estacionada para dá 
suporte às negociações. Se-
gundo o presidente do Sin-
dicato, Odésio Medeiros, o 
próximo mutirão acontecerá 

no dia 25. Ele alertou que os 
pais só poderão matricular 
seus filhos para o ano leti-
vo 2017, se apresentarem o 

carnê com as mensalidades 
deste ano quitadas.

“A expectativa é que até o 
final do ano com o pagamen-

to do 13º salário, os cerca de 
30 mil pais de alunos que es-
tão em débito com as escolas 
quitem suas dívidas nas pró-

prias escolas, sem precisarem 
comparecer aos mutirões que 
estão sendo realizados na 
sede do sindicato, na Avenida 

A data da grande mobilização 
nacional para enfrentamento do mos-
quito Aedes aegypti foi alterada do 
dia 25 de novembro para o dia 2 de 
dezembro. A ação será coordenada 
pelo Ministério da Saúde e o Gover-
no da Paraíba, por meio de diversas 
secretarias e outras instituições esta-
duais, que estão se preparando para 
participar da atividade que deve en-
volver, inicialmente, os trabalhadores 
num momento de discussão e sensibi-
lização, por 10 a 15 minutos, sem pa-
ralisação das atividades e ainda uma 
vistoria nos ambientes internos e ex-
ternos de todos os espaços públicos 
das três esferas de Governo (federal, 
estadual e Municipal).

A gerente executiva de Vigilância 
em Saúde, da Secretaria de estado da 
Saúde (SeS), Renata Nóbrega, lembra 
que a ação neste período do ano (de-
zembro a maio), é providencial porque 
é quando há o maior risco para surtos 
das doenças transmitidas pelo Aedes 

aegypti (dengue, zika e chikungunya), 
já que ocorrem muitas chuvas.

A ação nacional é semelhante à 
outra iniciada pelo Governo do esta-
do em dezembro de 2015. “De acordo 
com o Plano estadual de Combate ao 
Aedes, foi instituído o “dia da faxi-
na”, no qual todas as quartas-feiras 
os órgãos estaduais promoviam, entre 
seus trabalhadores, uma vistoria com 
o objetivo de eliminar criadouros do 
mosquito”, lembra Renata. 

“É fundamental a participação de 
todas as unidades de saúde, setores 
administrativos, bem como se buscar 
parceria com as demais secretarias, ór-
gãos de governo, Conselho de Secre-
tarias Municipais de Saúde (Cosems) e 
entidades de prefeitos”, disse. 

Além da participação das institui-
ções, é importante o envolvimento da 
população, que deve fazer a sua parte, 
descartando todos os objetos que ve-
nham a ser criadouros, evitando o nas-
cimento e a proliferação do mosquito.

Mobilização nacional é adiada 
para o dia 2 de dezembro

CoMBAtE Ao AEDES AEGYPtI

General Osório, no centro de 
João pessoa”, disse Odésio.

O presidente sindical 
informou também que o rea-
juste das mensalidades para 
2017 ficou entre 10% e 15% 
de acordo com a planilha de 
cada escola, e que as matrí-
culas na rede privada serão 
realizadas a partir do dia pri-
meiro de dezembro. 

Ano letivo
O ano letivo 2017 nas 

escolas da rede particular 
será iniciado no dia 23 de ja-
neiro. A explicação sobre as 
aulas serem iniciadas no mês 
de janeiro, é porque o ano de 
2017 tem muitos feriados e 
os professores têm que cum-
prir 200 dias de aula. Na Re-
gião Metropolitana de João 
pessoa existem mais de 200 
colégios e cerca de cinco mil 
trabalhadores em Educação.

O prazo final para os es-
tudantes da rede pública es-
tadual de 13 municípios da 1ª 
Região de Ensino realizarem 
inscrição no concurso ‘Arte Ci-
dadã’ termina neste domingo 
(20). A inscrição deverá ser 
feita via internet no endereço 
www3.receita.pb.gov.br/por-
talesat/artecidada.

O concurso, que é uma 
parceria das Secretarias Esta-
duais da Receita e da Educação 
e a Delegacia da Receita Fede-
ral em João pessoa, vai premiar 
com notebooks as melhores 
produções de desenhos (estó-
ria em quadrinhos), poesia ou 
paródias dentro da abordagem 
da educação fiscal.

poderão realizar inscrição 
no concurso somente os estu-
dantes das escolas públicas da 
1ª Região de Ensino da Rede 
Estadual, matriculados no 8º e 
9º anos do Ensino Fundamen-
tal II e também nos três anos 
do Ensino Médio. Os estudan-
tes das escolas estaduais per-
tencentes aos 13 municípios 

são: Alhandra, Bayeux, Caapo-
rã, Cabedelo, Conde, Cruz do 
Espírito Santo, João pessoa, 
Mari, Pitimbu, Riacho do Poço, 
Santa Rita, Sapé e Sobrado es-
tão aptos para participar. A 1ª 
Região de Ensino, na Região 
Metropolitana de João pessoa, 
abrange 197 escolas da rede 
pública estadual. 

Pré-requisito
Para inscrever o trabalho 

em desenho, poesia ou paródia, 
o estudante terá de concluir 
pelo menos um dos cinco cur-
sos gratuitos na modalidade 
EAD (Ensino a Distância) cons-
tante no programa “Semeando 
Sementes da Cidadania”.  Os 
cursos disponíveis, que vão 
ajudar os alunos conhecerem 
mais a temática da educação 
fiscal, têm carga horária entre 
10h e 20h. São eles: “Conhe-
cendo os tributos”; “Entenden-
do o orçamento público”; “Di-
reitos e Deveres”; “ICMS –Saiba 
mais” e a “Nota Fiscal de Con-
sumidor Eletrônica NFC-e”. Os 

interessados poderão realizar 
as inscrições no link https://
www3.receita.pb.gov.br/por-
talesat/cidadaniafiscal.php. O 
aluno deverá cumprir 60% das 
atividades a fim de obter o seu 
certificado.

Como se inscrever
Após realizarem um 

dos cinco cursos a distância, 
que servirão de base para a 
produção dos trabalhos do 
concurso, os alunos deverão 
realizar as inscrições, que 
somente poderão ser feitas 
pela internet, por meio do 
link www3.receita.pb.gov.
br/portalesat/artecidada. 
No endereço da página, o 
aluno acessa o botão verme-
lho “Inscreva-se” e preen-
che os dados pedidos. Após 
preenchê-los, a organização 
vai enviar um código via 
e-mail ao participante para 
que ele tenha acesso ao en-
dereço para que, assim, pos-
sa concluir a inscrição o en-
vio de sua produção.

Prazo de inscrição do concurso 
Arte Cidadã termina amanhã

PARA EStUDANtES

O Hemocentro da paraíba 
preparou uma programação 
especial para marcar a I Sema-
na Nacional do Doador de San-
gue, que acontecerá de 21 a 25 
de novembro. Na ocasião será 
comemorado o Dia Nacional 
do Doador – 25 de novembro, 
e o Hemocentro também vai 
festejar 25 anos de atividades 
no Estado.

Com o tema ‘Obrigado por 
depositar a esperança de salvar 
vidas’, o Hemocentro reconhe-
ce o papel fundamental que o 
doador voluntário tem na vida 
de milhares de pessoas que de-
pendem da transfusão de san-
gue. É a doação que abastece 
os estoques de sangue e torna 
possível a distribuição para os 
pacientes das unidades de saú-
de da paraíba.

Segundo a diretora-geral 
do Hemocentro, Sandra So-
breira, é preciso que a popu-
lação se conscientize cada vez 
mais sobre a importância da 
doação de sangue para preser-

vação da vida. “O Hemocentro 
da paraíba convida a todos 
para participar desta ação so-
lidária”, convocou.

Na programação especial 
voltada para incentivar ainda 
mais a doação, de 21 a 25 de 
novembro, haverá no Hemo-
centro coordenador de ações 
sociais de corte de cabelo 
masculino e feminino e de ma-
nicure, no turno da manhã. O 
momento será prestigiado por 
apresentações musicais.

No dia 22, acontecerá 
o lançamento da campanha 
Novembro Azul, às 8h, no au-
ditório da instituição. A ação 
será promovida em parceira 
com acadêmicos de enferma-
gem do Unipê. Os palestrantes 
vão falar sobre importância da 
prevenção do câncer de prós-
tata, cuidados, tratamento e 
dúvidas frequentes.

O ponto alto da semana 
será no dia 25, data em que é 
comemorado o dia Nacional 
do Doador de Sangue.

Chico José 
chicodocrato@gmail.com

Dois poços artesianos 
com vazões de 6 mil e de 3 
mil litros de água por hora  
evitaram o risco de colapso 
no funcionamento do Hospi-
tal Regional de Emergência e 
Trauma de Campina Grande, 
o maior da rede estadual de 
Saúde da paraíba. O médico 
Geraldo Antônio Medeiros, 
diretor-geral do hospital, 
afirmou que a água dos dois 
poços é própria para o con-
sumo e ambos estão funcio-
nando como suporte hídrico 
para a instituição de Saúde. 
Os dois poços foram perfu-
rados por determinação da 
Secretaria de Infraestrutura 
do Estado da paraíba.  

“Esses poços estão dan-
do suporte ao abastecimento 
do Hospital de Emergência e 
Trauma, que tem uma média 
de consumo diário de 120 mil 
litros”, disse o diretor Geraldo 

Medeiros. De acordo com ele, 
por causa do racionamento 
a que a cidade de Campina 
Grande está submetida, em 
razão da estiagem prolonga-
da, o hospital está recebendo 
o reforço de 210 a 230 cami-
nhões pipas todos os finais de 
semana.    Os caminhões estão 
transportando água tratada 
da Estação 9 da Cagepa, loca-
lizada nas proximidades do 
Bairro das Nações. 

MPT doa equipamentos
O Hospital de Emer-

gência e Trauma recebeu do 
Ministério público do Tra-
balho a doação de três lotes 
de equipamentos, formados 
por 50 tensiômetros, 28 es-
tetoscópios e 50 oxímetros. 
“Foi um benefício importan-
te, para o maior hospital do 
Estado da paraíba e que tem 
uma demanda muito alta 
e um consumo de material 
bastante expressivo”, disse o 
diretor Geraldo Medeiros.

A Superintendência 
Executiva de Mobilidade 
Urbana (Semob-Jp) reforça 
aos condutores duas rotas 
de acesso à Rua Barão do 
Abiaí. Com as orientações, 
o órgão de trânsito munici-
pal pretende proporcionar 
mais fluidez a circulação 
dos pedestres e dos veícu-
los, diminuindo a retenção 
do trânsito nas vias da área 
central, principalmente nos 
horários de pico.

Seguindo dos bairros 
da Torre, Expedicionários, 
Tambauzinho, Miramar e 
Tambaú, o acesso deve ser 
realizado pela Avenida Epi-
tácio Pessoa, seguindo pela 
Avenida Monsenhor Wal-
fredo Leal, passando pela 
Rua Deputado Odon Bezer-
ra e entrando na Rua Santo 
Elias até acessar a Rua Ba-
rão do Abiaí à direita.

Já os motoristas que 
transitam por Jaguaribe, 
Cristo, Varjão e Cruz das 

Armas podem alcançar a 
Rua Barão do Abiaí pela 
Avenida João Machado, nas 
imediações do bairro de Ja-
guaribe, acessar a Avenida 
Tabajaras, seguir pela Ave-
nida Eurípedes Tavares, 
dobrar a esquerda na Ave-
nida Monsenhor Walfredo 
Leal, ir pela Rua Deputado 
Odon Bezerra e entrar a es-
querda na Rua Santo Elias.

Hemocentro realiza a
1ª semana do doador

Dois poços artesianos 
ajudam no abastecimento

Semob orienta motoristas 
sobre as rotas de acesso

SAlvANDo vIDAS HoSPItAl DE tRAUMA DE CG RUA BARÃo Do ABIAÍ

Órgão pre-
tende propor-
cionar mais 
fluidez a circu-
lação dos pe-
destres e 
dos veículos

Em frente ao sindicato, na Avenida General Osório, uma unidade móvel do Procon ficou estacionada para dar suporte às negociações
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TJ homologa 175 acordos firmados pelo 
Estado para pagamento de precatórios
Entrega dos recibos será 
na próxima quinta-feira, 
no Palácio da Redenção

Um total de 175 acordos 
para pagamento de precatórios 
pelo Estado da Paraíba foi ho-
mologado, ontem, pelo Tribu-
nal de Justiça da Paraíba (TJPB). 
A solenidade de entrega dos re-
cibos com a autorização do pa-
gamento aos beneficiários está 
prevista para ocorrer no Palá-
cio da Redenção, na próxima 
quinta-feira (24), às 10h, com 
as presenças do governador do 
Estado, Ricardo Coutinho, e do 
presidente do TJPB, desembar-
gador Marcos Cavalcanti.

O edital para as concilia-
ções referentes a precatórios 
inscritos no biênio 2006/2007 
foi lançado pela Procuradoria 
Geral da Paraíba (PGE) no mês 
de setembro, e os créditos tota-
lizavam mais de R$ 12 milhões. 
De acordo com o procurador-
geral do Estado, Gilberto Car-
neiro, houve uma economia de 
mais de R$ 4 milhões para os 
cofres públicos. “Com o deságio 
(diminuição do valor do título), 
deverão ser pagos R$ 7,5 mi-
lhões, em média”, revelou.

Os valores foram conferi-
dos nominalmente e foram ho-
mologados pelo juiz Antônio 
Carneiro de Paiva Júnior. “Es-
tamos cumprindo mais uma 
etapa da liberação de paga-
mentos de precatórios. As pes-

soas tiveram a oportunidade 
de, num prazo determinado, 
aderir ao programa para rece-
ber o crédito com um descon-
to no valor nominal”, afirmou 
o magistrado. Um segundo 
edital já foi lançado pela PGE, 
no último dia 9, convocando 
credores de precatórios ins-
critos no biênio 2008/2009, 
para apresentar, caso quei-
ram, propostas de acordos di-
retos, as quais podem ser ce-
lebradas até 16 de dezembro.

A homologação dos acor-
dos celebrados no primeiro 
edital, além do procurador-
geral do Estado Gilberto 
Carneiro e do juiz Antônio 
Carneiro, contou com as pre-
senças do  juiz Eduardo Car-
valho, do procurador-geral 
adjunto, Paulo Márcio Soares 
Madruga, e do procurador 
Leonardo Ventura Maciel, ge-
rente de precatórios da PGE.

Wellington Sérgio
wsergionobre@yahoo.com.br

Mais de 216 mil estudan-
tes farão o Exame Nacional de 
Desempenho dos Estudantes 
(Enade) amanhã, de acordo 
com o Ministério da Educação 
(MEC). As provas serão aplica-
das a partir das 13h, horário 
de Brasília. Serão dez questões 
de conhecimentos gerais, sen-
do duas discursivas e oito de 
múltipla escolha. Já as provas 
específicas terão 30 questões, 
três discursivas e 27 de múlti-
pla escolha.

Este ano, o Enade avaliará 
bacharelandos de Agronomia, 
Biomedicina, Educação Física, 
Enfermagem, Farmácia, Fisio-
terapia, Fonoaudiologia, Me-
dicina, Medicina Veterinária, 
Nutrição, Odontologia, Serviço 

Social e Zootecnia. No grau de 
tecnólogo, o exame será desti-
nado aos concluintes de Agro-
negócio, Estética e Cosmética, 
Gestão Ambiental, Gestão Hos-
pitalar e Radiologia.

O Enade 2016 é obriga-
tório para concluintes de ba-
charelado com expectativa de 
conclusão até julho de 2017 de 
cursos nas áreas avaliadas ou 
que já tenham concluído pelo 
menos 80% da carga horária 
mínima do currículo do curso 
até o fim do período de inscri-
ção. Quem estiver inscrito e 
não comparecer à prova, não 
pode receber o diploma. 

Preço do Enem
A reaplicação do Enem 

nos dias 3 e 4 de dezembro 
custará R$ 10.512.564,33, se-
gundo nota divulgada ontem 

pelo Inep. Os cálculos incluem 
os gastos com impressão, apli-
cação, correção e distribuição 
das provas e outros materiais.

O valor é inferior ao ini-
cialmente projetado pelo MEC, 
de R$ 15 milhões. Ao todo, 
271.033 candidatos tiveram a 
prova adiada devido a ocupa-
ções de escolas, universidades 
e institutos federais. Além des-
ses estudantes, também farão 
as provas em dezembro candi-
datos que tiveram a aplicação 
das provas prejudicadas por 
problemas de infraestrutura, 
como interrupção temporária 
do fornecimento de energia 
elétrica.

Na próxima terça-feira 
(22), o Inep divulgará os novos 
locais de prova e o número fi-
nal de inscritos habilitados a 
fazer as provas em dezembro.

Mais de 216 mil estudantes 
farão prova do Enade amanhã

avaliação de bacharelandos

Mariana Tokarnia
Da Agência Brasil

O Palácio do Planalto in-
formou que o deputado federal 
Roberto Freire (PPS-SP) será o 
novo ministro da Cultura, após 
Marcelo Calero pedir demis-
são. Presidente nacional do 
PPS, Freire foi convidado pelo 
presidente Michel Temer para 
o cargo ontem. À tarde, Calero 
telefonou a Temer, que está em 
São Paulo, pedindo para deixar 
o cargo por razões pessoais.

Marcelo Calero assumiu 
em maio deste ano, após Te-
mer assumir interinamente a 
Presidência da República. Ele 
foi nomeado secretário nacio-
nal de Cultura, órgão que foi 
vinculado ao MEC por algumas 
semanas, mas voltou a ter au-
tonomia depois de movimen-
tos contra a medida.

Roberto João Pereira Freire 
foi senador entre 1995 e 2002, 
quando voltou a assumir nova-
mente na Câmara. Ele foi deputa-
do por vários mandatos, cinco ao 
todo, e passou pelo PMDB e PCB 
antes de se filiar ao PPS, em 1992.

Na carta de demissão, Cale-
ro agradeceu a Temer a “honra” 
de ocupar o cargo e disse que 
tomou a decisão, de ordem pes-
soal, em “caráter irrevogável”.

“Durante os últimos seis 
meses , empreguei o melhor 
dos meus esforços, apoiado 
por uma equipe de extrema 
qualidade para pensar a polí-
tica cultural brasileira. Saio do 
Ministério da Cultura com a 
tranquilidade de quem fez tudo 
o que era possível fazer, frente 
os desafios e limitações com os 
quais me defrontei. E que o fez 
de maneira correta e proba”, 
escreveu Calero.

Roberto Freire assumirá 
após demissão de Calero

mudança na cultura

O Auto Esporte anun-
ciou ontem, a contratação do 
zagueiro Fábio Bilica, como a 
grande estrela do time para o 
Campeonato Paraibano/2017, 
que terá início no dia 8 de ja-
neiro. O paraibano está sem 
jogar há um ano, desde que 
deixou o Elazigspor, da Tur-
quia, em maio de 2015. O mais 
novo reforço automobilista se 
destacou jogando pelo Vitó-
ria-BA, Grêmio-RS, Venezia, 
Palermo, Brescia e Ancona, to-

dos da Itália, além de uma pas-
sagem pela Seleção Brasileira 
que disputou as Olimpíadas 
de Sidney/2000.    

Outras contratações
Além de Bilica o Clube do 

Povo contratou, Danilo (go-
leiro), David (lateral direito), 
Moisés (zagueiro), Emerson 
Bastos e Van Basten (volan-
tes). A pretensão da direto-
ria é aproveitar na disputa 
vários jogadores da base que 
vão participar da Copa São 
Paulo de Juniores/2017, que 
acontecerá em janeiro.

Anunciada a contratação 
do zagueiro Fábio Bilica

pelo auto esporte

Paulo Victor Chagas
Da Agência Brasil

acaba emergência 
pelo vírus zika

A OMS declarou ontem o fim da 
emergência internacional decretada 
em fevereiro devido às consequências 
neurológicas do vírus zika. De acordo 
com o coordenador da organização, 
David Heymann, a situação do vírus 
agora precisa de atenção a longo pra-
zo. A decisão foi tomada após reunião 
do comitê de emergência. A OMS reco-
menda que os países que enfrentam 
a epidemia tenham outros métodos 
de detecção de consequências neuro-
lógicas do vírus, além da medição da 
cabeça dos recém-nascidos, medida já 
adotada pelo Brasil.

produtores rurais 
cobram avanços

O seguro rural e a aplicação 
da lei que autoriza a renegocia-
ção de dívidas de crédito rural (Lei 
13.340/2016) - temas da reunião da 
Comissão de Agricultura e Reforma 
Agrária (CRA) realizada ontem em 
Juazeiro, na Bahia – resultaram numa 
discussão ampla sobre as políticas 
públicas do Governo Federal para de-
fesa dos agricultores e da produção. 
Durante a reunião, políticos da região 
e representantes do setor agrícola 
expressaram preocupação com o 
atual modelo de renegociação de dí-
vidas rurais, considerado “perverso”.

suspeito de roubar 
casa paroquial

Policiais da 7ª Delegacia Sec-
cional, em Mamanguape, Litoral Norte 
paraibano, em ação conjunta com a 
2ª Companhia Independente da PM, 
prenderam Higor Torres Padilha, 19. 
Ele é suspeito de integrar um grupo res-
ponsável por tráfico de drogas e assaltos 
no Vale do Mamanguape. O suspeito era 
investigado há alguns meses. Uma cam-
pana foi montada e ele foi preso.    

Higor é perigoso e aparece nas 
investigações como um dos envolvi-
dos no assalto registrado em outubro 
na casa paroquial do município de 
Mataraca.

O edital para as 
conciliações refe-
rentes a precató-
rios inscritos no 
biênio 2006/2007 
foi lançado pela 
PGE em setembro

Com o objetivo de visibilizar 
a luta das mulheres negras contra 
uma sociedade estruturalmente ra-
cista e machista, aconteceu, ontem, 
o Ato Político Afro Cultural de Um 
ano de Marcha das Mulheres Ne-
gras, contra o Racismo, a Violência e 
pelo Bem-Viver. Sediado no Parque 
Solon de Lucena, o evento contou 
com falas políticas e intervenções ar-
tísticas protagonizadas por mulheres 
negras. O evento foi organizado pelo 
Abayomi, coletivo de mulheres ne-
gras da Paraíba, em parceria com ou-
tros dezessete grupos, como sindica-
tos, organizações e figuras políticas. 

“Na Paraíba, o Conde é um dos 
municípios com o maior índice de femi-
nicídio; as chances de um jovem negro 
ser assassinado é treze vezes maior que 
a de um jovem branco; e o feminicídio 
aumentou em 54% em três anos”, 
explica Jadiele Berto, integrante do 
Aboyomi. Os números, além de preo-
cupantes, revelam o risco que a mulher 
negra corre no Brasil, mostrando que 
esse grupo está na linha de fogo dos 
crimes de preconceito e ódio. 

Segundo Su Calunga, integran-

Mulheres negras realizam ato em JP
contra o racismo, machismo e a violência

Lucas Campos
Especial para A União

O evento teve falas políticas e intervenções artísticas feitas por mulheres negras

te do Levante Popular da Juventude 
e da organização do ato, o segmen-
to das mulheres negras tem sido 
atingido por desigualdades sociais, 
raciais, educacionais, econômicas e 
muitas outras. “Então, as mulheres 
negras se colocarem como protago-
nistas de um ato desses é fundamen-
tal para fomentar o quanto a gente 
ainda precisa de mais direitos, ci-
dadania, igualdade e democracia”, 
pontua sobre a importância do ato.

Su também ressalta como é ne-
cessário esse tipo de encontro, uma 
vez que ele incentiva o comparti-
lhamento dos desafios enfrentados 
diariamente, além de permitir que 
essas mulheres saibam que não es-
tão sozinhas em seu ato de resistên-
cia. Solange Rocha, coordenadora 
do Núcleo de Estudos e Pesquisas 
Afro-brasileiros e Indígenas (NEABI) 
da UFPB, explica que essa luta não 
é de hoje.

Foto: Marcos Russo

A Autarquia de Proteção e Defesa 
do Consumidor do Estado da Paraíba 
(Procon-PB) comparou preços de seis 
tipos de combustíveis em 91 postos de 
João Pessoa, Bayeux, Santa Rita, Cabe-
delo, Campina Grande, Patos e Sumé, 
no período de 14 e 16 deste mês. A 
maior diferença encontrada na pes-
quisa foi de R$ 0,57 para a gasolina 
comum, sendo ofertada em Santa Rita 
por R$ 3,37 até R$ 3,94 em Sumé, no 
Cariri paraibano. Os combustíveis pes-
quisados foram gasolina comum e adi-
tivada, álcool, diesel comum, diesel S10 
e gás natural veicular (GNV). Apesar de 

registrar o maior preço de combustível 
do Estado, em Sumé, o menor valor en-
contrado da gasolina comum foi de R$ 
3,89. A cidade também registra o maior 
valor ofertado para o álcool (R$ 3,29) e 
o diesel comum (R$ 3,14). Em João Pes-
soa, o álcool e diesel, respectivamen-
te, são encontrados pelos motoristas a 
R$ 2,73 e R$ 2,79.

A superintendente do Procon-PB, 
Késsia Lilliana, reforça que, enquanto 
uma cidade registra as maiores dife-
renças de três categorias, outra regis-
tra o menor e o maior valor do mesmo 
tipo de combustível.

Procon-PB divulga nova 
pesquisa de combustíveis
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Fuá de Terreiro apresenta 
“Baile Muderno” no 
Teatro Paulo Pontes

Governador prestigia 
lançamento do filme 
sobre Pedro Osmar
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Sitônio escreve sobre as 
personagens femininas que 
fazem parte da história
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icamos felizes com o convite e é uma boa pedida, depois de já 
termos circulado com o espetáculo pelo Brasil. É uma honra 
para nós”. A confissão foi feita para o jornal A União pela atriz 
Zezita Matos, referindo-se à oportunidade concedida ao grupo 
paraibano Coletivo de Teatro Alfenim para abrir, a partir das 20h 
de hoje, no Teatro Santa Isabel, localizado na capital pernam-
bucana, com a encenação do espetáculo intitulado Memórias de 
um cão, dirigido por Márcio Marciano, a programação do 18º 
Festival Recife do Teatro Nacional (FRTN), realização da Prefei-

tura da capital pernambucana e que se prolongará até o dia 27 deste 
mês de novembro. “É um espetáculo pulsante, baseado em obras do 
escritor Machado de Assis com temas que ainda são atuais”, disse 
ela. Os ingressos custam R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia).  

O Alfenim participa, agora, pela segunda vez do Festival Recife 
do Teatro Nacional, cuja 18ª edição vai reunir 17 espetáculos de 
grupos oriundos dos estados de Pernambuco, Paraíba, São Pau-
lo, Minas Gerais, Bahia e Ceará. Na primeira ocasião, em 2014, a 
companhia paraibana encenou O Deus da Fortuna. A propósito, a 
encenação de Memórias de um cão, cujo enredo mescla comédia 
com drama, no FRTN também marca o retorno de Zezita Matos ao 
palco. “Estou voltando, agora, ao meu terreno, ao meu lar, que é o 
teatro, depois de atuar em Velho Chico”, disse a atriz, referindo-se 
à novela da Rede Globo, na qual encarnou a personagem chama-
da Piedade, uma matriarca. 

Ao longo de 1h20 de duração, Memórias de um cão narra a 
trajetória de ascensão e queda do professor Rubião, personagem 
principal da trama, que é um mineiro, natural de Barbacena. Ao 
receber uma herança do seu benfeitor, às vésperas da abolição 
da escravatura, ele se muda para a Corte, então no Rio de Janei-
ro. Só que, para usufruir da fortuna, vai ter que cuidar de um 
cão, chamado de Quincas Borba e interpretado pela atriz Paula 
Coelho. E, ao viver no conforto e no luxo proporcionados pela 
fortuna, certo dia conhece Cristiano e Sofia e termina se ins-
talando na residência do casal, onde se apaixona pela mulher. 
Porém, o amor não é correspondido pela anfitriã, que decide 
se queixar ao marido, o qual opta por não tomar atitude até 
tirar todo o dinheiro do hóspede milionário. Sem recursos 
financeiros e menosprezado, Rubião enlouquece e retorna 
para sua cidade natal, onde falece. Já o cão que estava sob sua 
guarda - daí o título do espetáculo - também morre três dias 
depois do seu dono.

Baseado na obra do escritor carioca Machado de 
Assis (1839 - 1839), principalmente nos romances 
intitulados Quincas Borba, publicado pela primeira vez 
em 1891, e Memórias Póstumas de Brás Cubas (1881), 
o Coletivo Alfenim começou o processo de pesquisa 
para a construção do espetáculo Memórias de um cão 
em maio de 2014, cuja estreia ocorreu no ano seguinte. 
Esse estudo foi empreendido com um objetivo: propor 
uma abordagem crítica das estratégias de dissimula-
ção, engodo e auto-engano que marcam, nos campos 
subjetivo e político, as relações sociais do Brasil 
contemporâneo.  

“A grande sacada é que Memórias de um cão é 
um espetáculo que aborda temas que continuam 
sendo atuais, como as questões sociais, o poder e a 
corrupção”, ressaltou Zezita Matos, acrescentando 
que o trabalho foi produzido de forma coletiva. Um 
exemplo é que alguns atores interpretam até três 
personagens, como a própria atriz, que encarna as 

donas Plácida, Fernanda e um dos quincas. Outro é a trilha 
sonora, composta por vários integrantes e músicos e executada ao vivo, 

com a utilização de piano, violoncelo, cavaquinho e percussão. 
A programação do FRTN - que, a propósito, comemora sua maioridade em 2016 

e é realizado pela Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Cultura e Fundação 
de Cultura Cidade do Recife - irá homenagear o Mamulengo Só-Riso, fundado há 42 
anos, na cidade de Olinda, e ainda inclui uma exposição, que conta a trajetória do 
brinquedo e vai permanecer em cartaz no Centro Apolo Hermilo. A organização do 
evento divulgou que, no momento em que completa 18 anos, reafirma o compromis-
so com a produção teatral pernambucana, mas não deixa de apresentar uma mostra 
do que está sendo feito no Brasil. Além das apresentações dos espetáculos, o público 
poderá participar de oficina, seminário, leitura dramatizada e mesa redonda em tor-
no de questões relativas ao universo das Artes Cênicas. 

 

Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com

Questões sociais, poder e 
corrupção são algumas das 
temáticas abordadas na peça 
produzida pelo grupo paraibano
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O grupo paraibano Coletivo Alfenim abre hoje o 180 Festival Recife do Teatro
Nacional com “Memórias de um cão”, baseado na obra de Machado de Assis,

Espetáculo pulsante

“F
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Um banquete
no palácio

Ramalho
LeiteEscorpiões  inofensivos

Carlos Pereira Engenheiro - cpcsilva1@globo.comCrônica

Ex-deputado e jornalista - ramalholeite84@gmail.com
Estamos no mês de novembro que, como se 

sabe, é um  período que marca os  nascidos sob o 
signo de escorpião.

O bicho que eu conhecia como lacrau, sempre 
exerceu sobre mim um inexplicável fascínio, mes-
mo  quando  me disseram que sua picada importa-
va em dor aguda que podia levar à paralisia. Isso, 
todavia, não tirava a  beleza plástica do  inverte-
brado com cauda termi-
nada em agulhão, com 
forma clássica de pare-
cer um ente inofensivo, na 
cor branca quase viscosa, 
às vezes puxando para um 
bege meio  opaco.

Quem já não sentiu 
um arrepio a correr pelo 
corpo quando se viu, frente 
a frente, com um desses es-
pécimes de tamanho médio, 
com a cauda levantada, 
dobrada em quase um C, 
pronto para o ataque?

Mas deixemos  o bi-
cho pra lá e  vamos ao 
escorpião-homem, invenção 
criativa da  presença no 
conjunto dos doze  signos zodiacais, representan-
tes da esfera celeste, nas suas faixas de 30 graus 
que definem a sorte na vida de cada um – segundo 
os entendidos em esoterismo.

Longe de ser o que alguns apregoam, o escor-
pião é um dos melhores modelos de docilidade, de 
civilidade, de amizade e  de companheirismo. E é, 
por excelência,  um amante (ainda que à moda anti-
ga) -  da natureza, da beleza, do gênero humano, da 

verdade e da justiça.
Por isso mesmo, ninguém de sã consciência, 

há de temer o escorpião-homem porque nele – di-
ferentemente do bicho peçonhento – não há lugar 
para a maledicência, para a vingança, para a des-
lealdade, muito menos para o rancor.

Os caranguejos, os peixes, os leões, os sagitá-
rios, os carneiros e, em especial, as virgens, não 

percam a oportunidade de 
cultivar o amor pelo escor-
pião nem rejeitem o seu ca-
rinho, porque eles são feitos 
de sinceridade.

Engana-se quem pensa e 
diz que “com escorpião não 
se brinca”. Brinca-se, sim, 
e muito bem, até porque os 
escorpiões-homens estão 
sempre fadados ao entendi-
mento, ao diálogo, à alegria 
– à boa vida, enfim.

E existe somente para 
fazer o bem, sem saber a 
quem. Podem crer!

 E não me refiro ape-
nas aos escorpiões homens. 
As mulheres que vieram ao 

mundo neste período astral,  também merecem 
os mais escolhidos encômios. São , na sua grande 
maioria – dentre as que conheço – belas, inteligen-
tes, boas mães e esposas, competentes e principal-
mente amorosas! - 

Por isso tudo aqui vai a  minha saudação: 
Adelante, companheiros escorpiões ! Que Deus os 
continue   abençoando! 

E nada de picadas venenosas...

No passado, era normal e não merecia a mais leve 
censura, as comemorações oficiais realizadas pelo go-
verno. Às vezes, após um lauto banquete, seguia-se um 
animado baile, onde o governo confraternizava-se com a 
alta sociedade. O povo? Ah! O povo. Este componente não 
era chamado nem para votar, quanto mais para comemo-
rar a posse de um governante. O eleito era escolhido entre 
a elite dominante. Essa elite participava do rega-bofe e o 
“populacho” se contentava em ficar na praça a ouvir tocar 
uma banda de música escalada para a ocasião. A Gazeta 
do Commércio, órgão que  circulou até os primeiros anos 
republicanos, narrou uma dessas festividades. A narrativa 
foi considerada especial pelo governo, daí porque, a man-
dou transcrever em A União de 28 de outubro de 1898. Eu 
considerei uma curiosidade exemplar e resolvi comparti-
lhar um trecho com meus parcos leitores:

“Como já havemos dito, o banquete offerecido ao 
exmo. sr.dr.Antonio Alfredo da Gama e Mello, por se ter 
empossado no alto cargo de Presidente d´este Estado, 
começou ás 6 e ½ horas da tarde do dia 22 do corrente, 
n´um dos vastos salões do Lyceu Parahybano.

Ostentava-se, no centro do salão onde ia ter lugar 
o festim, uma extensa meza primorosamente preparada 
em forma de ferradura e, sobre a qual, destacavam-se, 
pelos jorros de luz despejados dos candelabros, crys-
taes, flores, as mais finas iguarias a par com os mais 
deliciosos licores.

Das paredes pendiam brasões entrelaçados de 
bandeirolas de todas as nações amigas, vendo-se na 
parte de honra, o retrato do illustre parahybano que 
era o alvo das expansivas manifestações d´aquelle dia e 
exprimia o prenúncio  da paz, da ordem e do progresso 
do seu Estado natalício.

A hora aprazada para começo do festim, s.exc.sr.dr. 
Gama, acompanhado de grande numero de cavalheiros, re-
presentantes da fina flor parahybana,vindo de Palácio en-
trou no salão e tomou a presidência da meza, em volta da 
qual sentaram-se também cento e sessenta convivas.

Os compartimentos immediatos estavam cheios 
de numeroso pessoal, que não tiveram lugar, aguar-
dando-se uma segunda refeição, que foi servida 
depois da primeira.

Reinou em tudo muita ordem e muita anima-
ção, sendo o primeiro brinde levantado pelo illustre 
desembargador José Peregrino de Araujo, ao eminen-
te dr.Gama e Mello,que foi recebido com expansivas 
demonstrações de aplausos.

Após seguiram-se outros, salientando-se os 
do  exmo.e revmo.sr Padre Walfredo Leal, ex-Vice
-presidente do Estado, ao mesmo sr.dr. Gama  e do 
eloqüente e illustrado orador parahybano,dr Castro 
Pinto, saudando a imprensa na pessoa do Presiden-
te do Estado, que, como sempre, eletrisou, com sua 
palavra f luente e enfeitada de verdadeiros arroubos 
oratórios, todos os circunstantes.

Em agradecimento as  justas felicitações que lhe 
eram enthusiasticamente dirigidas, levantou-se o exmo.
sr.dr. Gama e Mello e n´um discurso em que primou pela 
linguagem florida e entremeada dos mais bellos conceitos, 
que só sabe uzal-os o talento e a ilustração, pediu o concur-
so de todos os parahybanos, para que o seu governo seja de 
prosperidade para o Estado e findou saudando o progresso 
da Parahyba”. (Mantive a grafia da época)

Mais modernamente, com o surgimento do rádio 
entre nós, a Tabajara, emissora oficial, era sempre esca-
lada  para a cobertura dos eventos palacianos. Lembro 
que Geraldo Cavalcanti manteve o microfone oficial em 
suas mãos por vários governos. Certa ocasião, estando 
afônico, orientou um substituto para a tarefa e desta-
cou que, na chegada do governador, não esquecesse de 
lembrar que ele estava acompanhado da primeira dama 
do Estado. O locutor não se fez de rogado. O governador 
foi descendo do carro e enquanto puxava a esposa pela 
mão, ela sapecou:

- Acaba de chegar, Sua Excia, o governador, acompa-
nhado de sua primeira mulher...

Não preciso dizer que o locutor perdeu o emprego! 
Lembro também Paschoal Carrilho, esse, mais debochado, 
vez por outra fazia das suas. Designado para cobrir a rea-
lização de um banquete no Palácio, oferecido a um general 
cinco estrelas, de má vontade, iniciou a transmissão:

- Começou o banquete. Já estão comendo a mulher 
do governador e o bispo. Os demais aguardam na fila... (do 
futuro livro “Pequenas histórias para quem tem preguiça 
de ler as grandes”)

Quanto será que os acadêmicos 
do antigamente pagavam para fre-
quentar a escola de Sócrates pelas 
esquinas de Atenas, e os jardins que 
deram nome e fama às academias 
futuras? É sabido que Sócrates era 
um pobre diabo, casado com uma 
pobre diaba, Dona Xantipa (tive um 
professor que pronunciava “Sânti-
pa”; outros, diziam “Chântipa”, ou 
“Xantipa”, com acento na 
segunda sílaba). Não sei 
grego, você já viu. Nem 
geometria. Como fre-
quentar Academos sem 
saber grego e geometria? 
Tive um colega que fazia 
meu dever de casa de 
geometria. Era Ronaldo 
Tapioca. Ainda vive. 

Sântipa era foda. 
Dava esculachos, esbre-
gues e carões em Sócra-
tes, arrematados por 
providenciais banhos 
de cuia, que o grego não 
gostava de tomar. Tive 
mulheres mais ou menos 
assim. Há diferenças e semelhanças 
entre mim e o grego. Mas eu gosto 
de tomar banho. Taí um dever de 
casa que gosto de fazer. Não preciso 
de Tapioca para isso. Ele achava 
Fulana a moça mais bonita do lugar. 
Casei-me com Fulana, foi uma Sânti-
pa. Dava-me esculachos, esbregues 
e carões, sem dispensar o cabo da 
vassoura.

A minha Sântipa era uma Gira. 
Batia no soldado e no tambor. Há 
quem chame as giras de Rainha do 
Cemitério, Rosa da Caveira, Maria 
Padilha da Porta dos Cabarés. Etc 
etc. Elas gostam de perfumes e de 
bons vinhos. Eu não bebo, como 
satisfazer as giras? A que me ator-
mentou mandava-me voltar a beber. 
Ora, foi coisa difícil deixar de beber. 

Não atendi ao capricho da gira, ela 
me deixou levando meus filhos. Não 
é à toa que lhe chamam “a Mulher 
de Lúcifer”. Pois ela corneou Adão 
com Lúcifer. Estou falando de Lilith, 
a primeira mulher de Adão. Levou 
cangalha duas vezes, com Eva e 
com Lilith, e, dizem, com Maria 
Padilha da Porta dos Cabarés, digo 
três vezes.

Vai ser corno assim 
na Silva Jardim, a rua 
do antigo meretrício. 
Jardim foi um jorna-
lista abolicionista, que 
redigiu o texto da Lei 
Áurea. Há quem diga 
que o texto é de Joa-
quim Nabuco, mas é de 
Silva Jardim. O jardi-
neiro das Camélias, que 
era a flor-símbolo da 
abolição, cultivada nos 
quilombos. O que Maria 
Padilha terá feito pela 
Abolição? Ficou sentada 
na porta dos cabarés, a 

saia presa entre as coxas, chifrando 
Adão e quem mais aparecesse?

A tal de Lilith chifrou Adão 
com Lúcifer. Com pena do pobre 
diabo, Deus lhe deu Eva. Adormeceu 
Adão e lhe tirou uma costela para 

fazer sua companheira da própria 
natureza. Diz a tradição que  ia 
passando um cachorro, e o cão abo-
canhou a costela assim flutuante 
de Adão. Eis que Deus deu um pulo 
e alcançou o rabo do cão, no qual 
deu a mussica que se dá no rabo das 
rezes nas vaquejadas, e na vara de 
pescar nas pescarias. Resumindo: 
Deus arrancou o rabo do cachor-
ro, que fugiu levando a costela do 
pobre Adão. Aí Deus fez a dita com 
o rabo do cachorro.

Voltando ao tema inicial: a es-
cola de Sócrates tinha de ser paga, 
pois o mestre era pobre de marré. 
Antigamente, quando as eleições se 
aproximavam, os políticos pagavam 
professores que alfabetizavam os 
eleitores em potencial. Eram ado-
lescentes que aumentavam a idade 
para poder vender o voto. Mas 
agora isso não é mais necessário, 
pois os analfabetos podem votar 
e ser votados. E com a Lava Jato a 
todo vapor ninguém se expõe a ser 
flagrado alfabetizando o povo. Se a 

escola de Sócrates era 
paga, pois o governo não 
a subsidiava, assim era 
também a de Platão, e a 
Lava Jato. 

Já a escola de 
Aristóteles era de ricos. 
Escola cara. Dizem que 
tinha um zoo particular. 
Quem possuía um des-
ses era Pablo Escobar, 
com todos os bichos do 
planeta. Uma espécie de 
Arca de Noé. O que fize-
ram com a bicharada de 

Escobar, depois que a polícia matou 
o traficante, Maria Padilha que o 
diga, se souber.

(Coluna publicada terça, quinta 
e sábado)

Xântipa, Maria Padilha, todas as giras
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Otávio Sitônio Pinto   Escritor - sitoniopinto@gmail.com

 
Casei-me 
com Fulana, 
foi uma 
Sântipa. 
Dava-me 
esculachos, 
esbregues e 
carões, o cabo 
da vassoura

Cronicartigo
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Em cartaz

Artes Cênicas

FM

0h - Madrugada na Tabajara

5h - Aquarela Nordestina

6h - Programação Musical

7h - Cena Cultural

8h - Espaço Ecológico

9h - Programação Musical

17h - Detalhes 105

17h - Programação Musical

AM
0h - Madrugada na Tabajara
4h - Nordeste da gente
7h - Programação Musical
8h - Refletindo a vida
9h - Espaço Experimental
10h - Sambrasil
12h - Bola na Rede Especial
14h - Alô, Comunidade!
15h - Jornada Esportiva
19h - Missa Matriz N.S. de 
Lourdes
20h - Brega Show
23h - Vitrolão Tabajara

PROGRAMAÇÃO DE HOJE

Rádio Tabajara

Serviço

A Companhia paraiba-
na Fuá de Terreiro apresenta 
amanhã, o espetáculo ‘Baile 
Muderno’, com os dançarinos 
Ademilton Barros, Jean Oliveira 
e Thaismary Ribeiro. A apre-
sentação (dentro do projeto 
de ocupação de artes cênicas) 
começa às 20h, no Teatro Paulo 
Pontes, na Fundação Espaço 
Cultural, em João Pessoa. Os in-
gressos custam R$ 20 e R$ 10.

Com 40 minutos de duração 
e música ao vivo, o espetáculo 
de dança “Baile Muderno” traça 
um paralelo entre brincadeira e 
vida cotidiana dos trabalhado-
res rurais da zona canavieira, 
mostrando como o tradicional 
pode se tornar moderno, os 
dançarinos na maior parte do 
tempo estabelecem um diálogo 
corporal que transita entre as 
manifestações populares. 

‘Baile Muderno’ traz alguns 
signos cênicos e corporais que 
remetem à realidade desses 
trabalhadores num contexto 
atual. Estes se relacionam num 
movimento contínuo como um 
ciclo, na qual, a sua força mo-
triz é estabelecida pelo círculo. 
Formato que se transfigura 
como uma xilogravura em mo-
vimento, os pés, secos como a 
terra em que pisam num baila-
do quente transformam o barro 
em possibilidades de morada 
sonora.  

No palco, além dos dan-
çarinos, há os músicos Cleiton 
Teixeira e Joelson Topete. A di-
reção coreográfica é de Ademil-
ton Barros. Já a direção musical 
é de Cleiton Teixeira.

O grupo
A Cia Fuá de Terreiro foi 

criada em 5 de maio de 2014, 
em João Pessoa, pelos bailari-
nos Ademilton Barros, Joelson 
Topete, Thaismary Ribeiro e o 
músico Cleiton Teixeira. Tem 
como proposta pesquisar as di-
versas formas de danças tradi-
cionais brasileiras na tentativa 
de trazê-las para um contexto 
atual, elaborando assim novas 
possibilidades de releitura a 
partir das experiências viven-
ciadas pelos intérpretes. 

O Baile Muderno foi criado 
em 2014 e teve sua estreia em 
novembro do mesmo ano na 
cidade de Ferreiros (PE). Parti-
cipou do Ciclo Natalino da Casa 
da Cultura do Recife em 2014, 
sendo atração principal do dia. 
O espetáculo trilhou pela Uni-
versidade Federal da Paraíba e 
nas principais praças da Gran-
de João Pessoa.

 

Sebastião Salgado é conhecido mundialmente por suas fotografias inusitadas, com 
temática social e  ambiental.

O renomado fotógrafo brasileiro Sebastião Salgado foi escolhido para receber um 
prêmio na cidade italiana de Gênova neste mês de novembro. As informações são da Agên-
cia Ansa. O artista, considerado um dos melhores do mundo pelas suas belas imagens, 
será o homenageado deste ano da associação judaica Centro Culturale Primo Levi.

O mineiro Salgado receberá, na noite do dia 27 deste mês, o Premio Internazionale 
Primo Levi, que é dado todos os anos pela instituição italiana a pessoas que “com o próprio 
esforço moral, espiritual e civil contribuíram para a paz e para a justiça de um mundo livre 
de preconceitos, racismo e intolerância, colocando-se no sulco dos ensinamentos de Primo 
Levi”, famoso químico e escritor italiano especializado em obras sobre o Holocausto.

O fotógrafo e sua esposa e colaboradora, Lélia Wanick Salgado, comparecerão à 
premiação, que reunirá cidadãos de Gênova e figuras políticas importantes da Itália no 
Palazzo Ducale. (Ansa)

Evento

A visita virou show

Terça-feira passada, feriado da Proclamação da República, 
eu estava de saída ao pet Cão Que Ri comprar rações para os 
meus animais quando meu celular tocou. Olhei o número da 
procedência. Tinha o terminal 1700. Logo imaginei que se trata-
va de uma dessas financeiras que ficam oferecendo empréstimo 
para funcionários públicos, principalmente federais e aposenta-
dos, como é o meu caso.

Mas me detive em olhar novamente e perceber que o nú-
mero do telefone tinha o DDD da Paraíba. Logo, não se tratava 
de uma dessas financeiras etc. e tal. Então retornei a ligação e, 
como demoraram a atender, desliguei. Se alguém estava inte-
ressado em contatar comigo, com certeza iria ligar novamente. 
Dito e feito. A ligação não tardou e quem atendeu foi Aninha, a 
minha mulher, que anunciou: “Alarico, é Zé Bezerra. Ele quer 
falar com você”.

Para minha surpresa, e de Ana também, Zé Bezerra, de-
vidamente “avec” sua inseparável Aracy, estava querendo nos 
fazer uma visita. Pense que negócio arretado. Com certeza ele 
viria com a sua proposta de visita-show, que faz com efusivo 
prazer nas casas dos amigos. E não é só a sua cantoria, às vezes 
em dupla com Aracy, mas o papo, as reminiscências do movi-
mento cultural de que nós participamos, cada um pra seu lado, 
mas com um só foco: a cultura paraibana.

Deixei o Cão Que Ri pra lá e nos preparamos para o melhor. 
O casal não demorou a chegar, embora tenha feito um percur-
so um pouco atrapalhado, porque Zé Bezerra desviou a rota 
a cerca de 100 metros da minha casa. Quando o carro deles 
despontou na cabeceira da rua, eu já estava na calçada de casa 
para recebê-los. E, como prevíamos, Zé Bezerra já desceu com o 
violão a tiracolo, ou melhor, com o instrumento cruzado sobre o 
peito como se fosse uma espingarda de nordestino, um verda-
deiro cabra da peste. 

De saída, oferecemos ao casal a nossa tradicional rapadura, 
gesto da nossa gente interiorana que consideramos como ma-
nifestação de boas vindas. Daí em diante rolou muita conversa. 
Mais dele do que de mim, porque ele tem mais a contar das suas 
vivências Em Pombal, no Banco do Brasil, onde firmou uma 
sólida amizade e parceria com J.W. Solha, e mexeu com teatro, 
cinema, música, literatura, sem descansar mesmo agora apo-
sentado. Foi lá também que ele desencantou a sua diva: Aracy.

Zé Bezerra cantou e encantou interpretando a canção 
napolitana “O Sole Mio”, em italiano, e a versão em inglês 
“It1s Now or Never’, que teve Elvis Presley como intérprete 
nos anos 1960. Não poderia falta no seu repertório as com-
posições autorais, no que ele teve a participação de Aracy 
com sua voz afinada e aveludada, num contraste harmo-
nioso com o tom quase tenor do seu par. Imagine se Araci 
estive com sua acordeon! 

O mais interessante desse momento de congraçamento e 
descontração foi que a única bebida consumida foi um cerveja 
Zero álcool, que Ana Maia fez questão de sorver para comemo-
rar a ocasião. Zé Bezerra nada bebeu porque estava dirigindo, 
e eu fiquei solidário. Ficou, no entanto, a constatação que as 
pessoas, modo geral, têm se enclausurado em suas casas, quer 
por motivo de lei seca, quer por medo de serem assaltadas, quer 
decorrente da crise econômica que tem restringido o poder 
aquisitivo da classe média, gerando um isolacionamento social, 
que já começa a caracterizar-se com sinais de morbidez.

Alarico Correia Neto
alaconeto@gmail.com

Mídias em destaque

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 19 de novembro de 2016 11

Fuá de Terreiro apresenta “Baile 
Muderno” no Teatro Paulo Pontes

Sebastião Salgado receberá 
prêmio internacional na Itália

Grupo é reconhecido por pautar a temática do trabalho canavieiro e por adaptar as apresentações para espaços públicos abertos

FoTo: Divulgação

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). 
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Começa nesta segunda-feira, às 19h, e vai 
até a sexta-feira 26, o Inova Iesp, um evento com 
atividades diversas nas áreas de Cultura, Ciência, 
Tecnologia e Esporte, além de palestras, cursos 
de extensão, workshops, discussões e vivências, 
entre professores e alunos e convidados reconhe-
cidos no mercado.

A abertura será no Centro de Convenções 
Cidade Viva, com palestra de Eduardo Zugaib, 
autor do best seller “A Revolução do Pouqui-
nho: Pequenas atitudes provocam grandes 
transformações” seguida das apresentações do 
Grupo Armorial Ariano Suassuna e do Coral do 
Iesp, além de bate-papo com o poeta paraiba-
no Jessier Quirino.

Segundo a diretora geral do Iesp, professora 
Erika Marques, O Inova surgiu de uma necessida-
de de fazer algo diferenciado para (e com) nossos 
alunos. “Então foi articulado como uma semana 
de inovação e práticas que provoquem este ato. É 
aberto ao público em geral, pois acreditamos que 
as boas experiências devem ser compartilhadas”.

São mais de cem atividades entre palestras, 
bate-papo, oficinas, cursos e shows. Entre os 
destaques culturais Ramon Schneider, GKay, 
Renan da Resenha, Léo Uchoa, “Além doprimeiro 
Encontro Paraibano de Fashion Low (o Direito da 
área fashionista), teremos também exposições, 
varias práticas entre os cursos”, lembra Erika

Grande parte da programação do evento, 
com exceção dos cursos de extensão, é gratui-
ta. As atividades são voltadas aos universitá-
rios do Iesp e demais faculdades, assim como 
aos estudantes do Ensino Médio e comunidade 
de maneira geral.

O Inova será realizado numa mega estrutura 
do Iesp, que somam mais de 50.000m2, com a 
construção de espaços especiais para o evento e 
a montagem de um grande palco para as atra-
ções musicais.

O estudante Samuel de Souza Almeida, aos 
9 anos de idade, realiza a exposição individual 
de artes plásticas “Primeiras Expressões”, de 
óleo sobre tela, com o apoio cultural da Funda-
ção Casa de José Américo. A abertura acontece 
na póroxima segunda-feira (21), às 15h, no 
Salão Nobre da FCJA.

Samuel vivencia a pintura desde os seis 
anos. Frequentou a Ateliarte, de Márcia Ca-
valcanti, ocasião em que participou de uma 
coletiva infantil na Estação Ciência do Cabo 
Branco, com uma releitura de Claude Monet. 
Atualmente participa do Atelier do artista plás-
tico Rodrigues Lima. 

Além de releituras de Miró e Gauguin, 
Samuel, filho de Sérgio e Déborah, dedicou -se 
a produções que expressam desde sua visão 
cósmica da realidade até os personagens lúdicos 
do universo infantil. Tem admiração especial por 
Van Gogh que despertou sua atenção desde os 
primeiros estudos sobre arte na escola maternal, 
aos 4 anos de idade.

Grupo Armorial e 
Jessier Quirino vão 
abrir o Inova Iesp

Descrevendo o show como uma verdadeira balada romântica, 
Seu Pereira se apresenta hoje no Centro Histórico da capital

BIcho Solto

ESTREIA

show é a atividade 
perfeita pra garota-
da que não conse-
gue acompanhar os 
shows noturnos. Na 
verdade o show é 
perfeito pra família 
inteira”, descreveu o 

vocalista da banda Seu Pereira e Coletivo 401, 
Jonathas Falcão. Portanto, sendo o horário 
propício para contemplar o pôr do sol, a se-
gunda edição do evento “Pôr do Sol com Seu 
Pereira e Coletivo 401”, acontece hoje mais 
uma vez na General Store, às 16h. Além da 
apresentação da banda, o show será aberto 
pela discotecagem do Dj Cassicobra. A entra-
da custa R$ 10.

“O repertório do show está bem pra cima 
e bem dançante. Será uma balada literalmente 
matadora e romântica”, comentou empolgado o 

vocalista da banda.  
Ao chegarem à General Store, o público 

será recepcionado por um espaço agradável, 
pra admirar a vista do Centro Histórico. E 
logo em seguida, os rapazes sobem ao palco 
do local e fazem a junção do pôr do sol com 
suas canções e sonoridades metafóricas. 

Fazendo um passeio por músicas do se-
gundo álbum, que é o mais recente do grupo, 
mas também voltando no tempo e relembrando 
grandes sucessos do primeiro disco, Jonathas 
Falcão e seus integrantes irão explorar canções 
básicas fazendo do show uma verdadeira balada 
romântica. Como de costume, a banda não deixa 
a desejar e faz jus a metáfora do ônibus real que 
cruza a capital paraibana e circula pelo Centro 
lotado de gente apressada e sonhadora.

Algo interessante sobre o novo disco dos 
rapazes é que todas as músicas que o compõem 
são inéditas, mas que boa parte delas já foram 
apresentadas nos shows e cantadas pelo pú-
blico. Desse modo no setlist estarão presentes 
como Papai Mamãe, No Mato, É Pouco, Marte-

lada, Menina E.T, Batalha Diária, Já Era, Rabissa-
ca, Guerrilheiro e claro, algumas do disco novo 
como Eu não sou boa influência pra você, música 
essa que leva o mesmo novo do álbum novo. 

“O disco tem uma pegada rock n’roll, mas 
sem perder o brega que existe na essência da 
banda. Eles mantém o balanço”, disse o baixis-
ta da banda Thiago Sombra.

Ganhando destaque na cena musical pa-
raibana com a sua primeira aparição em 2009 
na cidade de Campina Grande, no extinto Bar 
& Arte, a banda já havia dado o primeiro passo 
quando antes mesmo do sucesso os quatro ami-
gos já tocavam e trocavam ideias há mais de 8 
anos, compartilhando outros projetos.

Entre os locais a qual a banda já passou 
estão em sua lista os principais festivais da ci-
dade, a exemplo do Festival Mundo, Grito Rock 
e Estação Nordeste. Por outro lado, ela tam-
bém já saiu do Estado indo até o encerramen-
to do Festival MPBeco 2010 em Natal. Nos últi-
mos anos, a banda circulou fazendo shows em 
São Paulo, Goiânia, Brasília, Paris e Senegal. 

Lucas Silva  
Especial para A União

Kubitschek Pinheiro 
Especial para A União

Artista infantil 
realiza exposição 
individual na FCJA

Ricardo prestigia lançamento de 
documentário sobre Pedro Osmar

O governador Ricardo Coutinho 
prestigiou a primeira exibição do docu-
mentário ‘Pedro Osmar – Prá Liberdade 
que se Conquista’ em terras paraibanas, 
na noite da última quinta-feira (17) no 
Cine Banguê do Espaço Cultural, em João 
Pessoa. O filme dirigido por Rodrigo T. 
Marques e Eduardo Consonni reconta 
a trajetória de uma das principais figu-
ras da cultura de resistência do Estado, 
criador do movimento Jaguaribe Carne. 
Também estiveram presentes o secretário 
de Cultura da Paraíba (Secult-PB), Lau Si-
queira, e a presidenta da Fundação Espa-
ço Cultural (Funesc), Nézia Gomes.

“Acho que mais do que um traba-
lho individual, Pedro representa muita 
coisa da resistência cultural, da formação 
de uma identidade da cultura popular 

aqui dentro. A Paraíba tem uma traje-
tória forte nesse quesito, mas a relação 
com o movimento de base, a relação da 
cultura com a política se fortaleceu com 
o Fala Jaguaribe, que depois se tornou 
Fala Bairros, uma articulação feita pelo 
Jaguaribe Carne. Pedro Osmar é um ser 
inquieto que merece o reconhecimento”, 
pontuou o governador.

Após a exibição do filme, Pedro Os-
mar conversou com a plateia e pontuou 
algo que notou ao relembrar sua própria 
história. “Sinto falta dos festivais de mú-
sica. Eles são espaços de grande apren-
dizado. Precisam voltar a acontecer, nas 
escolas, nos bairros, nas comunidades. 
É um celeiro de grandes talentos artísti-
cos”, explicou o artista.

O documentário retrata essa mo-

vimentação político-cultural realizada 
principalmente no bairro de Jaguari-
be, em João Pessoa, e também revela 
a complexidade do pensamento mu-
sical de Pedro Osmar, que se vale de 
qualquer tipo de objeto para extrair 
sons, em um processo constante de 
experimentação.

A ideia do registro em vídeo surgiu 
após o encontro dos dois cineastas, que 
formam a produtora Complô, e Pedro, 
que estava gravando em um estúdio 
em São Paulo seu novo disco de estúdio, 
Quem Vem Lá. “Começamos registrando 
as gravações do álbum e isso foi só cres-
cendo. À medida em que conhecíamos a 
riqueza do trabalho de Pedro, mais que-
ríamos registrar isso tudo”, comentou 
Rodrigo T. Marques.

Artistas, professores, estudantes, jornalistas e cineastas prestigiaram o lançamento do filme sobre Pedro Osmar

O jovem artista Samuel de Souza em ação

Jonathas Falcão, Victor Ramalho, Esmeraldo Marques e Thiago Sombra integram a banda que caiu no gosto do público paraibano 

Fátima Farias 
Assessora de Imprensa da FCJA

“O

ACONTECEU



Ministério Público Federal 
anuncia devolução de
R$ 204 mi à Petrobras
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A situação financeira dos 
estados é o principal tema 
do encontro na terça-feira

Temer se reunirá com governadores
cRise nos estados

Pedro Peduzzi
Da Agência Estado

O presidente Michel Te-
mer convocou, para a pró-
xima terça-feira (22), uma 
reunião com os governado-
res para discutir a situação 
financeira dos estados.

Antes do encontro com 
Temer no Palácio do Planal-
to, os governadores terão 
uma reunião com o minis-
tro Henrique Meirelles, no 
Ministério da Fazenda.

Ontem, Temer se reu-
niu com o ministro da Fa-
zenda interino, Eduardo 
Guardia, e com a secretária 
do Tesouro Nacional, Ana 
Paula Vescovi, em mais um 
encontro para discutir a si-
tuação das contas públicas 
dos estados.

Após a reunião, o porta-
-voz da Presidência da Re-
pública, Alexandre Parola, 
anunciou a convocação da 
reunião. “Com base na evo-
lução das discussões neste 
encontro, o próprio presi-
dente da República mante-
rá reunião com os governa-

dores, de modo a construir 
uma solução conjunta que 
respeite e garanta o equi-
líbrio fiscal que está sendo 
buscado pela União”, disse.

Ajuda aos estados
O ministro-chefe da 

Casa Civil, Eliseu Padilha, 
disse ontem que a equipe 
econômica já identificou 
as fontes de recursos para 
ajudar os estados a ajusta-
rem suas contas. Segundo 
o ministro, o dinheiro a ser 
arrecadado com a repatria-
ção de recursos mantidos 
no exterior “é pouco” para 
atingir esse objetivo. Por 
isso, a outra fonte serão os 
R$ 100 bilhões em ativos a 
serem devolvidos pelo Ban-
co Nacional do Desenvolvi-
mento Econômico e Social 
(BNDES) ao Tesouro Nacio-
nal, acrescentou.

“Isso está sendo visto. 
O presidente já tem notícias 
de que a área econômica 
identificou fonte e está cui-
dando da legalidade”, disse 
Padilha em entrevista à Rá-
dio Gaúcha. “O dinheiro da 
repatriação é pouco. Esse é 
um dinheiro que deve en-
trar na composição, mas 
é pouco”, acrescentou, ao 
anunciar que os R$ 100 bi-

O presidente Michel Temer deverá apresentar aos governadores uma solução para minimizar a crise financeira nos estados

Foto: Antonio Cruz-Agência Brasil

lhões que o BNDES devol-
verá ao Tesouro Nacional 
também serão usados para 
ajudar aos estados. Segun-
do o ministro da Fazenda, 
Henrique Meirelles, esses 

recursos, que seriam usados 
para a concessão de finan-
ciamento, estavam ociosos 
no BNDES, causando “custo 
desnecessário”.

Padilha disse que, do 

ponto de vista do Governo 
Federal, “melhorou a situ-
ação no que diz respeito à 
possibilidade para a ajuda 
aos estados”. Agora, está 
sendo estudado como fa-

zer isso. “Há, sim, vontade 
política do governo em en-
contrar uma solução. Sob o 
ponto de vista legal, ampa-
rável; e sob o ponto de vista 
fático, viável”.

andré Richter
Da Agência Brasil 

A defesa do ex-
-deputado federal An-
thony Garotinho, preso 
na quarta-feira (16) pela 
Polícia Federal (PF), re-
correu novamente ao Tri-
bunal Superior Eleitoral 
(TSE) para tentar deixar 
a prisão. Garotinho foi 
preso sob a acusação de 
compra de votos. A pri-
são foi determinada pela 
Justiça Eleitoral de Cam-
pos dos Goytacazes, no 
norte do Rio de Janeiro.

Segundo a PF, a pri-
são faz parte de investi-
gações relativas ao uso 
do programa Cheque 
Cidadão, benefício de 
R$ 100, concedido pela 
Prefeitura de Campos dos 

Goytacazes para compra 
de produtos alimentí-
cios pela população. Ga-
rotinho é secretário de 
Governo da cidade. A 
mulher dele, Rosinha Ga-
rotinho, é prefeita.

A defesa de Garo-
tinho sustenta que a 
“prisão é arbitrária, ile-
gal e baseada em fatos 
que não ocorreram”.  
O advogado Fernando 
Augusto Fernandes, res-
ponsável pela defesa de 
Garotinho, disse que o 
decreto de prisão ocorri-
do em razão de decisão 
da 100a Vara Eleitoral de 
Campos vem na sequên-
cia de uma série de pri-
sões ilegais decretadas 
por aquele juízo e sus-
pensas por decisões limi-
nares do TSE.

Garotinho recorre ao 
TSE para ser solto

coMPRa de Votos

Roberta Pennafort
Da Agência Estado

Todas as obras de gran-
de porte realizadas no Estado 
do Rio de 2007 a 2014, du-
ração dos dois mandatos do 
ex-governador Sérgio Cabral 
(PMDB), estão sob suspeita, 
informaram nessa sexta-feira, 
18, os procuradores da Repú-
blica Lauro Coelho Junior e 
José Augusto Vagos, da força-
-tarefa da Lava Jato no Rio. 
Eles acreditam que a prática 
de Cabral de cobrar propina 
de 5% não se restringia às 
construtoras Carioca Enge-
nharia e Andrade Gutierrez, 
nas quais se concentraram 
as investigações que culmi-
naram na prisão dele e de 
outros nove colaboradores, 
integrantes de seu esquema, 
nessa quinta-feira, 17. Pelos 

menos mais quatro grandes 
empreiteiras, Odebrecht, Ca-
margo Corrêa, Queiroz Galvão 
e OAS, contratadas pelo Esta-
do no período, já estão sendo 
investigadas.

“Infelizmente essa era 
a regra do jogo, era como o 
gestor público tratava os ne-
gócios de Estado junto com 
as empresas privadas. Pelo 
menos nas obras de infraes-
trutura em que houve consór-
cios integrados pela Carioca, 
Andrade Gutierrez e outras 
grandes empreiteiras existe 
uma suspeita muito grande 
de que houve pagamento de 
propina, diante da dinâmica 
e da forma de atuar do ex-go-
vernador”, afirmou Vagos. O 
ex-governador usou o dinhei-
ro para sustentar uma vida 
de luxo. Em seu apartamento 
foi encontrado um terno da 

grife italiana de alta costura 
Ermenegildo Zegna avaliado 
em R$ 22 mil. Também im-
plicada nas investigações, a 
ex-primeira-dama Adriana 
Ancelmo tinha tantos vesti-
dos de festa que eles estavam 
arrumados em seu armário 
separados por grifes.

 Segundo as investiga-
ções, Cabral recebeu mesada 
de R$ 350 mil da Andrade Gu-
tierrez e R$ 200 mil (no pri-
meiro mandato) e R$ 500 mil 
(no segundo) da Carioca. Os 
valores eram entregues em 
espécie por executivos da em-
presa a emissários de Cabral. 
Entre as obras mais rentáveis 
estão a reforma do estádio 
do Maracanã para a Copa de 
2014, a construção do Arco 
Rodoviário e o Programa de 
Aceleração do Crescimento 
(PAC) das Favelas. 

MPF afirma que todas as obras
de Sérgio Cabral são suspeitas

oPeRaÇÃo LaVa Jato Moro dispensa 
Lula e Marisa de  
comparecerem 
a audiências
daniel isaia
Da Agência Brasil

O juiz federal Sérgio 
Moro, da 13ª Vara Federal de 
Curitiba, aceitou pedido da 
defesa do ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva para que 
ele e a esposa Marisa Letícia 
sejam dispensados das au-
diências da ação penal em 
que são réus, no âmbito da 
Operação Lava Jato. Assim, 
o casal não precisará viajar 
à capital paranaense na se-
mana que vem para assistir 
à oitiva de testemunhas de 
acusação, que ocorrerá nos 
dias 21, 23 e 25 deste mês.

O pedido havia sido fei-
to pela defesa do petista na 
última segunda-feira (14). 
Com a decisão de Moro, ape-
nas a presença dos advoga-
dos de Lula e Marisa será 
necessária no curso das au-
diências. 

igor Gadelha
Da Agência Estado

Líderes do Centrão - gru-
po de 13 partidos da base alia-
da liderado por PP, PSD e PTB 
- planejam apresentar nas 
próximas semanas uma con-
sulta à Comissão de Constitui-
ção e Justiça (CCJ) da Câmara 
para saber se o deputado Ro-
drigo Maia (DEM-RJ) pode ou 
não disputar a reeleição para 
a presidência da Casa. A pró-
xima eleição para os cargos da 
Mesa Diretora está marcada 
para o início de fevereiro do 
próximo ano

O objetivo da consulta é 

barrar a estratégia de Maia de 
usar apenas pareceres jurídi-
cos favoráveis à sua reeleição 
para registrar sua candidatu-
ra. Como mostrou o Broadcast 
Político, serviço de notícia em 
tempo real da Agência Estado, 
na semana passada, a ideia 
do parlamentar fluminense 
é, caso consiga apoio político 
suficiente para sua reeleição, 
fazer o registro apenas na vés-
pera da disputa. A candidatura 
seria, então, homologada pelo 
1º vice-presidente da Câmara, 
Waldir Maranhão (PP-MA), 
aliado de Maia. 

Com essa estratégia, o 
atual presidente da Câmara 

buscaria evitar uma judiciali-
zação sobre o tema no Supre-
mo Tribunal Federal (STF) e 
questionamentos prévios na 
própria CCJ. Com a consulta 
na comissão pelo Centrão, po-
rém, a disputa será antecipa-
da. Maia terá de reunir apoio 
suficiente no colegiado para 
aprovar um parecer favorável 
à sua reeleição. Do contrário, 
pode acabar tendo a candida-
tura barrada pela CCJ, o que 
colocaria por terra seus pla-
nos de continuar no cargo.

 A ideia do Centrão é apre-
sentar a consulta na próxima 
semana. Oficialmente, porém, 
eles desconversam e dizem 

que ainda não há data. “Essa é 
apenas uma hipótese levanta-
da”, disse o líder do PTB na Câ-
mara, Jovair Arantes (GO), um 
dos pré-candidatos do grupo 
à presidência da Câmara. “Se-
ria bom fazer essa consulta, 
porque aí decide essa questão 
logo de uma vez por todas”, 
afirmou Aguinaldo Ribeiro 
(PB), líder do PP na Casa.

 A consulta na CCJ é con-
siderada, por ora, a principal 
estratégia do Centrão para 
barrar a articulação de Maia. 
O grupo também chegou a co-
gitar fazer uma Arguição de 
Descumprimento de Preceito 
Fundamental (ADPF) no Su-

premo. No entanto, a avalia-
ção, por enquanto, é de que é 
melhor tentar resolver a situ-
ação na CCJ, onde a margem 
de manobra política é maior. 
No Supremo, a decisão tende a 
ser mais técnica.

Pareceres
Maia e o Centrão fazem 

uma disputa de pareceres so-
bre a possibilidade de o atual 
presidente da Câmara dispu-
tar a reeleição. O Centrão se 
baseia em parecer da área ju-
rídica da Casa de 1º de julho 
deste ano que sustenta que a 
proibição para reeleição con-
tida na Constituição Federal e 

no Regimento Interno da Casa 
também se aplica a presiden-
tes eleitos para mandato-tam-
pão, como Maia.

O deputado do DEM, por 
sua vez, tem em mãos pelo 
menos três pareceres que sus-
tentam que ele pode dispu-
tar reeleição. O mais recente 
encomendado por Maia foi 
finalizado na terça-feira, 15, 
por Heleno Torres, advogado 
e professor da Faculdade de 
Direito da USP. No parecer, 
Torres afirma que a proibição 
à reeleição só vale para presi-
dentes eleitos no primeiro ano 
da legislatura para mandato 
completo de dois anos. 

Centrão quer barrar reeleição de Maia
cÂMaRa dos dePUtados
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Geral

No Brasil colonial, a Virgem do Rosário foi associada 
a irmandades negras. As brancas buscavam a invocação de 
Nossa Senhora do Carmo.

No dia 12 de outubro abriram-se as reflexões e 
festas para os 300 anos do achamento da imagem de 
Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Em 2017, com o 
tricentenário da pesca no Rio Paraíba do Sul, que iniciou a 
devoção à virgem morena, viveremos uma nova etapa de 
romarias e festas.

O Brasil descobriu esse culto mariano no período 
em que a colonização entrava no apogeu do ouro. O 
México celebra a aparição de Guadalupe logo ao início da 
conquista espanhola. 

As duas virgens, Guadalupe e Aparecida, são 
morenas. Ambas se identificam com indígenas e negros 
e reforçam o apelo popular e nacional. O rio da devoção 
das Marias coloniais iniciou-se de forma singela: um 
oratório privado do bispo Juan de Zumárraga no México e 
a humilde capela de pescadores do Paraíba do Sul. Um dos 
primeiros milagres de Guadalupe foi  transformar as rosas 
colhidas por São Juan Diego numa imagem “achiropita” 
(não feita pela mão humana) impressa no manto do 
indígena. Os poderes iniciais de Aparecida são belos na sua 
simplicidade: velas que se acendem sozinhas, correntes 
que se partem, pesca abundante e cavalos que emperram 
na porta da igreja.

Há outro aspecto em comum às tradições. As duas 
imagens foram alvo de atentado violento.

Em 1921 , uma bomba explodiu na basílica de 
Guadalupe. Os estilhaços maiores foram amparados por 
um crucifixo que hoje está na nova basílica. Retorcido 
numa urna, o Cristo  testemunha a metáfora do filho que 
defende a mãe.

Em 1978, a imagem de Aparecida sofreu um ataque 
devastador. Um indivíduo a espatifou no  solo da basílica. 
A reportagem sobre a restauração e seus inusitados 
percalços pode ser lida no excelente livro Aparecida, de 
Rodrigo Alvarez.

Estive muitas vezes estudando a devoção mariana no 
México e no Brasil. Fiquei horas acompanhando as pessoas 
olharem para o manto na sua moldura dourada na cidade 
do México. O mesmo fiz na basílica de Aparecida. É uma 
experiência única. Naqueles espaços ocorrem fenômenos 
sociais de fé, de entrega, de alegria comovente, de gratidão 
e, também, de comércio.

As Virgens morenas da América sintetizam as 
sociedades latinas em quase todos os aspectos.

É fácil ser crítico do que ocorre nos lugares de 
veneração. O olhar cético verá uma explosão supersticiosa 
orientada para o lucro e controle de almas ingênuas. As 
muitas lojinhas parecem clamar por um novo Jesus a virar 
as mesas dos vendilhões do Templo.

Há muito mais. Aparecida traz ao altar o diálogo com 
nossa raiz africana. Guadalupe é uma virgem ameríndia. 
Há que se recordar de outra raiz: em 2017, também 
lembraremos os cem anos da aparição de Fátima. Ao 
mundo afro-ameríndio, junta-se o lusitano.

Tenho a sensação de que os cultos de Guadalupe, 
Aparecida e Fátima contém, como obras abertas, muito 
daquilo que formou o mundo colonial ibérico. Sociedades 
complexas  marcadas por racismos e exclusões, chegam 
aos pés das suas virgens com a totalidade do seu ser. O 
fiel mariano é o homem na sua inteireza: aproveita um 
passeio, vive sua fé, traz a família, chora, compra uma 
lembrança, acende uma vela, reza e usufrui do fast food 
local. Por fim, ele volta, feliz, a sua casa.

As salas dos ex-votos traduzem uma percepção 
de mundo e de Maria como advogada dos desvalidos. 
Há quadros com pintura naïf, cabeças de cera, panelas 
de pressão retorcidas que explodiram e até diplomas 
de doutorado. Abundam violões e vestidos de noiva, 
maquetes de uma casa própria e muitas fotografias. É um 
museu do desejo coletivo e simples, uma genética latina 
sobre guarda e amparo. Ali toma forma uma gramática do 
dom, da proteção e da realidade sobrenatural que paira 
sobre as pessoas.

Sempre imagino que uma parte expressiva de 
como funciona a sociedade brasileira está lá. Os políticos 
tupiniquins deveriam frequentar mais a basílica de 
Aparecida. Não como fazem tradicionalmente, para 
ostentar uma fé eleitoreira e seu verniz de tartufismo, a 
falsa piedade.

Deveriam estar lá para radiografar a alma do cidadão 
anônimo, entender suas demandas mais profundas e 
aspirar à compreensão daqueles a quem, a rigor, servem 
com seus cargos.

Já são quase 300 anos que o Brasil profundo faz sua 
anatomia em público diante da imagem.

O volume de pessoas e a história precisariam mover 
mais estudiosos. O tricentenário brasileiro deveria 
propiciar maiores pesquisas sobre o fenômeno.

Euclides da Cunha afirmou que o movimento de 
Canudos era o encontro do Brasil do século 19 com o 
Brasil do século 17. Talvez fosse. Eu gostaria de provocar 
imaginando que Aparecida é o encontro do Brasil do 
século 18 com o Brasil do século 21. Só que o 21 é aquela 
fé e o 18 é o  iluminismo cético. Quem tiver compreensão 
que entenda. Um bom domingo a todos vocês.

Marias latinas

opiniao.auniao@gmail.com

Karnal
Leandro
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Ministério Público Federal anuncia 
devolução de R$ 204 mi à Petrobras
No total, já foram entregues 
mais de R$ 500 milhões por 
meio da Operação Lava Jato

Maiana Diniz
Da Agência Brasil

FOTO: Flávio Ribeiro

O Ministério Público Fe-
deral anunciou ontem a de-
volução de mais de R$ 200 
milhões de reais aos cofres da 
Petrobras, recuperados pela 
Operação Lava Jato. “Trata-se 
da maior devolução de recur-
sos já feita pela Justiça Penal 
no nosso País”, disse a procu-
radora-chefe do MPF, Paula 
Cristina Conti Thá, ao lado 
de representantes da Polícia 
Federal, da Receita Federal e 
da Justiça Federal do Paraná. 
No total, já foram devolvidos 
mais de R$ 500 milhões.

“Na primeira ocasião fo-
ram devolvidos 157 milhões 
de reais e na segunda, mais 
139 milhões. Essas duas pri-
meiras restituições envolve-
ram recursos provenientes 
da devolução de apenas dois 
investigados, ex-funcionários 
da estatal”, disse Paula Cris-
tina. Ela também explicou 
que os valores estão sendo 
devolvidos à estatal porque o 
entendimento da Justiça é de 
que “a empresa é vítima dire-
ta dos crimes praticados por 
alguns de seus ex-executivos 
e ex-funcionários”.

O presidente da Petro-
bras, Pedro Parente, destacou 
que além do prejuízo eco-
nômico, os atos ilícitos pra-
ticados na estatal afetaram 
moralmente a força de traba-
lho da empresa, milhares de 
funcionários que nunca par-
ticiparam de irregularidades. 
“Uma minúscula minoria de 
funcionários e executivos en-
vergonhou a imensa maioria 
de colaboradores e aposenta-
dos que construíram a gran-
deza da companhia”, disse.

Segundo ele, a empresa 
atua para prevenir que a si-
tuação se repita e se empenha 
em contribuir com investiga-
dores para recuperar todo o 
potencial de ressarcimento, 
calculado em 5,5 bilhões de 
reais. “Estamos com uma ati-
tude proativa no combate a 
desvios, fraudes e corrupção”, 
disse Parente.

Contra a corrupção
O procurador da Repú-

blica Deltan Dallagnol avalia 
que “esse dinheiro impressio-
na, mas não é só o dinheiro”. 
“O que nós temos satisfeito 
hoje é o sentimento de jus-
tiça de todo o povo que não 
está acostumado a ver nem 
um tostão retornar aos cofres 
públicos. Não podemos mais 
considerar normal o que é 
anormal”, disse.

Em sua fala, o procura-
dor destacou a importância 
do apoio e pressão da socie-
dade para a aprovação das 10 
medidas contra a corrupção. 
Elas foram propostas pelo 
MPF para prevenir desvios 
públicos por meio do Projeto 
de Lei nº 4850/16, em trâmi-
te na Câmara dos Deputados. 
“No nosso País as pessoas têm 
o direito de reaver o dinheiro 
desviado dos cofres públicos, 
mas aqui, via de regra, nem 
um centavo é recuperado. No 
Brasil, é a vítima quem paga o 
pato porque o sistema favore-
ce a impunidade”.

As 10 medidas recebe-
ram o apoio de 2,3 milhões 
de assinaturas, coletadas por 
voluntários em todo o País, e 
têm previsão de ser votadas 
na Comissão Especial no dia 
22 de novembro.

A lama de rejeitos destruiu comunidades, devastou a vegetação nativa e poluiu a Bacia do Rio Doce

A Justiça Federal aceitou 
a denúncia apresentada no 
mês passado pelo Ministério 
Público Federal (MPF) con-
tra 22 pessoas envolvidas no 
rompimento da Barragem 
de Fundão, localizada próxi-
ma ao distrito de Bento Ro-
drigues, em Mariana (MG). 
Dessas, 21 são acusadas de 
inundação, desabamento, 
lesão corporal e homicídio 
com dolo eventual, que ocor-
re quando se tem a intenção 
ou assume o risco de matar. 
A Samarco, responsável pela 
estrutura, e suas acionistas 
Vale e BHP Billiton também 
se tornaram rés por diversos 
crimes ambientais. O enge-
nheiro Samuel Loures e a 
empresa VogBR responderão 
pela emissão de laudo enga-

noso sobre a estabilidade da 
barragem.

Considerada a maior tra-
gédia ambiental do Brasil, o 
episódio que deixou 19 mor-
tos completou um ano no dia 
5 de novembro de 2016. A 
lama de rejeitos que se espa-
lhou destruiu comunidades, 
devastou a vegetação nativa 
e poluiu a Bacia do Rio Doce. 
Ainda estão dispersos 43 mi-
lhões de metros cúbicos de 
lama entre a barragem que 
se rompeu e a Usina Hidrelé-
trica de Candonga.

Entre os réus estão di-
versos funcionários da Sa-
marco: Ricardo Vescovi, 
presidente afastado; Kleber 
Luiz Terra, diretor afastado 
de Operações e Infraestru-
tura; e três gerentes. Onze 
integrantes do Conselho de 
Administração, que incluem 
representantes da Vale e da 

BHP Billiton, também são 
acusados. A condenação por 
todas as acusações podem 
gerar penas individuais de 
até 54 anos de prisão, além 
de multas e reparação dos 
danos causados às vítimas.

A Samarco, Vale e BHP 
Billiton haviam sido denun-
ciadas pelo MPF por 12 cri-
mes ambientais previstos, 
entre eles poluição, inunda-
ção, desmoronamento, cri-
mes contra a fauna e a flora, 
crimes contra ordenamento 
urbano e contra o patrimô-
nio cultural. As penas para 
as empresas incluem mul-
tas, interdições temporárias, 
proibição de contratos com 
o Poder Público e prestação 
de serviços comunitários, 
tais como custear programas 
de órgãos e entidades am-
bientais e executar obras em 
áreas degradadas.

Justiça aceita denúncia contra 
22 pessoas e quatro empresas

pOr TrAgédIA de MArIANA

Léo Rodrigues
Da Agência Brasil

A perspectiva de uma reforma da 
Previdência tem provocado dúvidas a 
brasileiros de todas as idades. Para os 
mais jovens, que começaram a contri-
buir há pouco tempo para o Instituto 
Nacional do Seguro Social (INSS), ainda 
não há clareza de como será o modelo 
quando chegar a vez de se aposentar. 
Os mais velhos, que estão próximos de 
atingir o tempo de contribuição exigi-
do atualmente, temem ter a aposen-
tadoria adiada pela reforma iminente.

Para a trabalhadora Andreia Fer-
reira Pinto, 20 anos, a aposentadoria 
ainda está distante. A jovem que tra-
balha desde os 17 anos, tem registro 
em carteira há apenas um ano. Atual-
mente, ela ganha R$ 1,2 mil por mês 
prestando serviços na confecção de 
embalagens e rótulos adesivos. 

“Tem trabalhos que a gente pas-
sa verniz. Tem a questão da insalubri-
dade e isso é pago por fora, porque é 
muito forte a química”, relata à Agên-

cia Brasil. Andreia vive com a mãe no 
bairro Ermelino Matarazzo, zona Les-
te de São Paulo. Segundo o Atlas de 
Desenvolvimento Humano no Brasil, 
da Organização das Nações Unidas 
(ONU), a esperança de vida nessa área 
varia muito: entre 70,2 e 79 anos, de-
pendendo da localidade do bairro. 
Apesar de jovem, Andreia preocupa-se 
com a aposentadoria.

Ela considera “muito longe” a ida-
de mínima de 65 anos para se aposen-
tar. A ideia de criar a idade mínima, para 
homens e mulheres, é uma das propos-
tas da reforma da Previdência defendi-
da pelo governo, e que já foi citada em 
entrevistas pelo ministro-chefe da Casa 
Civil, Eliseu Padilha. Atualmente, não 
existe idade mínima para se aposentar.

“Eu espero [aposentar] porque 
não acho justo as pessoas trabalha-
rem, trabalharem e, quando ela diz, ‘já 
não aguento mais’, e já não tem mais 
idade para trabalhar, você não pode 
receber nada do governo porque você 
não concluiu seu tempo de trabalho 
ainda”, diz a jovem.

Brasileiros têm dúvidas 
sobre a aposentadoria

COM perspeCTIvA de reFOrMA

Elaine Cruz
Da Agência Brasil
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Obama pede aos líderes europeus 
que colaborem com Donald Trump
Atual presidente quer
ajuda em política
externa e segurança

“A Gratidão é a mais bela das virtudes, e o mais nobre dos sen-
timentos”. Tenho proclamado reiteradamente, e registro o reconheci-
mento pela DOAÇÃO em favor das obras sociais do Padre Zé,  na 42ª 
Campanha da Solidariedade,  que nós coordenamos em diversos cemi-
térios no último Dia de Finados, num total de R$ 61.569,90 destinados 
a fortalecer, o legado do grande benfeitor dos pobres.

Agradecemos, antecipadamente, aos que participarem deste ato 
de fé cristã.

Amigos do 
Padre Zé

Berlim (AE) - O presi-
dente dos Estados Unidos, 
Barack Obama, pediu aos 
líderes europeus da França, 
Itália, Reino Unido, Espanha 
e Alemanha que colaborem 
com o presidente eleito dos 
EUA, Donald Trump, em as-
suntos como segurança e po-
lítica externa.

Essa foi a última reunião 
de Obama com líderes euro-
peus como chefe de Estado. 
De acordo com a Casa Branca, 
“Obama expressou confiança 
de que, em um momento de 
grandes mudanças, os valores 
democráticos fizeram mais 
para os avanços da liberdade e 
do progresso do que qualquer 
outro sistema na história”.

Entre os assuntos comen-
tados por Obama e pelos líde-
res europeus, estavam a crise 
na Ucrânia, a crise migratória 
e a guerra civil da Síria, além 
da importância de instituições 
multilaterais, como a Aliança 
do Tratado do Atlântico Norte 
(Otan). Os líderes também dis-
seram que devem trabalhar 
juntos contra o terrorismo, 
segundo uma declaração da 
Casa Branca.

De acordo com a chan-

Foto: Ralf Hirschberger-Associated Press-Estadão Conteúdo

Da Agência Estado 

Da Agência Ansa
Brasil amplia relações com 
Irã e pode faturar US$ 2,5 bi

CoMÉRCIo EXtERIoR

O presidente Barack Obama se reuniu com líderes da França, Itália, Reino Unido, Espanha e Alemanha, sendo esta a sua última viagem à Europa antes de deixar o governo 

celer da Alemanha, Angela 
Merkel, um dos pedidos de 
todos os líderes foi para que 

a Síria, a Rússia e o Irã paras-
sem com os ataques contra a 
cidade de Aleppo. De acordo 

com Merkel, novas sanções 
contra a Rússia poderiam 
ocorrer caso Moscou aumente 

os bombardeios em Aleppo.
 Sobre a Ucrânia, Merkel 

disse que “queremos avançar 

no processo de paz, mas até 
agora esse processo é infeliz-
mente bastante invisível”. 

O presidente eleito dos Estados 
Unidos, Donald Trump, indicou ontem 
três nomes para importantes pastas de 
seu futuro governo. As escolhas gera-
ram críticas de ONGs e de especialistas 
em segurança internacional. As infor-
mações são da Agência Ansa.

O nome mais polêmico é o do ge-
neral aposentado Michael Flynn, indi-
cado para ser assessor de Segurança 
Nacional. A ONG Human Rights Watch 
afirmou que Flynn possui um “ator-
mentante desprezo” pelos direitos 
humanos e destacou que, durante a 
campanha eleitoral, ele apoiou mé-
todos de tortura contra suspeitos de 
terrorismo.

Especialistas norte-americanos ou-
vidos pela agência Associated Press 
apontam que Flynn tem uma “relação 
muito boa” com a Rússia, o que po-
deria pôr em risco a segurança dos es-
tadounidenses. Essa postura não seria 
“vista com bons olhos” por veteranos 
especialistas em segurança nacional

O futuro presidente escolheu 
ainda o deputado republicano Mike 
Pompeo para assumir o comando da 
Agência Central de Inteligência, a CIA. 
Membro do “Tea Party”, a ala ultra-

conservadora dos republicanos, Pom-
peo é um crítico ferrenho do acordo 
nuclear com o Irã e deve trazer um tom 
mais “pesado e rígido” para a agência, 
segundo a mídia norte-americana.

Cerca de 24 horas antes de ser 
nomeado - e aceitar o cargo - o novo 
diretor da CIA voltou a criticar o “de-
sastroso acordo com o maior Estado 
financiador do terrorismo” e colocou 
um link de uma matéria em que diz 
que é “fácil” acabar com o pacto in-
ternacional.

Trump ainda indicou o senador de 
Alabama, Jeff Sessions, para posto de 
secretário da Justiça, informou a mídia 
dos EUA. Sessions é um dos maiores e 
mais fiéis aliados da campanha do re-
publicano, tendo sido o primeiro par-
lamentar a declarar apoio ao magnata.

Segundo a emissora “CBS News”, 
o senador é o “arquiteto” por trás 
dos planos do novo mandatário so-
bre questões polêmicas da campanha, 
como a imigração, a luta contra o 
terrorismo e a revogação de acordos 
comerciais internacionais. Sessions 
também já enfrentou processos, na 
década de 1980, por comentários ra-
cistas contra um advogado negro. O 
nome do senador ainda não foi confir-
mado oficialmente.

Nomeações geram críticas nos EUA

Débora Brito
Repórter da Agência Brasil

Os ministros de Assun-
tos Econômicos e Finanças 
do Irã, Ali Tayebnia, e da In-
dústria, Comércio Exterior e 
Serviços, Marcos  Pereira,  na  
reunião  da  Comissão  Eco-
nômico-Comercial  Brasil-Irã     
Marcelo  Camargo/Agência  
Brasil

As relações comerciais 
entre Brasil e Irã atingiram 
US$ 1,9 bilhão nos dez pri-
meiros meses de 2016. O 
montante representa aumen-
to de 46% sobre o volume 
que foi comercializado entre 
os países em 2015, quando 
foi registrada a soma de US$ 
1,6 bilhão.

Segundo o ministro da 

Indústria, Comércio, Exterior 
e Serviços, Marcos Pereira, 
que participou ontem de reu-
nião da Comissão Comercial 
Bilateral Brasil-Irã, no Palá-
cio Itamaraty, em Brasília, a 
expectativa é chegar a US$ 
2,5 bilhões em 2017 e, nos 
próximos anos, superar o va-
lor de US$ 5 bilhões.

Atualmente, o setor ali-
mentício tem o maior peso 
nas trocas comerciais entre 
Brasil e Irã, com destaque 
para as exportações brasi-
leiras de milho, soja e carne. 
Para o ministro Marcos Pe-
reira, a relação está aquém 
do seu potencial.

Durante a reunião, re-
presentantes dos dois países 
assinaram três acordos, en-
tre eles um memorando de 

entendimento sobre coope-
ração em comércio e investi-
mentos. O objetivo é ampliar 
a troca para outros insumos, 
como celulose, fumo e produ-
tos de maior valor agregado, 
como aeronaves e equipa-
mentos da área de saúde, 
além de transferência de tec-
nologias em biotecnologia, 
informação e comunicação.

O Brasil mantém rela-
ções diplomáticas com o Irã 
desde 1903. Um dos momen-
tos de destaque da integra-
ção foi a Declaração de Teerã, 
em 2010, quando o Irã assi-
nou acordo para rever seu 
programa de energia nuclear. 
O acordo levou o Brasil a se 
firmar como um importante 
mediador das questões de 
segurança internacional.

O músico norte-americano Bob Dy-
lan deverá receber seu prêmio Nobel de 
Literatura na Suécia no ano que vem, in-
formou a Academia Sueca ontem. A se-
cretária permanente da entidade, Sara 
Danius, informou em entrevista à rádio 
pública de seu país que o artista fará um 
show em Estocolmo em 2017 e que essa 
será "uma ótima ocasião" para render-
lhe a homenagem. As informações são 
da Agência Ansa.

Na quarta-feira (16), a Academia 

informou que Dylan não iria receber o 
prêmio durante a cerimônia oficial do 
dia 10 de dezembro por ter "compro-
missos" já assumidos para a data. Com 
isso, segundo as regras da premiação, 
ele tem seis meses para receber o prê-
mio publicamente. Desde que foi anun-
ciado como vencedor, no dia 13 de ou-
tubro, o músico não se mostrou muito à 
vontade com o Nobel. Ele não foi locali-
zado pela Academia Sueca por telefone, 
para receber a comunicação formal, e só 
reconheceu a vitória em uma entrevista 
a um jornal no dia 28 daquele mês.

Bob Dylan receberá Nobel 
de Literatura em Estocolmo

PREMIAÇÃo SÓ EM 2017

Da Agência Ansa
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Conselho Federal de Medicina estabelece novos critérios 

O Conselho Federal de 
Medicina (CFM) publicou na 
última quinta-feira resolução 
com critérios para internação e 
alta de pacientes em unidades 
de terapia intensiva (UTIs). Na 
prática, segundo o presidente 
do CFM, Carlos Vital, as regras 
vêm respaldar escolhas que 
os médicos intensivistas de 
todo o País, das redes pública 
e privada, precisam fazer na in-
ternação de pacientes frente à 
escassez de leitos de UTI.

A norma estabelece crité-
rios a serem adotados princi-
palmente quando a necessida-
de de internação ultrapassa o 
número de leitos disponíveis. 
Vital ressalta, porém, que, 
mesmo havendo disponibi-
lidade, os leitos de alto custo 
não devem ser usados de for-
ma indevida. “O paciente não 
deve continuar no leito quan-
do já tem condições de ter alta, 
o leito tem que ser usado de 
forma racional.”

A medida adota cinco 
níveis de prioridade, sendo 
o nível 1 o paciente menos 
grave, que tem alta probabili-
dade de recuperação, e o 5, o 

de paciente em fase terminal, 
que já pode ter indicação de 
cuidados paliativos, voltados a 
doentes cujo quadro não tem 
mais reversão e se preconiza 
o alívio das dores. “Criamos 
uma escadinha de cinco de-
graus. Cada um traduz uma 
indicação mais precisa, até 
chegar ao último degrau, tipo 
5, que, de maneira geral, não 
tem [mais] indicação formal 
de UTI”, explicou o coorde-
nador da Câmara Técnica de 
Medicina Intensiva do CFM, 
Herman Von Tiesenhausen, 
um dos autores da resolução. 
Ele destaca que a medida é 
baseada em recomendações 
adotadas internacionalmente.

Com a norma, o conselho 
pretende, além de respaldar os 
médicos na escolha de quem 
vai para a UTI, também estimu-
lar a criação de unidades semi
-intensivas e leitos de cuidados 
paliativos, unidades mais ba-
ratas e que poderiam resolver 
muitos casos. De acordo com 
Vital, muitos pacientes que es-
tão na UTI poderiam estar em 
leitos de menor complexidade 
e, portanto, mais baratos, po-
rém, na falta destes o recomen-
dado é mesmo a unidade de 
maior complexidade.

A resolução também traz 
critérios de alta do tratamento 
intensivo. “O primeiro critério 
é se cessou a necessidade que 
motivou a admissão no CTI 
[centro de tratamento e terapia 
intensiva - área especial do hos-
pital onde ficam pacientes em 
estado grave, cujos sinais vitais 
precisam ser monitorados con-
tinuamente], o paciente estabi-
lizou e a segunda: os pacientes 
que estão sem condição de re-
versão do quadro. A resolução 
disciplina, nesse caso, que os 
hospitais têm que ter semi-in-
tensivas para complementar o 
tratamento ou unidades de cui-
dados paliativos”, explicou Von 
Tiensenhausen.

O conselheiro ressaltou 
ainda que nenhum pacien-
te vai receber alta sem o co-
nhecimento da família e que 
a resolução estabelece que a 
retaguarda específica deve ser 
criada pelos diretores clínicos 
dos hospitais.

De acordo com o CFM, ao 
todo, o País tem 40.960 leitos 
de UTI, sendo 20.173 volta-
dos para a rede pública, que 
atende cerca de 150 milhões 
de pessoas. Os demais 20.787, 
da rede privada, são voltados 
para 50 milhões de pessoas.

Aline Leal  
Repórter da Agência Brasil

Em 10 anos, o apoio do 
Governo Federal aos Centros 
de Recondicionamento de 
Computadores (CRCs) já resul-
tou na recuperação de 16 mil 
equipamentos de informática 
e na formação de 8 mil jovens 
em situação de vulnerabilida-
de social. O programa, que inte-
gra a política nacional de inclu-
são digital, funciona por meio 
de parcerias do Ministério da 
Ciência, Tecnologia, Inovações 
e Comunicações (MCTIC) com 
instituições responsáveis por 
executar as ações de formação 
e recondicionamento de equi-
pamentos.

Atualmente, o ministério 
conta com nove CRCs parcei-
ros – seis foram selecionados 
no edital de 2015 e três que 
tiveram seus convênios aditi-
vados. Essas unidades funcio-
nam nas cidades de Curitiba 
(PR), João Pessoa (PB), Recife 
(PE), Belém (PA), Maracanaú 
(CE), São Paulo (SP), Valparaí-
so (GO), Porto Alegre (RS) e Pe-
trolina (PE). Os centros atuam 
em três frentes: a recuperação 
de equipamentos de informá-
tica; a formação de jovens em 
situação de vulnerabilidade so-
cial; e o descarte adequado de 
resíduos eletrônicos.

O coordenador de Arti-
culação do Departamento de 
Inclusão Digital do MCTIC, Ale-
xandre Mesquita, avalia que os 
CRCs passaram por uma evo-
lução ao longo desses 10 anos. 
Inicialmente, os centros foram 
criados para recondicionar 
máquinas e formar jovens em 
regiões com alto grau de vulne-
rabilidade social. Ultimamente, 

explica ele, o programa incluiu 
a reciclagem de resíduos ele-
troeletrônicos. “Os CRCs passa-
ram a prestar um serviço para 
a sociedade e ajudar na solução 
de um problema contemporâ-
neo, que é a destinação correta 
dos materiais e componentes 
eletrônicos que não têm mais 
utilidade”, aponta.

Atividades
Os centros de recondicio-

namento capacitam jovens por 
meio de oficinas, cursos e ativi-
dades práticas. Os participan-
tes aprendem a trabalhar com 
tecnologias da informação e 
comunicação (TICs), por meio 
dos processos de recepção, 
triagem, recondicionamento, 
estoque, descarte e entrega de 
equipamentos. 

Os CRCs também ofere-
cem formação cidadã e am-
biental, ensinando o descarte 
correto do lixo eletrônico e a 
preservação do meio ambien-
te. Periodicamente, os centros 
abrem processo seletivo em 
que são avaliados fatores como 
renda e a inclusão em medidas 
socioeducativas.

Para realizar o trabalho 
de formação, os CRCs utilizam 
equipamentos doados por ór-
gãos públicos, empresas e pes-
soas físicas. Quem quiser fazer 
a doação deve fazer contato 
diretamente com o centro de 
recondicionamento mais pró-
ximo. Já os órgãos da adminis-
tração pública federal seguem 
as normas dos Decretos nº 
99.658/90 e nº 6.087/07. As 
instituições enviam ao Ministé-
rio do Planejamento a relação 
de itens que querem doar e a 
classificação (ocioso, recupe-

rável, antieconômico ou irre-
cuperável). A partir dessa lista, 
o Departamento de Inclusão 
Digital do MCTIC indica se há 
interesse de algum centro nos 
equipamentos. 

Depois de recuperados, os 
equipamentos eletroeletrôni-
cos são doados para laborató-
rios de escolas, bibliotecas, te-
lecentros e pontos de inclusão 
digital. 

O Grammy Latino 2016 
premiou grandes nomes da 
música brasileira, na noite da 
última quinta-feira (17), em 
Las Vegas. Djavan, Martinho 
da Vila, Elza Soares, Paula 
Fernandes, Hamilton de Ho-
landa, Céu, Ian Ramil, Almir 
Sater, Renato Teixeira e a ban-
da Scalene são os brasileiros 
que ganharam os prêmios.

Djavan levou o Grammy 
de Melhor Canção em Lín-
gua Portuguesa, com a com-
posição Vidas pra contar.

 O cantor também havia 
sido indicado para as cate-
gorias Gravação do Ano, Me-
lhor Álbum do Ano e Melhor 
Cantor e Compositor. Marti-
nho da Vila foi premiado na 
categoria Melhor Álbum de 

Samba/Pagode com o disco 
De bem com a vida, destina-
da apenas a artistas brasilei-
ros. Elza Soares conquistou 
o prêmio de Melhor Álbum 
de Música Popular Brasilei-
ra junto com Almir Sater e 
Renato Teixeira, que rece-
beram o Grammy de Melhor 
Álbum de Música de Raízes 
Brasileiras.

Centros formaram 8 mil jovens 
em situação de risco no País

Edição 2016 premia grandes 
nomes da música brasileira

RECUPERAÇÃO DE COMPUTADORES

GRAMMY LATINO

Um acordo de cooperação técnica com 
o Centro de Tecnologia da Informação 
(CTI) Renato Archer vai ajudar a melhorar 
a gestão dos CRCs e expandir o trabalho 
de reciclagem de resíduos eletroeletrôni-
cos. Segundo o coordenador Alexandre 
Mesquita, a parceria deverá resultar na 
criação de um CRC modelo, na sede do 
CTI, em Campinas (SP). Nessa unidade, 
serão padronizados os procedimentos 
de recondicionamento de máquinas, for-
mação e reciclagem, que passarão a ser 
adotados por todos os CRCs que têm 
parceria com o MCTIC.

n CRCs parceiros do MCTIC:
n União Brasileira de Educação e Ensino 
(UBEE) - Recife ( PE)
n Prefeitura Municipal de Curitiba - 
Curitiba (PR)
n Prefeitura Municipal de João Pessoa- 
João Pessoa (PB)
n Movimento República de Emaús - 
Belém (PA)
n Instituto para o Des.Tecnológico e 
Social (Idear) - Maracanaú (CE)
n ONG Programando o Futuro – Progra-
mando - Valparaíso (GO)
n União Sul Brasileira de Educação e 
Ensino (USBEE) – Porto Alegre (RS)
n Univ. Federal do Vale do São Francis-
co (UNIVASF)- Petrolina (PE)
n Instituto Nova Ágora de Cidadania 
(INAC) – São Paulo (SP)

Parceiros

Ascom/MCTIC

A Secretaria de 
Educação de Cabede-
lo (Seduc), por meio 
das Coordenações de 
Cultura Afro-Brasilei-
ra e de Artes e Cultura 
Escolar, realizou, nes-
sa sexta-feira (18), a 
abertura da Semana 

da Consciência Negra no município. O 
evento, que aconteceu no auditório do 
órgão, reuniu supervisores escolares e  
professores de Artes e História, e serviu 
como pontapé inicial para as atividades 
relativas à semana que, este ano, serão 
desenvolvidas nas escolas até o dia 31. 

O encontro – que é uma forma de 
celebrar e reforçar o cumprimento de 
Lei Federal 10.639/03, que institui o en-
sino da história e da cultura afro-bra-
sileira na rede de ensino – teve como 
tema “Valorização da cultura negra”, 
explorado na palestra da pedagoga 
Priscila Dias. A sessão também contou 
com a participação de alunos da Escola 
Marizelda Lira da Silva, que apresenta-
ram um repente sobre o mote “Imagina 
o Brasil sem preconceito e lutando con-
tra o racismo”.

“A consciência negra não vai ser 
apenas um dia, mas sim uma prática 
cotidiana, uma forma de levar nossos 
alunos a refletirem, a lutarem contra o 
preconceito, a combaterem certas práti-
cas e a quebrarem certas barreiras que, 
de certa forma, permanecem dentro de 
nossas escolas. Esse evento é bastante 
expressivo para que possamos, tam-

bém, demonstrar que toda a rede de 
ensino vem trabalhando essa temática, 
pois desde a educação infantil devemos 
levar esse pensamento e contribuir com 
a mudança de mentalidade”, declarou 
o secretário da Educação, Alsony Meire-
les.  Para a coordenadora do Centro de 
Artes e Cultura, Marileide Lourenço, a 
atividade dirigida incentiva a participa-
ção dos alunos e da comunidade esco-
lar no aprendizado e na ampliação da 
consciência.

“Percebemos que o ano cultural já 
produz uma mobilização muito gran-
de, e as crianças e adolescente intera-
gem mais e se interessam. A Semana da 
Consciência Negra será mais uma forma 
de trazer o tema da cultura negra e bus-
car mais engajamento de toda a equipe 
escolar, mais incentivo para o alunado 
estudar e pesquisar o assunto, que é tão 
importante para nós, brasileiros, pela 
questão, inclusive, da nossa formação 
enquanto povo”.

Durante sua explanação, a pedago-
ga Priscila Dias destacou o trabalho de-
senvolvido na escola em todas as séries.

“O primeiro momento da consciên-
cia é acreditar que esse não é um mo-
mento ímpar, ele não é único no ano, 
ele faz parte de um processo que foi 
muito bem elaborado em Cabedelo. 
Aqui, descentralizamos as atividades 
e levamos para as escolas não só o co-
nhecimento sólido, mas a informação 
do cotidiano para nossos alunos, para 
nossas comunidades, para os nossos co-
legas educadores”. 

Cultura negra será tema de 
debate em escolas municipais

EDUCAÇÃO EM CABEDELO

FOTO: Se sadfasdfasdB

Militantes do movimento negro integraram a abertura da Semana da Consciência Negra
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Cidadão pode acompanhar 
investimentos e comparar 
dados entre municípios Venda de fumo para 

narguilé é proibida 

A Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária (Anvisa) suspen-
deu a importação de fumos para 
narguilé e demais produtos de 
fumo não cadastrados da empre-
sa Pactual.

Os fumos da marca Adalya 
não possuíam o devido registro 
sanitário, o que levou a Anvisa a 
suspender este e demais produtos 
clandestinos. Também foram deter-
minadas a apreensão de todos os 
produtos e a inutilização de todas 
as unidades dos fumígenos impor-
tados pela empresa Pactual.

Abdelmassih terá 
mansão leiloada 

Uma mansão da família do 
ex-médico Roger Abdelmassih, com 
mais de dez vagas de garagem e 
uma sala de cinema, localizada nos 
Jardins, região nobre da capital 
paulista, vai a leilão por R$ 18,4 
milhões. A decisão da Justiça se 
deve a uma ação de 2009, movida 
por uma antiga cliente da clínica 
onde Roger trabalhava. Ela pediu 
indenização alegando não ter rece-
bido o tratamento de fertilização no 
valor de R$ 137 mil, atualizado pela 
Justiça em abril deste ano. A infor-
mação foi revelada pelo G1.

Após perder guarda, 
mulher mata bebê 

Uma mulher de 29 anos é 
investigada pela morte da filha 
de 2 anos em Lavras, no interior 
de Minas Gerais. Sabrina Silva 
confessou ter assassinado o 
bebê nesta semana a facadas e 
não revelou o motivo do crime. 
Mas a polícia acredita que tenha 
relação com o pedido de prisão 
expedido por dívida de pensão 
alimentícia. O crime aconteceu 
na noite do último domingo, 13, 
dois dias após a suspeita perder 
a guarda da criança e pagar parte 
da pensão atrasada para não ser 
presa. O bebê levou três facadas 
no pescoço, e ela inicialmente 
alegou que teria sido vítima de 
roubo. Depois, segundo a polícia, 
confessou ter matado a filha.

PM de são Paulo 
tieta Axl Rose 

A Polícia Militar de São 
Paulo publicou nas redes sociais 
uma foto ao lado do artista Axl 
Rose, da banda Guns N’Roses, 
de chapéu e óculos escuros. 
Na imagem, ao redor do artista 
estão sete policiais das Rondas 
Ostensivas com Apoio de Moto-
cicletas (Rocam), do 2º Batalhão 
de Polícia de Choque, que reali-
zaram a escolta durante os dois 
dias de show da banda na capital 
paulista. Todos fazem a mesma 
pose para a foto, com as mãos 
no cós da calça.

Gisele se emociona 
ao sobrevoar AM

A modelo Gisele Bündchen 
se emocionou ao sobrevoar a 
floresta amazônica e se impres-
sionar com a quantidade do des-
matamento na região durante 
gravação para um documentário 
da National Geographic.  “É muito 
inspirador para mim ver que as 
pessoas estão dedicando suas 
vidas a proteger algo e se preocu-
par com algo que não diz respeito 
apenas às suas vidas e aos seus 
filhos, e sim à vida na Terra. Me 
faz pensar: ‘Como eu posso ajudar 
mais’?”, afirmou Gisele, que foi 
acompanhada pelo ativista Paulo 
Adario, membro do Greenpeace 
internacional.

foto: Reprodução/Internet

Aplicativo “As Diferentonas” possibilita acesso a dados de transferências voluntárias do governo traduzidos de forma fácil

O Ministério da Justiça e 
Cidadania lançou, na última 
quinta-feira, o aplicativo “As 
Diferentonas” que permite 
aos cidadãos fiscalizar os 
investimentos na sua região, 
comparando os dados entre 
cidades semelhantes. As in-
formações virão do Portal da 
Transparência, do Portal de 
Dados Abertos e do Portal de 
Convênios (Siconv). 

De acordo com Carolina 
Yumi, diretora adjunta do 
Departamento de Recupera-
ção de Ativos e Cooperação 
Jurídica Internacional da Se-
cretaria Nacional de Justiça 
(DRCI/SNJ), o cidadão terá 
acesso aos dados de transfe-
rências voluntárias do gover-
no, traduzidos de forma fácil, 
e poderá escolher e compa-
rar os dados que entender 
mais úteis para a fiscalização 
da gestão pública.

O aplicativo é resultado 
de concurso lançado pelo 
Governo Federal, com a par-
ticipação da sociedade civil, 
chamado Hackathon de Par-

Nos últimos anos, o cres-
cimento das cidades brasi-
leiras vem acompanhado da 
preocupação com a seguran-
ça dos habitantes. De acordo 
com dados do Fórum Brasi-
leiro de Segurança Pública 
(FBSP), entre 2011 e 2015, 
a violência no País matou 
mais pessoas que a guerra da 
Síria.  Em um cenário como 
este, o convênio entre órgãos 
públicos e privados para 
combater a violência torna-
-se fundamental. E, neste 
contexto, a tecnologia é uma 
importante ferramenta para 
o monitoramento urbano. “É 

o que chamamos de cidades 
inteligentes. Trata-se de um 
conceito que conta com sis-
temas tecnológicos capazes 
de dar mais agilidade aos 
processos e maior segurança 
aos cidadãos”, explica o só-
cio-fundador da Mooh Tech, 
Everton Cruz.

E foi justamente com 
este objetivo que a empre-
sa pernambucana Mooh 
Tech, lançou em Belo Jar-
dim, município do Agreste 
de Pernambuco, o aplicativo 
Sempre Alerta. A ferramenta 
funciona como um chat entre 
o usuário e uma central de 

atendimento, que, por sua 
vez, é controlada pelo órgão 
responsável pela segurança 
na cidade ou região. “Ins-
tantaneamente, esta central 
recebe o alerta, que pode ser 
realizado por mensagens de 
texto, imagens ou vídeo, se-
melhante a outros aplicati-
vos de trocas de mensagens. 
Ela o repassa às unidades 
destacadas que, por sua vez, 
devem averiguar a ocorrên-
cia. O feedback é dado em 
tempo real aos usuários, cuja 
localização é feita de forma 
imediata via GPS do apare-
lho”, explica o cofundador da 

Mooh Tech, Henrique Mafra. 
Mafra conta que, por en-
quanto, o Sempre Alerta está 
disponível em Belo Jardim, 
Pesqueira, Lajedo, Sanha-
ró, Poção e Capoeiras, todas 
no interior pernambucano. 
Além disso, a empresa está 
em negociação para firmar 
uma parceria com o Governo 
de Pernambuco para, no pra-
zo de três anos, implementar 
a ferramenta em todas as ci-
dades do Estado. 

“Em breve, pretendemos 
expandir nossa atuação para 
os estados de Alagoas, Bahia 
e Paraíba. Posteriormente, 

também temos planos de 
chegar a outras regiões do 
País”, revela. O motivo de lan-
çar o aplicativo em cidades 
do interior não foi por acaso. 

“Fizemos o caminho in-
verso de muitas empresas 
e começamos pelo interior, 
pois podemos sentir os re-
sultados efetivamente, por 
meio do contato com os usu-
ários. Se iniciássemos por 
grandes centros (capitais), 
este contato se perderia e 
identificaríamos os proble-
mas ou o sucesso por meio 
de pesquisas nada pessoal”, 
explica Cruz. 

ticipação no Combate à Cor-
rupção. Mais de 50 equipes 
de programadores e desig-

ners de todo o País participa-
ram. Três projetos foram se-
lecionados para a fase final.

A equipe vencedora ex-
plicou que a ideia foi dar aos 
cidadãos a capacidade de 

comparar os investimentos 
entre estados, cidades e mu-
nicípios.

Aplicativo garante mais segurança às cidades

As inscrições para vagas 
de nível superior do Quadro 
de Oficiais da Reserva de 2ª 
Classe Convocados (QOCon) 
da Aeronáutica ganharam 
novo prazo. Os candidatos 
têm até a próxima sexta-feira 
(25) para realizar suas incri-
ções, com exceção das espe-
cialidades de magistério.

Segundo a Aeronáutica, 
houve mudanças nos requi-
sitos específicos para inscri-
ções de todas as especialida-
des do aviso de convocação.
As inscrições são feitas nas 
organizações militares lis-
tadas em cada Comando Aé-
reo Regional (Comar). Todas 
as informações estão dis-
poníveis no site do QOCon 
2017. Os selecionados serão 
voluntários à prestação do 
Serviço Militar, em caráter 
temporário.

Áreas
As 404 vagas destina-

das a profissionais de nível 
superior envolvem áreas 
como administração, arqui-
tetura, arquivologia, aná-
lise de sistemas, biologia, 
biblioteconomia, ciências 
atuariais, ciências contá-
beis, economia, educação fí-
sica, jornalismo, pedagogia, 

museologia, serviços jurí-
dicos, entre outras. Na área 
de saúde, há oportunidades 
para enfermeiros, fonoau-
diólogos, fisioterapeutas e 
nutricionistas. Serão sele-
cionados também profis-
sionais de engenharia de 
agrimensura, elétrica, da 
computação, civil, mecâni-
ca, metalúrgica, química, 
de segurança do trabalho e 
de telecomunicações. Para 
detalhes das vagas, basta 
consultar o Anexo C do avi-
so de convocação.

Requisitos
Entre as condições para 

participar do processo sele-
tivo estão ser brasileiro nato, 
voluntário e ter menos de 45 
anos de idade em 2017.

A Diretoria de Adminis-
tração do Pessoal (Dirap), 
que supervisiona o proces-
so, orienta os interessados a 
lerem atentamente o edital 
e prestar atenção nos requi-
sitos específicos para que a 
inscrição seja aceita.

Os candidatos devem 
observar também os parâ-
metros de qualificação pro-
fissional, que dependem da 
especialidade pleiteada pelo 
candidato, onde estão discri-

minadas as pontuações pre-
vistas para a avaliação curri-
cular. É importante verificar 
os documentos obrigatórios 
para a inscrição, bem como 
os necessários para a avalia-
ção curricular, de no máximo 
cem pontos.

Após a inscrição ser 
aceita, candidatos passarão 
pelas seguintes etapas: clas-
sificação na avaliação curri-
cular; comparecimento na 
concentração inicial; entrega 
dos exames, avaliações e lau-
dos médicos; aprovação na 
inspeção de saúde; concen-
tração final; e habilitação à 
incorporação.

FAB prorroga inscrições para 
404 vagas de nível superior

Candidatos 
têm até o 
próximo dia 
25 para se 
inscreverem, 
com a
exceção das 
especialidades 
de magistério

Termina no próximo dia 
25 de novembro o prazo para 
as Secretarias Estaduais de 
Educação aderirem ao progra-
ma de fomento à implementa-
ção de escolas em tempo inte-
gral no Ensino Médio.

Até lá, os secretários de-
vem enviar ao Ministério da 
Educação o plano de gestão 
escolar, o planejamento peda-
gógico, a proposta de plano de 
diagnóstico e nivelamento e o 
plano de participação da co-
munidade nas escolas.

Cada secretaria deve sub-
meter a inscrição e apresentar 
ao MEC a proposta pedagógica 
com o estudo e o mapeamento 
das escolas a serem contem-
pladas. A migração das tur-
mas para a nova proposta de 
escola integral pode ocorrer 
de uma única vez ou de ma-
neira gradual. Até 2018, 500 
mil novos estudantes do En-
sino Médio serão beneficiados 
pelo regime de tempo integral. 
A política do Ministério da 
Educação contará com inves-
timentos de R$ 1,5 bilhão, ao 
longo desses dois anos.  “Uma 
escola em tempo integral, até 
por sua carga horária diferen-
ciada, tem custo de operação 
superior a uma escola regular. 

Dessa maneira, para induzir 
esse tipo de escola e enten-
dendo o momento fiscal dos 
estados, decidimos subsidiar 
a operação de um volume de 
escolas, por Estado”, explicou 
o titular da Secretaria de Edu-
cação Básica (SEB) do MEC, 
Rossieli Soares da Silva. 

Segundo o secretário, a 
intenção do MEC é estabe-
lecer uma forma atrativa de 
fazer escola. Caberá às unida-
des federativas arcar, desde o 
início, com toda a operação e 
seus custos.

“Pela experiência de ou-
tros estados, três a quatro 
anos é o tempo que uma es-
cola integral leva para atin-
gir a plenitude de resultados 
acadêmicos. E também, é um 
tempo razoável para que os 
estados consigam se planejar 
para absorver esses custos 
sem maiores sobressaltos”, diz 
Rossieli.

A admissão dos alunos 
deve ocorrer por proximidade 
da escola pública de origem ou 
local de moradia. Já as escolas 
e regiões de vulnerabilidade 
social ou com baixos índices 
sociodemográficos devem 
ter prioridade no momento 
da seleção.

Secretarias estaduais têm 
até dia 25 para aderir

PRoGRAMA DE EsCoLA intEGRAL
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Economia

Percentual sobe 2,46% em outubro, informa o Boa Vista

Cheques devolvidos
19

O percentual dos che-
ques devolvidos por falta de 
fundos sobre o total movi-
mentado subiu para 2,46% 
em outubro, de 2,00% em 
setembro, informou nessa 
sexta-feira, 18, a Boa Vista 
SCPC. O indicador também 
registrou alta em relação 
a outubro de 2015, quan-
do marcou 2,15%. No acu-
mulado do ano de 2016, o 
porcentual dos cheques de-
volvidos sobre o total movi-
mentado atingiu 2,30%, re-
gistrando o pior resultado 
da série histórica, iniciada 
em 2006. 

Em outubro, os che-
ques devolvidos aumen-
taram 23% na margem, 
enquanto os cheques movi-
mentados ficaram estáveis, 
o que contribuiu para a 
alta porcentual do período, 
avaliou a Boa Vista SCPC. 
Em termos absolutos, fo-
ram movimentados 49,009 
milhões de cheques em ou-

Lucro do BNDES 
atinge R$ 6,414 bi 

O Banco Nacional de Desenvol-
vimento Econômico e Social (BNDES) 
teve lucro líquido de R$ 6,414 bilhões 
no terceiro trimestre de 2016, alta de 
105,3% ante o terceiro trimestre de 
2015, que foi de R$ 3,124 bilhões. 
Com isso, a instituição acumulou lucro 
de R$ 4,240 bilhões entre janeiro e 
setembro de 2016, queda de 36,1% 
ante igual período de 2015. No resul-
tado acumulado em 9 meses, o BNDES 
destacou, como fatores para explicar 
a queda, despesas com provisão para 
risco de crédito e com “impairments”.

Indústria paulista 
demitiu 6.500 

A indústria paulista demitiu 
6.500 trabalhadores em outubro. As 
demissões representam uma queda 
de 0,28% no nível de emprego em 
relação a setembro, considerando 
os ajustes sazonais. Os dados foram 
divulgados nessa sexta-feira, 18, 
pelo Departamento de Pesquisas e 
Estudos Econômicos (Depecon) da 
Federação das Indústrias do Estado 
de São Paulo (Fiesp) e Centro das 
Indústrias do Estado de São Paulo 
(Ciesp). Na leitura dos dados origi-
nais, sem a filtragem das variações 
sazonais, o recuo observado no nível 
de emprego na indústria paulista em 
outubro é de 0,27%.

Celular: venda sobe 
com Black Friday

A preparação para a Black Friday 
fez com que as vendas de celulares da 
indústria para o varejo voltassem a 
crescer pela primeira vez após um ciclo 
de cinco trimestres de queda, diz a  IDC 
Brasil. No terceiro trimestre de 2015 
foram vendidos 12,556 bilhões de 
dispositivos no País, montante 7,2% 
maior do que o apresentado no mesmo 
período de 2015. A IDC Brasil avalia que 
os varejistas anteciparam as compras 
e abasteceram os estoques para a 
Black Friday, enquanto os fabricantes 
enxugaram os portfólios de modo a 
atender a demanda com preços mais 
competitivos.

Rouanet: quase R$ 5 
mi serão devolvidos 

O Ministério da Cultura 
(MinC) publicou no Diário Oficial da 
União (DOU) dessa sexta-feira (18) 
a lista com onze projetos realiza-
dos via Lei Rouanet que tiveram a 
prestação de contas reprovada. No 
total, os proponentes terão que 
devolver R$ 4.721.417,17. Entre 
as razões para a reprovação 
de contas estão o descumpri-
mento do objeto ou objetivo, o 
descumprimento do plano bási-
co de divulgação, a omissão da 
prestação de contas e a falha 
na análise financeira.

Calçadistas geram 
20 mil empregos

O setor calçadista passa por 
2016 como um dos poucos a apresen-
tar resultados positivos. O ramo tem 
garantido exportações vigorosas, no-
vos postos de trabalho e investimen-
tos. A cotação do dólar frente o real e 
barreiras à entrada de calçados chine-
ses no Brasil colaboram para o desem-
penho favorável. Enquanto o País ainda 
amarga perda de postos de trabalho no 
ano, o setor segue na direção contrária 
e mostra resistência à crise. De janeiro 
a setembro, a diferença entre demis-
são e novos empregados com carteira 
assinada deixou um saldo positivo de 
20.970 empregados.

Thaís Barcellos
Da Agência Estado

FOTO: Reprodução/Internet

No acumulado do ano, percentual de cheques devolvidos sobre o total movimentado atingiu 2,30% e é o pior resultado de série histórica

tubro, com 47,802 milhões 
compensados e 1,206 mi-
lhões devolvidos. 

O indicador da Boa Vis-
ta SCPC mostra a proporção 
de cheques devolvidos (2ª 

devolução por insuficiên-
cia de fundos) sobre o total 
de cheques movimentados, 

que é o total de cheques 
compensados somados aos 
devolvidos.

Confiança do 
empresário cai 
pelo segundo 
mês consecutivo
Lorenna Rodrigues
Agência Estado

Depois de subir por 
cinco meses, a confiança 
do empresário industrial 
voltou a cair pelo segundo 
mês consecutivo em no-
vembro. De acordo com a 
Confederação Nacional da 
Indústria (CNI), o Índice de 
Confiança do Empresário 
Industrial (Icei) caiu para 
51,7 pontos em novembro, 
recuo de 0,6 ponto em re-
lação a outubro. Números 
acima de 50 representam 
confiança. 

Nos últimos dois me-
ses, o Icei caiu 2 pontos. 
“Apesar dos resultados dos 
últimos dois meses, o índi-
ce registra expressiva va-
riação frente a novembro 
do ano passado: crescimen-
to de 15,3 pontos”, afirma a 
pesquisa. 

Os empresários estão 
menos otimistas em rela-
ção aos próximos seis me-
ses. O índice que mede as 
expectativas para o período 
registrou queda de 1 ponto, 
para 55,8 pontos. 

Já o indicador de con-
fiança nas condições atuais 
das empresas e da econo-
mia ficou em 43,8 - núme-
ros abaixo de 50 pontos 
indicam pessimismo dos 
empresários - registrando 
aumento de 0,5 ponto. 

Na análise por porte, 
o Icei já está abaixo dos 
50 pontos para as peque-
nas empresas, ficando em 
48,7 pontos, o que indica 
falta de confiança do em-
presário. 

O indicador ficou em 
51 para as médias empre-
sas e em 53,5 pontos para 
as grandes. A pesquisa ou-
viu 2.951 empresas em 
todo o País entre 1º e 11 de 
novembro.

Daniela Amorim
Agência Estado

 O País tinha 31.223 empresas 
de alto crescimento em 2014, uma 
redução de 6,4% em relação ao 
total existente no ano anterior. Os 
dados são das Estatísticas de Empre-
endedorismo, divulgadas nessa sex-
ta-feira, 18, pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE).

A pesquisa considera como em-
presas de alto crescimento aquelas 
que aumentaram em pelo menos 
20% ao ano o número de empre-
gados por um período de três anos 
consecutivos, e tinham 10 ou mais 
pessoas ocupadas assalariadas no 
ano inicial de observação.

Essas empresas empreendedo-
ras ocupavam cerca de 4,4 milhões 
de pessoas assalariadas e pagavam 
R$ 103,2 bilhões em salários e outras 

remunerações. Pelo segundo ano 
consecutivo, houve redução tan-
to no número de empresas quan-
to no pessoal ocupado assalariado 
(-10,4%) e nos salários e outras re-
munerações em valores nominais 
(-4,0%).  O quadro, entretanto, foi 
de deterioração ainda mais aguda 
do que em 2013, quando o recuo 
no total de empresas tinha sido de 
5,2%; a queda no pessoal ocupado 
atingiu 5,8%; e os salários encolhe-
ram 1,1%.

Em 2014, as empresas de alto 
crescimento representavam ape-
nas 1,3% do total de empresas 
ativas com ao menos uma pessoa 
ocupada assalariada no País, mas 
respondiam por quase a metade 
dos empregos gerados (46,7%). 
Entre 2011 e 2014, as empresas de 
alto crescimento apresentaram um 
avanço de 175,0% no pessoal ocu-

pado, passando de 1,6 milhão de 
pessoas em 2011 para 4,4 milhões 
em 2014 - um incremento de 2,8 mi-
lhões de postos de trabalho. O setor 
de construção foi o que apresentou 
a maior proporção de empresas de 
alto crescimento no total de empre-
sas ativas com 10 ou mais pessoas 
assalariadas, 9,6%, embora em ter-
mos absolutos o maior número de 
empresas de alto crescimento esteja 
nos serviços (9.931).

As empresas de alto crescimen-
to geraram R$ 241,4 bilhões de 
valor adicionado bruto, 12,8% do 
total de R$ 1,8 trilhão gerado pelas 
empresas ativas com 10 ou mais as-
salariados. O valor adicionado mé-
dio das empresas empreendedoras 
foi de R$ 8,2 milhões, desempenho 
superior ao registrado pelas empre-
sas com 10 ou mais pessoas ocupa-
das assalariadas (R$ 4,4 milhões).

Total no Brasil teve recuo de 
6,4% em 2014, aponta o IBGE

EMPRESAS DE ALTO CRESCIMENTO

Fausto Macedo, 
Julia Affonso e 
Mateus Coutinho
Agência Estado

 A crise sem precedentes 
na história da Receita atingiu 
uma área sensível e estratégi-
ca do Fisco - Acompanhamen-
to dos Maiores Contribuintes. 
Em carta a superiores, o co-
ordenador especial do setor, 
Guilherme José Dias, comu-
nicou que “os objetivos e me-
tas não serão alcançados” em 
2016. O ofício endereçado à 
Subsecretaria de Fiscalização 

diz que “o não atingimento 
dos objetivos e metas se deve 
ao descumprimento do acor-
do firmado entre as categorias 
integrantes da Receita Federal 
do Brasil e o Governo, e mate-
rializado por meio do Projeto 
de Lei 5.864/2016”.

A área de Maiores Con-
tribuintes é responsável por 
monitorar as maiores empre-
sas do País, responsáveis por 
mais de 60% da arrecadação 
administrada pela Receita. A 
equipe de acompanhamento 
do setor desempenha ações 
que visam garantir recursos 

financeiros para execução de 
políticas públicas, pagamento 
de benefícios sociais, previ-
dência, investimentos, repas-
ses aos estados e municípios.

“As alterações do PL 
5.864/2016, aprovadas em co-
missão especial da Câmara dos 
Deputados, trouxeram grande 
insegurança jurídica à Receita 
e levaram os auditores fiscais 
a deflagrar mobilização nacio-
nal baseada em realização de 
greve e também na entrega dos 
cargos de chefia, tanto nas uni-
dades centrais quantos nas re-
giões fiscais”, assinala Dias. Na 

semana passada, 57 auditores 
que ocupam cargos estraté-
gicos na estrutura da Receita 
ameaçaram renunciar aos pos-
tos de confiança na 8ª Região 
Fiscal (São Paulo), a que mais 
arrecada tributos. 

Ao mesmo tempo, quatro-
centos auditores em cargos de 
direção em todo o País, inclu-
sive em portos e aeroportos, 
tomaram a mesma medida. 
Os auditores alegam que um 
substitutivo desfigurou o texto 
original do projeto de autoria 
da Casa Civil do Governo com 
endosso da Receita. 

Crise chega à área que fiscaliza 
os maiores contribuintes no País

RECEITA FEDERAL



A aniversariante 
de hoje, Magnólia 
Menezes com sua 
filha Brenda e a 
amiga 
Verônica Holanda 
em memorável 
festa de Natal 
na residência de 
Eliane Freire no 
ano de 2011

Velhos tempos, belos dias
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Social

Ele disse Ela disse

@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

oretti G Zenaide

Sras. Socorro Fonseca, 
Fátima Pires, executivo 
Carlos Trigueiro, publici-
tário Paulo Roberto Car-
neiro da Cunha, aquiteto 
Régis Cavalcanti, empre-
sária Magnólia Menezes, 
desembargador Genésio 
Gomes Pereira, deputado 
Janduhy Carneiro.

Parabéns

Dois Pontos
Zum Zum Zum

   O projeto “Pitadas ao Vivo” volta hoje a acontecer no supermercado Pão de Açúcar 
do bairro do Miramar, onde para alegria dos clientes, a chef Adriana Cook fará o “Frango ao 
Sabará”, que será degustado com vinhos em horários específicos durante o dia.

FOTO: Divulgação

Um brinde a cerveja artesanal DeBron, do mestre cervejeiro Luciano Fialho, que aniversariou esta 
semana, ao lado do irmão Rogério Fialho e da cunhada Helena Fialho

 O trailer de "A Bela e a Fera", 
estrelado por Emma Watson e 
Dan Stevens, é o que teve mais 
visualizações na história.
 O vídeo acumulou 127,6 
milhões de visualizações em 
plataformas online, segundo 
dados da Disney, pois o recorde 
anterior era da prévia do filme 
“50 Tons de Cinza Mais Escuros”, 
com 114 milhões.

   O jovem empresário Victor Casteliano comemora o sucesso da “Doutor Fogão”, 
na Praia de Manaíra, que também atende a domicílio problemas com o fogão. A empresa  
é cria do Grupo Casa Casteliano, aberta em 1959 e que funciona no bairro da Torre.

Deputada Estela Bezerra, jornalista e autor do livro “Paraíba - Governos em Cena” Josélio Carneiro e 
o secretário de Comunicação, Luís Torres no lançamento ocorrido no Palácio da Redenção

“A cada dia uma 
surpresa. A cada 
surpresa uma revelação. 
A cada revelação 
uma lição!”

“Coisas menores podem 
tornar-se momentos 
de grande revelação quando 
as encontramos pela 
primeira vez”

JÚLIO MEDEIROS MARGOT FONTEYN

OS FÃS da can-
tora Ângela Maria não 
podem perder o show 
“Encontro de Gerações” 
onde ela faz um dueto 
com o jovem cantor 
Márcio Gomes, acom-
panhados pelo violo-
nista Ronaldo Rayol 
e dirigidos por Thiago 
Marques Luiz.

O show será na 
próxima sexta-feira, 
às 19h30 na Sala de 
Concertos “Maestro 
José Siqueira” no Es-
paço Cultural José LIns 
do Rego. Os ingressos 
podem ser adquiridos 
nas Óticas Scala.

Núcleo
FOI INSTALADO 

no anexo do TJPB o 
Núcleo de Gerencia-
mento de Precedentes 
- NUGEP, que será su-
pervisionado por uma 
comissão formada pe-
los desembargadores 
José Aurélio da Cruz e 
João Benedito da Silva 
e pela diretora jurídica 
Magda Lygia Albuquer-
que Tatayama. 

O Núcleo vai 
organizar informações 
sobre processos que 
aguardam decisões de 
mérito pelos tribunais 
superiores e sobre 
casos repetitivos e de 
incidente de assunção, 
de competência no 
âmbito estadual.
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Estimada Socorro Fonseca é a aniversariante de hoje

Ângela MariaPosse em janeiro
O GOVERNADOR Ricardo Coutinho recebeu a visita 

do presidente do TRT/PB, desembargador Ubiratan Moreira 
Delgado e dos desembargadores Eduardo Sérgio de Almeida 
e Wolney de Macedo Cordeiro, eleitos, respectivamente 
presidente e vice daquele tribunal para o biênio 2017/2018.

O encontro foi na Granja Santana onde os visitantes 
foram entregar ao chefe do Executivo, o convite para a 
posse dos eleitos que será no dia 9 de janeiro.

   O Restaurante Panorâmico do Esporte Clube Cabo Branco promove hoje mais um 
animado jantar dançante com a banda Tentáculos.
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Instalação do Núcleo de Gerenciamento de Precedentes: desembargadores José Aurélio da Cruz, 
Marcoa Cavalcanti e João Benedito da Silva com a coordenadora jurídica Magda Lygia Tateyama

FOTO: Ednaldo Araújo

Cordel e Meio Ambiente
SERÁ lançado hoje, às 10h no Sebo Cultural, no Centro 

da capital, o livro “Antologia Cordel e Meio Ambiente”, que 
faz parte da coleção Pós Letras da Editora CCTA/UFPB.

A obra agrupa trabalhos de cordelistas nordestinos de 
Pernambuco, Ceará, Bahia e Paraíba e será apresentada, na 
ocasião, pela professora da UFCG, Rosilene Alves de Melo.

Bariátrica

ACONTECE hoje 
no Hotel Atlântico 
Cabo Branco o evento 
“Sore Metabólico Novas 
Fronteiras da Cirurgia 
Bariátrica”, promovido 
pela Sociedade Brasileira 
de Cirurgia Bariátrica e 
Metabólica da Paraíba. A 
coordenação é do médico 
Augusto Almeida Filho.

Tornozelo e pé

O ORTOPEDISTA 
Ronaldo Mendonça está 
em Belo Horizonte, par-
ticipando do Congresso 
Brasileiro de Ortopedia, 
que acontece no Expo 
Minas. Entre os renoma-
dos palestrantes está 
Osny Salomão, da USP, 
especializado em tor-
nozelo e pé.
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palmeiras

Título pode sair amanhã
Comemoração pode ser 
no vestiário após o jogo 
Flamengo x Coritiba

Página 23

Vasco pode garantir o 
acesso hoje diante do 
Criciúma em S. Catarina

O Palmeiras pode ser 
campeão brasileiro amanhã. 
Para isso, precisa fazer o 
dever de casa e ainda torcer 
contra Santos e Flamengo. O 
problema é que o jogo do ru-
bro-negro acabará 2h30 de-
pois do término do confron-
to alviverde. assim, o título 
pode vir "no radinho".

O líder recebe o Bota-
fogo às 17h (de Brasília), no 
allianz Parque, mesmo ho-
rário de Cruzeiro x Santos, o 
vice. Só que o Flamengo, ter-
ceiro e também com chances 
matemáticas de título, entra 
em campo apenas às 19h30, 
no Maracanã.

a combinação para o tí-
tulo antecipado é: vencer o 
Botafogo e torcer para que 
o Santos perca e o Flamengo 
pelo menos empate. assim, a 
vantagem seria de sete pon-
tos a duas rodadas do final, 
ou seja, com seis pontos em 
disputa.

no dia 4 de novembro, a 
CBF detalhou os horários das 
últimas três rodadas do Bra-
sileirão. À época, o Palmeiras 
liderava, mas o vice era o Fla-
mengo, então com cinco pon-
tos de desvantagem. Mesmo 
com o Santos assumindo a 
segunda posição, a situação 
não mudou, e os palmeiren-
ses podem comemorar o tí-
tulo no vestiário.

Caso a disputa fique 
para a 37ª rodada, o Santos 
continuará como o único ri-
val na disputa pelo título que 
atuará no mesmo horário 
que o Palmeiras. na penúlti-
ma rodada, inclusive, o con-
fronto é direto contra o Fla-
mengo, enquanto o líder terá 
pela frente a Chapecoense. 
no último dia, se a disputa 
ainda estiver aberta, todos 
jogarão no mesmo horário.

Com quatro pontos de 
vantagem para o Santos e 
cinco para o Flamengo, o lí-
der Palmeiras tem chances 
de ser campeão já no próxi-
mo domingo. O time rece-
berá o Botafogo, às 17h, no 
allianz Parque, e todos os in-
gressos para este jogo já es-
tão esgotados. Só que, além 
de vencer, o Verdão precisará 
secar seus adversários. 

Caso a rodada não seja 
favorável e mesmo a vitó-
ria sobre o Bota não seja 
suficiente, um novo triun-
fo no allianz Parque, sobre 
o Chapecoense garante o 
título para o Verdão, inde-
pendente dos outros jogos. 
Para o jogo do dia 27, 30 mil 
ingressos já foram vendidos 
de forma antecipada.

“ não é um privilégio, é 
uma coisa maravilhosa (po-
der ser campeão em casa). 
Qualquer time perto do seu 
torcedor é mais fortalecido. 
Hoje estava vendo, já vende-
ram metade dos ingressos 
para a Chapecoense, se fos-
se 500 mil a carga, ia ven-
der. Temos que jogar pelo 
povo que vai no jogo, pelo 
povo que vai no aeroporto, 
pelo povo que fica em casa. 
E por todos os 22 anos que 
eles buscam esta conquista. 
E temos jogado por isso, no 
coração, no limite máximo 
para conseguir o grande ob-
jetivo” afirmou Cuca.

FOTOs: reprodução

Classificação

Série A 
Times PG J V E D GP GC SG
10 Palmeiras - SP 71 35 21 8 6 58 31 27 

20 Santos - SP 67 35 21 4 10 56 31 25 

30 Flamengo - RJ 66 35 19 9 7 48 33 15 

40 Atlético - MG 61 35 17 10 8 57 45 12 

50 Botafogo - RJ 55 35 16 7 12 41 37 4 

60 Atlético - PR 52 35 16 4 15 36 32 4 

70 Corinthians - SP 51 35 14 9 12 45 39 6 

80 Grêmio - RS 50 35 13 11 11 37 38 -1 

90 Fluminense - RJ 49 35 13 10 12 44 42 2 

100 Chapecoense - SC 49 35 12 13 10 47 52 -5 

110 Cruzeiro - MG 47 35 13 8 14 43 44 -1 

120 Ponte Preta - SP 46 35 13 7 15 44 51 -7 

130 São Paulo - SP 46 35 12 10 13 37 33 4 

140 Coritiba - PR 45 35 11 12 12 39 37 2 

150 Sport - PE 43 35 12 7 16 45 51 -6 

160 Vitória - BA 39 35 10 9 16 45 51 -6 

170 Internacional - RS 39 35 10 9 16 33 39 -6 

180 Figueirense - SC 34 35 7 13 15 29 44 -15

190 Santa Cruz - PE 27 35 7 6 22 37 60 -23 

200 América - MG 27 35 7 6 22 21 52 -31   
Amanhã

17h
Vitória x Figueirense
Ponte Preta x Fluminense
Cruzeiro x Santos 
Palmeiras x Botafogo 
Atlético-PR x Sport 

Segunda-feira
20h
Corinthians x Internacional

Grêmio x América-MG
19h30
Flamengo x Coritiba
Santa Cruz x Atlético-MG
Chapecoense x São Paulo

Lisca assume com a misssão de evitar rebaixamento
O cargo de técnico do 

Internacional ficou vago por 
apenas algumas horas. Pouco 
depois da demissão de Celso 
roth, após o empate em casa 
com a Ponte Preta na noite 
dessa quinta-feira, o clube 
colorado oficializou que Luiz 
Carlos De Lorenzi, o Lisca, 
comandará a equipe na luta 
contra o rebaixamento.

Lisca, 44 anos, começou 
sua carreira nas categorias 
de base do próprio Inter, 
onde somou quase dez anos, 
e estava desempregado des-
de setembro, quando deixou 
o Joinville. O treinador foi 

apresentado ontem, na Sala 
de Conferências do Estádio 
do Beira-rio.

Desde sua última passa-
gem pelas divisões inferio-
res do Inter - foram três no 
total - em 2007, Lisca passou 
por Ulbra, Brasil de Pelotas, 
Juventude, Porto alegre FC, 
Luverdense, Caxias, Novo 
Hamburgo, náutico, Sam-
paio Corrêa, Ceará e Joinvil-
le como técnico profissional.

No Inter, Lisca ganhou 
quatro títulos estaduais, 
três juvenis e um júnior; e 
um brasileiro juvenil em 
1998. Fora isso, o técnico 

ainda tem ligação familiar 
com o clube, já que é bisneto 
de Carlos de Lorenzi, goleiro 
colorado na década de 10; 
e neto de Jorge de Loren-
zi, que jogou na equipe nos 
anos 40.

Lisca já comandou seu 
primeiro treino também on-
tem, no CT Parque Gigante. 
Sua missão é tirar o Inter da 
zona de rebaixamento nas 
últimas três rodadas do Bra-
sileiro, com compromissos 
contra Corinthians (fora de 
casa), Cruzeiro (casa) e Flu-
minense (fora). a equipe é 
17ª com 39 pontos.

INTERNACIONAL

Técnico tem de acertar o time nos três últimos jogos do Brasileiro

O Corinthians tem poucos 
motivos para comemorar nes-
te  Brasileiro. a três rodadas do 
fim, porém, o time alvinegro, 
que ainda briga por uma vaga 
na Libertadores, teve uma boa 
notícia para celebrar: com o 
empate do Palmeiras com o 
atlético-MG, o clube mantém a 

melhor campanha da história 
dos pontos corridos.

no ano passado, o Corin-
thians foi campeão brasileiro 
com 81 pontos após a disputa 
de 38 rodadas. O Palmeiras, 
com o empate em Belo Hori-
zonte nessa quinta-feira, só 
pode alcançar a marca de 80 

pontos - a equipe soma 71 pon-
tos e disputa mais nove pontos.

Entre as equipes que po-
dem ganhar o título nacional, o 
Palmeiras era o único que ain-
da tinha chance de alcançar o 
feito corintiano. Hoje, o San-
tos pode chegar no máximo a 
76 e o Flamengo, 75.

Recorde de pontos é mantido 
após o empate do alviverde

CORINTHIANS

O Corinthians é o recordista de pontos do Campeonato Brasileiro com 81 conquistados em 2015

Jogadores não vão poder comemorar no campo, caso vençam o Botafogo e o Santos tropece. Tem de esperar pelo jogo do Flamengo que será disputado mais tarde

Veja abaixo quais as combinações necessárias:

l Palmeiras (1o, 71 pontos): Precisa vencer o Botafogo
l Santos (2o, 67 pontos): Precisa perder do Cruzeiro - o jogo está marcado 
também às 17h, no Mineirão.
l Flamengo (3o, 66 pontos): Não pode ganhar do Coritiba. O Rubro-Negro 
recebe a equipe coxa-branca às 19h30, no Maracanã. Por isso, mesmo se o re-
sultado do Santos for favorável, o Palmeiras terá de esperar quase duas horas 
para saber se poderá comemorar nesta rodada.



Entidade conscientiza atletas sobre 
jogo limpo durante as competições

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 19 de novembro de 2016

Autoridade Brasileira de 
Controle de Dopagem 
realiza ação na capital

Depois de alcançar mais 
de 120 mil pessoas com a 
campanha realizada durante 
a etapa de 12 a 14 anos dos 
Jogos Escolares da Juven-
tude, em João Pessoa (PB), 
em setembro, a Autoridade 
Brasileira de Controle de 
Dopagem (ABCD) voltou à 
capital da Paraíba para cons-
cientizar os jovens de 15 a 
17 anos. Com um estande 
montado no local até hoje, a 
ABCD promove a campanha 
“#SouMaisEu – Diga sim ao 
jogo limpo”, contra o uso de 
drogas e substâncias ilegais.

O objetivo é informar, 
educar e prevenir os jovens 
atletas para os efeitos das 
drogas e do uso de substân-
cias ilegais para a melho-
ra da performance. “É uma 
campanha com o objetivo 
de conscientizar os jovens 
atletas, dirigentes e treina-

dores da importância de não 
ingerirem essas substâncias 
nocivas à saúde. Mostramos 
o quão prejudiciais elas são, 
desde cigarro e bebida, dro-
gas sociais, até o doping. Eles 
podem chegar a ser cam-
peões olímpicos sem ingerir 
qualquer substância”, afirma 
Luiz Celso Giacomini, diretor 
do Departamento de Infor-
mação e Educação da ABCD.

No estande, os atletas 
são incentivados a tirar fotos 
com o material da campanha 
e postar nas redes sociais. A 
recompensa são camisetas 
e outros brindes para quem 
publica as fotos e atinge certo 
número de curtidas. “Nosso 
objetivo é ampliar a informa-
ção para todos os segmen-
tos sociais. Está dando um 
movimento extraordinário. 
A campanha é um sucesso”, 
diz Giacomini. A expectativa 
é de que, assim como na eta-
pa de 12 a 14 anos, mais de 
120 mil pessoas sejam atin-
gidas pela ação.

FOTO: FIA/Divulgação

FOTO: ABCD/Divulgação

FOTO: Saulo Cruz/Exemplus/COB
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Diga sim ao jogo limpo e a campanha de controle ao doping realizada nos Jogos Escolares da Juventude que acontece em João Pessoa

Diretor do COB enaltece Jogos Escolares
O novo diretor execu-

tivo de Esportes do Comitê 
Olímpico do Brasil (COB), 
Agberto Guimarães, esteve 
em João Pessoa (PB) para 
acompanhar os Jogos Escola-
res da Juventude e pôde con-
ferir de perto a atuação dos 
promissores atletas das nove 
modalidades individuais dos 
Jogos. Em sua primeira via-
gem para os Jogos Escolares 
como novo diretor executivo 
do COB, Agberto ressaltou a 
importância da competição 
na detecção de talentos para 
o esporte olímpico nacio-
nal. "Os Jogos Escolares da 
Juventude são uma marca 
definitiva do COB em rela-
ção à detecção de talentos. 

É, sem dúvida nenhuma, um 
dos maiores, se não o maior 
evento escolar do mundo, 
onde temos a oportunidade 
de avaliar verdadeiramente 
os talentos que surgem nas 
escolas pelo Brasil afora", 
declarou Agberto, quarto co-
locado nos 800m dos Jogos 
Olímpicos Moscou 1980.

 Agberto acredita que o 
modelo atual dos Jogos Esco-
lares privilegia a maior par-
ticipação de alunos-atletas. 
"Sou de uma época de Jogos 
Estudantis em um modelo 
bem diferente do que temos 
agora. O formato atual é 
muito mais bacana. O atleta 
representa a própria esco-
la, não mais uma seleção do 

Estado. Isso possibilita uma 
maior abrangência e aumen-
ta as chances de surgirem 
novos  talentos", analisou o 
novo executivo do COB. "O 
fato dos Jogos serem orga-
nizados em duas faixas dife-
rentes permite também uma 
maior quantidade de atletas 
e nos possibilita olhar para 
um número muito maior de 
jovens. A partir daí, podemos 
desenhar um modelo de mui-
to mais sucesso na detecção 
de talentos do que tínhamos 
antigamente", complemen-
tou o paraense de 59 anos, 
com três participações em 
Jogos Olímpicos no atletismo 
(Moscou 1980, Los Angeles 
1984 e Seul 1988). 

Depois de nove anos 
envolvido na organização 
dos Jogos Pan-Americanos 
Rio 2007 e posteriormente 
do Rio 2016, Agberto voltou 
ao COB no início de outubro 
para elaborar e executar o 
planejamento esportivo da 
entidade no novo ciclo olím-
pico. Neste sentido, os Jogos 
Escolares assumem grande 
importância na descoberta 
de novos atletas para o alto 
rendimento.  "Estou voltan-
do ao COB para começar 
um trabalho com o objetivo 
de focar, principalmente, na 
parte de resultado técnico. 
Os Jogos Escolares da Juven-
tude são uma peça importan-
te desse processo", destacou.

AGBERTO GUIMARÃES

Agberto Guimarães diz que modelo dos jogos privilegia atletas

Desde o dia 12 de no-
vembro que o Centro de De-
senvolvimento do Voleibol, 
administrado pela Confede-
ração Brasileira de Voleibol 
em Saquarema;-RJ recebe o 
Campeonato Brasileiro Mas-
ter com a participação de 
mais de 3.000 atletas de todo 
País nas categorias master 
35+, 40+, 45+, 50+, 55+, 59+ 
e 63+ na quadra e na praia. 
No naipe feminino a Paraíba 
disputa com o time de qua-
dra “DIVAS” e no naipe mas-
culino com a equipe de praia 
“Alexandre e Zeno”.

A categoria 59+ de vôlei 
de praia já foi concluida e a 
dupla Alexandre e Zeno con-
quistou a medalha de ouro, 
fato inédito para o voleibol 
paraibano. Também aconte-
ceu o bronze para a paraiba-
na Dany (que mora no Rio) e 
sua parceira a carioca  Rena-
ta na categoria master 40+.

A Federação Paraiba-
na de Voleibol, através dos 
campeões Alexandre e Zeno, 
já estão divulgando o “ II 
Jampa Master” que será rea-
lizado no período de 29 de 
abril a 1 de maio de 2017 na 

Paraíba é destaque no Brasileiro 
Master disputado em Saquarema

VOLEIBOL

Quando Sebastian Vettel 
venceu logo em sua segunda 
corrida pela Ferrari, na Malá-
sia em 2015, Fernando Alon-
so teve de responder inúme-
ras perguntas sobre como se 
sentia. Afinal, em seus dois 
últimos anos - 2013 e 2014 
- em Maranello, o espanhol 
havia subido ao lugar mais 
alto do pódio apenas duas 
vezes. Suas respostas, contu-
do, seguiam na mesma linha: 

"Ganhar corrida eu também 
ganhava, mas saí porque não 
estava próximo dos títulos".

Cerca de 20 meses de-
pois, a impressão é de que 
até Vettel entende o ponto de 
vista de Alonso. Demonstran-
do sua frustração com a que-
da de rendimento e a falta de 
indicativos de uma reação da 
Ferrari, que hoje não apenas 
está atrás da Mercedes, como 
naquele início de 2015, como 

também perdeu terreno para 
a Red Bull, o alemão não vive 
uma boa fase. Sua última vitó-
ria foi no GP de Cingapura do 
ano passado e a mudança na 
direção técnica do time com 
o projeto do carro do ano 
que vem, quando haverá uma 
grande mudança de regula-
mento, a pleno vapor, além do 
fraco comando exercido por 
Maurizio Arrivabene, não são 
bons sinais para o futuro.

Má temporada de Vettel mostra
a crise vivida pela equipe Ferrari

FÓRMULA-1

Praia de Tambaú. A Federa-
ção já entregou várias cami-
setas para serem sorteadas 
e a dupla, inclusive, partici-
pou da competição no Rio 
de Janeiro com as camisetas 

oficiais do evento do próxi-
mo ano. Fora o Brasileiro em 
Saquarema, somente a Fede-
ração Paraibana de Voleibol 
realiza um evento master 
desta natureza. 

Alexandre e Zeno já estão divulgando a competição do próximo ano

Sebastian Vettel começa a entender porque Fernando Alonso deixou a equipe Ferrari em 2014



Vasco pode garantir o acesso
brasileiro da série b

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 19 de novembro de 2016

Adversário de hoje será 
o Criciúma e uma vitória 
coloca o time na Série A

O Vasco está pronto 
para o confronto com o Cri-
ciúma, hoje, às 16h30 (de 
Brasília), no Estádio Heri-
berto Hulse, em Criciúma 
(SC), pela penúltima rodada 
da Série B do Campeonato 
Brasileiro. O time cruz-mal-
tino precisa de um triunfo 
para garantir matematica-
mente o acesso e terá pela 
frente um rival que apenas 
cumpre tabela. Porém, um 
suposto desinteresse dos 
catarinenses é algo que não 
parece animar os cariocas.

“Sinceramente, acredito 
que não vamos ter um rival 
desinteressado. Muito pelo 
contrário. O Vasco sabe que 
vai enfrentar problemas, 
pois o Criciúma vai querer 
impedir o nosso acesso e ti-
rar proveito da importância 
do jogo. A minha expectativa, 
assim como dos demais joga-
dores, é de mais um confron-
to difícil de ser disputado no 
Sul. Teremos problemas para 
conseguir a vitória”, disse o 
zagueiro Rodrigo.

“O Criciúma sabe da 
importância e da visibilida-
de que o jogo tem e por isso 
mesmo não vai abrir mão 
de tentar ganhar. Para nós 
é mais um jogo complicado, 
como a maioria que encon-
tramos ao longo desta Série 
B”, disse Douglas.

Na visão do lateral es-
querdo Júlio César, os jo-
gadores catarinenses têm 
outras motivações. “Inde-

pendentemente de estarem 
lutando ou não por algo, não 
muda a vontade dos jogado-
res do Criciúma de fazerem 
um bom trabalho. Isso por-
que alguns lutam por reno-
vação de contrato, outros 
querem se mostrar para o 
mercado e esse jogo acaba 
sendo uma grande oportuni-
dade para eles. Portanto, vão 
se empenhar do mesmo jeito 
que tivesse em jogo alguma 
coisa. Estamos preparados 

para uma partida muito com-
plicada”, disse o lateral.

 
Náutico
Esperança de gols do 

Náutico, Rony atravessa a 
fase que nenhum atacante 
gosta: o jejum. Sem balan-
çar as redes nos últimos três 
jogos, o centroavante reve-
lou estar com “fome de gol” 
e espera voltar a marcar no 
confronto de hoje, às 16h30, 
em Juiz de Fora (MG), contra 

o Tupi-MG, pela 37ª rodada 
da Série B . Sonhando com o 
acesso, o jogador quer aju-
dar o Timbu a sair vitorioso 
e ir para a última rodada com 
chances de alcançar o G-4.

“A gente precisa da vi-
tória para chegar vivo na úl-
tima rodada e não podemos 
mais pecar na marcação e na 
falta da posse de bola como 
aconteceu nos jogos contra 
o CRB e o Avaí. Futebol é de-
cidido em detalhes e quem 

erra menos sempre leva a 
melhor. É difícil jogar fora de 
casa e, como falei, não pode-
mos errar tanto. Com uma 
vitória, traremos a decisão 
para dentro de casa” afirmou 
o atacante, que ainda anali-
sou a seca de gols nos últi-
mos jogos.

“Por conta das boas 
atuações que venho tendo na 
Série B, a marcação vem sen-
do mais forte e as coisas fica-
ram mais difíceis. Os espaços 

em campo diminuíram, mas 
é buscar se livrar da marca-
ção e ir para cima sem medo 
em busca do gol. É segurar a 
bola lá na frente e, quando a 
oportunidade pintar, temos 
que aproveitar. Sair na fren-
te no marcador em um jogo 
importante como esse contra 
o Tupi é sempre muito bom”.

A última vez que Rony 
deixou sua marca foi na 33ª 
rodada, na vitória por 2 a 1 
para cima do Atlético-GO.

FOTO: Vasconet
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Vasco da Gama e Criciúma vão jogar no estádio Heriberto Hulse e o time carioca tem tudo para conseguir os pontos necessários para deixar a Segunda Divisão

Após desfalcar o Flamen-
go por um mês, Everton voltou 
ao time em grande estilo, com 
direito a gol da vitória por 1 a 0 
contra o América-MG. O impor-
tante resultado no Mineirão 
quebrou um jejum de quatro 
jogos do Rubro-Negro no Bra-
sileirão, justamente o período 
em que o meia ficou fora da 
equipe por conta de uma lesão 
na coxa direita. É exagerado 
dizer que a falta de resultados 
positivos ocorreram só por 
conta da ausência do jogador. 
No entanto, é preciso destacar 
não só seus bons números, 
mas também a sua importân-
cia para o bom funcionamento 
no esquema do Fla e seus bons 
números na competição.

O meia é o jogador mais 
polivalente usado por Zé Ricar-
do pelas pontas, e taticamente 
é essencial para o Rubro-Ne-
gro. Ele costuma atuar mais 
pela esquerda, apoiando o ata-
que e também voltando para 
ajudar na marcação. Porém, 

Everton ainda aparece no meio 
para trocar passes, arrisca dri-
bles e também chega na frente 
para finalizar.

Os números também aju-
dam a comprovar o valor de 
Everton para o Flamengo nes-
te Brasileirão. Com três gols, 
ele já deu quatro assistências, 
atrás apenas de Alan Patrick 
e Pará neste quesito (ambos 
têm cinco), e 36 passes para 
finalizações. O meia também 
se destaca na marcação, uma 
de suas funções, com 37 desar-
mes, sendo o quarto jogador 
que mais faz isso no time. Os 
números são do site 'Footstats'.

Segundo o treinador, a 
versatilidade do meia é muito 
importante para o esquema da 
equipe.

“Everton é bastante ver-
sátil, com certeza ajuda bas-
tante todos os setores. É muito 
trabalhador, tem identificação 
muito grande no clube, tem 
números interessante e faz de 
tudo um pouco”.

Zé Ricardo destaca a 
importância de Everton

FLAMENGO

everton marcou o gol do Flamengo contra o América Mineiro

Série B
16h30
Criciúma x Vasco
Londrina x Avaí
Tupi x Náutico
17h30
Sampaio Corrêa x Atlético-GO
Bahia x Bragantino
Vila Nova x Paysandu
19h30
Brasil x CRB
Ceará x Paraná

Jogos de hoje

Em entrevista ao diário catalão 
Mundo Deportivo, ontem, o presi-
dente da Fifa deu mais detalhes de 
como será a Copa do Mundo com 48 
seleções. A ideia de Gianni Infantino 
é colocar em prática o novo forma-
to na edição de 2026 - que tem os 
Estados Unidos como país favorito a 
vencer a eleição. O dirigente expli-
cou que haverá um "playoff" antes 
da chamada fase final.

"primeiro de tudo, não são exa-
tamente 48 finalistas, e sim 48 parti-
cipantes. Explicou: primeiro terão 16 
seleções, as melhores, classificadas 
diretamente pela fase prévia e seus 

resultados. Depois deve celebrar-
se um playoff entre 32 equipes, de 
16 contra 16, e do enfrentamento 
direto, em partida única, sairão os 
16 times que devem somar-se aos 
16 que já estavam classificados. No 
total, 32 seleções, as mesmas que 
agora disputam a Copa do Mun-
do", falou o mandatário.

"Seguem sendo 32 os partici-
pantes na fase final, mas haverá 
mais equipes que participarão na 
Copa do Mundo, ainda que seja 
apenas um jogo de vida ou mor-
te. Quem ganha, vai disputá-la, 
quem perde irá para casa, mas 

terá participado de um Mundial, 
e isso é muito importante para 
muitos países", continuou.

"Esta fórmula é boa. Te dou um 
exemplo: Espanha e Itália estão no 
mesmo grupo para a Rússia 2018, 
mas só um se classificará diretamen-
te à fase final. O outro irá à repes-
cagem que se jogará em novembro. 
Se for eliminado, adeus Mundial. 
Com a nossa ideia, esse desempate 
será nos dias prévios ao Mundial e 
no mesmo país em que se jogará a 
Copa. Nesse período os jogadores 
devem estar à disposição de suas 
respectivas seleções".

Fifa defende o Mundial com 48 seleções
EDIÇÃO DE 2026

A Copa do Mundo de 2026 pode ter uma fase eliminatória durante a competição envolvendo 32 seleções, segundo a Fifa
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A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 19 de novembro de 2016

Belo enfrenta o Bahia 
e o Campinense medirá 
forças contra o Santa

Botafogo vai estrear amanhã
COPA NORDESTE SUB 20

O Botafogo de todos os tempos
Causos&lendas do nosso futebol Francisco Di Lorenzo Serpa membro da API, UBE e ACEP e Auditor do TJDF-PB - falserpa@oi.com.br

Quando eu fui diretor social 
do Botafogo Futebol Clube, realizei 
um sonho acalentado desde a mi-
nha infância de frequentador das 
arquibancadas do antigo estádio 
Olímpico do Boi Só, praça de espor-
tes desativada e que era localizada 
próximo da casa da minha saudosa 
mãe, no início dos anos setenta.

O cargo em comento me pro-
porcionou enormes alegrias, como 
homenagear dentro de campo os 
ídolos do passado com a comenda 
“Nininho o Fiapo de Ouro”, criar e 
editar a Revista do Botafogo – PB 
e dar a minha pequena contribui-
ção para a conquista dos títulos 
estadual e o inédito de campeão 
brasileiro 2013 da série D.

Além disso, dentro dessa ma-
gia que o futebol nos proporciona 
ele me oportunizou a alegria e a sa-
tisfação de conviver com os respec-
tivos e imprescindíveis jornalistas, 
fotógrafos, cinegrafistas, radialistas 
e  blogueiros do futebol paraibano.  

Aliás, todos os dias eu aprendo 
um pouco com esses profissionais, 
chegando a telefonar para o amigo 
e editor Geraldo Varela solicitando 
que me tire dúvidas.

Como não poderia deixar de 
acontecer, um desses craques da 
imprensa sempre me chamou  à  
atenção por vários motivos, dentre 
eles a sua capacidade de gravar 
e lembrar de fatos do passado do 
nosso esporte, possuir uma memó-
ria privilegiada e por ser o decano 
da imprensa esportiva. Isso, tor-
cedor, você acertou ao memorizar 
o nome de Ivan Bezerra de Albu-
querque.

e foi justamente por causa 
desses privilegiados atributos so-
mados aos mais de sessenta anos 
ininterruptos cobrindo essa paixão 
que é o futebol foi que eu pedi a ele 
que escalasse dois times do Botafo-
go – PB com os melhores jogadores 
de todas as épocas. e o decano me 
mandou essas duas seleções que 

eu gostaria de presentear e dividir 
com os leitores, amigos e torce-
dores do futebol paraibano. Aqui 
ressaltando e deixando claro que 
essas escalações não representam 
nem tem caráter oficial, ou seja, é 
apenas a opinião do nosso decano.

equipe A: Zé Armando, Lúcio 
Mauro, Kleber Bonates,  Deca e 
Fantick, Victor Hugo e Roberto 
Viana, Nelsinho, Nininho, Delgado 
e Zeca. Técnico Herivaldo Guerra 
(Vavá).

equipe B: Fernando, Vinicius, 
Lúcio Surubim, Berto e Tita, Nicás-
sio, Magno e Zé eduardo, Chico Ma-
temático, Reinaldo e Mauro Madu-
reira. Técnico Pedrinho Rodrigues.

Quem sabe se o jornalista e 
apaixonado torcedor do Botafo-
go-PB Carlos Pereira de Carvalho 
e Silva, que possui uma belíssima 
crônica neste jornal não nos pre-
senteia também escalando a sua 
seleção com os melhores jogadores 
de todos os tempos?

A delegação do Botafo-
go segue hoje para Maceió, 
onde participará, a partir de 
amanhã, da Copa Nordeste 
de Futebol Sub-20. A estreia 
do Belo será às 10 horas da 
manhã, contra o Bahia, uma 
das melhores equipes do 
País, na categoria. A partida 
será no estádio Nelsão, na 
capital alagoana. O Botafogo 
está no Grupo B, que tem ain-
da o Salgueiro de Pernambu-
co e o estanciano, de Sergipe.

Nos últimos dias, a equi-
pe, comandada pelo técnico 
Adriano Rodrigues, vem in-
tensificando os treinos, que 
passaram a ser diários. A ex-
pectativa é que o clube pos-
sa fazer uma bela campanha 
na competição, a exemplo 
do que ocorreu na Copa São 
Paulo de Futebol Junior des-
te ano, quando o Belo chegou 
a segunda fase, um feito nun-
ca antes alcançado por uma 
equipe paraibana. Outro ob-

jetivo da comissão técnica é 
revelar novos talentos.

"É o sonho de todo atle-
ta ser visto e poder jogar 
num grande clube. eu tenho 
dito sempre ao grupo,  que o 
objetivo maior é fazer uma 
boa competição e mostrar 
que temos valores até para 

serem aproveitados aqui, 
na equipe principal, disse o 
treinador Adriano.

Um dos destaques do 
Botafogo para a Copa do Nor-
deste e também para a Copa 
São Paulo de Futebol Junior é 
o zagueiro Walber, que até já 
faz parte do time principal, e 

tem mais experiência do que 
os outros garotos.

"Por já está treinando 
com os profissionais,  a gen-
te é sempre mais cobrado, 
mas todo mundo rendendo, 
um ajudando o outro, a gente 
vai longe. É a minha última 
Copinha e, com fé em Deus, 

vamos conseguir a classifi-
cação, como a gente fez neste 
ano, com uma boa campanha, 
para representar o Botafogo 
e a Paraíba muito bem", disse 
o zagueiro.

Campinense
 O outro clube paraibano 
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Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

na Copa Nordeste Sub-20 é 
o Campinense. Sem investi-
mentos na categoria de base, 
o Rubro-Negro foi obrigado 
a fazer uma parceria com o 
CSP, um dos clubes que mais 
investe na formação de atle-
tas, no estado. A equipe terá 
poucos jogadores de Campi-
na Grande, e até a comissão 
técnica será do CSP, tendo à 
frente Josivaldo Alves. 

Acostumado a disputar 
competições desta catego-
ria, e com jogadores expe-
rientes, que já defenderam o 
Tigre no Campeonato Parai-
bano de Profissionais deste 
ano, Josivaldo espera fazer 
uma boa campanha na copa. 
"Nós vamos pensando em se 
classificar para a segunda 
fase. Sei que enfrentaremos 
grandes adversários, mas 
nossa garotada está prepa-
rada", disse o dirigente.

O Campinense está no 
Grupo D, ao lado do Santa 
Cruz de Pernambuco, Con-
fiança de Sergipe e Vitória 
da Conquista, da Bahia. A  es-
treia será amanhã, às 16 ho-
ras, no estádio Olival elias, 
no município de Boca da Ma-
ta-AL, contra o Santa Cruz.

Jogadores da equipe Sub-20 do Botafogo que vão disputar a Copa do Nordeste em Alagoas e também a Copa São Paulo de Juniores

Campeonato começa com jogo no Wilsão
O Campeonato Paraibano 

de Futebol Feminino começa 
amanhã, no estádio Wilsão 
com apenas um jogo envol-
vendo as equipes do Flamen-
go e Botafogo, a partir das 
8h30. O segundo jogo que ha-
veria entre Kashima e Grêmio 
Serrano, as 10h30 foi adiado 
pela Federação. Além do está-
dio Wilsão, o CT Ivan Thomaz 
também vai estar a disposição 
da competição a partir da 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 Ser-
rano, de Campina Grande; 
e Clube Recreativo Flamen-
go são debutantes este ano. 
Botafogo e Kashima já vem 
competindo há anos no fute-

FUTEBOL FEMININO

O Treze está mostrando 
que virá forte no Campeonato 
Paraibano de 2017. A direto-
ria do clube vem se anteci-
pando aos demais, e fechando 
as contratações, bem antes 
do início da pré-temporada, 
que está prevista para o dia 
28 deste mês. Ontem, o Galo 
anunciou mais um atleta, que 
fará parte do elenco Alvine-
gro do próximo ano. Trata-se 
de Jacson da Paixão, um ata-
cante de 26 anos, que estava 
no URT de Minas Gerais.

Segundo o diretor de fu-
tebol, Fábio Azevedo, o clube 
continua em intensa negocia-
ção com outros atletas, que  
deverão ser anunciados nos 
próximos dias, mas diz que 
ainda está longe de fechar o 
elenco. "estamos nos adian-

tando, mas com muito cri-
tério, e de acordo com o que 
precisa e sugere o técnico leo-
cir Dall'Astra. É possível, que 
mesmo ainda durante a pré-
temporada, cheguem alguns 
jogadores.

O Treze já contratou 14 
jogadores, até o momento, e 
está negociando com pelos 
menos mais 10 atletas. O clu-
be ainda vai utilizar mais 2 
atletas da base. O elenco, até 
agora, é o seguintes: goleiros 
- Bruno Fuso e Diego; late-
ral - Murilo Ceará; zagueiros 
- Laerte, Léo Kanu, Ítalo e Jú-
lio Machado (base); volantes 
- Robson, Thiago Brito e Pa-
trick; meia - Anderson Feijão 
e atacantes - Jacson, Dico, Jef-
ferson, Geraldo Filho e Júlio 
Figueira (base). (IM)

Jacson da Paixão é o 
novo reforço do Galo 

ATACANTE

bol feminino. Ano passado, 
Santos e Santa Cruz estive-
ram competindo, mas não se 
inscreveram. 

Paraibano Sub-20
Neste sábado, dia 19, co-

meça a segunda fase do Cam-
peonato Paraibano Sub-20 
com a realização de dois jo-
gos. No campo do Necão, em 

Mangabeirão VIII, a partir das 
15h vão jogar Ibis x Atlético, 
enquanto no Juracizão jogam 
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 
confronto contra o Atlético, 
o “Pássaro Preto” joga pelo 

empate para chegar as semi-
finais.  A Ponte também tem a 
vantagem do empate contra o 
Treze de Maio. O Campeonato  
começou com oito equipes.

Infantil
O Campeonato Parai-

bano Infantil programa três 
jogos para este sábado, dia 
19. Pelas quartas de final vão 
jogar Ponte Preta x Atlético, 
às 9h, no Juracizão, com a 
Ponte tendo a vantagem de 
atuar pelo empate. No mes-
mo horário vão se enfrentar 
no Mangabeirão as equipes 
do Auto esporte e do Botafo-
go. em caso de empate, deci-
são nas penalidades. O outro 
jogo será entre estudante x 
Força Comunitária, no campo 
do Durval Ferreira, nos Ban-
cários, a partir das 9h30. Se 
houver empate, penalidades. 

A equipe do Ibis vai enfrentar o Atlético pelo Paraibano Sub- 20



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO
Extrato do 3° Termo Aditivo de Tempo ao Contrato 00063/2015– Prorrogação Contratual por 

mais 180 (cento e oitenta) dias – TOMADA DE PREÇO de Nº 00002/2015.PARTES:PREFEITURA 
MUNICIPAL DE RIACHÃO/PB e MIMOZZA CONSTRUÇÃOLTDA – ME, CNPJ Nº 10.291.098/0001-
37.OBJETO: Contratação de Empresa Especializada em Serviços de Engenharia Civil, para Serviços 
Terraplenagem e Pavimentação em Paralelepípedos em Diversas Ruas do Município de Riachão/
PB.O Aditivo a corresponde Prorrogação Contratual por mais 180 dias, 22/11/2016 à 20/05/2017. 
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: 18/11/2016.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº: 004/2016.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS, torna público para conhecimento 
dos interessados nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores  e a Lei 
123/2006, que fará realizar Licitação Pública na modalidade TOMADA DE PREÇOS na forma de 
Execução Indireta, sob regime de empreitada tipo Menor Preço GLOBAL, tenho como objeto: Obra 
civil pública de Pavimentação em vias públicas urbanas no Município de São José dos Ramos, em 
sessão pública que realizar-se-á as 10:00hs do dia 07/12/2016, na sala da CPL, localizado na sede 
da Prefeitura Municipal de São José dos Ramos, na Praça Noé Rodrigues de Lima, s/n, Centro – 
São José dos Ramos-Pb. Maiores informações através do telefone (83) 3682-1086, no horário de 
expediente normal de 08:00 as 13:00 horas.

São Jose dos Ramos, 16 de Novembro de 2016
Maria Simone Rodrigues da Silva

Presidente da CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
Secretaria Municipal de Administração e Finanças

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0.6.021/2016

Nos termos do relatório final e adotando as razões que nortearam o julgamento do Pregoeiro 
Oficial, HOMOLOGO o resultado do Pregão Presencial nº. 0.6.021/2016, que tem por objeto 
o SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE 
CONSTRUÇÃO, de forma parcelada, para atender as necessidades da Prefeitura de Juazeirinho, 
conforme termo de adjudicação, em favor das seguintes empresas: CASA DA CONSTRUÇÃO 
LTDA - EPP pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº. 16.515.252/0001-93 do 
qual se sagrou vencedora dos itens constantes no relatório de julgamento e termo de Adjudicação, 
com o valor total de R$ 660.505,95 (Seiscentos e sessenta mil quinhentos e cinco reais e noventa 
e cinco centavos); PERGON DISTRIBUIDORA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME 
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº. 19.894.881/0001-60 do qual se sagrou 
vencedora dos itens constantes no relatório de julgamento e termo de Adjudicação, com o valor total 
de R$ 535.646,00 (Quinhentos e trinta e cinco mil seiscentos e quarenta e seis reais). Dê ciência 
aos interessados e determinar que seja lavrado o respectivo Contrato Administrativo e a extração 
dos respectivos empenhos de despesas pelo setor competente. 

Juazeirinho – PB, 14 de Julho de 2016.
JONILTON FERNANDES CORDEIRO

Prefeito Constitucional.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
Secretaria Municipal de Administração e Finanças

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO nº 0.6.021.01.02-2016 
PREGÃO PRESENCIAL N. 0.6.021/2016

O Prefeito do Município de Juazeirinho, através do seu Pregoeiro Oficial, de acordo com as atri-
buições que lhe foram conferidas, em conformidade com o resultado do pregão abaixo relacionado 
e devidamente homologado, RESOLVE, nos termos da Lei Federal nº. 10.520/02, Lei Complementar 
Federal nº. 123/2006 e a Lei nº. 8.666/93, torna público o EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS do PREGÃO PRESENCIAL Nº: 0.6.021/2016 PROCESSO ADMINISTRATIVO: 033/2016 
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE 
CONSTRUÇÃO, de forma parcelada, para atender as necessidades da Prefeitura de Juazeirinho, 
através de suas secretarias. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a partir da data de assinatura - DATA 
DA ASSINATURA: 19 de Julho de 2016. EMPRESAS VENCEDORAS: CASA DA CONSTRUÇÃO 
LTDA - EPP pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº. 16.515.252/0001-93, com 
o valor total de R$ 660.505,95 (Seiscentos e sessenta mil quinhentos e cinco reais e noventa e cinco 
centavos) e PERGON DISTRIBUIDORA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº. 19.894.881/0001-60, com o valor total de R$ 
535.646,00 (Quinhentos e trinta e cinco mil seiscentos e quarenta e seis reais) de acordo com a 
ata de registro de preços em anexo ao referido processo. 

Juazeirinho - PB, 19 de Julho de 2016.
JONILTON FERNANDES CORDEIRO

Prefeito Constitucional.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
Secretaria Municipal de Administração e Finanças

EXTRATO DO CONTRATO
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MA-

TERIAL DE CONSTRUÇÃO, de forma parcelada, para atender as necessidades da Prefeitura 
de Juazeirinho. FUNDAMENTO LEGAL: nos termos da Lei Federal nº. 10.520/02, Lei Comple-
mentar Federal nº. 123/2006 e a Lei nº. 8.666/93 - ALTERADA – PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 
033/2016, Pregão Presencial nº. 0.6.021/2016. DOTAÇÃO: 02060.12.361.1001.2058 – 33.90.30 / 
02100.04.122.2001.2095 – 33.90.30. VIGÊNCIA: Do presente contrato tem vigência de 12(Doze) 
meses a partir da data de assinatura do contrato. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal 
de Juazeirinho/Jonilton Fernandes Cordeiro e as empresas CASA DA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP 
/ OSVALDO ROBERTO AGRA DE SOUZA, CNPJ 16.515.252/0001-93, com o valor total de R$ 
660.505,95 (Seiscentos e sessenta mil quinhentos e cinco reais e noventa e cinco centavos), 
Contrato Administrativo nº 06211/2016/PMJ e PERGON DISTRIBUIDORA DE MATERIAS DE 
CONSTRUÇÃO LTDA - ME / ROSELIA PEREIRA DA SILVA, CNPJ 19.894.881/0001-60, com o 
valor total de R$ 535.646,00 (Quinhentos e trinta e cinco mil seiscentos e quarenta e seis reais), 
Contrato Administrativo nº 06212/2016/PMJ.

Juazeirinho - PB, 19 de Julho de 2016.
JONILTON FERNANDES CORDEIRO

Prefeito Constitucional.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA

AVISO DE CANCELAMENTO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 00036/2016

O Pregoeiro do Município de Manaíra/PB, torna público para conhecimento dos interessados, 
que fica CANCELADO o procedimento licitatório Pregão Presencial N.º 00036/2016, que tem como 
objeto Contratação de empresa especializada na realização da formação inicial e continuada para 
os alfabetizadores e coordenadores do Programa Brasil Alfabetizado e formação inicial para os 
profissionais da creche do Município de Manaíra/PB.  O cancelamento se fez por motivos superiores 
e supervenientes a administração e adequação de edital.

Manaíra - PB,18 de novembro de 2016.
SAWLLO NOGUEIRA BEZERRA Pregoeiro Oficial

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA
AVISO DE CANCELAMENTO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 00037/2016
O Pregoeiro do Município de Manaíra/PB, torna público para conhecimento dos interessados, 

que fica CANCELADO o procedimento licitatório Pregão Presencial N.º 00037/2016, que tem 
como objeto Contratação de serviços especializados em Oficinas para o serviço de convivência e 
fortalecimento de vinculo em diversas áreas no Município de Manaíra/PB.  O cancelamento se fez 
por motivos superiores e supervenientes a administração e adequação de edital.

Manaíra - PB,18 de novembro de 2016.
SAWLLO NOGUEIRA BEZERRA Pregoeiro Oficial

 EUROBRASIL EMPRENDIMENTOS, SA
CNPJ: 05.008.681/0001-58

NIRE: 25300010177
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

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

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

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

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

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

Diretor Presidente

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO

EXTRATO DE RESCISÃO AMIGÁVEL DE CONTRATO
OBJETO: A rescisão amigável do Contrato Administrativo nº. 02201/2016, objeto do Procedimento 

Licitatório nº. 047/2016. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 78, inciso XVII da Lei Federal 8.666/93 e 
suas alterações posteriores, c/c o art. 79, inciso II do mesmo Diploma Legal. Monteiro - PB, 17 de 
Novembro de 2016. JONILTON FERNANDES CORDEIRO – Prefeito Constitucional.

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00048/2016

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00048/2016, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO E AR COMPRIMIDO; HOMO-
LOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: MARIA APARECIDA SANTOS DA 
SILVA COMÉRCIO - R$ 86.000,00.

Remigio - PB, 18 de Novembro de 2016
MELCHIOR NAELSON BATISTA DA SILVA - Prefeito

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

TIM CELULAR S/A. – CNPJ. 04.206.050/0085-99, torna público que a SUDEMA – Superintendência 
de Administração do Meio Ambiente emitiu a Licença de Operação nº3610/2016, em João Pessoa, 
01 de novembro de 2016. Prazo 730 dias. Para atividade de: ESTAÇÃO DE RÁDIO BASE (PBC-
GE0008 /CGBD00) na Rua Manoel Joaquim Ribeiro s/n, Bodocongó. Município: Campina Grande. 
UF: PB.Processo: 2016-004352 /TEC/LO-2559.

TIM CELULAR S/A. – CNPJ. 04.206.050/0085-99, torna público que a SUDEMA – Superintendência 
de Administração do Meio Ambiente emitiu a Licença de Operação nº3608/2016, em João Pessoa, 
01 de novembro de 2016. Prazo 730 dias. Para atividade de: ESTAÇÃO DE RÁDIO BASE (PBE-
RA0002 /EPEP00) na Rua Teotônio Tertuliano Da Costa, S/N, Centro. Município: Esperança. UF: 
PB. Processo 2016-005413 /TEC-LO-2908.

TIM CELULAR S/A. – CNPJ. 04.206.050/0085-99, torna público que a SUDEMA – Superinten-
dência de Administração do Meio Ambiente emitiu a Licença de Operação nº3607/2016, em João 
Pessoa, 01 de novembro de 2016. Prazo 730 dias. Para atividade de: ESTAÇÃO DE RÁDIO BASE 
(PBLUN0001 /LCLC00) na Rua João Monteiro Falcão, S/N, Centro. Município: Lucena. UF: PB. 
Processo: 2016-005407 /TEC/LO-2904.

TIM CELULAR S/A. – CNPJ. 04.206.050/0085-99, torna público que a SUDEMA – Superintendência 
de Administração do Meio Ambiente emitiu a Licença de Operação nº3609/2016, em João Pessoa, 01 
de novembro de 2016. Prazo 730 dias. Para atividade de: ESTAÇÃO DE RÁDIO BASE (PBLUN0002 
/LCLC01) na Rua Diógenes Chianca, LT 55 QD 1 , Praia de Fagundes. Município: Lucena. UF: PB. 
Processo: 2016-005444 /TEC/LO-2924.

COMARCA DE CAMPINA GRANDE. 10A CIVEL/CG. EDITAL DE CITAÇÃO. PRAZO: 20 DIAS 
Processo: 13642920138150011 Ação: MONITORIA. O MM. Juiz de Direito da vara supra, em 
virtude da lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele noticias tiverem que por 
estejuízo se processam a ação MONITORIA, Processo nº 0001364-29.2013.815.0011, onde figuram 
como partes BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A, em fa-ce MARIA APARECIDA OLIVEIRA 
BRITO E OUTROS, e pelo presente CITA MARIAAPRECIDA OLIVEIRA BRITO,brasileira, casada, 
empresaria, inscrita no CPF sob nº 007.566.564-60, RG 3682798 SSP/PB e DANIEL DE BRITO 
BARBOSAbrasileiro, casado,vendedor, portador de RG sob n 1816068,SSP/PB ins-crito no CPF 
997.047.304-20, que se encontram em lugar incerto e não sabido,para, querendo, no prazo de 15 
(quinze) dias, apresentar contestação, advertido-os de que não sendo contestada no prazo legal, 
serão presumidos como verdadeiros o fatos alegados pelo autor na inicial. Ficando, ainda advertidos, 
nos termos do ART 257,IV, do CPC, que decor-rido o prazo sem apresentação de contestação, sera 
nomeado curador es-pecial em caso da decretação da revelia. E para que ninguem alegue ig-norancia 
foi expedido o presente edital, que será publicado e afixado no lugar de costume de conformidade 
com lei. Dado e passado nesta ci-dade de Campina Grande-PB, aos 04 de setembro de 2016. 
Eu, Márcia Maria de Farias Aires Cabral, técnica judiciária o digitei e assino. Dra Renata Brros de 
Assunção Paiva, juíza de direito em substituição 10ª Vara Cível, Comarca de Campina Grande-PB

COMARCA DE CAMPINA GRANDE. 10A CIVEL/CG. EDITAL DE CITAÇÃO. PRAZO: 20 DIAS 
Processo: 13642920138150011 Ação: MONITORIA. O MM. Juiz de Direito da vara supra, em 
virtude da lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele noticias tiverem que por 
estejuízo se processam a ação MONITORIA, Processo nº 0001364-29.2013.815.0011, onde figuram 
como partes BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A, em fa-ce MARIA APARECIDA OLIVEIRA 
BRITO E OUTROS, e pelo presente CITA MARIAAPRECIDA OLIVEIRA BRITO,brasileira, casada, 
empresaria, inscrita no CPF sob nº 007.566.564-60, RG 3682798 SSP/PB e DANIEL DE BRITO 
BARBOSAbrasileiro, casado,vendedor, portador de RG sob n 1816068,SSP/PB ins-crito no CPF 
997.047.304-20, que se encontram em lugar incerto e não sabido,para, querendo, no prazo de 15 
(quinze) dias, apresentar contestação, advertido-os de que não sendo contestada no prazo legal, 
serão presumidos como verdadeiros o fatos alegados pelo autor na inicial. Ficando, ainda advertidos, 
nos termos do ART 257,IV, do CPC, que decor-rido o prazo sem apresentação de contestação, sera 
nomeado curador es-pecial em caso da decretação da revelia. E para que ninguem alegue ig-norancia 
foi expedido o presente edital, que será publicado e afixado no lugar de costume de conformidade 
com lei. Dado e passado nesta ci-dade de Campina Grande-PB, aos 04 de setembro de 2016. 
Eu, Márcia Maria de Farias Aires Cabral, técnica judiciária o digitei e assino. Dra Renata Brros de 
Assunção Paiva, juíza de direito em substituição 10ª Vara Cível, Comarca de Campina Grande-PB

SINTEG
SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS EMPRESAS PRESTADORAS

DE SERVIÇOS DO ESTADO DA PARAÍBA
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas Prestadoras de Serviços Gerais 

da Paraíba - SINTEG, situado a Rua Duque de Caxias, 141 – 1º andar – Centro, João Pessoa,PB, 
convoca todos os trabalhadores dasempresasprestadoras de serviços e locação de mão de obra 
dos seguimentos de ASSEIO E CONSERVAÇÃO, EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS 
NAS EMPRESAS PRIVADAS, DETETIZADORAS, LAVANDERIAS DE ROUPAS, CONDOMÍNIOS 
COMERCIAL e RESIDENCIAL, TREINAMENTO E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, SERVIÇOS 
DE ENTREGAS DE CARGAS (inclusive com motoboys vinculados a empresas), EMPRESAS 
PRESTADORAS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E 
INDIRETA MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL (inclusive autarquias e fundações), EMPRESAS 
PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE 
SEGURANÇA ELETRÔNICA, ADMINISTRADORAS DE CONDOMÍNIOS E SHOPPING CENTER 
DO ESTADO DA PARAÍBA (exceto Campina Grande), enquadrados na base territorial e social do 
SINTEG, associados ou não, para participarem da ASSEMBLÉIAGERAL EXTRAORDINÁRIA, que 
se realizará no dia 28 de Novembro de 2016 no auditório na sede do SINTEG no endereço acima 
mencionado, em 1ª convocação às 16:00 horas com 2/3 dos trabalhadores abrangidos pelo SINTEG 
ou em 2ª convocação às 17:30 horas, com os trabalhadores que estiverem presentes abrangidos 
pelo SINTEG, para deliberarem a seguinte ordem do dia: a) Discussão e aprovação da Pauta de 
Reivindicação Salarial e cláusulas sociais para o exercício de 2017; b) Autorização para a diretoria 
celebrar acordo Coletivo de Trabalho, e depois de cumpridos os pressupostos da legislação per-
tinente, sem a celebração de Acordo Coletivo de Trabalho, concede autorização para a tentativa 
de celebração de Acordo Coletivo de Trabalho por segmento e/ou por empresa, e  ainda caso não 
seja celebrado Acordo Coletivo de Trabalho, instaurar Dissidio Coletivo de Trabalho com ou sem 
greve; c) Deliberação sobre a autorização sobre desconto de taxas e mensalidade social; e d) E 
demais assunto da Categoria.

João Pessoa, 18 de novembro de 2016
FÁBIO KERSON DA SILVA XAVIER

PRESIDENTE

 
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 comparecimento 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 comparecimento 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 

  
GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

RESULTADO DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS TÉCNICAS

Concorrência nº 001/2016
Processo nº 29.000.000001.2016

                     O Governo do Estado da Paraíba, através da Secretaria da Administração, 
comunica a todos os interessados que nos termos da Lei 12.232/2010, foi realizada a 
segunda sessão pública da Concorrência 001/2016 , no dia 18 de novembro de 2016, às 
9h, que objetiva a contratação de Agência de Propaganda e Publicidade, destinada a 
Secretaria de Estado da Comunicação Institucional sendo proclamado o seguinte 
resultado:

Empresa Nota Classificação Situação Motivo
ANTARES PUBLICIDADE LTDA

87,82 1º
Classificada Conforme o item 6.8, "a" anexo 

II do edital da Concorrência 
001/2016

MART PET COMUNICAÇÃO 
LTDA EPP 85,66 2 º

Classificada Conforme o item 6.8, "a" anexo 
II do edital da Concorrência 
001/2016

TAKES PRODUÇÃO E 
PUBLICIDADE EPP 81,66 3 º

Classificada Conforme o item 6.8, "a" anexo 
II do edital da Concorrência 
001/2016

MAXIMA TRÊS 
COMUNICAÇÃO LTDA 81,33 4º

Classificada Conforme o item 6.8, "a" anexo 
II do edital da Concorrência 
001/2016

SIN COMUNICAÇÃO LTDA
81,02 5 º

Classificada Conforme o item 6.8, "a" anexo 
II do edital da Concorrência 
001/2016

REAL PUBLICIDADE LTDA EPP
76,83 -

Desclassificada Conforme o item 6.8, "a" anexo 
II do edital da Concorrência 
001/2016

CAFÉCOM PUBLICIDADE 
PROPAGANDA LTDA ME 73,83 -

Desclassificada Conforme o item 6.8, "a" 
anexo II do edital da 
Concorrência 001/2016

ARTFINAL DE PROPAGANDA 
LTDA ME 71,83 -

Desclassificada Conforme o item 6.8, "a" anexo 
II do edital da Concorrência 
001/2016

PROMOAPORTE PROPAGANDA 
EIRELI - -

Desclassificada Conforme § 2º do art. 6º da Lei 
12.232/2010, e item 10.28 do 
edital 

Outrossim, comunicamos a todos os interessados que desde o julgamento das 
propostas técnicas, caberá recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis, conforme disposto 
na alínea b, do inciso 1ª do art. 109, da Lei 8.666/93. Maiores informações pelo site 
www.centraldecompras.pb.gov.br ou pelo telefone (83) 3218-4588.
(REG. CGE 16-00823-1)                                    

João Pessoa, 18 de Novembro de 2016.

VIVIANNE PEREIRA ALMEIDA DINIZ
Gerente de Licitação 

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

Registro na CGE Nº 16-01067-0
A Companhia de Água e Esgotos da Paraíba-CAGEPA, através do Pregoeiro, torna público 

que no dia 02 de Dezembro de 2016, às 09:00 horas, na Sala da Coordenação de Licitação da 
CAGEPA, realizará o Pregão Presencial nº 049/2016. Objeto: Aquisição de Fardamentos e Calça-
dos de Segurança. Adquirir o edital ou obter informações na Sede da CAGEPA, localizada a Rua 
Feliciano Cirne, 220, bairro de Jaguaribe, na cidade de João Pessoa, Estado da Paraíba. Fone/
fax: (83) 3218-1292 – E-mail: pregao@cagepa.pb.gov.br. O Edital poderá ser retirado gratuitamente 
no site www.cagepa.pb.gov.br.

João Pessoa, 18 de novembro de 2016.
João Santos de Menezes

Pregoeiro

EMEPA-PB
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2016 

REGISTRO CGE Nº 16-0166-2
A EMEPA-PB, Empresa Pública de Direito Privado, CNPJ/MF: 09.295.684/0001-70 com Sede 

na Rodovia Estadual Ministro Abelardo Jurema PB-008, Km 07, Jacarapé III, João Pessoa – PB, 
através de sua Pregoeira, torna ao conhecimento público, que realizará PREGÃO PRESENCIAL Nº 
015/2016 com base na Lei Federal Nº 10.520/02, Decreto Federal nº 3.555/00, Decretos Estaduais nº 
24.649/03 e 32.056/2011, Lei Estadual nº 9.697/2012 e Lei Federal nº 8.666/93, conforme o seguinte:

DO OBJETO: Contratação de Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica, ( Seguro Total de Veículos 
)  destinado a EMEPA-PB. 

LOCAL, DIA E HORA: O recebimento, abertura e julgamento das propostas e documentação 
serão realizados no dia  01  de dezembro  de 2016,  às 9:00 horas, na Sala da Comissão Permanente 
de Licitação da EMEPA/PB, localizada na BR 230 Km 13,3-Estrada de Cabedelo, CEP:58.109-
303 - EMATER-PB. 

RECURSOS: A Contratação desses serviços se dará com recursos oriundos do Tesouro do 
Estadual.   Classificações Programáticas : 32.202.20.122.5046.4216.287.3390.39.100.

Reserva Orçamentário nº 00116 datada de 22/06/2016.
INFORMAÇÕES: Cópia do Edital poderá ser adquirida no site: www.gestaounificada.pb.gov.br/

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

João Pessoa-PB, 18 de novembro  de 2016.
MARIA GLAUDETE SANTOS TARGINO DE SOUSA

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES/PB
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
REFRENTE PREGÃO PRESENCIAL 04/2016, TERMO DE CONTRATO Nº 049/2016, DATADO 

DE 05.04.2016. OBJETO DO TERMO ADITIVO: Acréscimo de R$ 32.060,23 - (Trinta e Dois Mil, 
Sessenta Reais e Vinte e Três Centavos), percentual de 25,00% (vinte e cinco por cento), ao valor 
inicialmente contratado de R$ 128.240,95 - (Cento e Vinte e Oito Mil, Duzentos e Quarenta Reais 
e Noventa e Cinco Centavos por aquisições de Materiais de EXPEDIENTES E DIDATICOS, ob-
jetivando melhor atender as necessidades das Secretarias Municipais e Gabinete da Prefeita até 
Dezembro de 2016. Valor atualizado do Contrato 049/2016: R$ 160.301,18 – (Cento e Sessenta Mil 
Trezentos e Um Reais e Dezoito Centavos). FUNDAMENTAÇÃO: Artigo 65, Par. 1º, da Lei 8.666/93 
e suas alterações posteriores. PARTES:  PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES – PB e MAURÍLIO 
DE ALMEIDA MENDES – CNPJ: 03.467.684/0001-24. DATA ASSINATURA TERMO ADITIVO: 
01.11.2016. SIGNATÁRIOS: ADRIANA APARECIDA SOUZA DE ANDRADE – Prefeita e 
MARIA EDNA NUNES MENDES – Procuradora. OBS: Publique-se para atendimento do disposto 
no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

ADRIANA APARECIDA SOUZA DE ANDRADE
Prefeita

ATLÂNTICA PETRÓLEO LTDA - CNPJ/CPF Nº 02.481.371/0001-68. Torna público que a SUDEMA 
- Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 3659/2016 
em João Pessoa, 7 de novembro de 2016 - Prazo: 1825 dias. Para a atividade: Comércio varejista 
de combustíveis e lubrificantes em geral - (GASOLINA, ÁLCOOL, DIESEL), loja de conveniência. 
Na(o) -  AS MARGENS DA RODOVIA BR 101, KM 78, S/N - CAIXA POSTAL 14  Município:  SANTA 
RITA - UF: PB.  Processo: 2016-007685/TEC/LO-3341.

25A UNIÃO 
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EMEPA-PB
AVISO DE  RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2016  FRACASSADO 

e  AVISO DE 2ª CONVOCAÇÃO
REGISTRO CGE N° 16-00996-6  de 27/10/2016

A EMEPA-PB, Empresa Pública de Direito Privado, CNPJ/MF: 09.295.684/0001-70 com Sede na 
Rodovia Estadual Ministro Abelardo Jurema PB-008, Km 07, Jacarapé III, João Pessoa – PB, através 
de sua Pregoeira, torna ao conhecimento público, que realizará a 2ª CONVOCAÇÃO DO PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 032/2016, realizado no dia 14/11/2016,foi FRACASSADO com base na Lei Federal 
Nº 10.520/02, Decreto Federal nº 3.555/00, Decretos Estaduais nº 24.649/03 e 32.056/2011, Lei 
Estadual nº 9.697/2012 e Lei Federal nº 8.666/93, conforme o seguinte:

DO OBJETIVO: Aquisição de Material Permanente, (FREEZER)
LOCAL, DIA E HORA: O recebimento, abertura e julgamento das propostas e documentação 

serão realizados no dia 02 de dezembro de 2016 às 9:00 horas, na Sala da Comissão Permanente 
de Licitação da EMEPA/PB, localizada na Sede da Gestão Unificada na BR 230 Km 13,3-Estrada 
de Cabedelo, CEP:58.109-303 - EMATER-PB. 

RECURSOS: A aquisição dessas matérias permanentes , destinados a EMEPA se darão com 
recursos oriundos do Convênio Federal EMBRAPA x EMEPA – PAC.2010.

Classificação Programática: 32.202.20.601.5002.4545.287.4490.5200.283. 
Reserva Orçamentária: nº 00179  datada de 21/10/2016.
INFORMAÇÕES: Cópia do Edital poderá ser adquirida no site: www.gestaounificada.pb.gov.br/

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

João Pessoa-PB, 18  de novembro  de 2016.
MARIA GLAUDETE SANTOS TARGINO DE SOUSA

Pregoeira

EMEPA – PB
AVISO DE EDITAL DE LEILÃO PÚBLICO Nº 007/2016

REGISTRO CGE Nº 16.00017-0, de 16/11/2016 – PROC. Nº 1342/2016.
A Empresa Estadual de Pesquisa Agropecuária da Paraíba S.A - EMEPA-PB, com sede situada 

na Rodovia Estadual Ministro Abelardo Jurema (PB-008), Km-07, João Pessoa, Paraíba, CNPJ nº 
09.295.684/0001-70, Inscrição Estadual n 16.078.084-5, Empresa vinculada à Secretaria de Estado 
do Desenvolvimento da Agropecuária e da Pesca - SEDAP, realizará Leilão Público nº 007/2016.

OBJETIVO:  a alienação de 35 (trinta e cinco) animais distribuídos em 03 (três) lotes, dentre capri-
nos e ovinos das raças: Santa Inês, Anglo Nubiana, Parda Alpina, Saanem, Savana, Dorper, Canidé.

LOCAL, DATA e HORÁRIO: a ser realizado no dia 15 de dezembro de 2016 às 10 horas, na 
Estação Experimental Pendência, localizada na zona rural do município de Soledade - PB.  

FORMA DE PAGAMENTO: O comprador poderá efetuar o pagamento do(s) animal(is) 
arrematado(s) “à vista” ou “a prazo”, na hipótese de pagamento “a prazo”, deverão ser obedecidos 
os seguintes critérios: o valor do(s) animal(is) arrematado(s) poderá(ão) ser dividido em 02 (duas) 
parcelas iguais, assim distribuídas: 1ª (primeira) parcela a ser paga pelo comprador no ato do 
arremate e a 2ª (segunda) parcela, com  vencimento,  para o dia 14/01/2017; 

LEGISLAÇÃO: Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, Lei  Estadual nº 9.697/2012 
e 9.821/2012.

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: Poderá participar do leilão toda e qualquer pessoa física ou 
jurídica, no gozo pleno das suas atividades civis, que esteja adimplente com a EMEPA, não estejam 
inscritas no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública 
do Estado da Paraíba – CAFIL-PB (Lei Estadual nº 9.697/2012).

MAIORES INFORMAÇÕES: Será encontrado no Edital que será afixada na entrada principal 
da EMEPA-PB e poderá ser adquirido sem qualquer ônus na sua sede, bem como será exibida 
na internet no site: www.gestaounificada.pb.gov.br/emepa/editais ou pelos fones: (83) 3198-
0650/0666/3218-8100/8101 e Ramal: 244, pelo fax (83) 3198-0667 e ainda pelo e-mail:  cpl.emepa@
gestaounificada.pb.gov.br.

João  Pessoa, 18 de novembro de 2016.
ANTONIO JUSTINO SOBRINHO
Presidente da CPL/EMEPA-PB.

Portaria nº21/2016-Publicada no DOE em 25/02/2016

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 17.02.16.545
PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2016/HC
DATA DE ABERTURA: 30/11/2016 – ÀS 9h 
REGISTRO CGE Nº. 6494/2016
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR MANUTENÇÃO CORRETIVA NO 

EQUIPAMENTO CENTRÍFUGA DE SOLO DO HEMOCENTRO COORDENADOR DA PARAÍBA.
O Governo do Estado da Paraíba, por meio da Secretaria de Estado da Saúde/Hemocentro da 

Paraíba, por sua Pregoeira, Sra. Patrícia Batista Maia, nomeada pela Portaria nº 319/GS/2016 da 
Excelentíssima Senhora Secretária de Estado da Saúde, torna público, para conhecimento dos 
interessados, que fará a licitação acima, na modalidade Pregão do tipo Presencial, sob o critério 
do menor preço unitário. O Edital ficará à disposição no prazo prescrito na legislação pertinente, 
na Sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Av. Dom Pedro II, nº 1119, Torre, João 
Pessoa – PB ou nos sites www.paraiba.pb.gov.br/saude/licitacoes e no www.centraldecompras.
pb.gov.br/appls/sgc/editais.nsf SUPORTE LEGAL: Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 
8.666/1993. Fonte de recursos: 272 – Recursos Próprios. Consulta com a Pregoeira e a sua equipe 
de apoio no HORÁRIO de 8h às 12h e de 14h às 16:30 h, no Telefone/Fax: 083. 3218-7661 ou pelo 
email: cpl.hemocentro.pb@gmail.com

João Pessoa, 18 de novembro de 2016.
Patrícia Batista Maia

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

A V I S O D E L I C I T A Ç Ã O

PROCESSO Nº 21.12.15.529 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2016
DATA DE ABERTURA: 01/12/2016 - ÀS 14h.
REGISTRO CGE Nº 16-01060-3
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO E 

DE PAGAMENTO PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE.
O Governo do Estado da Paraíba, através da Secretaria de Saúde, por sua Pregoeira Oficial, 

Sra. Karla Michele Vitorino Maia, nomeada pela Portaria nº 215/2016 da Excelentíssima Senhora 
Secretária de Saúde, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará a licitação acima, 
na modalidade Pregão do tipo Presencial, sob o critério do menor preço por Item. O Edital ficará 
à disposição dos interessados no prazo prescrito na legislação pertinente, na Sala da Comissão 
Permanente de Licitação, situada na Av. Dom Pedro II, nº 1826, Torre, João Pessoa–PB ou nos 
sites www.paraiba.pb.gov.br/saude/licitacoes e www.centraldecompras.pb.gov.br. SUPORTE LEGAL: 
Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº. 3.555/2000, Decreto Estadual nº. 24.649/2003, e, 
subsidiariamente, Lei nº 8.666/1993. Fonte de recursos: 110 – Tesouro do Estado. Consultas com a 
Pregoeira e a sua Equipe de Apoio no HORÁRIO de 08h às 12h e de 13:30 às 16:30h, no Telefone/
Fax: 83. 3218-7478 ou pelo e-mail: licitação.saudepb@yahoo.com.br.   

João Pessoa, 18 de novembro de 2016.
Karla Michele Vitorino Maia

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

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição em caráter de URGÊNCIA de GASOLINA COMUM e ÓLEO DISEL destinados 

ao abastecimento da Frota Veicular Própria e Locada à Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de 
Saúde de Araruna/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00002/2016. DOTAÇÃO: 
ORÇAMENTO DE 2016 - RECURSOS PRÓPRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNICI-
PAL DE SAÚDE DE ARARUNA/FEDERAIS (RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE 
IMPOSTOS - SAÚDE/TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS) - 03:000 - FUNDO MUNICIPAL 
DE SAÚDE DE ARARUNA - 10.301.0012.2066/10.302.0012.2067/10.301.0012.2068/10.301.00
12.2069/10.301.0012.2075/10.301.0012.2076/10.301.0012.2077 - ELEMENTO DE DESPESA: 
33903099 - MATERIAL DE CONSUMO E 03:001 - SECRETARIA DE SAÚDE - 10.302.0012.2078 
- ELEMENTO DE DESPESA: 33903099 - MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do 
exercício financeiro de 2016 PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Araruna e: 
CT Nº 00039/2016 - 11.11.16 - CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME - R$ 37.450,00

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição de produtos diversos tipos: enfeite natalinos, utensílios domésticos, brin-
quedos, etc, conforme termo de referência em anexo, para atender as demandas operacionais das 
diversas secretarias do município de Itapororoca, inclusive Fundo Municipal de Saúde de Itapororoca. 
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00059/2016. DOTAÇÃO: Elemento de Despesa: 
3.3.90.30.00 - Material de Consumo 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro 
de 2016 PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Itapororoca e: CT Nº 00231/2016 - 
14.11.16 - SP COMÉRCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI - EPP - R$ 78.427,72

CELSO DE MORAIS ANDRADE NETO
Prefeito

 
ESTADO DA PARAÍBA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPOROROCA
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para as Unidades de Saúde 
deste Município (Unidade Básica de Saúde do Tambor, Centro, Cruzeiro, Ipioca de Baixo e Rosei-
ra), Conforme Proposta: 12099.621000/1140¬02 e Proposta: 12099.621000/1150¬03 e Emenda 
Parlamentar 24490002. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00058/2016. DOTAÇÃO: 
Recursos Próprios do Município de Itapororoca: Dotação consignada no orçamento vigente 2016 
1212 Fundo Municipal de Saude de Itapororoca Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de 
Consumo 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de 
Terceiros - Pessoa Jurídica RECURSOS FEDERAIS: Recurso de Emenda Parlamentar 24490002 
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016 PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal 
de Saúde de Itapororoca e: CT Nº 00229/2016 - 14.11.16 - CELIA FRANCISCO DE CARVALHO 
- ME - R$ 44.900,00 CT Nº 00230/2016 - 14.11.16 - THOMAS JOSÉ BELTRÃO DE ARAÚJOAL-
BUQUERQUE - ME - R$ 27.310,00

DIVA MARIA QUEIROZ DA NÓBREGA
Gestora

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa Especializada no ramo da construção civil para conclusão 
das obras de uma quadra coberta com Vestuário, com Recursos do PAC 2 - FNDE. FUNDAMENTO 
LEGAL: Tomada de Preços nº 00006/2016. DOTAÇÃO: RECURSOS FEDERAIS / PRÓPRIOS / 
PROGRAMAS / OUTROS 3.3.90.39.00 - Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 4.4.90.51.00 - Obras e 
Instalações TERMO DE COMPROMISSO 9731/2014 PAC 2 VIGÊNCIA: 150 (cento e cinquenta) dias

PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Itapororoca e:
CT Nº 00232/2016 - 14.11.16 - CLARICE MARIA LIMA FORTES - EPP - R$ 550.199,44

CELSO DE MORAIS ANDRADE NETO
Prefeito

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI
EXTRATO DE CONTRATO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2016
OBJETO: Contratação de empresa do ramo da construção civil destinada a execução dos 

serviços de PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS e DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS - 
PLANO DE TRABALHO Nº 782518/2013 - SICONV - 030616/2013 em Ruas na cidade de Cuitegi/
PB. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00004/2016. DOTAÇÃO: Orçamento de 2016 
- Recursos Federais (TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS - OUTROS/FEDERAL - PLANO DE 
TRABALHO Nº 782518/2013 - SICONV - 030616/2013) - 21:000 - SECRETARIA DE TRANS-
PORTES - 26.782.0006.1042 - ELEMENTO DE DESPESA: 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES. 
VIGÊNCIA: 3 (três) meses. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cuitegi e: CT Nº 
00060/2016 - 17.11.16 - VN CONSTRUCOES E INCORPORACOES EIRELI - ME - R$ 550.990,56.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2016
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00004/2016, que objetiva: 
Contratação de empresa do ramo da construção civil destinada a execução dos serviços de 
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS e DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS - PLANO DE 
TRABALHO Nº 782518/2013 - SICONV - 030616/2013 em Ruas na cidade de Cuitegi/PB; HOMO-
LOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: VN CONSTRUCOES 
E INCORPORACOES EIRELI - ME - R$ 550.990,56.

Cuitegi - PB, 17 de Novembro de 2016
GUILHERME CUNHA MADRUGA JUNIOR 

 Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE SAÚDE

A V I S O D E L I C I T A Ç Ã O

PROCESSO Nº 07.938/2015 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.014/2016
DATA DE ABERTURA: 05/12/2016 – ÀS: 09:30h. (HORÁRIO DE BRASÍLIA).
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA 

E PREVENTIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS, EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS DA 
MARCA OMNIMED DO COMPLEXO HOSPITALAR DE MANGABEIRA.

A Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, através de sua Pregoeira, Srª. Juliana 
Pereira de Lima torna público, para conhecimento dos interessados, que fará licitação na modalidade 
Pregão do tipo Eletrônico, sob o critério do menor preço global do lote. O Edital ficará à disposição 
dos interessados no prazo prescrito na legislação pertinente, no site www.licitacoes-e.com.br, sob o 
número da licitação 653811, e no site http://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/licitacoes. Consultas 
com a Pregoeira e sua equipe de apoio, no HORÁRIO ÚNICO de 08h00min as 14h00h, no Fone: 
83. 3214-7937 ou pelo e-mail cel.smsjp@gmail.com. Fonte de Recursos: Ordinário/SUS. Funda-
mentação legal: Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 5.450/2005, Decreto Municipal nº 
4.985/2003 e 5.716/2006, e, subsidiariamente, Lei Federal nº 8.666/1993.

João Pessoa, 18 de novembro de 2016. 
Juliana Pereira de Lima 
Pregoeira Oficial da CSL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

RESULTADO FASE PROPOSTA
TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2016
OBJETO: Contratação de empresa do ramo da construção civil destinada a execução dos serviços 

de ampliação das Escolas Municipais Horácio Montenegro e Carolina de Farias Pimental, bem como 
a construção de uma quadra de areia e parque infantil na Escola Municipal Estelina Leopoldina - 
Cuitegi/PB. LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação: S & L 
CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - EPP - Valor: R$ 92.063,40. 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 Nossa Senhora do Rosário, 35 - Centro - Cuitegi - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis. Telefone: (083) 3681-1112. Email: cuitegilicitacoes@hotmail.com.

Cuitegi - PB, 18 de Novembro de 2016
PATRICIA BORGES DE MEIRELES 

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EMLUR

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO Nº. 2016/15.214 PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 014/2016
Com base nas informações constantes no referido Pregão e em cumprimento aos termos do artigo 

43, inciso VI, da Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores, acolho parecer da Assessoria Jurídica, e 
HOMOLOGO o presente procedimento que tem por objeto o  REGISTRO DE PREÇOS, CONSIG-
NADO EM ATA, PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS 
AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, ora licitado em favor da empresa DISTRIBUIDORA 
FF ALIMENTOS LTDA-ME, CNPJ 19.447.850/0001-60 com os itens 01 e 02 perfazendo o valor 
total de R$ 60.141,60 (SESSENTA MIL CENTO E QUARENTA E UM REAIS E SESSENTA CEN-
TAVOS), desta forma fica registrado que o valor global da licitação é de R$ 60.141,60 (SESSENTA 
MIL CENTO E QUARENTA E UM REAIS E SESSENTA CENTAVOS).Com base no Art. 4º, Inciso 
XXII, da Lei n.º 10.520/2002, em consequência, fica convocado o adjudicatário para assinatura da 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS e o consequente instrumento de contrato, nos termos do art. 64, 
caput, da Lei nº. 8.666/93, sob pena de decair o direito à contratação sem prejuízo das sanções 
previstas no art. 81 desta lei.

João Pessoa, 18 de Novembro de 2016
Lucius Fabiani de Vasconcelos Sousa

Superintendente - EMLUR

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EMLUR

TERMO DE ADJUDICAÇÃO 
PROCESSO Nº. 2016/15.214 PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 014/2016
O Pregoeiro Oficial da Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana - EMLUR, no uso de 

suas atribuições, com fundamento no Art. 3º, Inciso IV da Lei Federal nº 10.520/2002, ADJUDICA 
o presente procedimento que tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, CONSIGNADO EM ATA, 
PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS NECESSIDADES 
DESTA AUTARQUIA, ora licitado em favor da empresa DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA-
-ME, CNPJ 19.447.850/0001-60 com os itens 01 e 02 perfazendo o valor total de R$ 60.141,60 
(SESSENTA MIL CENTO E QUARENTA E UM REAIS E SESSENTA CENTAVOS), desta forma fica 
registrado que o valor global da licitação é de R$ 60.141,60 (SESSENTA MIL CENTO E QUARENTA 
E UM REAIS E SESSENTA CENTAVOS). 

João Pessoa, 18 de Novembro de 2016
Jacinta Firmino de Sousa Queiroga

Pregoeiro/Presidente da CPL - EMLUR

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DP00002/2016
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DP00002/2016, 
que objetiva: Aquisição em caráter de URGÊNCIA de GASOLINA COMUM e ÓLEO DISEL destinados 
ao abastecimento da Frota Veicular Própria e Locada à Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de 
Saúde de Araruna/PB; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: 
CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME - R$ 37.450,00.

Araruna - PB, 11 de Novembro de 2016
CHRISTINA TARGINO FERNANDES 

Secretária de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB.
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 021.2016.

REPUBLICADO POR CORREÇÃO
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua Dr. João Pequeno, 38 - Centro - Alagoinha - PB, às 15h00min, do dia 01.12.2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para aquisições de FOGOS DE ARTIFÍCIOS 
– (SHOWS PIROTÉCNICOS), destinados a atendimentos de eventos festivos até 31 de dezembro 
de 2016. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Leis Federais nºs 8.666/93, 
10.520/02, Decreto Municipal nº 36/2010 e demais legislações vigentes. Demais esclarecimentos 
e Cópia do referido Edital poderão ser obtidos no endereço retro mencionado, em dias úteis, no 
horário compreendido de 08h00min às 12h00min. 

Alagoinha - PB, 08 de novembro de 2016.
MAX VICTOR DO NASCIMENTO FREITAS

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

AVISO JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO DE EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL 00055/2016
A Pregoeira do Município de Água Branca/PB, torna público para conhecimento dos interessados 

que o pedido de impugnação ao edital de PREGÃO PRESENCIAL 00055/2016 apresentado pela 
empresa  VEREDA COMÉRCIO DE PEÇAS E VEÍCULOS LTDA, foi considerado INDEFERIDO. E 
Comunica que será mantido a mesma data e horário para a realização da sessão pública. Informa-
ções: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 

Água Branca - PB, 18 de Novembro de 2016
DANILA FIRMINO DE LIMA

Pregoeira Oficial

GILBERTO GOMES BARRETO FILHO, CPF: 760.191.364-34, torna público que requereu a SEMAPA 
– secretaria de meio ambiente, pesca e aquicultura de Cabedelo a LICENÇA DE OPERAÇÃO PMC 
para SOLICITAR O HABITISSE DE UMA UNIFAMILIAR situado à BR. 230 KM 9 CONDOMINIO 
BOSQUE DE INTERMARES QD ‘C’ LT 94, AMAZONA PARK – CABEDELO – PB.

A CSQ ENGENHARI LTDA, inscrita no  CNPJ: 08.921.890/0001-86, torna publico que a SUDEMA – 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente,emitiu  a Licença de Operação nº 3605/2016 
em Joao Pessoa,1 de novembro de 2016 – Prazo de 730 dias. Para a atividade de:  Edificação 
Multifamiliar com 24 apartamentos na (o) – AV. JOÃO MAURICIO – JD. OCEANIA – BESSA Município  
,João Pessoa- UF:PB.Processo:2016-007378/TEC/LO-3261
 
AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS ARAÚJO LTDA - CNPJ/CPF Nº 05.326.045/0001-74. Torna 
público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença 
de Alteração nº 3720/2016 em João Pessoa, 14 de novembro de 2016 - Prazo: 365 dias. Para a 
atividade de: Relocação de filtro de óleo em posto de combustível. Na(o) -  RUA HERONIDES 
MEIRA DE VASC. 84, CRISTO REDENTOR Município: JOÃO PESSOA - UF: PB. Processo: 2016-
006283/TEC/LA-0655.

João Pessoa > Paraíba > SÁBADO, 19 de novembro de 2016Publicidade
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