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clima & tempo
Sertão

Fonte: INMET

LitoraL

Altura
0.3m

Moeda

Informações úteis para a semana:Cariri-agreste

Marés Hora

Fonte: Marinha do Brasil

Altura

31o Máx.
23o  Mín.

36o  Máx.
22o Mín.

38o Máx.
24 Mín.

DÓLAR    R$ 3,354 (compra) R$ 3,356  (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 3,190  (compra) R$ 3,530  (venda)
EURO   R$ 3,574  (compra) R$ 3,579   (venda)

l ALPB aprova projeto que obriga emissão de alerta de compra. Página 4

l Ministro vai a CG inaugurar equipamento em Centro de Oncologia. Página 5

l Festa de Nossa Senhora da Penha começa hoje à noite na capital. Página 6

l UFCG pode aprovar hoje adesão à greve nacional dos professores. Página 7

Sol e poucas 
nuvens

Sol e poucas 
nuvens

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

Governo vai repassar 
recursos aos estados

Após reunião em Brasília com representantes de 24 estados e do Distrito Federal, o presidente Michel Temer aceitou 
repassar R$ 5,2 bilhões do total de recursos arrecadados com as multas da repatriação de ativos no exterior.  PÁGInA 14

MULtAS dA rePAtrIAçãO

Nublado com 
chuvas ocasionais

facebook.com/uniaogovpb

os dois homens suspeitos 
da morte de Vivianny Crisley 
desembarcaram às 11h e foram 
levados à Central.  PÁGInA 3

Campanha da Polícia 
Rodoviária Federal pretende 
elevar a autoestima dos pe-
quenos pacientes.  PÁGInA 5

Cineclube da Funesc reali-
za hoje a última edição do ano 
com três documentários e um 
filme de ficção.  PÁGInA 9

Suspeitos presos
no Rio de Janeiro
chegam à capital

Policiais levam alegria 
e diversão para as
crianças do Laureano

Tintin exibe filmes 
sobre nascimento
e maternidade

Jobson Barbosa (E) e Fagner das 
Chagas (D) foram presos 2a feira

Crianças receberam brinquedos e 
carinho dos voluntários da PRF

O governador Ricardo Coutinho esteve presente na audiência com Temer; gestores se comprometeram a manter esforços para o equilíbrio das contas públicas

Solidariedade Caso Vivianny
FOtO: Seds/Secom-PB

FOtO: Valter Campanato/Agência Brasil

FOtO: Edson Matos

Começam em SP
as Paralimpíadas
escolares 2016

 

Delegação da Paraíba é 
formada por 60 atletas e a 
expectativa é de que as pri-
meiras medalhas já saiam 
hoje.  PÁGInAs 8 E 22

ALtA

06h11

18h36
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baixa

12h26 1.9m

“Cartas para Yael” é uma 
produção franco-brasileira

Crônica

William Costa 
é testemunha 
da indignação 

do poeta com a 
ingratidão do leitor 

desapegado

William Costa - jornalista
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PÁGInA 11

Ação deflagrada 
pela Polícia Federal in-
vestiga rede de distri-
buição de pornografia 
infantil. PÁGInA 8

Operação prende 
um homem na PB

PedOFILIA

Esportes
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UNInforme

ElEIÇÃO nA CâmARA InvAsÃO EstRAnhADEfEnsOR públICO

PelO fim dA viOlêNCiA CONTrA As mUlheres

O deputado Luiz Couto relacionou 
invasão da Câmara dos Deputados 
à ação orquestrada por alguns 
deputados. O parlamentar disse 
que conversou com vários colegas 
e a opinião corrente é que a en-
trada só teria acontecido graças a 
orquestração de algum ou alguns 
parlamentares da Casa. “Quando 
o índio vem a esta Casa, a primei-
ra coisa que a Polícia Legislativa 
exige é que eles entreguem todas 
as armas brancas, arco e flecha”,  
lembrou Luiz Couto.

A disputa para a presidên-
cia da Câmara Municipal de 
João Pessoa promete ser 
bastante acirrada. Durval 
Ferreira disputa mais uma 
reeleição e desta vez tem 
como adversário o expe-
riente vereador Marcus Vi-
nícius.  A preço de hoje não 
há favorito e já há quem 
fale até em um acordo, 
onde cada um dos candida-
tos assumiria a presidência 
por dois anos. 

Sete candidatos concorrem na 
formação da lista tríplice para 
o cargo de defensor público ge-
ral do Estado da Paraíba, biênio 
2016/2018. A lista será escolhi-
da pela categoria em eleição di-
reta, no pleito que será realizado 
na próxima sexta-feira (25),  na 
sede administrativa da Defenso-
ria Pública, na Avenida Monsenhor 
Walfredo Leal, 487, Tambiá, em 
João Pessoa. Todos os defensores 
da ativa estão convocados a votar 
no horário das 8 às 17 horas. 

EmpREItEIRO tuCAnO
A ex-presidente Dilmar Rousseff (PT) afirmou segunda-feira, 21, que o ex-presidente da Andrade Gu-
tierrez, Otávio Azevedo, se comportou como um agente político no processo de julgamento das contas 
da chapa que a reelegeu em 2014. Em entrevista ao portal Brasil 247, a petista disse que sua defesa 
tem indicações que Azevedo “é tucano”. Dilma considerou estranho o depoimento do executivo. 

pIb mEnOR
ARtE InClusIvA

São 16 dias de ativismo pelo 
fim da violência contra as 
mulheres, numa mobilização 
anual praticada por diversos 
segmentos da sociedade ci-
vil e poder público engajado 
em todo o mundo. Desde sua 
primeira edição, em 1991, já 
conquistou a adesão de cerca 
de 160 países. Mundialmente, 
a Campanha se inicia em 25 de 
novembro, Dia Internacional da 
Não Violência contra a Mulher, 
e vai até 10 de dezembro, o 
Dia Internacional dos Direitos 
Humanos, passando pelo 6 de 
dezembro, que é o Dia Nacional 
de Mobilização dos Homens 
pelo Fim da Violência contra as 
Mulheres. A Paraíba não poderia ficar de fora e o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado 
da Mulher e da Diversidade Humana, iniciou esta semana uma série de palestras sobre o enfrentamento 
da violência contra mulher nas cidades de Campina Grande, São Januário, Sumé, Remígio e Cabaceiras. 
É importante que homens, mulheres e a sociedade como um todo se envolvam nessa campanha. Não 
basta apenas a Lei Maria da Penha. É preciso união para que o fim da violência contra a mulher deixe de 
ser apenas uma utopia e comece a se tornar realidade. Só assim poderemos evitar, ou diminuir brusca-
mente, casos como de Vivianny (foto) e de muitas outras mulheres. 

linaldo Guedes
linaldo.guedes@gmail.com
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A Fundação Centro Integrado de 
Apoio ao Portador de Deficiência 
(Funad) e a Secretaria de Estado da 
Educação (SEE) promovem, amanhã 
e sexta-feira (25), a 5ª edição da 
Mostra de Arte Inclusiva do Estado 
da Paraíba. O evento é o resultado do 
trabalho desenvolvido pela Funad e 
instituições que atuam com pessoas 
com deficiência, tendo a arte como 
instrumento de inserção social.

 Crônica Gonzaga Rodrigues - gonzagarodrigues33@gmail.com
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sUPeriNTeNdeNTe

ediTOres seTOriAis: Geraldo varela, Carlos Cavalcanti, Alexandre 
macedo, felipe Gesteira e Denise vilar

PrOJeTO GrÁfiCO:  Ricardo Araújo, fernando maradona e Klécio bezerra

Albiege fernandes

direTOr AdmiNisTrATivO
murillo padilha Câmara neto

ediTOres AssisTeNTes: Carlos vieira, Emmanuel noronha, José napoleão 
ângelo, marcos lima e marcos pereira

direTOr de OPerACÕes
Gilson Renato

Chefe de rePOrTAGem
Conceição Coutinho

direTOr TÉCNiCO
Walter Galvão

ediTOrA AdJUNTA
Renata ferreira

Má notícia. O governo federal anunciou redução 
da projeção de crescimento do Produto Interno 
Bruto (PIB, soma das riquezas produzidas em um 
país) em 2017, de 1,6% para 1%. Para 2016, a 
projeção, que era queda de 3%, piorou, passan-
do para uma contração de 3,5% da economia. As 
informações foram divulgadas pelo secretário 
de Política Econômica do Ministério da Fazenda, 
Fábio Kanczuk. 

     No tempo de Boanerges

Boanerges Cunha era um velhão bem-hu-
morado que fazia roda no Cabo Branco, na an-
tiga sede central do clube, com portal olhando 
para a Igreja da Misericórdia. Era ele um conta-
dor de casos que retratavam ou caricaturavam 
o viver e os viventes da cidade, fraca de comér-
cio, de indústria, endinheirada apenas ao fim de 
cada mês, quando saía a folha dos funcionários. 

Contavam-se nos dedos os verdadeira-
mente ricos e os possuidores de automóveis. 
A planta das casas, mesmo nas ruas principais, 
ainda não era condicionada pela prioridade da 
garagem, compartimento que veio determinar 
a sorte de palácios ou edificações como a sede 
do Ipase, hoje uma ruína, e de ruas inteiras da 
cidade histórica. 

O humor sério de Boanerges, se assim po-
demos dizer, trazia para as bancadas do clube 
ou para o pequeno ajuntamento do hall prin-
cipal o que normalmente passava em branco 
a essa elite de cadeiras cativas. Elite, em sua 
maioria, dos chamados profissionais liberais 
ou dos bem aposentados dos institutos e dos 
cofres públicos. 

É quando alguém da roda interroga, 
olhando para os outros, a razão de tanto banco 
numa cidade sem dinheiro, onde até as igrejas 
fecham por falta de esmola. E apontava para a 
Misericórdia que o IPHAM e o poder local dei-
xavam desmoronar. 

Acabávamos de sair da Copa de 1974, a 
Holanda como favorita, mas perdendo a final 
para a Alemanha.

Apesar das limitações do crédito popular, 
a TV em cores infestava a cidade. Sinal de que a 
cidade melhorava, era o assunto. 

- E melhorou mesmo – intervém Boaner-
ges, lembrando a Copa de 1938, quando aqui 
apareceu um italiano e hospedou-se no hotel 
de Boanerges, lá na Estação, com três dúzias 
de rádios para vender, aproveitando a onda da 
Copa com o negro Leônidas a prometer gols de 
bicicleta. O milanês rodou, rodou e não encon-
trando a quem vender à vista, conseguiu pas-
sar metade dos aparelhos em seis prestações, 
obrigando-se a vir recolhê-las todo fim de mês. 
Ao fim e ao cabo terminou recolhendo todos os 
rádios, salvo o que vendeu ao advogado Osias 
Gomes e o que deixou no hotel como pagamen-
to da hospedagem. 

E vem Boanerges: “A esperteza dos italia-
nos, bicampeões naquele ano, não valeu na Pa-
raíba”.

Desaparecido há mais de três décadas, 
levou com  ele um modo de ver que a crônica 
rotineira ou mesmo o registro histórico não 
conseguem reproduzir. Por isso acolho com 
grande simpatia os livros que não se catalogam 
como literários ou históricos, simples memó-
rias, mas que nos mandam entrar e sentar nos 
escaninhos de passadas gerações.

PS: - Nesta sexta, às 17h, estarei subindo as 
escadarias do IHGP para ver e ouvir de Otávio 
Sitônio Pinto qual o segredo do seu fazer poé-
tico. É um ciclo de palestras desvelando o lado 
literário do instituto. 

Desaparecido há mais de três décadas, levou com  ele um modo de ver que a 
crônica rotineira ou mesmo o registro histórico não conseguem reproduzir”

Na última quarta-feira, dia 16, foi co-
memorado o Dia Internacional da Tole-
rância. A data foi instituída pela Unesco 
em 1995 e também, no ano seguinte, pela 
Assembleia Geral da ONU. A data tem o 
objetivo de promover o bem-estar, o pro-
gresso e a liberdade de todos os cidadãos, 
assim como fomentar a tolerância, o res-
peito, o diálogo e cooperação entre dife-
rentes culturas, religiões, povos e civili-
zações.  O Dia Internacional da Tolerância 
combate qualquer tipo de intolerância e 
preconceito, seja ele religioso, sexual, eco-
nômico ou cultural. 

Nada mais conveniente lembrar essa 
data e refletir sobre a importância dela 
existir, nestes tempos de beligerância não 
só de guerra, mas de atos, gestos e pala-
vras de cidadãos comuns de todas as par-
tes do mundo. Aqui no Brasil, mesmo, três 
fatos mostraram a que ponto pode che-
gar a intolerância política, por exemplo. 
No Rio de Janeiro, o repórter Caco Barce-
los, da Rede Globo, foi agredido com um 
cone na cabeça ao fazer uma reportagem 
sobre protesto de servidores do Estado 
na Assembleia Legislativa. No Congres-
so Nacional, manifestantes invadiram o 
plenário da Câmara dos Deputados em 
protesto contra o que eles chamaram in-
centivo do Congresso à implantação do 
comunismo no Brasil. No protesto, que-
bra-quebra das principais dependências 
da Câmara dos Deputados. 

O caso mais grave de intolerância, no 
entanto, aconteceu no Estado de Goiás. 
Um estudante de 20 anos foi morto pelo 
próprio pai na tarde dessa terça-feira 
(15), em Goiânia (GO). Após perseguir e 

atirar cinco vezes contra Guilherme Silva 
Neto, o engenheiro Alexandre José da Sil-
va Neto, de 60 anos, se debruçou sobre ele 
e atirou contra si mesmo. De acordo com 
a Polícia Civil, eles tiveram uma briga na 
manhã dessa terça por causa do envolvi-
mento de Guilherme com as ocupações 
de escolas. O pai não concordava com a 
participação do filho com movimentos 
sociais. No Facebook, Guilherme demons-
trava interesse em questões sociais, polí-
tica, debates como da cultura do estupro, 
aborto e outros. O delegado Hellyton de 
Carvalho confirmou que o motivo da dis-
cussão foi o envolvimento do jovem com 
protestos populares.

A que ponto chegamos? Aonde essa 
intolerância política vai levar? É fato que 
a pluralidade cultural, religiosa, de pen-
samentos e ações devem ser preservadas. 
Mas há que se esperar também uma maior 
compreensão das pessoas em respeitar 
os diferentes modos de viver de cada ci-
dadão. Não precisamos aceitar ideias ou 
doutrinas alheias ao que pensamos. Mas 
o respeito é fundamental para evitar atos 
de barbárie como os ocorridos esta últi-
ma semana no Brasil e relatados acima. 
Ao determinar um Dia Internacional para 
a Tolerância, a ONU reafirma a “fé nos Di-
reitos Humanos fundamentais” e ainda 
na dignidade e valor da pessoa humana, 
além de poupar sucessivas gerações das 
guerras por questões culturais, para tan-
to devendo ser incentivada a prática da 
tolerância, a convivência pacífica entre 
os povos vizinhos. Afinal, lembremos: To-
das as pessoas têm direito à liberdade de 
pensamento, consciência e religião.

Tolerância não pode ter apenas um dia
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Investigadores dos EUA buscam 
parceria com a Polícia da Paraíba

A Secretaria de Estado 
da Segurança e da Defesa 
Social (SEDS), por meio da 
Delegacia Geral de Polícia 
Civil da Paraíba, recebeu, 
na tarde dessa terça-feira 
(22), a visita de represen-
tantes da Embaixada dos 
Estados Unidos no Brasil. 
O encontro foi solicitado 
pelo escritório de seguran-
ça Force Protection Deta-
chment.

Os investigadores es-
peciais Jean Paraski e Gary 
McKay foram recebidos 
pelo delegado geral da Po-
lícia Civil, João Alves, e pelo 
delegado geral adjunto da 
Polícia Civil, Isaias Gual-
berto. Também participa-
ram do encontro o assessor 
jurídico da Delegacia Geral, 
delegado Erilberto Maciel, 
e o assessor administrativo 
da Delegacia Geral da Polí-
cia Civil, delegado Antônio 
Brayner.

A missão dos repre-
sentantes da Embaixada 
Americana foi conhecer um 

pouco da atuação da Polí-
cia Civil da Paraíba, deba-
ter sobre assuntos de segu-
rança pública e buscar uma 
parceria durante as futuras 
visitas diplomáticas a João 
Pessoa, que estão progra-
madas para acontecer no 
início de 2017. Ao final 
da visita, eles entregaram 
uma lembrança do Consu-
lado Americano ao delega-
do geral da PC, João Alves.

A Delegacia Geral da 
Polícia Civil se colocou à 
disposição da Embaixa-
da. “Os nossos policiais 
civis estão capacitados e 
preparados para atuar em 
qualquer esquema de se-
gurança. Convidamos os re-
presentantes da Embaixada 
Americana para conhecer a 
nossa estrutura na Acade-
mia de Polícia Civil (Acade-
pol), que conta com equi-
pamentos de ponta para o 
treinamento do nosso efe-
tivo. Na unidade de ensino, 
considerada uma das mais 
modernas do País, os nos-
sos policiais também rece-
bem cursos que ajudam no 
desempenho das suas ati-
vidades”, disse o delegado 
geral, João Alves. 

Agentes da Embaixada 
Americana vieram conhecer 
o trabalho da Polícia Civil

Do portal ClickPB

O deputado estadual Raoni 
Mendes (DEM) revelou, nessa terça-
feira (22), que acionou o Ministério 
Público Federal (MPF) para incluir 
mais provas junto ao processo que 
investiga as obras do Novo Parque 
da Lagoa. Segundo Raoni, a atitude 
foi tomada após ser surpreendido 
por uma foto de uma notícia di-
vulgada pela imprensa pessoense, 
de um homem sendo resgatado 
por dois bombeiros, onde os três 
estavam com a água na altura da 

cintura na área central da Lagoa. O 
deputado afirma que a foto deixa 
“mais claro” que houve desvio 
dos R$ 10 milhões comprovados 
pela Controladoria Geral da União 
(CGU). 

De acordo com o parlamentar, 
a Prefeitura Municipal de João Pes-
soa (PMJP) afirma que a lagoa do 
Parque Solon de Lucena após a re-
tirada de mais de 200 mil toneladas 
de sedimento, ficou com 3,5 met-
ros de profundidade.  “Como é que 
pode, após a retirada de todo esse 
material e em menos de dois anos 

o assoreamento da área central da 
Lagoa ao ponto de uma pessoa se 
encontrar em pé e com água a altu-
ra da cintura”, questionou Raoni. 

O Democrata disse que a notí-
cia e a foto foram enviadas para 
o MPF para reforçar um material 
que já está correndo na instituição 
e informou ainda, que foi pedido 
urgência na resolução do proble-
ma. “Os criminosos que desviaram 
esse dinheiro precisam estar por 
trás das grades, não dá mais para 
conviver com algo tão nítido”, fi-
nalizou o deputado. 

Raoni aciona MPF para investigar a Lagoa
PROFUNDIDADE SOB SUSPEIÇÃO

Os servidores da Saúde 
protestaram na manhã des-
sa terça-feira, 22, no Gabi-
nete do Prefeito de Campina 
Grande, contra os atrasos 
salariais que estão sendo 
impostos à categoria desde 
o início de 2016. Segundo o 
vice-presidente do Sindicato 
dos Trabalhadores Munici-
pais do Agreste da Borbore-
ma (Sintab), Giovane Freire, 
os atrasos afetam as cate-
gorias de odontólogos, as-
sistentes sociais, enfermei-
ros, psicólogos, agentes de 
saúde, médicos e fisiotera-
peutas. Na manhã de ontem 
dezenas de profissionais 
demonstraram sua insatis-
fação com o que consideram 
descaso do prefeito Romero 
Rodrigues. “Até o momento, 
a Prefeitura não deu infor-
mação sobre quando irá pa-
gar os servidores da Saúde”, 
disse o sindicalista. 

Os manifestantes relata-
ram também o descaso com 
o qual o setor vem sendo tra-
tado pela Prefeitura. Eles se 
queixaram do sucateamento 
de equipamentos hospitala-
res, exames sem marcação, 
o mesmo ocorrendo com as 
consultas; falta de medica-
mentos e precarização do 
serviço de saúde do Municí-
pio de Campina Grande. 

A manifestação dessa 
terça-feira marcou também 
a defesa da saúde pública 
gratuita e universal, amea-
çada pela PEC 55/241, que 
planeja congelar por 20 anos 
os investimentos no setor. 
Franklin  Barbosa, diretor do 
Sintab, disse que “a Prefeitu-
ra já se adiantou no tempo e 
aprovou sua própria PEC”;

Reforma tributária 
O vice-presidente do 

Sintab Giovanni Freire lem-

brou a venda da folha de 
pagamento dos servidores 
pela prefeitura ao Bradesco, 
garantindo um dinheiro ex-
tra nos cofres do município e 
mesmo assim o Prefeito vem 
alegando falta de verba. O 
vereador Napoleão Maraca-
já (PCdoB),  esteve presente 
ao protesto dessa terça-feira 
no Gabinete do Prefeito e fez 
um alerta sobre a proposta 
de reforma do Código Tribu-
tário em tramitação na Câ-
mara de Vereadores. 

Napoleão afirmou que o 
prefeito planeja aumentar os 
impostos municipais e criti-
cou a falta de transparência 
do gestor municipal campi-
nense, ao esconder dos elei-
tores essa informação.  

Para esta quinta-feira,  
24, a partir das 8h,  está pro-
gramado novo ato público, 
desta vez em frente à Secre-
taria de Saúde, localizada  na 
Av. Assis Chateaubriand. O 
evento está sendo organiza-
do pela  Associação dos Pro-
fissionais de Enfermagem 
(Aspen).

PMCG
A Prefeitura de Campi-

na Grande informa que fi-
nalizou nessa terça-feira 
(22) o pagamento dos 
servidores da Secretaria 
Municipal de Saúde que re-
cebem acima de R$2.400. 
Apesar dos constantes 
atrasos de repasses do 
Ministério da Saúde, como 
também das contraparti-
das da UPA, SAMU 192 e 
Farmácia Básica por parte 
do Governo do Estado, 
mais uma vez, a Prefeitura 
conseguiu quitar a folha 
dos trabalhadores efetivos 
da Saúde, com aporte de 
recursos próprios para o 
Fundo Municipal de Saúde.

Servidores municipais 
protestam contra atraso

EM CAMPINA GRANDE

Planejamento estratégico chega ao Sertão 

BB caminha para a privatização, diz Jeová 

As quinta e sexta consul-
tas públicas do ‘Planejamen-
to Estratégico do Ministério 
Público da Paraíba (MPPB) 
– 2017-2021’ acontecem nos 
municípios de Cajazeiras e Ca-
tolé do Rocha, respectivamen-
te, nesta quarta (23) e quinta-
-feira (24). Os eventos, com 
início às 14h, estão sendo re-
alizados pelo MPPB por meio 
da Secretaria de Planejamento 
e Gestão (Seplag), que, nessa 
segunda-feira (21), anunciou o 
adiamento da consulta pública 
na cidade de Sousa para o dia 
31 de janeiro do ano que vem, 
acrescentando outros dois 
eventos: em Piancó, no dia 1º 

de fevereiro, e Conceição, no 
dia 2 de fevereiro de 2017.

Os encontros integram 
a segunda etapa do processo 
de elaboração do Planejamen-
to Estratégico da instituição. 
Em Cajazeiras, a reunião da 
consulta pública ocorrerá no 
auditório do Campus do Insti-
tuto Federal da Paraíba (IFPB), 
à Rua José Antônio da Silva, 
300, Bairro Jardim Oásis. Já em 
Catolé do Rocha, o evento está 
marcado para o auditório do 
Campus da Universidade Es-
tadual da Paraíba (UEPB), no 
Sítio Cajueiro.

Com cerca de 62 mil ha-
bitantes e distante a 468 qui-

lômetros de João Pessoa, Caja-
zeiras está localizada na região 
do Sertão paraibano. Também 
no Alto Sertão, Catolé do Rocha 
registra por volta de 30 mil ha-
bitantes e situa-se a 411 quilô-
metros da capital.

Até o momento, a Seplag 
já realizou quatro reuniões de 
consulta pública: em Itabaiana, 
no último dia 8; Mamangua-
pe, no dia 10; Monteiro, no dia 
16; e Aroeiras, no dia 17. Para 
cada evento, são convidados 
representantes de órgãos e 
entidades representativas da 
sociedade local, que decidem 
quais os temas são prioritários 
para as suas regiões e que gos-

tariam vê-los no Planejamento 
Estratégico do MPPB em 2017.

Na primeira etapa do 
processo de elaboração do 
‘Planejamento Estratégico do 
Ministério Público da Paraíba 
(MPPB) – 2017-2021’ foram 
apresentados 77 temas pe-
los membros da instituição 
(procuradores e promotores 
de Justiça) como propostas 
prioritárias para o Plano Ge-
ral de Atuação do MPPB em 
2017. Desses 77, os 15 mais 
votados estão sendo levados 
para as consultas públicas, 
onde os representantes da 
sociedade votam em até dez 
desses 15 temas.

 O fechamento de agên-
cias do Banco do Brasil em 
todo o País, inclusive na Para-
íba, o estimulo ao programa 
de demissão voluntária nada 
mais é, na opinião do depu-
tado estadual Jeová Campos 
(PSB), uma estratégia para 
enfraquecer a instituição fi-
nanceira a fim de promover 
sua privatização. “Os inte-
grantes deste governo, que 
têm um claro compromisso 
com o empresariado e ban-
queiros, anunciaram essa re-
estruturação que vai fechar 
470 agências no País, desem-
pregar funcionários, precari-
zar serviços e reduzir o aces-
so dos brasileiros ao crédito, 

com vistas a privatização do 
BB que é um patrimônio na-
cional e que, infelizmente, 
caminha para a privatização 
que beneficiará os banquei-
ros e prejudicará os clientes”, 
ressalta o parlamentar. 

“Só tenho a lamentar 
profundamente o desmonte 
do Banco do Brasil propos-
to por esse governo golpista, 
que tem interesse apenas em 
beneficiar o grande capital, 
porque essa reestruturação, 
além de precarizar os servi-
ços, provocará um impacto 
no acesso ao crédito no país”, 
disse o deputado. Ele lem-
brou que dados do Sindicato 
dos Bancários de São Pau-

lo mostram que somente os 
bancos públicos aumentaram 
o crédito de 38% para 57%, 
entre os anos de 2008 a 2016, 
enquanto os bancos privados 
tiveram redução de 5% nos 
últimos dois anos. 

“Atualmente, o Banco do 
Brasil é responsável por 61% 
do crédito agrícola e com es-
sas mudanças propostas ago-
ra, como ficará o acesso a esse 
crédito? Claro que menor e 
numa provável privatização 
a mercê dos banqueiros que 
já cobram taxas e juros exor-
bitantes e que, com a privati-
zação do BB, adotarão taxas 
ainda maiores e ao seu bel 
prazer”, destacou o deputado, 

lembrando que o BB é hoje o 
segundo banco no mercado 
de crédito imobiliário, com 
8,63% do total, perdendo ape-
nas para a Caixa, que respon-
de por 51,72% deste mercado.

“Uma empresa secular, 
com mais de 110 mil traba-
lhadores, com uma cultura 
corporativa forte e que pre-
cisava ser valorizada, e não 
‘quebrada’ como estão pro-
pondo, com um corpo geren-
cial e funcional da melhor 
qualidade, que sempre contri-
buiu para o desenvolvimento 
do Brasil, não merece passar 
por esse desmonte proposto 
pelo governo Michel Temer”, 
finaliza Jeová.

CAJAZEIRAS E CATOLÉ DO ROCHA

FECHAMENTO DE AGÊNCIAS

Deputado questiona como a PMJP divulga que a profundidade da Lagoa é de 3,5m e um homem foi visto com água na cintura

FOTO: Divulgação/ALPB
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Políticas

AL aprova projeto que obriga 
emissão de alerta de compras

A Assembleia Legisla-
tiva da Paraíba, através da 
Comissão de Direitos Hu-
manos e Minorias, aprovou 
nessa terça-feira (22) o pro-
jeto que obriga as empresas 
a emitirem alerta de com-
pras aos consumidores.

O Projeto de Lei 
924/16 obriga as institui-
ções financeiras e opera-
doras de cartões de crédito 
a disponibilizar serviços 
de alerta de compras. A 
autoria da matéria é do 
presidente da Assembleia, 
deputado Adriano Galdino 
(PSB). O Projeto 787/16, 
também de Adriano Galdi-
no, proíbe o uso de emba-
lagens de bebidas em latas 
e garrafas e copos de vidro 
para que não haja nenhum 
desastre em eventos.

O presidente da comis-
são, Frei Anastácio (PT), 
destacou que a comissão 
tem conseguido cumprir 
com a apreciação de to-
dos os projetos em pauta 
e aprovando matérias de 
extrema importância para 
os paraibanos. “A Comissão 
de Direitos Humanos e Mi-
norias está em dia com as 
matérias, aprovamos hoje 
25 projetos”, ressaltou.

O parlamentar tam-
bém destacou a matéria 
apresentada pelo deputado 

Nabor Wanderlei (PMDB), 
que visa disponibilizar 
exemplares do Estatuto da 
Criança e do Adolescente 
nas escolas públicas e pri-
vadas em do o Estado da 
Paraíba. “No âmbito da Co-
missão de Direitos Huma-
nos acho muito importante 
que as crianças tomem co-
nhecimento de seus direi-
tos”, afirmou.

A reunião ordinária con-
tou ainda com a presença dos 
deputados João Gonçalves 
(PDT), Jutay Meneses (PRB), 
e Raniery Paulino (PMDB). 

 
Sessão Ordinária
Durante a 70ª Sessão 

Ordinária, os deputados 
aprovaram por maioria o 
Projeto de Lei 990/2016, 
de autoria do Governo do 
Estado, que altera as Leis nº 
6.379, que trata do Imposto 
sobre Operações Relativas à 
Circulação de Mercadorias e 
sobre Prestações de Servi-
ços de Transporte Interes-
tadual e Intermunicipal e 
de Comunicação (ICMS); nº 
7.131, que trata do Imposto 
sobre a Propriedade de Veí-
culos Automotores (IPVA); 
nº 7.611, que institui o Fun-
do de Combate a Erradica-
ção da Pobreza no Estado 
da Paraíba (Funcep-PB); e 
10.094, que dispõe sobre o 
Ordenamento Processual 
Tributário, o Processo Ad-
ministrativo Tributário, 
bem como, sobre a Adminis-
tração Tributária.

Operadoras de cartões de 
crédito terão que avisar seus 
clientes a cada compra feita

A Comissão de Constituição e 
Justiça (CCJ) da Assembleia Legisla-
tiva aprovou, nessa terça-feira (22), 
20 matérias. A reunião ocorreu no 
miniplenário Judivan Cabral e con-
tou com a presença dos deputados 
Estela Bezerra (PSB), Janduhy Car-
neiro (PTN), Camila Toscano (PSDB), 
Gervásio Maia (PSB), Hervázio Be-
zerra (PSB) e Jeová Campos (PSB).

A presidente da CCJ, Estela Be-
zerra, destacou a celeridade com 
que as pautas têm sido apreciadas 

pelos deputados da comissão. “Te-
mos cumprido a pauta e termina-
remos o ano com toda a pauta ze-
rada e farei em breve um balanço 
tanto quantitativo quanto qualita-
tivo do trabalho. Estou extrema-
mente satisfeita com a nossa pro-
dutividade e com a harmonia que 
se estabeleceu na comissão mais 
importante da Casa”, comentou.

Estela ressalta a aprovação da 
Medalha de Honra ao Mérito Zil-
da Arns, à doutora Adriana Melo, 

pela descoberta do vírus causador 
da microcefalia, em uma propo-
situra do deputado Dinaldinho 
Wanderley (PSDB).

Outro destaque foi o Proje-
to 1.028/16, do deputado Anísio 
Maia (PT), que dispõe sobre a obri-
gatoriedade de afixação de cartaz 
em estabelecimentos comerciais e 
órgãos públicos, informando que 
a Lei Estadual 7.309/2003 proíbe 
e pune atos de discriminação em 
virtude de orientação sexual.

Comissão de Constituição e Justiça aprova 20 matérias 

FOTO: Divulgação/ALPB

Outro projeto aprovado, também do presidente Adriano Galdino, proíbe uso de embalagens de bebidas em metal e vidro nos eventos

O deputado estadual Frei Anas-
tácio (PT), disse ontem (22), que a 
Comissão dos Direitos Humanos da 
Assembleia Legislativa da Paraíba 
participou, na segunda-feira (21), da 
consulta pública sobre o programa do 
Governo Federal Bolsa Família, no au-
ditório do Ministério Público Estadual, 
para discutir o desligamento de várias 
famílias do programa no Estado.

Segundo a pauta montada pelo 
Ministério Público Federal, várias fa-
mílias e entidades reclamam que estão 
sendo desligadas do programa sem 
motivo aparente. “Como presidente 
da Comissão dos Direitos Humanos 
da Assembleia tenho a obrigação de 
acompanhar esse debate, porque en-
tendo que esse programa precisa ser 
continuado e mais ainda, ampliado, 
mas que não é o que estamos vendo. 
Se alguém estiver no programa ilegal-
mente deve ser desligado, mas não 
iremos permitir que sejam cometidas 
injustiças com quem precisa do Bolsa 
Família”, destacou o parlamentar.

Além de Frei Anastácio, estiveram 
presentes na reunião, os procuradores 
Diana Freitas de Andrade e José Go-
doy e representantes das entidades 
como a OAB-PB, Conselho Estadual 
de Segurança Alimentar e Nutricional 
da Paraíba (Consea-PB), Conselho Es-
tadual de Direitos Humanos Estadual 
(CEDH-PB), Secretaria de Desenvolvi-
mento Humano do Estado (SEDH-PB), 
Prefeituras, Conselhos Tutelares, Co-
missão Pastoral da Terra (CPT), Caixa 
Economica, movimentos sociais e co-
munidades beneficiadas com o Pro-
grama Bolsa Família.

Todos que participaram da con-
sulta, manifestaram preocupação com 
os cortes de pessoas beneficiadas pelo 
Programa Bolsa Família no Estado. 
Após receber a representação, o MPF 

instaurou o Procedimento Prepara-
tório para apurar as exclusões de be-
neficiários que estão em situação de 
vulnerabilidade social e a inexistência 
de novos cadastramentos, que vêm 
resultando num número significati-
vamente menor de pessoas atendidas 
pelo Bolsa Família, segundo o Consea.

“É importante reconhecer que 
esse programa dá dignidade para as 
pessoas em situação de vulnerabili-
dade econômica e social. O Governo 
Federal tem a obrigação de manter 
programas sociais que melhorem a 
condição de vida das pessoas humil-
des”, ressaltou Frei Anastácio.

 
Assentamento Dona Antônia 
Frei Anastácio também apresen-

tou voto de aplauso pelo aniversário 
de 21 anos do assentamento Dona An-
tônia, no município do Conde. Segun-
do o parlamentar, esse assentamento 
foi de muita luta, já que dias após a 
ocupação das terras, a Justiça mandou 
prender o deputado, que na época 
era da Comissão Pastoral da Terra.

No dia 20, foi realizada uma mis-
sa de ações de graça pelo aniversário 
do assentamento, com a presença de 
muitas famílias e da Comissão Pasto-
ral da Terra (CPT). Frei Anastácio co-
mentou que o dia era especial já que 
se comemora, além do aniversário do 
assentamento, o dia de Cristo Rei e 
o Dia da Consciência Negra. Além da 
missa, os assentados elaboraram uma 
programação com danças folclóricas e 
um almoço comunitário. “Foi um dia 
de comemoração, mas também pre-
cisamos refletir, pois há ainda muito 
preconceito racial, preconceito com os 
assentamentos e nós temos um longo 
caminho para encontrar a igualdade e 
o respeito”, frisou o Frei.

Deputado participa de debate 
sobre redução de beneficiários

PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA

O vereador Zezinho Bota-
fogo (PSB) voltou a defender 
em tribuna o Projeto de Lei 
(PL) 1.602/1026, de sua auto-
ria, que recebeu aprovação no 
último dia 17. A matéria libera 
a comercialização e o consumo 
de cerveja durante eventos es-
portivos em estádios de fute-
bol da capital. O parlamentar 
discursou na sessão ordinária 
dessa terça-feira (22), na Câ-
mara Municipal de João Pessoa 
(CMJP), em função do discurso 
contrário à aprovação da ma-
téria, proferido por alguns de 
seus pares. 

Segundo Zezinho Botafo-
go, alguns vereadores da CMJP 

que aprovaram sua matéria se 
posicionaram contra o PL após 
a aprovação em Plenário pelos 
parlamentares da Casa. 

“Somos representantes do 
povo. Tenho uma convivência 
muito forte e uma militância 
substancial no futebol da cida-
de, e esse PL reflete o pedido de 
muitos cidadãos. Mesmo tendo 
parado de ingerir bebida alcoó-
lica há 10 anos, venho pra cá 
de consciência tranquila e com 
muita autonomia para defender 
esse projeto, pois sou um dos 
que zelam por isso. Critico o fato 
de alguns parlamentares aceita-
rem parecer oral na votação de 
determinados projetos e de não 

haver reuniões das comissões 
na CMJP”, comentou o vereador.

Colega arrependida
A vereadora Eliza Virgínia 

(PSDB) se posicionou contra a 
norma. “Gostaria de demons-
trar insatisfação até comigo 
mesma. Temos que ser humil-
des para reconhecer alguns 
erros. Tive dificuldade de en-
tender e acompanhar o que 
estava acontecendo na hora 
da votação que liberou as be-
bidas alcoólicas nos estádios. 
Sou contra essa lei, e peço des-
culpas à sociedade pessoense 
por deixar isso passar batido”, 
revelou.

A vereadora Sandra 
Marrocos (PSB) usou a tri-
buna da Câmara Municipal 
de João Pessoa (CMJP), na 
sessão ordinária dessa ter-
ça-feira (22), para celebrar 
os 10 anos da Lei Maria da 
Penha. A parlamentar afir-
mou que a norma é uma lei 
ousada, mas que a luta pelo 
combate à violência contra 
as mulheres tem que conti-
nuar, sem que nenhum di-
reito retroceda.

“Neste ano em que 
completamos 10 anos da 
Lei Maria da Penha, vimos 

uma série de retrocessos, 
como a extinção da Secre-
taria das Mulheres e da Ne-
gritude, feita por esse Go-
verno Federal golpista, que 
não me representa, nem 
representa a maioria da 
população que não votou 
nessa proposta de governo”, 
enfatizou.

A parlamentar desta-
cou os avanços obtidos com 
os 10 anos da norma. “A Lei 
Maria da Penha virou uma 
das leis mais ousadas e em-
poderadoras, que tirou a 
violência contra a mulher 

de dentro de casa. Deixou 
de ser aquela história de 
que ‘em briga de marido e 
mulher, não se mete a co-
lher’. Metemos o faqueiro 
inteiro”, enfatizou.

De acordo com Sandra 
Marrocos, apesar do suces-
so da lei, o feminicídio de 
mulheres negras aumentou 
54% nos últimos dez anos. 
“A mulher negra tem um 
recorte muito mais especí-
fico. Nós, mulheres negras, 
sofremos com muito mais 
frequência a violência de 
raça”, destacou.

Vereador pede mais atenção à 
liberação da venda de cerveja

Sandra Marrocos celebra dez 
anos da Lei Maria da Penha

BEBIDA NOS ESTÁDIOS

EM DEFESA DA MULHER



Acusados de assassinar 
Vivianny Crisley 
chegam a João Pessoa
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Objetivo é levantar a 
autoestima das crianças 
internadas no hospital

PRF realiza campanha no Laureano
PoliCiAis ContrA o CânCer infAntil

“Policiais Contra o Cân-
cer Infantil”. Este é o título da 
campanha que a Polícia Ro-
doviária Federal da Paraíba 
deflagrou ontem pela primei-
ra vez na ala de pediatria do 
Hospital Napoleão Laureano, 
com o objetivo de levantar a 
autoestima das crianças com 
câncer. Segundo o assessor 
de Comunicação na institui-
ção, Eder Rommel, “nossa 
finalidade foi trazer alegria 
para as crianças em trata-
mento e também auxiliar no 
processo curativo delas”. Du-
rante o primeiro dia da cam-
panha que se estenderá até o 
dia 27, os policiais serviram 
lanches e entregaram brin-
quedos para a garotada. 

Um fato interessante 
nesta campanha é que vários 
policiais rasparam os cabe-
los com máquina zero para 
que as crianças que perdem 
os cabelos durante o trata-
mento com quimioterapia 
se sentissem parecidas com 
eles. “Esse gesto foi para que 
as crianças se espelhassem 
nos policiais, ou seja, foi uma 
forma legal que encontramos 
para que elas elevassem a au-
toestima vendo os policiais 

foto: Edson Matos

Durante o primeiro dia da campanha, que vai até o dia 27, os policiais serviram lanches e entregaram brinquedos para a garotada

Ministro vai inaugurar acelerador 
linear de hospital em Campina

José Alves
zavieira2@gmail.com

O ministro da Saúde, 
Ricardo Barros, estará em 
Campina Grande na tarde da 
próxima segunda-feira, 28, 
para inaugurar o segundo ace-
lerador linear do Centro de 
Oncologia do Hospital da FAP 
(Fundação Assistencial da Pa-
raíba). O equipamento foi doa-
do pelo Governo Federal à ins-
tituição, que atende em média 
a 100 portadores de câncer 
por mês em tratamento de ra-
dioterapia. O novo acelerador 
representa um investimento 
aproximado de R$ 9 milhões, 
incluindo o equipamento, 
acessórios e sua estrutura de 

funcionamento com uma cen-
tral de comando totalmente 
informatizada.     

O segundo acelerador 
linear do hospital da FAP é 
um dos 80 que foram des-
tinados pelo Ministério da  
Saúde para diversas cidades 
brasileiras, segundo explicou 
Helder Macedo, presidente 
da Fundação Assistencial da 
Paraíba. Campina Grande, 
além de ser uma das poucas 
cidades do Nordeste a ser 
contemplada, será a primeira 
a inaugurar o equipamento 
neste dia 28. 

O gerente de Relações 
Institucionais do Hospital, 
Paulo Marcelo Meira, ressal-
tou que, com o segundo ace-

lerador linear serão reduzi-
das substancialmente as filas 
de espera para o tratamento 
de radioterapia dos porta-
dores de câncer. Segundo 
ele, dos atuais 100 pacientes 
que são tratados com o pri-
meiro acelerador adquirido 
há mais de 10 anos, o aten-
dimento será ampliado para 
200 pessoas assistidas com o 
tratamento radioterápico. 

Ainda de acordo com 
Paulo Marcelo, o acelerador 
é um equipamento mais mo-
derno e representa maior 
precisão e mais possibilida-
de de recuperação. Em 2015 
foram feitas no Centro de On-
cologia do Hospital da FAP  
21.950 sessões de radiote-

rapia. De janeiro a novembro 
de 2016 esse número foi tri-
plicado para 65.709 sessões. 

Dados do Observatório 
de Oncologia (um institu-
to independente) projetam  
que 1.040 paraibanos con-
trairão câncer de próstata  
até 2017; e cerca de 800 
mulheres serão acometidas 
de câncer de mama.” Daí a  
necessidade da prevenção 
para detecção precoce do 
câncer de mama e do cân-
cer de próstata, os que re-
gistram maior incidência”, 
disse Paulo Marcelo, des-
tacando a importância das 
campanhas “Outubro Rosa” 
para as mulheres; e “Novem-
bro Azul” para os homens.

Chico José 
chicodocrato@gmail.com

de cabelos raspados”, disse 
Rommel. Na oportunidade, as 
crianças foram levadas para 
um passeio nas imediações 
do Laureano com o apoio de 
batedores da PRF e de poli-
ciais do Corpo de Bombeiros 
da Paraíba.

Rommel informou que 

24 estados deflagraram a 
campanha “Policiais Contra o 
Câncer” no dia de ontem, para 
elevar a autoestima de crian-
ças em tratamento de câncer. 
Os garotos com câncer rece-
beram além de brinquedos, 
roupas, fraldas descartáveis 
e leite, dentre outros itens. 

Todos doados pelos próprios 
policiais e parceiros de acor-
do com a demanda da entida-
de beneficiada. 

A campanha “Policiais 
Contra o Câncer Infantil” se 
iniciou em 2014 em Goiânia, 
obtendo apoio de centenas 
de policiais. Alguns meses 

depois, a ação foi realizada 
em Itabuna, na Bahia. No ano 
de 2015, a campanha cresceu 
bastante, alcançando 13 es-
tados. Este ano, a cidade de 
João Pessoa foi incluída na 
campanha que também acon-
tece simultaneamente em 24 
estados do Brasil.

Exemplo
Para o diretor-geral do 

Hospital Napoleão Laurea-
no, Ivo Sérgio Borges da 
Fonseca, essa campanha 
mostra a sensibilidade da 
Polícia Rodoviária Federal 
com as crianças acometi-
das com câncer e deveria 
servir de exemplo para ou-
tras instituições. “Já temos 
parceria com a OAB-PB, 
com o Governo do Estado, 
com a Defensoria Pública 
do Estado e também com o 
Ministério Público”.

Ivo Borges disse ainda 
que o Hospital Laureano 
está passando por uma sé-
rie de restrições em razão 
da escassez de recursos fe-
derais. “Ainda estamos tra-
balhando com recursos do 
ano de 2014 e desde então 
tivemos uma série de au-
mentos de despesas, com 
medicamentos, salário de 
pessoal e energia. Então, 
doações como essa da PRF 
são sempre bem-vindas 
uma vez que o Hospital 
Laureano vive uma verda-
deira corrida de obstáculos. 
Mesmo assim vamos sobre-
vivendo com dificuldade e 
muito amor a esta causa”, 
afirmou o diretor-geral do 
hospital, explicando que o 
Laureano atende uma mé-
dia de 5 mil pessoas por 
mês. Já a ala de pediatria 
atende cerca de 90 crianças 
e adolescentes por mês.

Atendendo a uma solicitação 
da Presidência do Tribunal de Jus-
tiça do Estado da Paraíba (TJPB), 
portaria da Procuradoria Geral de 
Justiça (PGJ) do Ministério Público 
da Paraíba (MPPB) está designan-
do dez promotores de Justiça para, 
em caráter excepcional, atuarem 
em regime de mutirão na ‘VI Fase 
da Campanha Justiça Pela Paz em 
Casa – Nossa Justa Causa’, promovi-
da pelo Conselho Nacional de Jus-
tiça (CNJ) em parceria com o TJPB, 
em regime de jurisdição conjunta 
no Juizado da Violência Doméstica 
e Familiar Contra a Mulher.

João Pessoa e Campina
Para o mutirão, que acontece 

em João Pessoa e Campina Grande, 
no período de 28 de novembro a 2 
de dezembro, foram designados 
os promotores de Justiça Alcides 
Leite Amorim, Arlindo Almeida da 
Silva, Carolina Soares Honorato de 
Macedo, Dulcerita Soares Alves de 
Carvalho, Herbert Vitório Serafim 
de Carvalho, Luciara Lima Simeão 
Moura. Otacílio Marcus Machado 
Cordeiro, Rosane Maria Araújo e 
Oliveira, Rogério Rodrigues Lucas 
de Oliveira e Sandremary Vieira de 
Melo Agra Duarte.

Promotores participam de mutirão
JUstiÇA PelA PAZ

O programa rodoviário 
da Paraíba foi um dos temas 
discutidos ontem na abertura 
do 20º Congresso Federati-
vo Interestadual Sindical da 
Federação Sindical dos Ser-
vidores dos Departamentos 
de Estradas de Rodagem do 
Brasil (Fasderbra), que tem 
como tema “Crise: A Realida-
de Política Atual”. O evento foi 
realizado no auditório do Ho-
tel Caiçara, em João Pessoa, e 
contou com a presença de re-
presentantes do Brasil, da Ar-
gentina, do Chile e do Uruguai.

A abertura do evento 
foi feita pelo presidente da 
Fasderbra, Adolfo Garrido, 
que na oportunidade agrade-
ceu o apoio do Sindicato dos 
Servidores do DER da Paraí-
ba e das demais entidades 
envolvidas com a realização 
do encontro. Agradeceu tam-
bém a presença do diretor do 
Ministério do Trabalho, Luiz 
Carlos Barbosa, representan-
do o ministro Nogueira.

A primeira palestra do 
evento foi feita pelo diretor 
superintendente do Depar-
tamento de Estradas de Ro-
dagem da Paraíba, Carlos 
Pereira de Carvalho e Silva, 
abordando o tema: DER/PB 
- Momento Atual. Em sua ex-
planação, mostrou aos parti-
cipantes oriundos de todos os 
estados do Brasil e dos países 
Argentina, Uruguai e Chile a 
importância do potencial tu-
rístico do nosso Estado, es-
pecialmente quanto as mais 
belas praias do Nordeste.

Logo após, Carlos Perei-
ra fez um histórico do nosso 
patrimônio rodoviário, com 

a construção das primeiras 
rodovias asfaltadas, especial-
mente a BR-230, que nasce 
em Cabedelo e vai até a fron-
teira do Brasil com o Peru, 
conhecida como a Transa-
mazônica. Após vários anos, 
a Paraíba foi beneficiada com 
milhares de quilômetros de 
rodovias asfaltadas, do Lito-
ral ao Sertão, sendo funda-
mental para o desenvolvi-
mento do Estado.

Ao falar da gestão do 
atual governo, iniciado em 
2011, o dirigente do DER dis-
se que está sendo o período 
que mais se construiu e res-
taurou rodovias, com núme-
ros que proporcionalmente 
impressionam os índices em 
relação aos maiores estados 
do País. Na sua apresentação 
mostrou toda a evolução da 
pavimentação, restauração e 
implantação de novas rodo-
vias no primeiro e no segun-
do governo de Ricardo Cou-
tinho, lembrando que já são 
2.018 km, com investimento 
de R$ 1,284 bilhão.

Destacou, também, que 
o governador Ricardo Couti-
nho, ao iniciar o seu primei-
ro mandato, fez questão de 
ter como objetivo, além da 
recuperação e ampliação de 
toda a malha rodoviária es-
tadual, não deixar nenhuma 
cidade da Paraíba sem aces-
so pavimentado. Das 54 que 
existiam, 43 já foram inaugu-
radas pelo Governo do Esta-
do, três foram pavimentadas 
pelo DNIT e oito estão em 
fase de acabamento, deven-
do estar concluídas até mar-
ço do próximo ano.

Programa rodoviário é 
debatido em congresso

DA PArAÍBA

A ‘VI Fase da 
Campanha Justiça 
Pela Paz em Casa – 
Nossa Justa Causa’ é 
promovida pelo 
Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ) em 
parceria com o TJPB
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Acusados de assassinar Vivianny  
Crisley chegam a João Pessoa
Jobson da Silva Júnior e 
Fagner das Chagas estão 
na Central de Polícia

Os dois suspeitos de as-
sassinar a jovem Vivianny 
Crisley, presos no Estado do 
Rio de Janeiro, chegaram on-
tem a João Pessoa por volta 
das 11h15. Eles desembar-
caram no Aeroporto Castro 
Pinto, em Bayeux.

Jobson Barbosa da Silva 
Júnior e Fagner das Chagas 
Silva foram levados direta-
mente para a Central de Po-
lícia, escoltados por policiais 
civis da Paraíba que partici-
param da execução do man-
dado de prisão e por policiais 
do Rio de Janeiro.

De acordo com a Polícia 
Civil, “algumas diligências 
estão pendentes e eles vão 
ser apresentados no momen-
to oportuno”. Os dois acusa-
dos estão com um mandado 
de prisão temporário de 30 

dias, que é o período para 
conclusão do inquérito.

Ainda não foi marcada 
nenhuma coletiva de impren-
sa para apresentação dos sus-
peitos. Detalhes sobre a prisão 
e sobre a investigação não fo-
ram adiantados pela polícia.

Entenda o caso
A jovem Vivianny Cris-

ley desapareceu no dia 21 
de outubro, depois que saiu 
de uma casa de shows, na 
Zona Sul de João Pessoa. No 
dia 11 de novembro, o esto-
quista Alex Aurélio Tomas 
dos Santos, 22, foi apresen-
tado pela Delegacia de Cri-
mes contra a Pessoa (Homi-
cídios) da capital como um 
dos suspeitos e os nomes de 
Jobson e Fábio foram divul-
gados como participantes 
do crime de homicídio, que 
se confirmou após exame de 
DNA realizado no corpo que 
foi encontrado no dia 7 de 
novembro, no limite entre 
os municípios de Bayeux e 
Santa Rita.

ClickPB
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Escoltados por policiais civis da Paraíba, os dois suspeitos desembarcaram ontem pela manhã no Aeroporto Castro Pinto

A Energisa Paraíba iniciou 
segunda-feira, 21, uma opera-
ção de combate a gatos no cen-
tro da cidade de João Pessoa. 
De acordo com a concessioná-
ria de energia, a expectativa é 
flagrar pelo menos 500 fraudes 
que causam prejuízo de cerca 
de R$ 19 milhões referentes ao 
recolhimento do Imposto so-
bre Circulação de Mercadorias 
(ICMS).

Os furtos são detectados 
por meio de estudos e ferra-
mentas que mapeiam áreas 
com valores elevados de per-
das. Esta informação auxilia 
a Energisa a direcionar os 
trabalhos das equipes de fis-
calização, que realizam inspe-
ções minuciosas nas unidades 

consumidoras e caracterizam, 
quando existente, a irregulari-
dade na medição.

Segundo o gerente do 
Departamento de Medição e 
Combate a Perdas da Energi-
sa, Fabrício Sampaio, o volume 
de energia desviada em João 
Pessoa neste ano chega a 155 
MWh, o que representa 3,18% 
da energia distribuída na ci-
dade. Os prejuízos registrados 
este ano com o furto de energia 
passam dos R$ 78 milhões, dos 
quais mais de R$ 19 milhões 
são referentes ao não recolhi-
mento do ICMS.  

Com essa ação, a Energi-
sa espera recuperar 1 GWh de 
energia, quantidade suficiente 
para suprir em torno de 3,5 mil 

residências de classe média.

 “Gato” pode dar cadeia
O maior risco para os que 

fazem desvio ou fraude de 
energia são os choques elétri-
cos que podem matar. “O fur-
to de energia elétrica é uma 
ameaça à vida, tanto dos que 
interferem no sistema elétri-
co à revelia da distribuidora, 
quanto para os usuários (con-
sumidores) das unidades nas 
quais se identifica o furto e vi-
zinhos”, explica Fabrício.

Os infratores identifica-
dos estão sujeitos, além da co-
brança dos valores desviados, 
a processo por crime contra o 
patrimônio e podem pegar até 
8 anos de prisão.

Começa hoje, 23,  a Festa 
de Nossa Senhora da Penha, 
no Santuário dedicado à san-
ta, na Praia da Penha, na orla 
de João Pessoa. Na programa-
ção: o tríduo (três noites de 
celebrações) e a Romaria. Este 
ano o tema da Festa/Romaria 
é “Maria, Mãe da Misericórdia, 
ajuda-nos a buscar a conversão 
e cuidar da casa comum”.  “Em 
todos os anos é de costume que, 
no tema da Romaria da Penha, 
estejam contemplados o tema 
da Campanha da Fraternidade 
e outro tema significativo nor-
malmente proposto pela Igreja 
inteira, em todo o mundo”, ex-
plica o coordenador-geral da 
Romaria, Pe. Luiz Antônio, que 
completa: “Neste ano de 2016, 
o papa Francisco promulgou 
o Ano da Misericórdia para 
ser refletido, vivido por toda a 
Igreja e que deve servir como 
fonte de inspiração no agir da 
Igreja. 

Neste ano, a Campanha da 
Fraternidade teve como tema: 
‘Casa Comum, nossa responsa-
bilidade’. 

Programação
1ª noite do Tríduo: às 

18h30 tem a Recitação do San-
to Terço. Às 19h15 terá o Has-
teamento da Bandeira na San-
tinha, localizada na rua que dá 
acesso ao Santuário, na Penha. 
Em seguida, às 19h30, começa 
a primeira celebração. O tema 
da 1ª noite é “Maria e a Mise-
ricórdia de Deus”. Celebrante: 
Pe. Dalmo.

2ª noite do Tríduo (dia 
24): Recitação do Santo Terço 
às 18h45. E Celebração Euca-
rística às 19h30, com o tema: 
“Da Misericórdia de Deus nas-
ce o desejo de conversão do 
homem”. Celebrante: Pe. Luiz 
Júnior.

3ª noite do Tríduo (dia 
25): Recitação do Santo Ter-

ço às 18h45 e Celebração às 
19h30. Tema da noite: “Mise-
ricórdia e Criação: sinais do 
amor de Deus pela humanida-
de”. Celebrante: Pe. Paulo Ca-
bral.

Romaria (dia 26): Uma 
carreata, às 17h, vai levar a 
imagem da Santa da Penha 
para a Igreja de Nossa Se-
nhora de Lourdes, no centro 
da capital, de onde, às 22h, 
começa a Romaria. A Bênção 
de Envio dos Romeiros vai 
ser feita pelo administrador 
apostólico da Arquidiocese 
da Paraíba, Dom Genival Sa-
raiva de França, que também 
vai celebrar a missa campal 
no fim da caminhada. O per-
curso será o mesmo do ano 
passado. No domingo, dia 27, 
1h30, vai ter a apresentação 
do Alto de Nossa Senhora no 
campo de futebol da Praia da 
Penha. 4h: previsão de chega-
da dos romeiros ao Santuário.

Energisa realiza operação para 
combater furto de energia 

Festa de Nossa Senhora da 
Penha começa hoje à noite

NA CAPITAL

DEVOÇÃO E FÉ

A Prefeitura Munici-
pal de Cabedelo (PMC), 
por meio das Secretarias 
de Educação (Seduc) e 
de Cultura (Secult), pror-
rogou, até o dia 30 deste 
mês, as inscrições para o 
Concurso Cultural “Prê-
mio Hermes Nascimento” 
nas duas modalidades: 
Comunidade Cabedelen-
se e Escola. As inscrições 
estão sendo realizadas 
na Seduc, das 9h às 14h. 
A entrega dos trabalhos 
também deve ser reali-
zada até as 14h da data 
limite.  

Ano cultural
A seleção dos tra-

balhos acontece de 1 a 
7 de dezembro. O con-
curso faz parte das ações 
do Ano Cultural Hermes 
Nascimento, iniciado 
oficialmente no mês de 
abril, por meio do de-
creto nº 14/2016, e visa 
incentivar nas escolas 
e entre a comunidade 
cabedelense a pesquisa 
sobre a cultura local e o 
estudo da obra de Her-
mes –  poeta, compo-
sitor, autor da letra do 
hino oficial de Cabedelo, 
pesquisador da cultura 
popular e da história do 
município, restaurador 
da Nau Catarineta e de 
outras danças populares. 

A modalidade Co-
munidade Cabedelense 
é aberta a todos os cida-
dãos residentes em Ca-
bedelo ou que exercem 
atividade profissional 
na cidade, e aborda três 
categorias, todas sobre 
a vida e a obra de Her-
mes Nascimento: Pro-
dução de texto poético 
(clássico ou popular); 
Criação Musical (samba 
ou outro gênero musi-
cal como rap, embola-
da, cantoria, ciranda); e 
teatro (texto de cordel). 

Serão classificados cinco 
produtos artísticos, indi-
viduais e coletivos, com 
valor total do prêmio 
em R$ 2.600,00. 

Já na modalidade Es-
cola, participam escolas 
da Rede Pública Munici-
pal de Cabedelo com tra-
balhos de alunos, orien-
tados pelos professores, 
em diversos temas – de 
pintura à dança e pro-
dução textual, de acordo 
com o nível de escolari-
dade. O investimento é 
de R$ 9.600,00, distribuí-
dos entre os 31 prêmios,  
individuais e coletivos.

Mais informações pe-
los telefones: 3250-3135 
(ramal 208) e 3228-6381; 
pelo e-mail: anocultu-
ralhermesnascimento@
gmail.com, ou ainda na 
sede da Seduc, localizada 
na Avenida Pastor José 
Alves de Oliveira, s/n, Ca-
malaú.

Artista eclético
Hermes Nascimento 

nasceu em 9 de julho de 
1927, em Cabedelo. Filho 
de José Francisco do Nas-
cimento e Maria Hosana 
do Nascimento cresceu 
alimentando uma gran-
de paixão por ciranda, 
coco de roda, boi de reis; 
e pela arte literária (poe-
sia, sobretudo) e teatro. 
Além de participar dos 
folguedos, tornou-se 
pesquisador e lutou para 
transmitir e divulgar a 
cultura popular, regional 
e nacionalmente. 

Foi cantor, composi-
tor, pesquisador de cul-
tura e folclore, mestre 
da Nau-Catarineta e res-
taurador. É dele a letra 
do hino de Cabedelo, de 
1974, que foi musicada 
por Mauricio Matos Gur-
gel.  Faleceu em 10 de 
outubro de 2001, aos 78 
anos de idade.

Inscrições prorrogadas 
para o próximo dia 30

PRÊMIO HERMES NASCIMENTO
Oi é a empresa 
que recebe o 
maior número de 
reclamações na PB

Rodolfo Amorim 
Especial para A União 

O Procon-PB elencou um 
ranking das seis primeiras 
empresas mais reclamadas no 
Estado. Segundo o órgão, a Oi 
(em primeio lugar), Energisa, 
Banco Itaucard, Telemar Norte 
Leste, Sky Brasil e Tim Celular 
são as campeãs. Os serviços 
que dispõem do prefixo 0800 
no Brasil oferecem gratuida-
de nas ligações, mas ainda se 
paga caro quando o assunto 
é qualidade no atendimento 
e funcionamento dessas cha-
madas. Na Paraíba, no perío-
do de janeiro a novembro de 
2016, foram feitas centenas 
de reclamações referentes às 
reivindicações dos consumi-
dores sobre o acesso a esse 
tipo de serviço fornecido pelas 
empresas. O Programa de Pro-
teção e Defesa do Consumidor 
(Procon-PB) informou que os 
principais tipos de contesta-
ções se referem a problemas 
no menu, indisponibilidade, 
inacessibilidade aos deficien-
tes, falta de registro numérico, 
o não envio do histórico, can-
celamento do serviço, demora 
na suspensão, ausência de res-
posta e excesso de prazo.

O consumidor pode efe-
tuar reclamações nas situações 
em que se sentir prejudicado, 
assim como nas condições que 
tiverem seus direitos afronta-
dos em desrespeito ao Decreto 
Federal nº 6523, de 31 de ju-
lho de 2008, que regulamenta 
a Lei Federal nº 8.078/1990 
referente ao SAC (Serviço de 
Atendimento ao Consumidor), 
visando, como consta na legis-
lação, os direitos básicos do 
consumidor de obter informa-
ção adequada, e com clareza, 
sobre os serviços que contratar, 
além de manter-se protegido 
contra práticas abusivas ou ile-
gais impostas no fornecimento 
desses serviços. 

Caso deseje realizar a 
denúncia, o cliente pode se di-
rigir pessoalmente ao Procon
-PB e registrar sua reclama-
ção, ou fazê-la através do 151.
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Professores da UFCG podem
decidir hoje por adesão a greve
Em assembleia, eles vão
analisar proposta de parar
aulas a partir de amanhã

Os professores da Uni-
versidade Federal de Cam-
pina Grande (UFCG) deve-
rão deflagrar greve geral 
por tempo indeterminado a 
partir de amanhã (24), em 
protesto contra a PEC 55. A 
decisão será tomada em as-
sembleia a partir das 9h30 de 
hoje no campus de Campina 
Grande. Caso o movimento 
seja deflagrado as atividades 
também serão encerradas 
nos campi de Sumé, Cuité, 
Pombal, Patos Cajazeiras e 
Sousa deixando cerca de 20 
mil estudantes sem aulas. 

Na última assembleia 
realizada, os professores da 
UFCG aprovaram uma moção 
de apoio aos estudantes que 
atualmente ocupam mais de 
860 escolas públicas esta-
duais em todo o País e vários 
institutos federais e univer-
sidades, em protesto contra 
a reforma do Ensino médio 
através da mP 746 e a PEC 55.

Servidores da UFPB
Os servidores da Uni-
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versidade Federal da Paraíba 
(UFPB) continuam em greve 
desde o dia 25 de outubro 
contra a PEC 55. Segundo o 
Sindicato dos Trabalhadores 
em Ensino Superior da Paraí-
ba (SintesPB), a paralisação 
deve durar até a revisão dos 
pontos mais polêmicos da 
PEC ou até a sua rejeição no 
Senado.

De acordo com as li-
deranças sindicais, o movi-

mento tende a continuar. O 
retorno ao trabalho só acon-
tecerá de forma unificada 
por deliberação do Comando 
Nacional de Greve da Fede-
ração dos Trabalhadores das 
Universidades Brasileiras – 
Fasubra. 

Professores da UFPB
Já os docentes da Uni-

versidade Federal da Paraíba 
continuam dando expediente 

normalmente, uma vez que 
rejeitaram a proposta de gre-
ve do Andes – Sindicato Na-
cional. Os professores devem 
fazer uma paralisação nesta 
sexta-feira (25), dentro das 
ações de mobilização contra 
a PEC 55 e os demais ataques 
aos direitos sociais e traba-
lhistas. A categoria mantém a 
agenda de mobilização que já 
vem sendo desenvolvida nos 
últimos meses e reforça as 

ações de construção da gre-
ve geral dos trabalhadores 
brasileiros, convocada pelas 
centrais sindicais.

De acordo com o presi-
dente da ADUFPB, professor 
Marcelo Sitcovsky, essa agen-
da constante de mobilização 
é a forma encontrada para 
alertar a população sobre os 
ataques aos direitos trabalhis-
tas e sociais e pressionar o go-
verno a atender os trabalha-

dores. “Isso significa apostar 
nas mobilizações que acon-
tecerão nesta sexta-feira e no 
próximo dia 29. Para tanto, é 
fundamental que a categoria 
vá às ruas protestar contra a 
PEC 55”, alertou.

IFPB
Os servidores do Institu-

to Federal de Educação Ciên-
cia e Tecnologia da Paraíba 
(IFPB) continuam em greve 
por tempo indeterminado 
desde o dia 11. A greve é um 
ato de protesto contra a PEC 
55. Segundo o professor Ma-
noel Brasileiro, será realiza-
da às 9h, uma assembleia na 
prÓxima segunda-feira no 
campus de João Pessoa, para 
avaliar o movimento. Ele dis-
se que com o movimento gre-
vista, o 4º bimestre no IFPB 
não foi concluído. O campus 
João Pessoa, conta com 400 
professores e cerca de 4 mil 
alunos. 

Mesmo com a greve, os 
campi de João Pessoa e Ca-
bedelo continuam ocupados 
por cerca de 50 estudantes 
que se revezam durante o 
dia e a noite. Em todo o País 
172 universidades também 
estão ocupadas pelos estu-
dantes contra as medidas 
que estão sendo adotadas 
pelo governo Temer.

Caso o greve seja deflagrada, as atividades serão paralisadas nos campi de Campina, Sumé, Cuité, Pombal, Patos, Cajazeiras e Sousa

A Agência Nacio-
nal das Águas (ANA) 
e a Agência Executiva 
de Gestão de Águas da 
Paraíba (Aesa) publica-
ram, ontem, no Diário 
Oficial da União, duas 
resoluções conjuntas 
que limitam a retirada 
de água do açude Epi-
tácio Pessoa, localizado 
na cidade de Boquei-
rão, e do rio Piancó e 
Piranhas-Açu, no Ser-
tão paraibano.

Devido à seca pro-
longada, as captações 
de águas superficiais 
foram suspensas na Ba-
cia do rio Piranhas-Açu 
nos seguintes trechos: 
no rio Piancó, na saí-
da do Açude Coremas; 
no rio Aguiar, na saída 
do Açude Mãe D’Água; 
e no rio Piranhas-A-
çu, entre a confluência 
com o rio Piancó e o 
Açude Armando ribei-
ro Gonçalves. 

De acordo com 
resolução Conjunta 
1.396, também estão 
interrompidas as cap-
tações subterrâneas às 
margens desses rios. 
Esta regra vale para 
usos da água de todas 
as finalidades, outor-
gados ou não, com 
exceção do consumo 
das pessoas e para ma-
tar a sede dos animais. 
Estes são usos priori-
tários de acordo com 
a Política Nacional de 
recursos Hídricos – Lei 
9.433/97.

“Estamos traba-
lhando em parceria 
com a ANA para in-
tensificar a fiscalização 

e coibir a retirada de 
água para irrigação. O 
descumprimento da re-
solução é considerado 
infração gravíssima e 
pode gerar multa, lacre 
e apreensão de bom-
bas”, alertou o presi-
dente da Aesa, João 
Fernandes da Silva.

Desde 2012, a bacia 
do rio Piranhas-Açu pas-
sa por forte estiagem. 
Por isso, os estoques de 
água dos Açudes Core-
mas e Mãe D’Água es-
tão muito baixos. Eles 
estão, respectivamen-
te, com apenas 2,7% 
e 7,4% da capacidade. 
Para evitar que a po-
pulação que depende 
das águas desses açudes 
fique desabastecida, a 
ANA e a Aesa atuam na 
bacia para prolongar a 
duração dos estoques 
de água desde 2013. 

Boqueirão
A outra resolu-

ção Conjunta publi-
cada ontem (22) foi a 
de número 1.397, que 
estabelece condições 
especiais de uso e mo-
nitoramento da água 
do Açude Epitácio 
Pessoa (Boqueirão). O 
abastecimento público 
por meio dos Sistemas 
Cariri e Campina Gran-
de tiveram captação li-
mitada à vazão média 
mensal de 650 litros 
por segundo. Os usos 
para consumo humano 
e dessedentação ani-
mal continuam permi-
tidos e para a agricultu-
ra irrigada permanece 
suspenso.

ANA e Aesa limitam 
a retirada de água

EM TRÊS AÇUDES Governo realiza formação continuada
A Secretaria de Estado 

da Educação (SEE) reali-
za, durante toda semana, a 
quarta formação continua-
da das escolas cidadãs in-
tegrais. A capacitação, fruto 
de parceria com o sistema 
STEm Brasil reúne 60 pro-
fessores e está ocorrendo 
desde  segunda-feira (21) e 
vai até sexta-feira (25), na 
Escola Estadual Técnica de 
João Pessoa, em Mangabei-
ra. O objetivo é auxiliar os 
professores nas práticas pe-
dagógicas de sala de aula na 
área de Ciências Exatas (ma-
temática, Física, química e 
Biologia), visando auxiliar 
os alunos na sala de aula.

Para o presidente da 
Comissão Executiva de Edu-
cação Integral da SEE, Ga-
briel Souza Gomes, essa é 
uma formação importante 
para o profissional que vai 
usar os materiais de labo-
ratório, adquiridos recen-
temente pelo Estado, e que 
pode inovar com materiais 
alternativos, existentes na 
própria unidade de ensi-
no. “Além disso, a formação 
faz com que o profissional 
adquira novas práticas de 
laboratório que permitem 
que o aluno faça a ligação 
entre a teoria e a prática, 
entre o que o estudante vê 
em sala e como ele pode 

tornar isso prático no labo-
ratório”, reforçou.

Atualmente, a Paraíba 
possui oito escolas cidadãs 
nas cidades João Pessoa, Ba-
yeux, Mamanguape, Santa 
Rita, Campina Grande, Ita-
baiana e Itaporanga, número 
que será ampliado no próxi-
mo ano, para pelo menos 20 
unidades.

Escola Cidadã
O modelo de escola pú-

blica implantado na Paraíba, 
com a proposta de organiza-
ção e funcionamento em tem-
po único (integral) atende aos 
planos estadual e nacional de 
Educação. O programa tem 

como foco a formação dos jo-
vens por meio de um desenho 
curricular diferenciado e com 
metodologias específicas, que 
apresentam aos estudantes 
do Ensino médio possibilida-
des de se sentirem integran-
tes do seu projeto de vida. No 
caso da Escola Cidadã Inte-
gral Técnica, o modelo é pa-
recido com o da Escola Cida-
dã Integral, mas tendo como 
diferencial os cursos técni-
cos, que visam a formação 
dos jovens para atuarem no 
mercado de trabalho. Ambas 
têm como foco proporcionar 
aos jovens se reconhecerem 
como protagonistas em seus 
locais de atuação.

NAS ESCOLAS CIDADÃS

A Comissão Permanen-
te de Concursos Públicos 
(Compec) divulgou a lista de 
inscritos no Processo Seleti-
vo de Cursos Técnicos (PSCT 
2017) do Instituto Federal 
de Educação Ciência e Tec-
nologia da Paraíba (IFPB). 
De acordo com a presidente 
da Compec, Lígia Cabral, há 
22.800 candidatos inscritos, 
sendo 12.214 para o Ensino 
Médio Integrado ao Técnico 
e 10.586 para os cursos téc-
nicos subsequentes.

Confira a lista de inscri-
tos no Edital 62/2016 (Inte-
grado ao Ensino Médio) ht-
tps://estudante.ifpb.edu.br/
editais/21/ANEXO/view.

A lista está dividida 
por campus e os candida-
tos concorrentes em cotas 
estão devidamente identi-
ficados. quem não teve a 
inscrição deferida, ainda 
pode ingressar com re-
cursos para que a Compec 
reanalise a situação. mas, o 
candidato precisa consultar 
o Edital para ver se cabe re-

clamar do indeferimento. 
O resultado preliminar 

será publicado em 13 de de-
zembro. Ainda podem ser 
interpostos recursos nos 
dias 14 e 15 de dezembro. A 
lista dos selecionados para 
as vagas sai no dia 21 de de-
zembro.

No Ensino médio Inte-
grado ao Técnico, são ofer-
tadas 2.095 vagas. No curso 
técnico subsequente, para 
quem terminou o Ensino 
médio, são 1.212 vagas. No 
total, são 3.307 vagas dis-
tribuídas em 17 unidades 
do IFPB. Esse ano, nenhum 
candidato precisou pagar a 
inscrição.

A seleção ocorre nos 
campi de Cajazeiras, Catolé do 
Rocha, Esperança, Guarabira, 
Itabaiana, Itaporanga, João 
Pessoa, Mangabeira, Picuí, 
Princesa Isabel, Santa Rita, 
Sousa, monteiro, Cabedelo, 
Cabedelo Centro, Campina 
Grande, Patos. metade das va-
gas é destinada para Egressos 
de Escolas Públicas.

IFPB divulga a lista 
com 22.800 inscritos

PSCT 2017

O complexo de Pedia-
tria Arlinda marques, que 
integra a rede hospitalar do 
Estado, também se integrou 
à campanha Novembro Azul, 
que visa orientar e prevenir 
sobre o câncer de próstata. 
A programação, elaborada 
pelo Núcleo de Ensino e Pes-
quisa (NEP), foi aberta na 
manhã de ontem pela dire-
ção da unidade de saúde.  A 
parte administrativa foi en-
feitada com adereços na cor 
azul para lembrar o evento. 

Em seguida, houve uma 
explanação sobre o câncer de 
próstata pela enfermeira do 
trabalho, Sibele Coelho, e a 
apresentação do cordel “Saú-
de do Homem”,  por Antônio 
Vilar, tendo com convidados 
Ernande Alexandria e Petrú-
cio Lany. A programação teve 
continuidade à tarde, com 
uma palestra sobre “Saúde 
do Homem e Prevenção do 
Câncer de Próstata”, minis-
trada por uma equipe da Fa-
culdade de Enfermagem São 
Vicente de Paula (Fesvip).

No dia 16, às 14h, será 
proferida palestra sobre 
“Prevenção do Câncer de 
Próstata”, pela equipe da Fa-
culdade Santa Emília de Ro-
dat (Uniesp). No dia 23,  a 
enfermeira  Adelane Renali 
e a técnica de enfermagem e 
nutricionista  Andréa  men-
des, do Núcleo de Ensino e 
Pesquisa (NEP), vão percor-
rer todos os setores do Arlin-
da marques  para falar sobre  
a saúde do homem, as princi-
pais doenças que afetam sua 
saúde e como preveni-las 
por meio da alimentação.

Para o diretor-geral do 
Arlinda marques, Cláudio Tei-
xeira Regis, eventos como esse 
mostram  a preocupação que 
a direção tem para com a saú-
de dos seus funcionários. “No 
mês passado realizamos ações 
direcionadas às mulheres 
dentro do Outubro Rosa, que 
enfocou o câncer de mama, 
e agora chegou a vez dos ho-
mens, que receberão orien-
tações sobre a prevenção do 
câncer de próstata”, afirmou.

Arlinda Marques se 
integra à campanha

NOVEMBRO AZUL

José Alves
zavieira2@gmail.com
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Preso na PB suspeito de integrar 
rede de pornografia infantil no País
Homem de 37 anos foi 
detido pela PF, ontem, no 
bairro de Tambaú, em JP

Flagrado pela Polícia Fe-
deral por armazenar conteú-
do pornográfico envolvendo 
crianças e adolescentes, um 
homem 37 anos foi preso na 
manhã de ontem. Ele é suspeito 
de integrar uma rede de distri-
buição de pornografia infantil 
que usava para compartilhar o 
conteúdo ilícito a deep web, ou 
internet profunda, um tipo de 
região na Internet que impe-
de o rastreamento e mantém 
a privacidade dos usuários. A 
prisão, que ocorreu no bairro 
de Tambaú, em João Pessoa, 
faz parte da segunda fase da 
operação Darknet, realizada 
pela PF ontem, na Paraíba e em 
mais 15 estados.

Segundo a assessoria da 
Polícia Federal, o mandado foi 
expedido pela Justiça Federal 
da Paraíba para recolher ma-
terial pornográfico. Foram en-
contradas no notebook do sus-
peito, que mora com os pais, 
fotos e vídeos com teor sexual 
envolvendo crianças  e adoles-
centes. 

O homem foi encaminha-
do para a sede da PF, em Ca-
bedelo, na Grande João Pessoa. 
Ele prestou depoimento na 
tarde de ontem, mas segundo 
a Polícia Federal o conteúdo 
é mantido em sigilo para não 
atrapalhar as investigações. 
Apesar de o suspeito ter direito 
a fiança, ele optou por não pa-
gar e permanecia preso até o 
fechamento desta edição.  

Sobre a operação
A operação chamada de 

Darknet II teve a sua segunda 
fase ontem, e tem o objetivo  

interceptar pessoas que fazem 
uso da deep web para praticar 
crimes. Cerca de 70 mandados 
de busca e apreensão  e de pri-
são foram realizados por 300 
policiais federais, nos estados 
da Paraíba, Rio Grande do Sul, 
Santa Catarina, Paraná, São 
Paulo, Rio de Janeiro, Minas 
Gerais, Espírito Santo, Bah-
ia, Alagoas, Pernambuco, Rio 
Grande do Norte, Ceará, Mara-
nhão, Pará e Amazonas. 

Nessa fase, a operação 
investiga a participação de 67 
pessoas na troca e distribuição 
de fotos e vídeos com conteúdo 
pornográfico infantil. Durante 
as investigações da operação, 
a PF antecipou o cumprimento 
de 7 ordens judiciais para evi-
tar o possível abuso sexual de 
crianças no Paraná, Distrito Fe-
deral e Rio de Janeiro. 

Um universitário foi preso 
em Pernambuco por suspeita 
de pornografia na internet. O 
Estado que teve o maior nú-
mero de ações foi São Paulo, 
com 19 mandados de busca e 
apreensão realizados em nove 
municípios e uma prisão em 
flagrante. O maior número de 
prisões foi registrado no Esta-
do do Rio de Janeiro, foram seis 
de um total de 13 mandados.

Iluska Cavalcante
Especial para A União

A edição 2016 das Paralimpía-
das Escolares foi oficialmente aberta 
na noite de ontem, em São Paulo. A 
cerimônia foi realizada no Auditório 
Celso Furtado, no Parque Anhembi, 
e contou com a presença de mem-
bros da diretoria do Comitê Para-
límpico Brasileiro, do Governo do 
Estado de São Paulo, da Prefeitura 
da capital paulista, de representan-
tes de entidades esportivas e dire-
cionadas às pessoas com deficiência 
e de integrantes das 24 delegações 
(23 estados mais o Distrito Federal), 
entre atletas e comissão técnica.

“Lembro da nossa primeira edi-
ção, em 2009, lá em Brasília, quando 
era uma competição menor. Aqui 

em São Paulo, temos 903 pessoas 
que querem manter os sonhos vi-
vos. Porque esse é o lugar de reali-
zá-los. Essa competição é a que nós, 
do Comitê Paralímpico Brasileiro, 
mais gostamos de fazer. É aqui que 
estamos preparando os jovens para 
o futuro, seja no esporte ou na vida. 
Alguns se tornarão grandes atletas, 
mas queremos que todos se tornem 
grandes pessoas”, disse Andrew Par-
sons, presidende do CPB.

“Trago hoje uma mensagem da 
secretária Linamara Batistela [Secre-
taria de Estado dos Direitos da Pessoa 
com Deficiência] de muito carinho. 
Ver acontecer as Escolares no Centro 
de Treinamento Paralímpico é algo 

gratificante. Isso porque são sonhos 
conquistados com muito trabalho. E 
o sonho da medalha pode ser alcan-
çado por todos os atletas. Para isso, 
precisam seguir trabalhando”, obser-
vou Marco Antônio Pellegrini, subse-
cretário da Secretaria de Estado dos 
Direitos da Pessoa com Deficiência.

 A cerimônia foi aberta com 
uma apresentação de break dance, 
no qual dois dos integrantes do gru-
po tinham deficiência nas pernas. 
A execução do Hino Nacional tam-
bém impressionou os presentes ao 
ser tocado pelo guitarrista Johnatha 
Bastos, que conduziu o instrumento 
com os pés (Jonhatha não tem os 
dois braços).

Evento tem mais de 900 atletas
começam as ParalimPíadas escolares 2016 em sP

FoTo: Marcos Lima

Na abertura das Paralimpíadas, a bandeira da Paraíba foi conduzida pelos atletas Loester Pereira (natação) e Vanessa da Silva (atletismo)

A operação da 
Polícia Federal  
denominada de 
Darknet II tem 
como objetivo in-
terceptar pessoas 
que fazem uso da 
‘deep web’ para 
praticar crimes

A Polícia Civil, por meio 
da Delegacia de Defraudações 
e Falsificações (DDF) de João 
Pessoa, prendeu ontem, no 
município de Conde, Litoral Sul 
da Paraíba, Carla Maria Batista 
da Silva, 19 anos. Ela é suspeita 
de praticar fraudes na contra-
tação de serviços de TV por 
assinatura. As investigações 
da DDF tiveram início há apro-
ximadamente duas semanas, 
quando uma das vítimas pro-
curou a delegacia, informando 
que o seu nome estava nega-
tivado no SPC por causa de 
dívidas não reconhecidas pela 
vítima.

Depois de um levanta-
mento, os agentes de investi-
gação conseguiram localizar 
a suspeita, que foi presa em 
flagrante. Na residência dela, 
a polícia encontrou o equipa-
mento instalado e diversas 
faturas em nome de pessoas 
diferentes. “Durante a abor-
dagem policial, a suspeita  in-
formou que estaria utilizando 
os nomes de amigos, a título 
de “empréstimo”, para as con-
tratações. As denúncias são 
de que foram feitos contratos 
fraudulentos de serviços de TV 
por assinatura e cartões de cré-

dito em várias empresas. Carla 
Maria foi presa em flagrante e 
responderá pelo crime de fal-
sidade ideológica”, informou o 
delegado Lucas Sá.

A polícia também foi 
informada que Carla Maria 
chegou a ameaçar algumas ví-
timas de morte se denuncias-
sem o caso, por isto ela tam-
bém vai responder pelo crime 
de ameaça. Os policiais vão 
continuar em diligência para 
descobrir se a investigada 
contou com a ajuda de outras 
pessoas para praticar o crime. 
Os agentes de investigação 
também vão tentar descobrir 
se existem mais vítimas ou se 
algum funcionário da empresa 
de TV por assinatura foi bene-
ficiado pelas fraudes. 

Esta foi a 14ª prisão por 
fraudes na contratação de ser-
viços de TV e internet por assi-
natura realizada este ano pela 
Delegacia de Defraudações e 
Falsificações da capital. A DDF 
informa à população que a 
uso indevido de informações 
de terceiros como, nome, CPF, 
RG, endereço, poderá corres-
ponder a uma conduta crimi-
nosa, com pena de até cinco 
anos de reclusão.

Polícia prende mulher por 
suspeita de praticar fraude 

conTraTos de TV e inTerneT

Botafogo e Campinen-
se não perderam ontem, na 
segunda rodada da Copa 
Nordeste de Futebol Sub-
20, que acontece em Ala-
goas. O Belo empatou con-
tra o Salgueiro-PE, em 1 a 1, 
no Estádio Nelson Feijó, em 

Maceió-AL, pelo grupo B, a 
Raposa goleou o Confian-
ça-SE, por 4 a 1, no Estádio 
Olival Elias, em Boca da Ma-
ta-AL, pelo grupo D. Botafo-
go e Salgueiro-PE dividem a 
liderança do grupo B, com qua-
tro pontos, onde o Alvinegro da 
capital paraibana derrotou 
o Bahia (2 a 1), enquanto o 
time pernambucano venceu 

o Estanciano/SE (3 a 1).
O time de João Pessoa 

volta a jogar amanhã, às 16h, 
diante do Estanciano-SE, no 
mesmo local. O Campinense 
enfrentará amanhã, às 16h, 
no mesmo local, o Vitória 
da Conquista-BA. O Rubro-
negro estreiou na disputa 
com empate (0 a 0), contra 
o Santa Cruz-PE.

Campinense vence e Belo 
consegue empate em Alagoas 

nordesTão sub-20

A Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (An-
visa) incluiu ontem os de-
rivados da Cannabis sati-
va, a maconha, na lista de 
substâncias psicotrópicas, 
vendidas no Brasil com re-
ceita do tipo A, específica 
para entorpecentes. A nor-

ma permite que empresas 
registrem no País produtos 
com canabidiol e tetrahi-
drocannabinol como princí-
pio ativo, passo necessário 
para venda de remédios.

A medida faz parte da 
atualização da Portaria nº 
344/98, que também es-
tabelece que laboratórios 
registrem os derivados em 
concentração de, no máximo, 

30mg de tetrahidrocannabi-
nol (THC) por mililitro e 30 
mg de canabidiol por milili-
tro. Os produtos que tiverem 
concentração maior do que 
a estabelecida continuam 
proibidos no País.

Segundo nota da agên-
cia reguladora, a medida foi 
motivada pela fase final do 
processo de registro do me-
dicamento Mevatyl®.

Anvisa aprova regras para 
registro e venda de remédio 

à base de maconha

Relatório prevê 
mais R$ 11 bi 
para as áreas de 
saúde e educação

O relator do Orçamento 
Geral da União de 2017 na Co-
missão Mista de Planos, Orça-
mentos Públicos e Fiscalização 
(CMO), senador Eduardo Braga 
(PMDB-AM), apresentou ontem 
à imprensa o relatório prelimi-
nar que prevê R$ 9,9 bilhões a 
mais em recursos para a saúde 
e R$ 1,2 bilhão para a educação, 
totalizando R$ 11,1 bi.

No caso da saúde, o par-
lamentar explicou que houve 
alocação maior de verbas para 
cumprir a destinação de 15% 
da receita corrente líquida, 
conforme determinado na Pro-
posta de Emenda à Constitui-
ção (PEC) do Teto de Gastos.

As novas despesas com 
saúde e educação serão com-
pensadas pelo aumento de 
R$ 9 bilhões no teto das recei-
tas de 2017, informado pelo 
Ministério do Planejamento, e 
pelo corte de R$ 6 bilhões em 
subvenções econômicas.

O relatório preliminar 
poderá ser alterado por su-
gestões dos integrantes da Co-
missão de Orçamento. O prazo 
para apresentação de emendas 
está aberto, com expectativa de 
votação para amanhã.

Wellington Sérgio
wsergionobre@yahoo.com.br

Aline Leal
Da Agência Brasil



Obras sobre o cultivo de 
alimentos, da Emepa-PB, 
serão lançadas amanhã
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Festival de Cultura 
Negra tem início hoje 
na cidade de Cabedelo
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Tintin Cineclube realiza, hoje, a última sessão do ano exibindo filmes 
que retratam “Nascimento e maternidade”, tema desta edição 

Imagens de 
afeto e amor

Três documentários e um de ficção - cujo 
título é Sophia, produção de 2013 do 
cineasta paraibano Kennel Rogis - 
integram a programação da edição - a 
última em 2016 - do Tintin Cineclube 
que acontece hoje, a partir das 19h30, 
em sessão gratuita - totalizando 82 
minutos de duração - no Cine Bangüê 

do Espaço Cultural, localizado em João Pessoa. No 
entanto, o tema geral - “Nascimento e maternidade” 
- que une esses filmes é o sentimento de afeto que o 
ser humano ainda nutre pelo seu semelhante, o qual 
se manifesta, por exemplo, no momento sublime da 
geração de um filho. A Classificação Indicativa é 10 
anos de idade.  

Um dos documentários que o público assiste 
hoje intitula-se Através, de Sérgio Borges e Eva 
Queiroz, filme com 12’ de duração e produzido em 
2002, em Minas Gerais. Trata-se da representação 
de sentimentos dos diretores, durante o período de 
gestação e nascimento de seu primeiro filho. Senti-
mentos que ocorrem no limiar da interseção entre 
o que vem e o que se vai. Outra atração no mesmo 
gênero, de cunho autobiográfico, é Tarashime (40’, 
2006, Japão), dirigido pela japonesa Naomi Kawase. 
Por meio das imagens, a cineasta mostra a sua rela-
ção com a tia-avó que a adotou (Uno Kawase) e com 
seu primeiro filho recém-nascido (Mitsuki Kawase), 
o que leva o espectador a refletir sobre a vida e sua 
renovação permanente.

Produção com 15’ de duração realizada por 
Brasil e França em 2010, o documentário intitulado 
Cartas para Yael, de Gabriela Maraschin, também 
integra a programação do Tintin Cineclube. No 
enredo, mãe e filha viajam pelo Velho Mundo num 
carro transformado em casa. E, enquanto a paisa-
gem muda, a mãe observa a filha crescer e a faz 
relembrar as expectativas e medos sentidos durante 
a gravidez. É uma história de amor, de conexões, de 
descobertas. Por caminhos desconhecidos, entre 
França e Espanha, Gabriela e Yael guiam uma a ou-
tra numa viagem interna e fusional, iniciada ainda 
na barriga. 

Já o filme de ficção, produzido em 2013, é So-
phia, do cineasta paraibano Kennel Rogis. Ao longo 
de 15’ de duração, o espectador assiste uma mãe 
dedicada, chamada Joana, na busca por entender 
melhor o universo de Sophia. Nessa empreitada, ela 
passa por belíssimas experiências sensoriais, o que 
resulta em uma singela história de amor cercada de 
poesia visual e sonora.

“Falaremos de nascimento, de afeto, do amor 
materno, de “conhecer a sensação de ter o coração 
fora do teu próprio corpo”. Olhar de onde viemos 
pode nos ajudar a ver melhor para onde ir. A vida 
não para e possui uma incrível capacidade de reno-
var-se. Que não nos falte coragem, força e ternura”, 
justifica, em texto divulgado para a imprensa, a 
Coordenação do Tintin Cineclube, ao falar sobre o 
tema desta última edição do evento em 2016.  

E, a propósito, ao traçar um balanço das ati-
vidades desenvolvidas pelo Tintin Cineclube em 
2016, a Coordenação do evento fez a seguinte decla-
ração: “Um ano atribulado, com acontecimentos que 
nos provocaram a tomar posições, a refletir sobre 
o que está à nossa volta, a avaliar nossos valores, 
nossas escolhas. Um ano que se aproxima do fim, fa-
zendo-nos pensar em perspectivas, em qual futuro 
queremos para nós, para os nossos e para aqueles 
que virão. Um ano de instabilidade e tensões, que 
nos levaram a desejar um alento”. No intuito de 
ilustrar, de dar uma ideia do que foi esse período, se 
utilizou o seguinte hai-kai, reproduzido em um dos 
filmes selecionados para esta sessão: “Minha casa 
incendiou / a cerejeira do jardim floresce / como se 
nada houvesse ocorrido”.

Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com

FOTOs: Divulgação

n Evento: Tintin Cineclube
n Tema: “Nascimento e maternidade” 
n Exibição: Quatro filmes
n data: Hoje
n Hora: 19h30
n Local: Cine Bangüê do Espaço Cultural, em João Pessoa
n Endereço: Rua Abdias Gomes de Almeida, n0 800, 
Tambauzinho
n sessão: Gratuita

serviço

Os documentários “Caretas para 
Yael” (destaque), “Através” e 
“Tarashime” fazem parte da 
programação de hoje



10

Tomo de empréstimo ao Cel. 
João Ferreira Filho, o título acima, 
objeto de mais um dos seus abaliza-
dos pronunciamentos sobre o desa-
fio da seca no semiárido nordestino, 
com especial atenção para a realida-
de hídrica da Paraíba. 

É questão de destinação his-
tórica: Campina  sempre exerceu 
essa função de Cidade-Serviço, no 
seu permanente acolhimento aos 
tropeiros, a princípio, e aos comer-
ciantes audazes que, do interior 
nordestino se deslocaram para lá, 
dando início à sua trajetória de 
Centro abastecedor de demandas 
diversificadas. 

Não lhe foi fácil, superar uma 
dificuldade inata, também de 
todo o Nordeste brasileiro: não 
lhe eram abundantes os recursos 
hídricos. Padecia, e padece, ainda, 
das fontes de água indispensáveis 
ao consumo de seus habitantes, 
lamentavelmente. 

Puxinanã, Vaca Brava e Boquei-
rão fizeram a sua parte. Enquanto 
puderam, sustentaram as demandas 
hídricas, e ajudaram a construir 
avanços civilizatórios, exercendo, 
no entendimento do Cel. Ferreira, 
um verdadeiro dique social de que 
se beneficiaram inúmeras cidades 
paraibanas, inclusive, João Pessoa.   

Os recursos necessários à 
Transposição do Rio São Francisco 
foram malbaratados, e a conclusão 

Considerada a residência oficial mais conhecida do mundo, 
tanto quanto a Casa Branca, o Palácio de Buckingham em Lon-
dres, construído em 1703, é o local de trabalho da Rainha Elisa-
beth II e a atração turística mais visitada da capital da Inglater-
ra. Agora irá passar por uma reforma considerada urgente.

As obras que irão durar cerca de 10 anos serão feitas para 
troca dos canos de água, sistema de aquecimento e da fiação 
elétrica, que foram instalados depois da Segunda Guerra Mundial.

“Estas obras urgentes foram devidamente orçadas, e graças 
a elas o palácio irá poder continuar sua tradição centenária de 
ser a residência de trabalho de nossa monarca”, disse o secretá-
rio-chefe do Tesouro britânico, David Gauke.

O Palácio continuará sendo ocupado durante as obras 
e funcionando plenamente, segundo comunicado feito pelo 
Tesouro. 

No início o Palácio de Buckingham era uma propriedade 
privada construída por John Sheffield, 1.º Duque de Buckin-
gham e da Normandia. Em 1761, foi comprado pelo rei Jorge 
III por 21 mil libras esterlinas, como residência particular para 
a rainha Carlota de Mecklemburgo-Strelitz e ficou conhecido 
como «A Casa da Rainha». 

No século XIX foi ampliado pelos arquitetos John Nash 
e Edward Blore, que criaram três alas ao redor de um pátio 
central.

O Palácio de Buckingham finalmente tornou-se a residên-
cia oficial do monarca britânico em 1837 com a ascensão da 
rainha Vitória. 

As últimas grandes adições estruturais foram realizadas ao 
final do século XIX e início do XX, incluindo a fachada leste, que 
contém a famosa varanda em que a família real tradicionalmen-
te reúne-se para saudar a multidão reunida no lado de fora. 

Durante a Segunda Guerra Mundial o palácio foi bombar-
deado por sete vezes, e era um alvo deliberado, uma vez que 
os alemães acreditavam que sua destruição poderia desmorali-
zar a nação. 

O mais sério e publicitado bombardeamento foi o que des-
truiu a capela em 1940. Uma bomba caiu no palácio enquanto 
o rei Jorge VI e a rainha-mãe Elisabeth estavam na residência. 
A capela foi destruída e muitas das janelas estouraram. O casal 
real foi filmado enquanto inspecionava a residência bombar-
deada.  No lugar da capela foi construída a Queen´s Gallery, que 

foi aberta ao público em 1962 para exibir obras de arte da Cole-
ção Real.

Todos os embaixadores estrangeiros são formalmente 
acreditados na “Corte de St. James”, no Palácio de Buckingham 
onde apresentam as suas credenciais à rainha Elisabeth II, 
depois da nomeação.

A Rainha Vitória foi a primeira monarca a residir no 
Palácio. E daí até os dias de hoje, com a Rainha Elisabeth II. E 
por aqui passaram celebridades do mundo inteiro, entre eles 
os grandes compositores como Felix Mendelssohn que atuou 
aqui em três ocasiões, Johan Strauss II e sua orquestra e onde 
realizou a primeira apresentação de Alice Polka, em 1849, em 
honra da filha da rainha, a princesa Alice. 

O Palácio também foi cenário de bailes à fantasia, além de 
cerimônias reais. A Alice Polka, de Strauss, teve a sua primeira 
apresentação no palácio, em 1849, em honra da filha da rainha, 
a princesa Alice.

O Palácio de Buckingham é dividido em Salão de Baile, 
Grande Entrada, Hall de Mármore, Grande Escadaria, o Salão do 
Trono, vestíbulos e galerias, redecorados ao estilo Belle Époque, 
o Salão do Trono.

O jardim do Palácio de Buckingham é o maior jardim 
particular de Londres. E todos os anos, cerca de 50 mil convida-
dos são recebidos na Festa do Jardim, que se realiza no verão, 
normalmente em julho.

No jubileu da Rainha, tive o privilégio de ser sorteado para 
participar das festividades nos jardins do Palácio com direito a 
uma cesta de piquenique que ainda hoje guardo de lembrança.  
No pavilhão atrás da gente a Rainha Elisabeth, com o Príncipe 
Charles, sem a Lady Di, que já havia falecido, mas com Camila. 
E no palco entre outros o cantor Elton John apresentava suas 
principais canções.

A frente do Palácio de Buckingham é usado para a “Troca 
da Guarda”, uma importante cerimónia que é a maior atração 
turística de Londres (diariamente durante os meses de verão; 
em dias alternados durante o inverno).

Algo que poucos sabem, o Palácio de Buckingham não é 
propriedade privada da Rainha Elisabeth II, nem as coleções de 
arte, tudo pertence à nação britânica. E o Palácio é aberto à visi-
tação pública e o valor dos ingressos são aplicados na conserva-
ção deste e de outros palácios usados pela família real.

Campina: Dique Social

Crônica Evaldo Gonçalves - Membro da APL e do IHG

Vivências 
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Professora e poetisa - vitorialr@gmail.com

Vitória
Lima

Rogério Almeida - Jornalista de turismoArtigo
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Myriam, Maria
Quando eu era menina, ela era para mim a 

minha “Mãezinha do céu” e eu lhe pedia, can-
tando, para que ela me ensinasse a rezar. Fui 
crescendo, afastei-me da Igreja, mas nunca me 
afastei dela. Maria sempre figurou para mim 
como a grande intercessora. Embora eu saiba 
que há muitos argumentos desautorizando 
esta crença, em meu coração ela continua va-
lendo. Ela fala direto ao meu coração.

Maria foi uma mulher que pariu um filho 
e sofreu com ele, por ele, apesar de seu filho 
tentar, por vezes dissociar-se de suas origens 
humanas, desconhecer sua autoridade materna, 
referindo-se apenas à sua fonte divina, “o Pai”. 

Quando fui para os Estados Unidos fazer 
Pós-Graduação, conheci uma moça cujo tema de 
pesquisa era “Mariologia”, que consiste em es-
tudos teológicos acerca de Maria, mãe de Jesus 
Cristo, no âmbito da Igreja Católica. Eu nem sabia 
que existia uma tal área de estudos acadêmicos. 
Hoje lamento ter desperdiçado a oportunidade de 
obter maiores informações sobre o tema.

Bem mais tarde, já nos anos 1980, li “As 
brumas de Avalon”, de Marion Zimmer Bra-
dley, uma obra que gostei muito e que tentava 
explicar a transição de uma parte da huma-
nidade de suas crenças pagãs, célticas, que 
tinham uma figura feminina no seu centro, 
a deusa, passando a abraçar a nova religião, 
o cristianismo, que tinha no seu centro um 
homem morto, crucificado. A deusa e seus cul-
tos estava muito próxima da natureza e seus 
ciclos de plantar e colher. O culto de Deméter, 
a “Terra-Mãe”, a matriz universal, era funda-
mentalmente agrário e vinculado ao ritmo das 
estações e ao ciclo de semeadura e colheita 
para a produção do mais precioso dos cereais, 
o trigo. Filha de Crono e Réia, transmitiu aos 
homens a arte de plantar e colher o trigo e 
fabricar o pão, o principal alimento.  

Assim, a reverência a Maria restaura, de certa 
forma, o culto à deusa Mãe, a Terra-Mãe; Embora 
não haja muitas referências a Maria na bíblia, nem 
mesmo no Novo Testamento, há pelo menos uma 
que a entroniza em toda a sua glória. E esta passa-
gem está no capítulo 12 do Apocalipse de João:

“Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma 
mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos 
pés e uma coroa de doze estrelas na cabeça, que, 
achando-se grávida, grita com as dores do parto, 
sofrendo tormentos para dar à luz.” (12, 1-6)

Há disputas sobre quem seja essa mu-
lher “vestida do sol”. Uns dizem que é Maria, 
grávida do seu filho Jesus, outros defendem 
que se trata de uma alegoria, uma referência 
à cidade sagrada, ou a Igreja de Deus. Outros 
ainda dizem que é Eva, a mãe da humanidade. 
O papa Bento XVI defende a ideia de que o 
texto se refere a Maria, grávida do seu filho 
Jesus.

Esta referência bíblica é particularmente 
cara a nós brasileiros, pois foi dela que Ariano 
Suassuna retirou a inspiração para criar seu 
texto dramático que leva exatamente este títu-
lo: “Uma mulher vestida de sol”.

Os protestantes respeitam, mas não vene-
ram a figura de Maria, a mãe de Jesus, como os 
católicos. Lembro de um texto do norte-ameri-
cano Nathaniel Hawthorne (1804-64) autor do 
romance “A Letra Escarlate” (1850), fortemente 
vinculado às tradições puritanas da sua região, 
Nova Inglaterra. Nesse texto Hawthorne revela 
sua inveja dos católicos que podem se confes-
sar a um sacerdote e apelar para a intercessão 
de Maria, na remissão dos seus pecados, en-
quanto que os seguidores de Lutero ou Calvino 
não podem contar com esse consolo. 

Para mim, Maria tem sido permanente 
fonte de consolo e apoio nos meus momen-
tos de dúvida e sofrimento. Ontem, no canal 
History 2, fiquei sabendo que foi encontrado 
um manuscrito na antiga língua copta, que 
liga Maria ao Egito, suas tradições religiosas, 
como, por exemplo, o culto da deusa Ísis. O 
manuscrito ainda não foi totalmente tradu-
zido e difundido, mas já estou curiosa para 
lê-lo.

Palácio de Buckingham inicia 
reforma urgente

das obras que deveriam ter sido con-
cluídas, em 2010, foram postergadas 
para as Calendas Gregas.

Estamos sem soluções à vista.  
Campina está perdendo inexoravel-
mente sua excepcional condição de 
Cidade Dique Social da Paraíba, aco-
lhendo aos que sempre a procuraram 
como destino seguro de conquistas e 
promoções econômico-sociais.

Outros investimentos do Gover-
no Federal que poderiam ter sido 
adiados, dada a sua pouca função 

desenvolvimentista, não o foram, e os 
recursos neles gastos, e mal utiliza-
dos, poderiam ter redimido toda uma 
região da insegurança social, à falta 
das águas abençoadas do São Fran-
cisco.

A corrupção instaurou-se com tal 
dimensão neste País que, para os seus 
responsáveis, e são muitos, morrer 
de sede na terra de Canaã é problema 
menor e de nenhuma importância 
socioeconômica. Campina e o Nordes-
te que se explodam!!!
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Em cartaz

 Funesc [3211-6280]  Mag Shopping [3246-9200]  Shopping Tambiá [3214-4000]  Shopping Iguatemi [3337-6000]  Shopping Sul [3235-5585]  Shopping  Manaíra (Box) [3246-3188]  Sesc - Campina Grande [3337-1942] 
 Sesc - João Pessoa [3208-3158]  Teatro Lima Penante [3221-5835 ]  Teatro Ednaldo do Egypto [3247-1449]  Teatro Severino Cabral [3341-6538]  Bar dos Artistas  [3241-4148] Galeria Archidy Picado [3211-6224]  Casa 
do Cantador  [3337-4646]

SERVIÇO

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

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

PROGRAMAÇÃO DE HOJE

Rádio Tabajara

O poeta indigna-se

Crônica em destaque

Divulgação de conhecimentos 
de quem é prata da própria casa. É o 
que se pode concluir do lançamento 
de nove trabalhos técnicos cientí-
ficos e, também, da nova edição da 
Revista Tecnologia & Ciência Agro-
pecuária, que a Empresa Estadual 
de Pesquisa Agropecuária realizará 
amanhã, a partir das 9h, no auditó-
rio do Interpa (Instituto de Terras e 
Planejamento Agrícola do Estado da 
Paraíba), localizado na cidade de Ca-
bedelo. As obras foram produzidas 
por técnicos da Emepa com atuação 
em diferentes campos de pesquisas. 
No evento, que vai contar com as 
presenças dos autores, o presidente 
da Gestão Unificada, Nivaldo Maga-
lhães, e o diretor técnico da Emepa, 
Manuel Duré, apresentarão os livros.

As obras têm os seguintes 
títulos: Cultura do Inhame Agroe-
cológica, cujos autores são Elson 
Soares dos Santos, José Teotônio de 
Lacerda, Edson Cavalcante Matias, 
Maildon Martins Barbosa; Cultura 
da Mandioca Agroecológica (Elson 
Soares dos Santos, Edson Cavalcan-
te Matias e Maildon Martins Bar-

bosa); Como Cultivar Batata-doce 
Agroecológica (Elson Soares dos 
Santos, José Teotônio de Lacerda, 
Edson Cavalcante Matias e Mail-
don Martins Barbosa); Cultivo da 
Videira Isabel Precoce no Agreste 
Paraibano (Clóvis Coelho da Silva, 
Ivonete Berto Menino e Sebastião de 
Oliveira Pereira); Sistema de Cultivo 
de Mangaba e Abacaxi e a Produção 
Integrada (Edivaldo Galdino Ferreira 
e José Teotônio de Lacerda); Cultivo 
do Milho Compatível com a Agri-
cultura Familiar (Francisco Gomes 
Fernandes e José Belarmino Filho); 
Manejo Reprodutivo em Caprinos: 
Inseminação Artificial (Adriana 
Trindade Soares e Paula Fernanda 
Barbosa de Araújo); Por que Uru-
cum? (Camilo Flamarion de Oliveira 
Franco, Miguel Barreiro Neto e Jorge 
Cazé Filho) e Cajucultura: emprego e 
renda na Agricultura e Benefícios ao 
Meio Ambiente, escrito por Ivonete 
Berto Menino, Sebastião de Oliveira 
Pereira, Joaquim Efigênio Maia Leite, 
Herbert Uchôa Pontual, Christiane 
Mendes Cassimiro Ramires e Edvir-
ges Marcos de Souza Mendes.

“As publicações técnicas produ-
zidas pelos pesquisadores da Emepa 
são uma contribuição para o forta-
lecimento da qualidade de pesquisa, 
a difusão dos conhecimentos e o 
aprimoramento da agropecuária em 
todo o Estado”, garantiu o diretor 
técnico, Manuel Duré, que preside 
o Comitê Editorial, o qual aprovou 
as edições, a partir de convênios 
com várias instituições. Os livros em 
lançamento - disponíveis à venda na 
sede da Empresa Estadual de Pes-
quisa Agropecuária e que também 
poderão ser adquiridos pelo email 
gabin@gestaounificada.pb.gov.br, ou 
então acessando http://gestaounifi-
cada.pb.gov.br/emepa - é destinado 
a pesquisadores, técnicos, professo-
res, estudantes, empresários, polí-
ticos, agente de Assistência Técnica 
e Extensão Rural (Ater), gestores 
de empresas públicas e privadas. 
“Os trabalhos são de fundamental 
importância para os que fazem 
pesquisas e inovações tecnológicas 
para chegar ao homem do campo e 
os técnicos e extensionistas rurais”, 
ressaltou, ainda, Duré.
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William Costa
wpcosta.2007@gmail.com

Encontro-o em noite de autógrafos. Não de livro 
seu, mas de escritora amiga, cujo novo romance nos 
proporcionou “deleite estético”, para ficar em um 
lugar-comum. Está indignado, o poeta. Nunca o vi 
tão exaltado assim. Pergunto o que é que há? Quem 
bateu na sua juriti, homem de Deus? Ultraje! Afronta! 
Abuso! Vender no sebo livro meu, a preço vil, é insul-
tante, caro William. Só calhordas fazem isso, desabafa, 
soltando fumaça pelas ventas.

Entendo a revolta do velho bardo. Enclausura-se 
no apartamento, sem atender telefonemas, ou postar 
nas redes sociais, consumindo semanas, meses se for 
preciso, na lapidação de um verso, até se dar por sa-
tisfeito. O poema inteiro não tem prazo. Livro, então, 
nem se fala! Há intervalos de dez, vinte anos, entre um 
título e outro. Por essas e outras, considera-se poeta 
dos melhores, entre os poucos que honram a poesia, 
de fato, em sua terra.

Lanço mão de dois copos. Uísque com gelo para 
mim, aguinha de coco para ele. Faz tempo que meu 
fígado cantarola “bandeira branca, amor, eu peço paz”, 
explica, com um sorriso tímido. Mastigando palavras 
com castanhas de caju, tento convencer meu amigo da 
relatividade geral das coisas. Vamos com calma, poeta. 
O mundo real não funciona assim. Não vem com en-
rolação. Isso não tem desculpa. É sacanagem, mesmo. 
Coisa de f...! Esculhamba, p. da vida.

Vai ser difícil convencê-lo. Argumento que são 
muitos os motivos que levam um leitor a vender, no 
sebo, livros a ele dedicados pelos autores. Talvez aju-
de na feira. Quite o recibo d’água. O material escolar 
de Juninho. Inteire uma troca por obra mais valiosa. 
Não se pode descartar, inclusive, as salutares crises de 
desapego. É preciso ter humildade, poeta. Empulha-
ção! Desprezar dedicatória autógrafa não tem justifi-
cativa. É um calhorda sim!, insiste.

Já vi coisa muito pior em transações de sebo, caro 
poeta. Livro com emocionante dedicatória de pai para 
filho, singelo oferecimento de namorado à namorada 
e, em maior número, claro, texto-oferenda de amigo 
do peito para amigo fiel. Ademais, livro em sebo é 
livro democratizado – pelo menos é o que alegam os 
livreiros. Perdoe-me o sorriso, não é cinismo, juro!, 
mas, cá entre nós, dia destes eu também vendi um 
livrinho lá no sebo... 

O poeta ensaia um sorriso, mas congela-o. Seus 
olhos são dois fuzis apontados para mim. Tento 
contemporizar. Verdade que o livro autografado que 
negociei me valeu aborrecimento maior que o causa-
do pela leitura da obra, mas entendo a vaidade huma-
na. Afinal, todo autor considera a sua uma obra-prima. 
Piorou. Em um gole sôfrego, o poeta ensopou os bigo-
des na água de coco, e foi embora sem dizer palavra 
ou apertar a mão. Terá sido o dele? 

Emepa lançará amanhã livros e revista com 
pesquisas científicas de técnicos da empresa

FOTO: Divulgação

As obras abordam diversas espécies de alimentos e o estudo sobre o cultivo, proporcionando conhecimentos técnicos 

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). 

 

Mostra experimental encerra 
temporada de exibições

Uma parcela significativa da produção experimental que vem sendo 
causada pelo movimento audiovisual paraibana vai estar em cartaz na 
Mostra de Cinema Experimental hoje do Sesc Centro de João Pessoa. O 
evento, que segue até o próxima sexta (25), traz um leque de filmes que 
serão apresentados ao público de forma gratuita. Entre os títulos que 
serão exibidos hoje estão: Menino Curioso 1 e Menino Curioso 2, às 9h, com 
direção de Van Oliveira e depois proezas de Zé Matuto às 15h, com direção 
de José Pereira de Matos. O evento marca o encerramento do cronograma de 
exibições realizadas pelo Sesc em sua própria sede, bem como em escolas, 
ONG’s, associações de moradores e praças públicas.

Cinema
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Nossas raízes 

Fazendo alusão a duas datas 
importantes no calendário 
cultural como as comemo-
rações ao mês da Consciên-
cia Negra e o aniversário 
da morte de Zumbi dos 
Palmares , o grupo Tam-
bores do Forte e o Núcleo 

de Pesquisa e Defesa do Patrimônio 
Cultural de Cabedelo (Nuppacc) reali-
zam hoje a abertura oficial da sétima 
edição do Festival de Cultura Negra e 
Popular de Cabedelo. Com atividades 
programadas até o próximo domingo 
(27), o festival traz em sua programa-
ção cultural oficinas, feira de artesana-
to, apresentações de grupos de cultura 
popular, shows e palestras. Além disso, 
durante as comemorações as mestras 
cabedelenses Dona Têca e Tia Beta 
serão as homenageadas da edição. A 
entrada para as práticas culturais são 
gratuitas.

“O evento é algo muito importante 
e grandioso para quem tem a oportu-
nidade de participar, porque faz um 
intercâmbio cultural e leva dentro de 
se o que é produzido na comunidade 
de Cabedelo. Então disso, fico muito 
feliz em poder participar da sétima 
edição e levar minha arte as pessoas”, 
disse o cantor e compositor, Escurinho, 
que além de se apresentar no festival 
irá realizar uma oficina de percussão. 

A primeira atividade a ser realiza-
da com a abertura oficial do festival é a 
oficina de capoeira angola e seus fun-
damentos. A atividade irá acontecer na 

FOTOS: Divulgação

Festival de Cultura Negra e Popular de Cabedelo movimenta toda
a região metropolitana de João Pessoa com atividades culturais 

O grupo cultural Tambores do Forte é uma das atrações do evento, que também tem a participação de Cesinha Tatu como oficineiro

Quartas Acústicas apresenta 
o cantor Renan Barbosa com 
show “Do Desejo” 

Lucas Silva
Especial para A União

A Fundação Espaço Cultural da 
Paraíba (Funesc) realiza em João 
Pessoa, nos dias 3 e 4 de dezem-
bro, mais uma edição do projeto 
“Interatos - mostra e formação per-
manente de teatro, dança e circo”. 
No dia 3, a opção é o espetáculo 
circense “Magia”, com A Turma do 
Biribinha (Aracaju-SE). No domingo 
(4), a atração é “O Farol”, com a Cia. 
Studio Sereia (teatro para bebês de 
0 a 4 anos, Brasília-DF). As apresen-
tações acontecem em três sessões, 
às 14h30, 15h30 e 16h30, no Teatro 
Paulo Pontes. Os ingressos para as 
apresentações custam R$ 5 (meia) e 
R$ 10 (inteira). 

Na parte de dança, no sábado 
(3), às 20h o público poderá conhe-
cer o espetáculo “Peba”, cujo nome 
é uma referência aos Estados de Per-
nambuco e Bahia, representados no 
palco. O grupo também ministrará 
a oficina “Pra se fazer junto” no sá-
bado (3), das 9h às 13h, e domingo 
(4), das 10h às 13h, totalizando car-
ga horária de sete horas. A oficina 
é destinada a estudantes, artistas, 
professores e pesquisadores inte-
ressados em estudos de dança e de 
performance e a idade mínima para 
participar é 16 anos. Inscrições para 
a oficina pelo e-mail dancafunesc@
gmail.com enviando breve currícu-
lo. A apresentação acontece na sala 
5 do mezanino 2 (rampa 1) e as au-
las, na sala 6. 

Sobre o projeto
Interatos é uma iniciativa da 

Funesc desenvolvida por meio das 
coordenações das respectivas áreas 
envolvidas no projeto. Sua primei-
ra edição aconteceu em setembro 

Funesc divulga programação do Projeto Interatos de dezembro

Em sequência: Os espetáculos “Magia”, de Sergipe; “Peba”, numa referência a Pernambuco e Bahia e “O Farol” (peça para bebês) da cidade de Brasília

de 2015. A proposta visa contemplar 
mensalmente estes três segmentos 
das artes cênicas alternando o pal-
co entre atrações locais, nacionais 
ou internacionais. Além de estabele-
cer uma consistente agenda de pro-
gramação, dando acesso a artistas e 
público em geral ao que está sendo 
produzido em âmbito local, nacional 
e internacional, o projeto vem poten-
cializar as ações de formação e troca, 
criando um ambiente de reflexão que 
pretende integrar estes setores que 
são ao mesmo tempo afins e distintos.

A iniciativa surge com o objetivo 
de dar visibilidade e dinamizar a pro-
dução de circo, dança e teatro no Esta-
do, em suas mais diversas expressões, 
além de contribuir para nortear a for-
mação de qualidade de estudantes, 
professores, artistas amadores e pro-
fissionais nos três segmentos. Outro 
ponto é a formação de público, a par-
tir da oferta de espetáculos variados 
e de qualidade para as diversas faixas 
de idade e interesse da população. A 

curadoria do Projeto Interatos é rea-
lizada pelas coordenações de Dança, 
Circo e Teatro, levando em conside-
ração o cadastro de artistas realizado 
pela Fundação. 

Sinopses
O Farol - É um espetáculo de tea-

tro para bebês com idade de 0 a 4 
anos. Uma obra de teatro, música e 
dança para bebês a adultos que os 
acompanham. Concebido por Fernan-
da Cabral, que escreve o texto com a 
colaboração de Chico César e Lau Si-
queira e dirigido por Clarice Cardell 
(La Casa Incerta). Sua criação drama-
túrgica surge a partir de uma constru-
ção poética-musical em diálogo com 
o universo imaginário da primeira in-
fância. 

Peba
Com Iara Sales (PE) e Tonlin Cheng 

(PE) em performance e direção de Sér-
gio Andrade (RJ/BA). Assinam a dra-
maturgia Iara Sales e Sérgio Andrade 

e a música, Tonlin Cheng.  Peba é uma 
proposta que reúne dança, perfor-
mance e arquitetura sonora. Investe 
em uma corporalidade “Peba”, que, 
sorrateiramente, transita entre fol-
guedos, ruas e festas dos estados de 
Pernambuco (PE) e Bahia (BA). Ambos 
estados brasileiros são marcados pela 
presença de manifestações culturais 
singulares que foram capturadas pelo 
título de cultura popular e, mais es-
pecificamente, nas práticas corporais, 
pela noção de corpo brincante.  

Magia
O espetáculo sob direção de João 

Lima tem atuação do palhaço Biribi-
nha. ‘Magia’ tem 50 minutos de dura-
ção e conta a história de um palhaço 
que tem como desafio fazer um filme, 
mas sem dinheiro nem condições de 
trabalho. Biribinha usa seus velhos 
truques de mágica aprendidos no cir-
co para fazer o filme e tentar colorir 
mais uma vez a sua vida que por hora 
está meio sem cor. 

Escola Antônio Viana das 14h às 16h, 
com o arte-educador Cesinha Tatu.

Após a abertura, o Festival segue 
com mais oficinas, por exemplo, a de 
Maculêlê com Júlio Mola, Vivência com 
a Mestra D. Têca e a de Coco de Roda 
com o grupo cultural Tambores do For-
te. As atividades são itinerantes então 
é importante verificar a programação 
(https://goo.gl/NHKCC4) para confir-
mar o local de cada uma delas.

Já os interessados em desfrutar da 
boa música dos shows que irão acon-
tecer precisam se atentar ao valor da 
entrada das apresentações. Segundo 
o organizador do evento, Júlio Mola, a 

entrada irá custar R$ 5 e 1kg de ali-
mento não perecível. Entre os artistas 
que estão na programação e sobem ao 
palco do festival estão  Clube do Sam-
ba, Samba de Praia, Tambores do Forte, 
Seu Pereira e Coletivo 401, Reggae 
Dubbem, Totonho, Escurinho, entre 
outros.

Muito bem humorado durante a 
entrevista, o cantor Escurinho falou 
ainda sobre sua oficina. “Irei ensinar 
o público de todas as idades a tocar o 
instrumento da percussão que passa 
por vários gêneros musicais e como 
resultado da oficina iremos nos apre-
sentar no evento ao lado de Totonho e 

Nathallia Bellar”, concluiu. 
Este evento é realizado desde 2008 

e tem se afirmado como um dos princi-
pais canais de divulgação e visibilidade 
das expressões e referências culturais 
do município, atraindo público de toda 
região metropolitana de João Pessoa. 

Cabedelo é um dos lugares onde se 
identifica uma das mais antigas pre-
senças do processo colonial europeu 
nas Américas, e observa-se em sua 
população alto grau de miscigenação 
negra e indígena. Possui, por isso, am-
plo espectro de referências culturais 
e arquitetônicas que se mantiveram 
vivas em sua base sociocultural.



Donald Trump afirma 
que os EUA vão sair da
Parceria Transpacífico
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Dinheiro deve ir para
a regularização de
restos a pagar

Governo tem R$ 16,2 bi para aplicar
RECURSOS DO EXTERIOR

O governo contará 
com uma margem fiscal de 
R$ 16,2 bilhões nos últimos 
dois meses do ano, graças à 
receita extra garantida pelo 
programa de regularização 
de bens e ativos no exterior, 
conhecido como repatriação. 
Segundo o ministro do Plane-
jamento, Desenvolvimento 
e Gestão, Dyogo de Oliveira, 
ainda não foi definido como 
será usado esse valor.

“Ainda estamos discu-
tindo a alocação, não há uma 
definição. A nossa priorida-
de é a redução de restos a 
pagar”, disse o ministro em 
coletiva de imprensa para 
divulgação do Relatório de 
Receitas e Despesas do 5º 
Bimestre. Segundo Oliveira, 
há um estoque de R$ 180 bi-
lhões em restos a pagar a se-
rem saldados pela União.

“Constitui uma obriga-
ção da União. São despesas já 

empenhadas, projetos já ini-
ciados”, informou. O ministro 
do Planejamento frisou, con-
tudo, que apesar da intenção 
de priorizar essa amortiza-
ção, a destinação final dos 
recursos da folga orçamen-
tária só será conhecida após 
a publicação do decreto que 
consolida o relatório, que 
sairá até 30 de novembro.

Os R$ 16,2 bilhões já 
descontam a atualização da 
previsão de receitas e despe-
sas, transferências a estados 
e municípios e depósito ju-
dicial para cumprir possível 
decisão final do Supremo 
Tribunal Federal (STF) a fa-
vor da divisão da multa da 
repatriação. Ontem, o gover-
no federal cedeu à pressão 
dos governadores e aceitou 
repartir mais R$ 5,2 bilhões 
com os estados (veja mais in-
formações na página 14).

Dyogo de Oliveira fri-
sou que a margem permite 
manter “com segurança” 
a meta fiscal do Governo 
Central (Tesouro Nacional, 
Previdência Social e Banco 
Central) para 2016, que é 
déficit primário de R$ 170,5 
bilhões. “Tanto a meta do 

Governo Central quando do 
setor público consolidado 
serão cumpridas fielmente, 
conforme o previsto”, decla-
rou o ministro.

Ao todo, a repatriação de 
recursos possibilitou a arre-
cadação de R$ 46,8 bilhões, 
descontada a inadimplência 
de pessoas físicas e jurídicas 
que, após aderirem ao pro-
grama, não recolheram os 
valores devidos em Imposto 
de Renda e Multa.

Para calcular a sobra 
fiscal, o Planejamento des-
contou, além da atualização 
de receitas e despesas e dos 
repasses e depósitos judi-
ciais, R$ 6,2 bilhões da re-
patriação que já haviam sido 
incorporados ao Relatório 
de Receitas e Despesas do 
quarto bimestre. Além dis-
so, separou R$ 3,8 bilhões 
prevendo uma possível frus-
tração do resultado primá-
rio das empresas estatais, 
estados e municípios, que, 
junto ao Governo Central, 
compõem o setor público 
consolidado. A meta do setor 
público como um todo para 
2016 é déficit primário de 
cerca de R$ 163,9 bilhões.

Mariana Branco
Da Agência Brasil

O ministro Dyogo de Oliveira divulgou o Relatório de Receitas e Despesas do 5º Bimestre do governo

O governo encaminhou o 
relatório do quinto bimestre 
ao Congresso Nacional nes-
sa terça-feira. O documento, 
que faz uma atualização dos 
gastos e receitas do governo 
Federal, é divulgado a cada 
dois meses. Ele pode conter 
também a revisão dos parâ-

metros macroeconômicos 
previstos para o ano.

O relatório confirmou 
revisão na projeção do PIB 
(Produto Interno Bruto, soma 
das riquezas produzidas pelo 
país) para 2016 já adiantada, 
ontem (21), pelo secretário 
de Política Econômica do 

Ministério da Fazenda, Fábio 
Kanczuc. A contração do PIB 
este ano, de acordo com o 
governo, será de 3,5%. A esti-
mativa anterior era de queda 
de 3%. A previsão de inflação 
medida pelo Índice de Preços 
ao Consumidor Amplo (IPCA) 
caiu de 7,2% para 6,8%.

FOTO: Valter Campanato/Agência Brasil

O ex-governador do 
Rio de Janeiro Sérgio Ca-
bral declarou em depoi-
mento à Polícia Federal 
que o atual governador 
Luiz Fernando Pezão foi 
o responsável pela licita-
ção de reforma do Ma-
racanã. Cabral foi preso 
na semana passada pela 
Operação Calicute, sob 
suspeita de chefiar um 
esquema de corrupção 
que movimentou R$ 224 
milhões em propina e 
envolveu, entre outras, 
a obra no estádio. Ele 
prestou depoimento no 
último dia 17.

Cabral disse à PF 
que sempre foi acom-
panhado dos secretá-
rios de Obras a reuniões 
com as construtoras 
responsáveis pela re-
forma. A pasta foi ocu-
pada por Pezão e de-
pois por Hudson Braga, 
sob cuja gestão a obra 
foi finalizada. Braga 
também foi preso pela 
Operação Calicute, na 
semana passada.

A declaração de 
Cabral foi uma respos-
ta a seu próprio advo-
gado, Ary Bergher, que 
questionou o cliente 
sobre quem era o se-
cretário de Obras res-
ponsável pela licitação 
de reforma do Mara-
canã. Cabral acrescen-
tou que os secretários 
realizaram várias vi-
sitas ao estádio e ele, 
apenas “umas duas”.

O ex-governador 

disse que, como secre-
tário de Obras e coor-
denador de infraes-
trutura, Pezão tinha 
contato com o empre-
sário Fernando Caven-
dish, da Delta, e com 
outros empreiteiros.

Cabral também 
afirmou que Pezão o 
apresentou a Hudson 
Braga que era subse-
cretário de Obras (na 
gestão Cabral) e depois 
assumiu a Secretaria 
de Obras, com a saída 
de Pezão do cargo. À 
época, Pezão assumiu 
a Coordenadoria de In-
fraestrutura do Estado. 

A assessoria de im-
prensa do governo do 
Estado informou que 
Pezão não vai comen-
tar as citações.

Mentiras absurdas
No depoimento, 

Cabral se referiu às de-
clarações dos executivos 
da Andrade gutierrez e 
da Carioca Engenharia 
como “mentiras absur-
das”. As informações 
foram prestadas em 
delações premiadas da 
Operação Lava Jato e 
fundamentaram a Ope-
ração Calicute como 
desdobramento.

Cabral negou que 
tenha interferido em 
assuntos ligados à Pe-
trobras e ao Complexo 
Petroquímico do Esta-
do do Rio de Janeiro 
(Comperj) e disse que 
é mentira que tenha 
solicitado propina nas 
obras de terraplana-
gem do complexo.

Cabral cita Pezão 
em depoimento

OPERAÇÃO CALICUTE

Vinícius Lisboa
Da Agência Brasil

Foi publicada ontem 
no Diário Oficial da União a 
nomeação do deputado Ro-
berto Freire (PPS-SP) para 
o cargo de ministro da Cul-
tura. Ele assume a pasta no 
lugar de Marcelo Calero. A 
exoneração do ex-ministro 
também foi publicada no 
DOU. A posse de Freire será 
hoje, às 12h, no Palácio do 
Planalto.

O primeiro cargo ele-
tivo de Roberto Freire foi o 
de deputado estadual, em 
1974, pelo MDB, em Per-
nambuco. Posteriormente 
foi eleito deputado federal 
por quatro mandatos conse-
cutivos, passando por parti-
dos como PMDB e PCB, até 
filiar-se ao PPS em 1992. Em 

1994 e 2002, foi eleito sena-
dor. Atualmente está em seu 
quinto mandato como de-
putado federal. Foi também 
líder de governo durante o 
mandato de Itamar Franco, 
assumido após o impeach-
ment de Fernando Collor.

Roberto Freire ocupa o 
cargo de ministro após Mar-
celo Calero ter pedido uma 
exoneração que, a princí-
pio, teria sido por “motivos 
pessoais”. Posteriormente, 
em entrevista publicada no 
dia 18 pelo jornal Folha de 
S.Paulo, Calero apresentou 
outra justificativa: supos-
tas pressões feitas pelo mi-
nistro-chefe da Secretaria 
de Governo, Geddel Vieira 
Lima, para intervir junto ao 
Instituto do Patrimônio His-
tórico e Artístico Nacional 
(Iphan), a fim de liberar a 

construção de um edifício 
de alto padrão em Salvador.

O empreendimento não 
foi autorizado pelo Iphan e 
por outros órgãos por ferir o 
gabarito da região, que fica 
em área tombada. Também 
em entrevista à Folha, Ged-
del admitiu ter conversado 
com Calero sobre a obra, 
mas negou tê-lo pressiona-
do e disse estar preocupado 
com a criação e a manuten-
ção de empregos.

O caso é debatido pela 
Comissão de Ética Pública 
da Presidência da República, 
que decidiu ontem abrir pro-
cesso para apurar se Geddel 
violou o código de conduta 
federal ou a Lei de Conflito 
de Interesses (Lei nº 12813) 
ao procurar Calero para tra-
tar de um assunto de seu in-
teresse pessoal.

Roberto Freire será empossado 
hoje no Ministério da Cultura

MUDANÇA NO GOVERNO 

Pedro Peduzzi
Da Agência Brasil

O ministro do Supremo 
Tribunal Federal (STF) Luís 
Roberto Barroso negou ontem 
(22) pedido feito por parla-
mentares da oposição para 
suspender a tramitação da 
proposta de emenda à Consti-
tuição (PEC) que limita os gas-
tos públicos do País pelos pró-
ximos 20 anos, a chamada PEC 
do Teto dos Gastos. A íntegra da 
decisão do ministro, bem como 
os argumentos para a negativa, 
ainda não foi divulgada.

O pedido de liminar foi 
feito no começo deste mês 
por deputados do PT e do 
PCdoB. No pedido, os parla-
mentares argumentam que a 
PEC 55/2016 “atenta contra 
a separação dos Poderes, o 
voto direto, secreto, univer-
sal e periódico e os direitos 
e garantias individuais”. Na 
interpretação dos autores do 
pedido, a limitação dos gastos 
restringirá também a atuação 
do presidente da República e 
de deputados e senadores que 
serão empossados em 2019, 
2023, em 2027, 2031 e 2035.

A PEC encaminhada 
pelo Executivo ao Congresso 
prevê que o teto para os gas-
tos seja válido por 20 anos, 
a partir de 2017, com possi-
bilidade de revisão a partir 
do décimo ano de vigência. 
A medida é defendida pelo 
governo como necessária 
para superar a crise econô-
mica. A proposta prevê que 
os gastos públicos totais se-
rão reajustados com base na 
inflação oficial do ano ante-
rior. O texto já foi aprovado 
pela Câmara e aguarda vota-
ção no Senado.

Supremo nega pedido para 
suspender tramitação da PEC 

TETO DOS GASTOS

André Richter
Da Agência Brasil

Líderes da base 
fazem manifesto 
de apoio político 
a Geddel Vieira

Líderes da base gover-
nista na Câmara dos Depu-
tados estiveram ontem no 
Palácio do Planalto para 
entregar ao ministro da 
Secretaria de Governo da 
Presidência da República, 
Geddel Vieira Lima, um ma-
nifesto de apoio político. 
Segundo o líder do gover-
no, deputado André Moura 
(PSC-SE), o ato visa reafir-
mar “o apoio total e irres-
trito dos líderes da base ao 
ministro Geddel e a confian-
ça que de que ele tem toda a 
legitimidade para continuar 
conduzindo a coordenação e 
a articulação política do go-
verno na Câmara”.

Moura disse que a con-
dução que Geddel tem dado, 
juntamente com o apoio de 
todos os líderes da base, tem 
permitido ao governo con-
quistar inúmeras vitórias.  
“A experiência que tem Ge-
ddel, de um homem que es-
teve na Câmara por 20 anos, 
e acima de tudo o diálogo 
que ele tem muito próximo 
da base tem contribuído e 
muito. [Daí] nosso apoio e 
a nossa confiança para que 
ele possa continuar condu-
zindo a articulação política 
do governo”, disse o líder do 
governo.

“A ação do ministro 
Geddel é fundamental, e a 
continuidade do trabalho 
dele nos dá a certeza de que 
vamos continuar tendo esse 
diálogo muito próximo”, 
disse Moura. Entre outros, 
assinaram o documento de 
apoio ao ministro os líderes 
dos partidos Solidariedade, 
PSDB, PTB, PR, PP, PHS , PV, 
PMDB, PROS e PSD.

Iolando Lourenço
Da Agência Brasil
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Aquarius
Opino que o filme Aquarius é manifesto distópico 

(mostra um Brasil do vale-tudo onde vence quem tem mais 
lama para constranger o oponente) espalha desilusão (o 
princípio da dignidade está num beco sem saída) e beleza (o 
design atinge momentos espetaculares), conta uma fábula 
característica do existencialismo (a resistência enquanto 
consciência dos limites do exitir) e exalta a personalidade e 
o ego ao nível do heróico que funda a consciência moral e a 
ética do individualismo substancialista.

Na afirmação do individualismo enquanto 
proporcionalidade (das intensidades do núcleo desejante 
do ser, de usos da linguagem…) e ângulo posicional para o 
exercício da liberdade possível, a obra celebra o liberalismo 
(singularidade e unicidade enquanto expressões da 
autonomia individual a serviço da satisfação e contra a 
coletivização) e afirma a propriedade como fundamento 
de um princípio de autoridade que se escuda em direito 
inalienável: o direito de escolher. 

Trata sobre a persistência da barbárie num projeto 
histórico civilizatório, o brasileiro,  mergulhado na 
indiferença da competitividade patrimonialista e no 
consumismo narcísico e hedonista. 

O cineasta pernambucano Kléber Mendonça, neste 
novo trabalho destacado internacionalmente pela qualidade 
artística, oportunidade de argumentação sobre circunstâncias 
psicossociais relevantes e força expositiva de planos, montagem 
e dramaturgia, entre outras sensibilizações formais fílmicas, 
oferece o desenho contrastado de um mapa mental da pós-
modernidade brasileira altamente negativo.

Nesse mapa, o país figura em queda livre num abismo 
de superficialidade e egocentrismo, as pessoas perderam a 
capacidade de  transcender os muros sensoriais do campo 
instrumental dos objetos de prazer e conforto, o sentido 
comunal só se realiza na perspectiva do lucro e as emoções 
que lastreiam a subjetividade, com seus mares ora calmos, 
ora tempestuosos da memória, estão borradas pela 
boçalidade e grosseria.

Acredito que entre múltiplos eixos de leituras 
possíveis, neste drama psicológico que discute papéis 
sociais, o pacto familiar e a autonomia da pessoa, o da 
tragédia pessoal encapsulada na situação-limite, um 
câncer de mama e a consequente mutilação da escritora 
Clara, serve de lente de aumento para um estudo cheio 
de ceticismo e verdade sobre corporeidade, poder, 
materialismo e circunstância pessoal.

O corpo na pós-modernidade, mecanizado, vendável 
e mediado pela alta tecnologia sugere uma expressão 
de completude e integridade, uma gestalt que escapa à 
protagonista vivida pela atriz Sônia Braga, num trabalho 
cheio de equilíbrio, emoção e comedimento, do qual 
emerge uma mulher que se agarra a si mesma, e a só a ela, 
para escapar de uma trama sinistra que lhe quer usurpar 
uma propriedade, o apartamento à beira-mar.

O apartamento, que se converte num duplo fetiche, o 
fetiche-mercadoria teorizado por Karl Marx, e o fetiche do 
simbolismo projetado pela alienação da idolatria que indignou 
Moisés ao regressar do seu retiro, imagem também usada por 
Marx, mobiliza a resistência de Clara. Não é só a resistência ao 
assédio da especulação imobiliária e de empreiteiros corruptos, 
à pressão da família, ao avanço da transformação urbana, ao 
pedido das pessoas que querem ganhar dinheiro com a venda, 
mas uma resistência também a aceitar aquela mutilação do 
seu estilo de sobrevivente, que se agarra à grossa tapeçaria da 
memória de uma vida inteira naquele local.

É como se a incompletude do seu corpo mutilado, 
rejeitado pela boçalidade machista que considera seu corpo 
inadequado para a fruição erótica devido à falta do seio 
arrancado pela doença, fosse constantemente revertida, e 
houvesse uma zona, justamente o interior do apartamento, 
de reconstituição de sua fisicalidade exterior. 

O imóvel que a acolhe também realiza um tipo de 
resgate da corporeidade através de abstratas, meras 
idealizações, emanações terapêuticas feitas de amor, paixão, 
carinho, dor e preservadas nas paredes do apartamento.

O filme, cheio de méritos, tem assimetrias que 
atrapalham o ritmo. Certa vez, a crítica Pauline Kael disse 
que há diretores que esticam as cenas até o bocejo da 
assistência. Em Aquarius, Mendonça confirma a tese. Mas 
se redime como uma sensacional reconstituição histórica, 
um roteiro matizado por passagens equilibradas de 
tempo e espaço, e também pela heroicização positiva da 
protagonista, integrando-a à galeria contemporânea de 
eletrizantes heroínas cinematográficas.

Em meio a uma tipologia cognitiva ficcional 
cinematográfica, que vai das mulheres de Nelson Rodrigues 
às mulheres de Woody Allen e Almodóvar, em cuja história 
há personagens reais  a exemplo das encontráveis nos 
filmes Eu, tu, Eles, e The Lemon Tree, a viúva Clara, 65 
anos, escritora, dona do próprio nariz, insensível aos R$ 2 
milhões que lhe estendem para renunciar à sua cidadela, 
ocupa um lugar expressivo no campo da atitude afirmativa 
em nome da liberdade individual. Seu materialismo é o da 
independência diante das pressões externas. Um triunfo da 
propriedade.           

Governadores e Temer fecham acordo 
para repasse de multas da repatriação
Há também proposta de 
trabalho em conjunto pela 
reforma da Previdência

Ao deixar a reunião do 
presidente Michel Temer 
com chefes dos Executivos 
estaduais, o governador de 
Santa Catarina, Raimundo 
Colombo, disse que a equi-
pe econômica do governo 
aceitou repassar parte do 
dinheiro arrecadado com 
as multas da chamada repa-
triação. Os recursos, obtidos 
com a regularização de ati-
vos mantidos por brasileiros 
no exterior, eram objeto de 
disputa no Supremo Tribu-
nal Federal (STF). A União 
já tinha repassado a estados 
e municípios o dinheiro re-
colhido com o Imposto de 
Renda, mas os governadores 
defendiam também o direito 
à divisão dos recusos arreca-
dados com as multas.

Governadores e repre-
sentantes de 24 estados, mais 
o Distrito Federal, se reuni-
ram com Temer no Palácio do 
Planalto para discutir o acor-
do e demais propostas para 
solucionar a crise financeira 
das unidades da Federação.

O montante, segundo os 
governadores, é de cerca de 

Paulo Victor Chagas
Da Agência Brasil

Reunião aconteceu com 25 estados, a equipe econômica do governo e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia

FOTO: Beto Barata/PR

R$ 5,2 bilhões, dos R$ 46,8 bi-
lhões obtidos com a repatria-
ção. De acordo com Colombo, 
o acordo fechado prevê que 
os estados retirem as ações 
reivindicando o repasse que 
tramitam no STF.

“Os recursos das mul-
tas serão partilhados com 
estados e municípios, assim 
como foi feito com o imposto. 
Há um compromisso nosso, 
como contrapartida, de que a 
gente continue lutando com 
o ajuste fiscal, para equilí-

brio das contas públicas, e 
apoiando fortemente o Go-
verno Federal na reforma da 
Previdência”, afirmou Rai-
mundo Colombo, ao deixar a 
reunião.

Sobre a possibilidade de 
os governadores trabalha-
rem para reformar a previ-
dência dos estados, com as 
mesmas regras da reforma 
que será proposta pelo Go-
verno Federal, Colombo disse 
não haver um “compromis-
so”, e sim uma “intenção” de 

trabalho em conjunto. Mais 
cedo, o governador do Rio de 
Janeiro, Luiz Fernando Pezão, 
havia dito que uma das pau-
tas conjuntas é a alteração 
das regras para aposentado-
ria com os “mesmos termos” 
para todos os estados. Após 
reunião com o presidente Mi-
chel Temer, os governadores 
decidiram firmar uma pau-
ta conjunta de medidas de 
ajuste nos estados para pro-
mover um “pacto federativo” 
com o Governo Federal.

O presidente do Senado, 
Renan Calheiros (PMDB-AL), 
participou da reunião entre 
governadores e o presidente 
da República, Michel Temer, 
na qual foram negociadas uma 
série de medidas. A pedido dos 
governadores, Renan retirou da 
pauta do Senado o projeto de lei 
que altera as regras para aplica-
ção do Imposto Sobre Serviço 
(ISS), que seria votado ontem. 

Segundo ele, os estados querem 
discutir melhor o projeto para 
que  as mudanças possam be-
neficiar o caixa das unidades. 

O projeto de lei que rea-
bre o prazo para repatriação de 
recursos enviados ao exterior 
sem declaração à Receita Fede-
ral, que também seria votado 
ontem, ficou para ser votado até 
amanhã. O relator, senador Ro-
mero Jucá (PMDB-RR), negocia 
com os governadores a parte 
que caberá a eles na multa que 
será paga pelos contribuintes 

que quiserem regularizar o di-
nheiro.

Segundo Calheiros, os go-
vernadores também apontaram 
uma série de matérias que já es-
tão com tramitação avançada e 
poderiam ser aprovadas em de-
finitivo para auxiliar a situação 
financeira. Uma nova reunião 
com os presidentes da Câmara 
e do Senado deverá acontecer 
para que a pauta seja fechada.

“Os governadores apro-
veitaram e pediram uma con-
versa nossa com eles nova-

mente, eu e o presidente da 
Câmara. Eles pediram a ques-
tão da repatriação, da dívida 
dos estados e da securitização. 
Essas matérias já estão todas 
pautadas aqui no Senado até o 
dia 15. E eles pediram também 
prioridade para votação na Câ-
mara dos depósitos judiciais, 
precatórios, da dívida ativa e 
da convalidação dos incentivos 
fiscais, que são matérias já vo-
tadas pelo Senado e que estão 
tramitando na Câmara dos De-
putados”, disse.

Renan anuncia medidas para ajuda

Cerca de 300 indíge-
nas, segundo os organiza-
dores, protestaram ontem 
na entrada do Palácio do 
Planalto contra a Proposta 
de Emenda à Constituição 
(PEC) que limita o cresci-

mento dos gastos públicos. 
Alguns urinaram no parla-
tório do palácio.

O protesto acabou por 
volta de 14h, e teve cerca de 
quatro horas de duração. O 
Planalto não estima o nú-

Índios urinam na entrada do Planalto
DURANTE PROTESTO

mero de manifestantes. As 
entradas do Planalto fica-
ram fechadas e a segurança 
foi reforçada, inclusive na 
rampa do palácio.

Um represente da Se-
cretaria de Governo, Hen-
rique Vila, manteve contato 
com os manifestantes.

Em documento entre-
gue pelo grupo, os índios 
afirmam que são contra o 
“programa neo-liberal do 
governo” e “todo e qual-
quer retrocesso nos nossos 
direitos já conquistados, 
com muita luta e sangue 

derramado”. Eles pedem 
mais verbas para órgãos de 
demarcação de terra e tam-
bém criticam o Poder Judi-
ciário e o Legislativo, que 
dão o “aval” para o governo 
de Michel Temer.

Os indígenas identi-
ficam-se como sendo de 
tribos como pataxó, avá-
canoeiro, kanfla, guarani, 
tumbalalá e krikatí. A mani-
festação começou por volta 
das 10h. Todas as pessoas 
só podiam entrar pelos fun-
dos do Palácio do Planalto, 
por meio da garagem.

Mariana Jungmann
Da Agência Brasil

Os índios são flagrados urinando no parlatório do Palácio do Planalto 

FOTO: Ailton de Freitas/Agêncica Globo



UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 23 de novembro de 2016

Mundo
15

Trump anuncia saída dos Estados 
Unidos da Parceria Transpacífico
Acordo de livre comércio 
envolve outros 11 países 
banhados pelo Pacífico

José Romildo 
Da Agência Brasil

O presidente eleito norte
-americano, Donald Trump, 
disse - em vídeo divulgado 
na noite dessa segunda-feira 
(21) - que anunciará a reti-
rada dos Estados Unidos da 
Parceria Transpacífico - Área 
de Cooperação Econômica 
Ásia-Pacífico (Apec, na sigla 
em inglês) logo depois que 
tomar posse, em 20 de janei-
ro de 2017. 

A Parceria Transpací-
fico é um acordo de livre 
comércio assinado em 5 de 
outubro de 2015, envolven-
do 12 países banhados pelo 
Oceano Pacífico, e constitui 
a principal aposta do presi-
dente Barack Obama para o 
desenvolvimento do comér-
cio internacional.

Trump disse ainda que a 
saída dos Estados Unidos da 
Parceria Transpacífico vai se 
dar por meio de uma notifi-
cação aos países participan-
tes do acordo. Além disso, 
informou que vai eliminar 
as atuais restrições à pro-
dução de energia, incluindo 
a produção de gás de xisto. 
Essas restrições se referem a 
controle ambiental. Durante a 
campanha deste ano, ele afir-
mou que as restrições aumen-
tam a regulação existente no 
país, trazendo sérios prejuízos 
à economia norte-americana.

Outra medida anunciada 
por Donald Trump é prote-

ger a infraestrutura dos Esta-
dos Unidos de ciberataques e 
outras formas de ataque. No 
que se refere aos imigrantes, 
ele disse que vai orientar o 
Departamento do Trabalho 
para investigar “os abusos 
dos programas de vistos que 
prejudicam o trabalhador 
americano”. No que se refere 

à ética de funcionários no go-
verno, afirmou que vai impor  
uma proibição de cinco anos 
para que os funcionários exe-
cutivos se tornem lobistas.

Empregos
No vídeo, divulgado pelo 

YouTube, Donald Trump falou 
sobre a importância das medi-

das que anunciará no primei-
ro dia de seu governo: “Quer 
se trate de produzir aço, cons-
truir carros ou curar doenças, 
quero que a próxima geração 
de produção e inovação acon-
teça aqui, na nossa grande 
pátria: a América - criando 
riqueza e empregos para os 
trabalhadores americanos”.

O vídeo é uma das pou-
cas oportunidades que o pú-
blico norte-americano tem 
de ouvir Trump diretamente. 
Desde que foi eleito há duas 
semanas, Donald Trump tem 
evitado falar com os jorna-
listas. Em vez disso, ele tem 
usado as redes sociais. Houve 
apenas três situações em que 

ele falou à imprensa: a pri-
meira, assim que recebeu um 
telefonema de Hillary Clin-
ton, na madrugada de 9 de 
novembro, dando parabéns 
pela vitória eleitoral; a se-
gunda, uma entrevista ao The 
Wall Street Journal e a última, 
uma entrevista ao programa 
“60 Minutes “, da CBS News.

Em vídeo divulgado no YouTube, o presidente eleito dos EUA disse ainda que vai eliminar as atuais restrições à produção de energia, criadas para controle ambiental

 

A Corte de Cassação do 
Egito anulou nessa terça-
-feira a condenação à pri-
são perpétua do presidente 
deposto Mohamed Morsi, 
membro da Irmandade Mu-
çulmana, no processo em 
que respondia por colaborar 
como espião para estrangei-
ros, como os grupos Hamas 
e Hezbollah. A informação é 
da Agência Ansa.

 De acordo com fontes 

locais, a Corte de Cassação 
ordenou que o processo seja 
refeito e também anulou a 
condenação contra o líder 
da Irmandade Muçulmana, 
Mohamed Badia, e mais 15 
dirigentes.

 A sentença contra Morsi 
tinha sido emitida em junho 
por um tribunal do Cairo, se-
gundo o qual o ex-presidente 
teria repassado segredos do 
país e conspirado com orga-
nizações estrangeiras entre 
2005 e 2013 para atos terro-

ristas. Essa, porém, não era a 
primeira condenação impos-
ta a Morsi, que já foi condena-
do à morte, à prisão perpétua 
e a 20 anos de detenção em 
vários outros processos. De 
todos, ele recorreu.

Ligado à Irmandade Mu-
çulmana, colocada na clan-
destinidade no Egito, Morsi 
foi o primeiro presidente 
eleito do país após a queda 
do ditador Hosni Mubarack, 
em 2011. No entanto, Morsi 
foi destituído em 2013 por 

uma junta militar, com apoio 
popular, comandada pelo 
general Abdel Fatah al-Sisi, 
atual mandatário do país. 
No último dia 15 de novem-
bro, a Corte de Cassação do 
Cairo anulou a condenação 
de Morsi à morte e pediu 
um novo julgamento para o 
caso que trata dos inciden-
tes provocados após a fuga 
do ex-presidente e de ou-
tros detentos do presídio de 
Wadi el-Natroun, em janeiro 
de 2011.

Corte do Egito anula prisão perpétua 
para ex-presidente Mohamed Morsi

Ódio contra os migrantes se alastra

ACUSAÇÃO DE ESPIONAGEM

ALERTA DA UE

Da Agência Ansa

Da Agência Estado

Da Agência Lusa 

O ódio contra migrantes 
e refugiados está se alastran-
do pela Europa, alertou hoje 
a Agência para os Direitos 
Fundamentais (FRA, na sigla 
em inglês), apelando a uma 
“ação concertada” da União 
Europeia (UE) e dos seus 
Estados-membros para im-
pedir esse crescimento. As 
informações são da Agência 
de Notícias Lusa.

A FRA está, desde se-
tembro de 2015, a pedido da 
Comissão Europeia, divul-
gando relatórios mensais so-
bre os direitos fundamentais 
das pessoas que chegam aos 

Estados-membros da UE, par-
ticularmente no contexto dos 
fluxos migratórios.

No relatório de novem-
bro, divulgado ontem, a  Agên-
cia para os Direitos Funda-
mentais analisa a situação em 
14 Estados-membros (Portu-
gal não faz parte da lista), nos 
quais detecta “hostilidade e 
tensão” contra migrantes e re-
fugiados.

O relatório se refere a “in-
cidentes graves e alastrados 
de violência, assédio, amea-
ças e discurso de ódio contra 
migrantes e refugiados e suas 
crianças”. Os principais auto-
res são “justiceiros e público 
em geral”. Os muçulmanos, e 

especialmente as mulheres 
muçulmanas, são os alvos pre-
ferenciais.

Segundo a  FRA, ativistas 
de direitos humanos, jorna-
listas e políticos “amigos dos 
refugiados” também são alvo 
de crimes de ódio. A agência 
destaca que há “poucas de-
núncias e poucos registros” 
desses delitos. “A maioria dos 
Estados-membros não colige 
nem publica estatísticas sobre 
crimes de ódio contra refu-
giados e migrantes”, sendo a 
sociedade civil “muitas vezes 
a principal fonte de informa-
ção”, disse.

“As respostas estatais aos 
crimes de ódio contra refugia-

dos e migrantes são conside-
radas frágeis pelas sociedades 
civis de muitos Estados-mem-
bros”, observa a FRA, acres-
centando que “os serviços de 
apoio a vítimas raramente 
têm em conta as necessida-
des” daquelas populações.

Ao mesmo tempo, os 
migrantes e refugiados “ra-
ramente reportam crimes de 
ódio às autoridades ou ou-
tras organizações”. Entre as 
razões para tal estão “a falta 
de confiança na polícia e nas 
autoridades”, “o medo de re-
taliação e de serem presos ou 
deportados”, “a crença de que 
nada mudará” e “as barreiras 
linguísticas”.

Bagdá (AE) - Uma 
nova análise feita pela IHS 
Markit mostra que o gru-
po extremista Estado Is-
lâmico (EI) utilizou armas 
químicas ao menos 71 ve-
zes tanto na Síria como no 
Iraque.

Segundo uma nota da 
consultoria divulgada nessa 
terça-feira, existe um gran-
de de que o grupo irá utili-
zar as armas na cidade de 
Mosul contra civis ou forças 

militares para tentar reto-
mar a cidade.

A análise mostra que Mo-
sul era um centro de produção 
de armas químicas do grupo 
sunita, mas especialistas acre-
ditam que os equipamentos de 
produção foram transferidos 
para a Síria antes da ofensiva 
do governo iraquiano contra a 
cidade, em outubro.

A IHS concluiu que clo-
ro e agente mostarda são as 
armas químicas com mais 
chance de serem utilizados 
sobre a cidade.

Extremistas usam armas
químicas na Síria e Iraque

A Agência Meteorológi-
ca do Japão reduziu o alerta 
de tsunami após o forte ter-
remoto que atingiu a costa 
oriental do país na manhã de 
ontem. As informações são da 
Agência Ansa.

Logo depois do tremor, 
as autoridades haviam aler-
tado para o risco de ondas de 
até três metros de altura. No 
entanto, um aviso de cautela 
permanece em vigor nas zo-
nas litorâneas das províncias 
de Miyagi e Fukushima.

Segundo o governo japo-
nês, o sismo teve magnitude 

7.4 na escala Richter, mas o 
Serviço Geológico dos Esta-
dos Unidos (Uugs) diz que o 
tremor foi de 6.9. Além disso, 
os órgãos divergem sobre a 
profundidade do terremoto. 
Para o primeiro, foi de 25 km. 
Para o segundo, de 10 km.

Esse foi o primeiro aler-
ta de tsunami no país desde 
2012, pouco mais de cinco 
anos e meio depois da tragé-
dia de março de 2011, quan-
do ondas levantadas por um 
sismo provocaram um enor-
me vazamento na central nu-
clear de Fukushima, no maior 
desastre desse tipo desde o 
de Chernobyl, em 1986.

Japão reduz alerta sobre
tsunami após terremoto

DIMINUIÇÃO DE RISCO

NOVA ANÁLISE

Da Agência Ansa

FOTO: Reprodução/Internet
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STF autoriza governo do
Rio de Janeiro a retirar 19,6% 
dos repasses do judiciário

17

OMS estima mais de mil novos casos de microcefalia no Brasil

Associados ao zika
Foto: Reprodução/Internet

A Organização Mun-
dial da Saúde (OMS) esti-
ma que pelo menos 1 mil 
novos casos de microcefa-
lia associados à infecção 
pelo vírus zika durante a 
gestação sejam registra-
dos no Brasil. A informa-
ção foi divulgada ontem 
(22) pelo diretor de Saú-
de Infantil da entidade, 
Anthony Costello, durante 
coletiva de imprensa em 
Genebra.

“Sabemos que, no Bra-
sil, onde o problema foi 
primeiramente detectado, 
existem hoje 2,1 mil casos 
confirmados, mas ainda 
há muitos outros sendo 
investigados. Esperamos 
que mais mil casos sejam 
descobertos. 

Sabemos que o pro-
blema não irá embora no 
Brasil. Todos os meses, 
entre 150 e 200 casos de 
microcefalia são identifi-
cados.”

Segundo o último bo-
letim epidemiológico do 
Ministério da Saúde, o 
país tem 3.086 casos em 
investigação para micro-
cefalia associada ao zika.

Costello destacou que 
os casos, apesar de mui-
tos, devem ser investiga-
dos e acompanhados um 
a um, por meio da análise 
de especialistas das mais 
diversas áreas. 

O diretor da OMS 
alertou ainda que muitos 
países não contam com 
sistemas de vigilâncias e 
mecanismos eficazes para 
monitorar casos de micro-
cefalia ou mesmo serviços 
de apoio às famílias.

“O quadro pode não 
constituir mais uma emer-
gência global em saúde 
pública nos termos ofi-
ciais, mas é um problema 
de saúde global de grande 
preocupação para o mun-
do, 69 países registraram 
casos de zika nos últimos 
dois anos. 

Estamos falando de 
um vírus que causa da-
nos neurológicos e po-
tencialmente deficiência 
ao longo de toda a vida, o 
que representa um grande 
golpe para essas famílias.”

Na última sexta-fei-
ra (18), a OMS declarou 
o fim da emergência sa-
nitária internacional de-
clarada há um ano após 
o aumento de casos de 
microcefalia associados à 
infecção de gestantes pelo 
vírus zika.

Paula Laboissière
Repórter da Agência Brasil 

Anthony Costello é o atual diretor de saúde infantil da  Organização Mundial da saúde e divulgou dados durante uma entrevista em Genebra, na suíça  

Mariana Tokarnia 
Repórter da Agência Brasil  

O Ministério da Educação (MEC) 
pretende lançar um curso de direitos 
humanos para professores da Educa-
ção básica. A informação é do diretor 
de Políticas de Educação em Direitos 
Humanos e Cidadania, da Secretaria 
de Educação Continuada, Alfabetiza-
ção, Diversidade e Inclusão do MEC, 
Daniel de Aquino Ximenes.

Segundo ele, o treinamento 
terá módulos de estudo online nos 
quais os professores terão acesso 
a temas como racismo, homofobia 
e bullying. A intenção é que eles 
tenham subsídio tanto para lidar 
com essas questões na escola quan-
to para levar os temas para a sala 
de aula.

“Educação em direitos humanos 
é um guarda-chuva amplo que tra-
ta de bullying e violências, de ética 
e cidadania, de garantias de direi-
tos, racismo, violência contra a mu-
lher” e temas afins, disse o diretor à 
Agência brasil.

O curso será destinado a pro-
fessores do Ensino fundamental e 
Médio. Ao participar eles receberão 
uma certificação, que poderá ser de 
extensão, aperfeiçoamento ou até 
mesmo especialização, o que ain-
da será definido. As aulas deverão 
ser elaboradas no ano que vem por 
universidades e entidades, ainda a 
serem definidas, e começarão a ser 
disponibilizadas a partir do segun-
do semestre de 2017.

O curso deverá estar completo 
em 2018. A formação em direitos 
humanos está ainda em definição 

final no MEC e deverá, de acordo 
com Ximenes, ser lançada por meio 
de portaria até dezembro. As aulas 
serão abertas e acessíveis também 
aos professores que não estão fa-
zendo o curso, a diretores e a toda 
a comunidade escolar.

“O professor e a direção da es-
cola, por exemplo, podem se apro-
priar daquele módulo, daquele con-
teúdo e ter um elemento que possa 
ser útil para a realidade do dia a 
dia”, diz Ximenes. 

Segundo ele o material inclusi-
ve é apropriado à faixa etária. “Se 
ele for professor do Ensino Médio, 
terá um material com linguagem jo-
vial, para que ele possa usar em sala 
de aula”.

Pacto universitário
Em oura iniciativa do setor, o 

MEC lançará nesta quinta-feira (24) 
o Pacto Universitário pela Promo-
ção do Respeito à Diversidade de 
Cultura da Paz e Direitos Humanos, 
que pretende incentivar instituições 
públicas e privadas de Ensino Supe-
rior a desenvolver projetos voltados 
à defesa dos direitos humanos.

“Qualquer instituição poderá ade-
rir e desenvolver atividades que sejam 
demonstradas no ensino, pesquisa, ex-
tensão e convivência”, diz Ximenes. 

As instituições terão 90 dias 
para elaborar propostas e depois 
terão que enviar relatório de acom-
panhamento a cada seis meses. Os 
projetos bem-sucedidos receberão 
um selo de respeito à diversidade. 
O MEC vai também apoiar na cria-
ção de linhas de pesquisa e exten-
são dentro da temática.

MEC terá curso de diretos
humanos para professores

educAção básicA

O advogado Antônio Mo-
desto da Silveira morreu on-
tem (22), aos 89 anos, no Rio 
de Janeiro. 

Considerado por juris-
tas o advogado que mais 
defendeu presos políticos 
e familiares de desapare-
cidos e sequestrados pelo 
regime ditatorial brasileiro 
de 1964-1985, Modesto da 
Silveira foi eleito deputado 
federal pelo Movimento De-
mocrático Brasileiro (MDB), 
no Rio de Janeiro, em 1978, 
e foi um dos articuladores 
da Lei de Anistia, aprovada 
no ano seguinte. 

A causa da morte não foi 
comunicada pela família. 

O velório será realizado  
hoje (23), a partir das 8h, na 
sede da OAB-RJ, Avenida Ma-
rechal Câmara, 150, 9º andar.

O presidente da Ordem 
dos Advogados do Rio de Ja-
neiro (OAB-RJ), Felipe Santa 
Cruz, lamentou a morte de 
Modesto da Silveira, afirman-
do que foi um dos grandes 
defensores da democracia. 

“Foi advogado no perío-
do mais terrível da nossa his-
tória, defensor dos persegui-
dos políticos”, disse, em nota. 
“pessoalmente, tenho muita 
gratidão, pois ele foi advoga-
do da minha família durante 
a ditadura, do caso do desa-
parecimento do meu pai. 

Um homem que deixou 
como exemplo um modelo 
de advocacia para que pos-

samos seguir”, disse Santa 
Cruz, que é filho do desa-
parecido político Fernando 
Santa Cruz.

No início da década de 
1970, Modesto da Silveira 
tornou-se advogado volun-
tário da Associação Brasi-
leira de Imprensa (ABI) e 
defendeu dezenas de pes-
soas gratuitamente. 

Foi membro do Conse-
lho Brasileiro da Defesa da 
paz (Condepaz), do Conse-
lho Mundial da paz (CMp) 
e da Comissão de Ética pú-
blica do Governo Federal, 
entre outras atividades li-
gadas à defesa dos direitos 
humanos.

Modesto da Silveira era 
filho de lavradores sem-
terra do interior de Minas 
Gerais e chegou a trabalhar 
como operário de pedrei-
ra na infância. Concluiu a 
faculdade de Direito dois 
anos antes do golpe de 
Estado no Brasil. Chegou 
a ser sequestrado pelo 
Departamento de Ordem 
pública – Centro de Ope-
rações de Defesa Interna 
(DOI – CODI), assim como 
vários advogados como os 
ilustres Heleno Fragoso, 
Evaristo de Moraes, Au-
gusto Sussekind de Moraes 
Rego, entre outros.

O advogado nunca dei-
xou de atuar nas causas 
sociais  e participou ati-
vamente pela instalação 
da Comissão da Verdade e 
pela a abertura dos arqui-
vos da ditadura militar.

Morre aos 89 anos 
Modesto Silveira

deFensor dos Presos Políticos

E um problema 
de saúde global 
de grande 
preocupação 
para o mundo, 
69 países 
registraram casos 
de Zika nos 
últimos dois anos

Flávia Villela
Agência Brasil
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Medida visa medir o grau 
de acesso das políticas de 
combate à desigualdade márcia Abrahão é a 

nova reitora da unb

A nomeação da nova reitora 
da Universidade de Brasília (UnB), 
Márcia Abrahão foi publicada ontem 
(22) no Diário Oficial da União. A 
nova gestora entra em meio à ocu-
pação da instituição por estudan-
tes, que já dura três semanas. Os 
alunos protestam contra a Proposta 
de Emenda à Constituição (PEC) 55, 
que impõe teto de gastos para os 
Três Poderes e está em votação no 
Senado. Ontem a Justiça Federal 
determinou a desocupação imediata 
das instalações da universidade, po-
rém, hoje o Ministério Público Federal 
(MPF) informou que vai recorrer des-
ta decisão. Na justificativa, o órgão 
vai impugnar o tipo de recurso utili-
zado para questionar a legalidade da 
ocupação. Márcia Abrahão, a primeira 
mulher a ocupar o cargo, tem gra-
duação (1986), mestrado (1993) 
e doutorado (1998) em Geologia 
pela UnB. Tem pós-doutorado pela 
Queen’s University, no Canadá, na 
mesma área. Além do ensino na gra-
duação, acumula experiência como 
pesquisadora do CNPq e membro do 
Programa de Pós-Graduação em Geo-
logia. Quando eleita, a professora 
estava como diretora do Instituto de 
Geologia da universidade.

pm de sp apreende
dados do condepe

A polícia paulista apreen-
deu um computador na sede do 
Conselho Estadual de Defesa 
dos Direitos da Pessoa Huma-
na (Condepe) contendo dados 
sigilosos e contatos de pes-
soas que denunciaram casos de 
violência policial à entidade. As 
informações foram dadas pela 
presidente do Condepe, Nazaré 
Cupertino, em entrevista co-
letiva na tarde de ontem (22). 
“O computador é do Condepe, 
de uso de todos os 11 conse-
lheiros que atuam no conselho”, 
disse ela. A polícia apreendeu 
também um notebook pessoal 
do vice-presidente do Condepe, 
Luiz Carlos dos Santos, que foi 
preso ontem (22) juntamente 
com 30 advogados acusados 
de envolvimento com o crime 
organizado. “Nossa preocupa-
ção é com os dados que estão 
na CPU do Condepe. Ali tem os 
relatórios dos conselhos, tem 
informações sobre as pessoas 
que denunciam violação de 
direitos, tem relatórios da co-
missão de violência policial, 
que é um relatório que estava 
em finalização”, disse a presi-
dente. Segundo ela, a entidade 
tem cópia do material, mas o 
fato do computador estar fora 
do Condepe preocupa, pois nele 
estão todas as denúncias que 
o conselho recebe, incluindo 
denúncias de violência policial, 
com nome, endereço e contato 
dos denunciantes.  

A Ordem dos Advogados 
do Brasil de São Paulo (OAB-SP) 
está acompanhando a operação 
que prendeu ontem (22) 31 
advogados acusados de envol-
vimento com o crime organizado. 
Entre os detidos está o vice-pre-
sidente do Conselho Estadual de 
Direitos Humanos (Condepe), 
Luiz Carlos dos Santos. “Acom-
panharemos esse caso, porque 
existem muitas prisões nesse 
país que desmoralizam a pessoa 
que é suspeita e depois quando 
se verifica aquela pessoa não é 
culpada”, disse o coordenador da 
comissão de Direitos Humanos 
da OAB-SP, Martim de Almeida 
Sampaio.

oAb acompanha 
prisão dos colegas

Foto: Reprodução/Internet

sumaia Villela 
Correspondente da Agência Brasil 

A partir de agora, o ci-
dadão terá que informar a 
raça ou cor em todos os do-
cumentos públicos de Per-
nambuco em que for neces-
sário constarem seus dados. 
O decreto foi assinado pelo 
governador de Pernambuco, 
Paulo Câmara, durante ceri-
mônia no Palácio do Campos 
das Princesas, e deve ser pu-
blicado no Diário Oficial do 
Estado. O prazo para im-
plantação é de 90 dias.

De acordo com o secre-
tário de Desenvolvimento 
Social, Criança e Juventude, 
Isaltino Nascimento, o que-
sito aparecerá em qualquer 
formulário usado para aces-
sar um serviço público. É o 
caso da matrícula escolar, 
do atendimento no Siste-
ma Único de Saúde (SUS), 
do registro de ocorrências 
policiais. “Essa era uma 
reivindicação histórica do 
movimento negro pernam-
bucano. A gente vai poder 
medir o grau de acesso das 
políticas e, à medida que o 
decreto for implementado, 
teremos a possibilidade de 
aferir quantos puderam ser 
atendidos”, afirmou Nasci-
mento.

Na segurança pública, 
por exemplo, Pernambu-
co segue a linha nacional: a 
maior parte das vítimas de 
homicídio é de jovens ne-
gros. De acordo com o se-
cretário, ainda existe uma 
subnotificação na área, por-
que a identificação da raça 
não era obrigatória. Sobre 
o fato de, mesmo incomple-
to, o dado já existente não 
ter resultado em políticas 
que revertessem de forma 
efetiva esse quadro, Isaltino 
Nascimento anunciou um 
novo programa que está em 
fase de negociação de recur-
sos – US$ 180 milhões - com 
o Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID) e 
com o Governo Federal.

Ele disse que o Estado 
aguarda a autorização do 
governo. “É um projeto cha-

mado PE Seguro, com foco 
na redução da criminalidade 
de jovens negros de 15 a 24 
anos”. O secretário informou 
que foram mapeados 18 
municípios, onde estão 300 
bairros em que foram assas-
sinados 64% dos jovens nos 
últimos cinco anos. “O foco é 
garantir acesso à escolarida-
de, o que é um desafio por-
que muitos que estão hoje 
no sistema socioeducativo 
e no sistema prisional têm 
baixa escolaridade; garan-
tir a inclusão produtiva e a 
qualificação profissional, e 
evitar a reincidência em cri-
mes”, acrescentou.

O decreto foi assinado 
em uma cerimônia de en-
trega da medalha Solano 
Trindade (artista e militan-
te histórico da causa negra, 
nascido no Recife), criada 
recentemente para reco-
nhecer pessoas e institui-
ções que contribuíram para 
o combate à discriminação 
racial no Estado. A primei-
ra edição homenageou Sony 
Santos (in memorian), Ed-
valdo Ramos, o Afoxé Ala-
fin Oyó, Inaldete Pinheiro e 
Walfrido da Silva.

A coordenadora da Po-
lítica Municipal de Saúde da 
População Negra no Recife, 
Rose Santos, que recebeu a 
medalha em nome de Sony, 
disse que o decreto vai aju-
dar não só os pesquisadores 
e o movimento negro, mas a 
formulação de políticas pú-
blicas. “Por exemplo, quem 
mais morre com hiperten-
são arterial, com diabetes 
mellitus, morte materna, 
a partir do quesito cor - eu 
tenho como traçar e montar 
meu planejamento para mi-
nhas ações”.

A enfermeira e escritora 
Inaldete Pinheiro, uma das 
fundadoras do Movimento 
Negro no Recife e militante 
feminista, lembrou que ou-
tras leis criadas no Brasil até 
hoje não são respeitadas ple-
namente, como a legislação 
federal que obriga o ensino da 
história da África nas escolas.

“É duro a gente colocar 
isso, mas é o que vivemos. Se 
funcionar, vai ser excelente. 
Mas eu tenho experiência no 
município do Recife, em 2001, 
com um decreto semelhan-
te, e as pessoas têm receio 
de perguntar a cor”, afirmou. 
Ela acredita que é preciso 
atuar para acabar com o ra-
cismo institucional presente 
no Estado e cita a morte de 
jovens negros como exemplo: 
“Imagina se fosse obrigatório, 
que percentual assustador 
teríamos? Mas, mesmo sub-
notificado, qual a política pú-
blica dirigida para isso? Que 
educação está sendo dada aos 
policiais, à população?”, ques-
tionou.

Na cerimônia também 
foi entregue o documento 
Mulheres Negras, com as 
demandas dessa população, 
resultado de um encontro 
entre lideranças de entida-

des do Movimento Negro e 
de Mulheres com o secretá-
rio Isaltino Nascimento. “O 
documento vai ser analisado 
e feito um plano de ação para 
implantar medidas propos-
tas”, informou o governador 
Paulo Câmara.

Reunião com Temer
Na cerimônia, Câmara 

conversou com jornalistas 
sobre a reunião de governa-
dores com o ministro da Fa-
zenda, Henrique Meirelles, 
ontem (22) em Brasília. “É 
um cenário muito desafiador 
para todos os governantes”. 
Ele disse que já tinha conver-
sado com o presidente Michel 
Temer sobre a importância de 
o Governo Federal dialogar 
mais com os governadores 
e prefeitos. “É fundamental 
para que haja condição de, 
juntos, acharmos alternativas 
factíveis para todos. A gente 
espera respostas para pautas 
que já entregou, algumas pen-
dências que temos, mas vejo 
com certo otimismo que pos-
samos realmente iniciar 2017 
em uma condição melhor”.

O governador de Per-
nambuco tem ido a Brasília 
frequentemente para solicitar 
ao governo maior alocação de 

recursos em obras que atual-
mente estão paradas ou em 
ritmo lento. Entre as obras 
prioritárias estão as hídricas, 
como a finalização da trans-
posição do Rio São Francisco 
e a construção da Adutora do 
Agreste, que minimizariam os 
impactos da seca que já dura 
mais de cinco anos na região 
Semiárida do Nordeste.

Câmara também aprovei-
tou a entrevista para anunciar 
a definição do pagamento do 
décimo terceiro salário aos 
servidores estaduais. A pri-
meira metade será liberada 
no dia 30 de novembro e o 
restante no dia 20 de dezem-
bro. Junto com a folha de paga-
mento ordinária, os recursos 
empregados somam R$ 1,6 
bilhão. “Estávamos aguardan-
do o montante final da repa-
triação, esse montante já está 
garantido, algo em torno de 
R$ 220 milhões, nós estamos 
atrás agora, judicialmente, de 
termos direito à divisão das 
multas. Isso não está garanti-
do, mas com o dinheiro da re-
patriação e uma série de ações 
que fizemos na área de arreca-
dação e controle dos gastos es-
tamos com os recursos garan-
tidos para fazer o pagamento”, 
declarou.

Militante: “Leis não são respeitadas”

Decreto vai 
ajudar não só 
pesquisadores 
e o movimento 
negro, mas
a formulação 
de políticas 
públicas

Decreto foi assinado pelo governador Paulo Câmara, em cerimônia no Palácio do Campos das Princesas

 

Começou nessa segun-
da-feira (21), em São Pau-
lo, a 12ª edição do Festival 
de Cinema Italiano, uma 
das principais mostras de 
filmes da Itália no Bra-
sil. As informações são da 
Agência Ansa.

Em cartaz até o dia 2 
de dezembro, o evento tra-
rá à capital paulista 16 pro-
duções contemporâneas do 
cinema da Itália, um dos 
mais celebrados atualmen-
te no mundo. 

Um dos destaques é “A 
verdade está no céu”, cujo 
diretor, Roberto Faenza, 
estará presente na ceri-
mônia de abertura, no Au-
ditório Ibirapuera, quando 
receberá um prêmio pelo 
conjunto de sua obra.

O filme narra a histó-

ria do desaparecimento de 
uma adolescente cidadã do 
Vaticano, Emanuela Orlan-
di, em 1983, um caso que 
até hoje permanece sem 
solução. Além disso, Faen-
za foi o último a dirigir o 
mito do cinema Marcello 
Mastroianni (1924-1996), 
em “Sostiene Pereira”.

Na semana passada, 
a organização do festival 
já havia realizado um ci-
clo de homenagens ao 
ator italiano no Museu da 
Imagem e do Som (MIS), 
em São Paulo, e que será 
retomado no próximo dia 
1º de dezembro.

Na abertura do festi-
val, que tem apoio do Is-
tituto Italiano di Cultura, 
será exibido o filme “Ve-
loz como o vento”. Confira 
aqui a programação com-
pleta do evento.

Cinema terá 16 produções 
em São Paulo até o dia 2

FEstiVAL itALiAno

 

A Segunda Turma do 
Supremo Tribunal Federal 
(STF) autorizou ontem (22) 
o governo do Rio de Janeiro 
a cortar parte do valor orça-
mentário que deve ser repas-
sado mensalmente ao Judici-
ário Estadual. A medida foi 
tomada em função do estado 
de calamidade fiscal. Com 
a decisão, o Executivo local 
poderá cortar 19,6% dos va-
lores que devem ser repassa-
dos até o dia 20 de cada mês 
ao Judiciário, conforme de-
termina a Constituição.

Para que o desconto não 
afete somente a Justiça, os 
ministros entenderam que a 
decisão também vale para os 
valores que devem ser repas-
sados ao Legislativo, ao Mi-

nistério Público e no próprio 
Orçamento do governo local.

O caso foi decidido em 
um recurso protocolado pelo 
Tribunal de Justiça do Rio 
(TJRJ) após atrasos no cha-
mado duodécimo, valor de 
1/12 do Orçamento que deve 
ser repassado ao Judiciário 
fluminense. Para o relator 
do processo, ministro Dias 
Toffoli, não há como manter 
a integralidade dos repasses 
sendo que houve queda de 
cerca de 20% na arrecadação 
nas contas do governo.

“Eu concluo pelo defe-
rimento parcial da liminar 
assegurando ao Poder Judi-
ciário do Estado do Rio de 
Janeiro o direito de receber 
até o dia 20 de cada mês, 
em duodécimos, os recursos 
correspondentes às dotações 
orçamentárias, sendo facul-

tado ao Poder Executivo pro-
ceder ao desconto uniforme 
de 19,6% da receita corrente 
líquida em sua própria recei-
ta e na dos demais poderes e 
órgãos autônomos”.

O entendimento foi 
acompanhado por unanimi-
dade pelos ministros Teori 
Zavascki, Ricardo Lewando-
wski e Celso de Mello. Du-
rante o julgamento, Zavascki 
concordou com o voto de 
Toffoli e afirmou que não 
há como fazer repasses com 
base em valores irreais. “Te-
mos de garantir uma posição 
de igualdade entre os Po-
deres. Não faz sentido que, 
diante de uma situação de 
acentuado déficit orçamen-
tário, um determinado Poder 
tenha seu duodécimo cal-
culado por um valor irreal”, 
disse.

STF autoriza governo do Rio de 
Janeiro a retirar 19,6% dos repasses

coRtEs no judiciáRio

André Richter
Da Agência Brasil

Da Agência Ansa
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Estudo da CNI
Indústria nacional gasta R$ 130 bi por ano com segurança
Maiana Diniz
Agência Brasil

Todos os anos a indús-
tria brasileira de transfor-
mação gasta cerca de R$ 
130 bilhões com segurança 
privada e com perdas de-
correntes de roubo de car-
gas e vandalismo, de acor-
do com estudo publicado 
ontem (22) pela Confede-
ração Nacional da Indústria 
(CNI).

O documento Deficiên-
cia na Segurança Pública 
Reduz Competitividade do 
Brasil avalia que a redução 
de investimentos e o redi-
recionamento de recursos 
para gastos não produtivos, 
como os relativos à preven-
ção e combate ao crime, 
afetam o crescimento das 
empresas a longo prazo.

A estimativa é baseada 
em um dado do Banco Mun-
dial, de 2009, que diz que 
4,2% do faturamento anual 
das empresas brasileiras é 
consumido por gastos com 
segurança, que poderiam 
ser aplicados em outros se-
tores das companhias. Para 
chegar ao valor final (R$ 130 
bilhões), a CNI considerou a 
receita bruta da indústria 
de transformação levanta-
da pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística 
(IBGE) e aplicou a porcenta-

Rio tem R$ 35 mi 
arrestados pelo TJ-RJ

Nos últimos cinco dias o Es-
tado do Rio teve arrestado de suas 
contas pela Justiça a quantia de 
R$ 35.839 milhões, com objetivo 
de saldar a folha de pagamento do 
funcionalismo do mês de outubro. O 
dado foi divulgado nessa terça-feira 
(22) pela Secretaria Estadual da 
Fazenda. A decisão é do juiz Leonar-
do Grandmasson Ferreira Chaves, 
da 8ª Vara de Fazenda Pública.“...
Determino o arresto e/ou penhora 
de renda diária dos valores infor-
mados pela Seplag [Secretaria de 
Planejamento e Gestão] necessá-
rios ao pagamento integral da fo-
lha de outubro de 2016, referente 
aos servidores ativos, inativos 
e pensionistas, no montante de 
R$ 486.618.155,64. Expeçam-se 
mandados para o Banco do Brasil, 
Bradesco, Itaú e Caixa Econômica 
Federal”, determinou o magistrado.

Demanda por crédito 
caiu em outubro

A demanda empresarial por 
crédito caiu 9,9% em outubro na 
comparação com setembro, de acor-
do com o Indicador Serasa Experian 
de Demanda das Empresas por Cré-
dito. Na comparação com outubro 
do ano passado, houve queda de 
10,7%. No acumulado de janeiro a 
outubro, a demanda das empresas 
por crédito teve retração de 1,3% 
ante o acumulado do mesmo perío-
do do ano passado. Segundo a Se-
rasa Experian, a queda da demanda 
empresarial por crédito em outubro 
foi puxada pelas micro e pequenas 
empresas, com recuo de 10,4% 
ante o mês de setembro. Nas mé-
dias empresas houve queda de 
1,0% e no caso das grandes houve 
estabilidade. Os dados mostram 
ainda que, no acumulado do ano 
até outubro, a demanda empresa-
rial por crédito recuou em quatro 
regiões do País: Norte (-5,8%); 
Centro-Oeste (-1,9%); Nordeste 
(-1,0%) e Sudeste (-0.3%). Houve 
alta apenas na região Sul (2,5%).

Renda não reduziu
a desigualdade 

A taxa de redução da desigual-
dade social no Brasil permaneceu está-
vel entre os anos 2000 e 2014. Apesar 
do crescimento da renda entre as pes-
soas mais vulneráveis e extremamente 
pobres, o Brasil não conseguiu, em 14 
anos, diminuir o fosso entre ricos e 
pobres. A conclusão é do Radar IDHM, 
índice que compara as tendências de 
crescimento dos indicadores sociais na 
década de 2000 a 2010 e no período 
de 2011 a 2014. O estudo, lançado 
ontem (22) pelo Programa das Na-
ções Unidas para o Desenvolvimento 
(Pnud), em parceria com o Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e 
a Fundação João Pinheiro, aponta que 
o Índice de Gini, que mede o nível de 
desigualdade, teve uma redução 0,6% 
de 2000 a 2010, mesma proporção 
identificada para o período de  2011 a 
2014. O valor foi considerado inexpres-
sivo pelos especialistas. Por outro lado, 
a pesquisa mostra que entre 2011 e 
2014 a proporção de pessoas com ren-
da domiciliar per capita inferior a 255 
reais diminui 9,3% por ano, enquanto 
que de 2000 a 2010 o decréscimo 
anual foi de 3,9%. A redução foi ainda 
maior no grupo de pessoas com renda 
inferior a R$ 70, faixa que apresentou 
decréscimo anual de 14 % entre 2011 
e 2014, contra o índice de 6,5% anual 
entre os anos de 2000 e 2010.

FOTO: Reprodução/Internet

Robson Braga de Andrade é o atual presidente da Confederação Nacional das Indústrias, que autorizou o estudo publicado 

gem do Banco Mundial.
Segundo levantamento 

do Fórum Econômico Mun-
dial, das 138 economias 
avaliadas, a brasileira está 
desde 2006 entre as 25% 

piores colocadas no indica-
dor de custos com violên-
cia. Em 2015, o Brasil ficou 
atrás de países como Haiti, 
República Dominicana e Ar-
gentina.

Crise econômica
O estudo também defen-

de que, com a crise econômica, 
os custos com crimes violen-
tos aumentaram ainda mais 
nos últimos anos. Entre 2010 

e 2015, o número de ocor-
rências de roubo e furto de 
carga no Brasil cresceu 64%. 
No mesmo período, houve au-
mento da demanda por servi-
ços de vigilância e segurança.

Impacto do PIB 
sobre receitas será 
conhecido em 
2017, diz ministro

O ministro do Planeja-
mento, Desenvolvimento e 
Gestão, Dyogo de Oliveira, 
informou ontem (22) que o 
governo revisará apenas no 
ano que vem as estimativas de 
receitas da União com base na 
nova projeção para o Produto 
Interno Bruto (PIB, soma das 
riquezas produzidas em um 
país). Segundo ele, o governo 
comunicou nessa segunda-fei-
ra (21) ao Congresso Nacional 
a revisão de 1,6% para 1% na 
projeção de crescimento para o 
PIB em 2017. O ajuste foi anun-
ciado pelo secretário de Políti-
ca Econômica do Ministério da 
Fazenda, Fábio Kanczuk.

O crescimento menor do 
PIB deve impactar as receitas 
e pode dificultar o cumpri-
mento da meta fiscal para o 
ano que vem, que é de déficit 
primário de R$ 139 bilhões 
do Governo Central (Tesouro 
Nacional, Banco Central e Pre-
vidência Social). “Não cabe ao 
Governo Federal, neste mo-
mento da tramitação [do Or-
çamento de 2017], realizar 
uma revisão das estimativas 
de receita. Teremos a oportu-
nidade de fazer isso no início 
do próximo ano, quando esti-
vermos realizando a progra-
mação orçamentária e finan-
ceira”, declarou Dyogo.

De acordo com o ministro, 
a revisão do PIB “não implica 
a imediata redução na despe-
sa total”. Oliveira lembrou que 
novas receitas extraordinárias 
estão sendo consideradas pelo 
Congresso, com a perspecti-
va de uma segunda rodada do 
programa de regularização de 
bens e ativos no exterior, co-
nhecido como repatriação. 

Sabrina Craide 
Repórter da Agência Brasil 

O processo de recuperação 
judicial da empresa Oi ainda não 
refletiu em aumento das recla-
mações de consumidores sobre 
os serviços da companhia. Dados 
do Sistema Nacional de Informa-
ções de Defesa do Consumidor 
(Sindec), que integra o atendi-
mento dos Procons e da platafor-
ma Consumidor.gov.br, mostram 
que as reclamações tiveram um 
pico no dia em que foi anunciado 
o processo de recuperação judi-
cial, mas depois se estabilizaram.

As informações foram apre-
sentadas ontem (22) pelo co-
ordenador-geral de Estudo e 
Monitoramento de Mercado da 
Secretaria Nacional do Consumi-
dor (Senacon) do Ministério da 
Justiça, Gustavo Gonçalinho, em 
audiência pública na Câmara dos 
Deputados sobre o processo de 
recuperação judicial da Oi. “Ti-
vemos a mesma quantidade de 
reclamações, indícios dos mes-
mos tipos de reclamações e não 
tivemos alteração significativa 
do quantitativo de reclamações, 
seja da Oi, seja do cenário de te-
lecomunicações”, disse.

Apesar disso, a Agência Na-
cional de Telecomunicações 
(Anatel) detectou que em alguns 
casos a empresa estava usando 
o argumento da recuperação 
judicial para não fazer o ressar-
cimento aos consumidores em 
audiências de conciliação. “A em-
presa foi notificada e obrigada a 
se retratar”, disse o presidente 
da agência, Juarez Quadros. Se-

gundo Quadros, um dos maiores 
focos da agência no acompanha-
mento do processo é em relação 
aos consumidores.

O diretor de Regulação e As-
suntos Institucionais da Oi, Car-
los Eduardo Medeiros, garantiu 
que os serviços continuam sendo 
prestados normalmente pela em-
presa, nas áreas de atendimento, 
venda, manutenção e reparo em 
todos os segmentos em que a Oi 
atua. “O processo de recupera-
ção judicial tem como objetivo 
preservar os serviços prestados 
pela empresa aos seus clientes, 
enquanto negocia com os credo-
res”, disse.

De acordo com o pesqui-
sador em telecomunicações do 
Instituto Brasileiro de Defesa do 
Consumidor (Idec), Rafael Zanat-
ta, a pesquisa de qualidade feita 
pela Anatel mostra que a Oi tem 
a pior nota na qualidade per-
cebida pelos consumidores. Ele 
propôs a criação de um obser-
vatório dentro da Senacon para 
avaliar a recuperação judicial da 
Oi, com representantes dos Pro-
cons, das organizações civis e de 
especialistas. O Idec orienta os 
consumidores a continuar fazen-
do o pagamento dos serviços e a 
procurar os órgãos de defesa de 
consumidor no caso de falhas na 
prestação dos serviços.

Erro estratégico
Para Juarez Quadros, faltou 

uma avaliação estratégica quan-
do ocorreu a fusão das empre-
sas Brasil Telecom e Telemar, em 
2008, criando a empresa Oi. “Ali 
faltou uma avaliação estratégi-

ca da situação das duas compa-
nhias. Ao se alterar por decreto 
o Plano Geral de Outorgas, sem 
a devida atenção com a situação 
econômica das duas companhias, 
elas vieram a se juntar na ope-
ração, e duas empresas, já com 
uma dívida relativamente alta, o 
que fez com que só aumentasse 
o volume dessa dívida”, disse.

Na opinião de Quadros, a 
fusão da Oi com a Portugal Tele-
com, em 2013, também agravou 
a situação da empresa.

Quadros informou que, dos 
R$ 65,4 bilhões da dívida da Oi, 
R$ 20,2 bilhões são em dívidas 
com a Anatel. Ele disse que parte 
desse valor pode ser convertido 
em um novo Termo de Ajusta-
mento de Conduta, para trocar 
multas aplicadas pela agência 
por investimentos da operadora 
na melhoria de serviços.

O processo de criação da Oi 
também foi criticado pelo coor-
denador do Sindicato dos Traba-
lhadores das Empresas de Teleco-
municações do Estado do Rio de 
Janeiro, Luís Antônio Silva. “Não 
se teve cuidado ao juntar duas 
empresas importantes, e depois 
se constatou que as empresas 
tinham problemas”, disse. Ele 
também criticou a terceirização 
e a falta de capacitação dos fun-
cionários, além da má gestão da 
empresa. “Como é possível uma 
empresa ter uma dívida de mais 
de R$ 60 bilhões? É inaceitável, é 
inadmissível”, disse.

Silva defendeu a preservação 
dos empregos e garantiu o com-
promisso dos trabalhadores com 
a qualidade dos serviços da Oi. 

Recuperação judicial da Oi não gerou 
mais reclamações dos consumidores

SENaCON



Empresários Rafael Bran-
co e Jairo Cavalcanti Dias, 
Sras. Maria da Penha 
Neves Ataíde, Glória de 
Lourdes Alencar Melo, 
Kátia Bulcão e Kilma Me-
deiros, engenheiro Amarílio 
Sales de Melo, executivo 
Arlindo Pereira de Almeida, 
cirurgião plástico Saulo 
Montenegro, professora e 
escritora Tânia Casteliano.
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FOTOs: Goretti Zenaide

Até o Limite
A EsCRITORA 

paraibana Myrna 
Andreza se prepara 
para lançar na próxi-
ma sexta-feira seu 
livro “Até o Limite”, 
que entra no merca-
do através da edito-
ra Pandorga.

A autora é técni-
ca em meio ambiente 
e  graduada em 
Letras pela UFPB e 
o lançamento será 
às 19h na Livraria 
Leitura, no Manaíra 
Shopping, em evento 
aberto ao público.

Encontro memorável entre primos no Clube Cabo Branco: Maria Helena Gusmão, Saulo Montenegro 
que é o aniversariante de hoje, Maria de Fátima Gusmão e Fátima Zenaide Melo

Manuelina Hardman, Tadeu e Ana Lúcia Pinto nas comemorações dos 
80 anos da ABIH em Brasília

Ezilda Rocha e Roziane Coelho preparam com carinho a comemoração do Natal e dos 14 anos do Clube 
Amigas para Sempre na próxima segunda-feira, às 16h no restaurante da Blu´nelle

Médicos Marcelo Cantarelli (presidente da SBHCI), José Carlos Abraão (presidente da ANS), Fábio Jatene 
(presidente da SBCCV) e o paraibano Marcelo Queiroga, do Cardiocenter

Zum Zum Zum

20

Presença bacana da escritora irene Dias na Maison Blu´nelle

saúde 
O MÉDICO paraibano 

Marcelo Queiroga participou 
no Rio de Janeiro de reunião 
na Agência Nacional de 
Saúde Suplementar que 
discutiu a sustentabilidade 
do setor e alternativas 
para inclusão de novos 
procedimentos no rol de 
coberturas da ANS.

Entre os assuntos 
abordados estavam as no-
vas formas de remuneração 
por compartilhamento de 
risco, terapia valvar em 
idosos e registros clíni-
cos.

A ARTIsTA plástica Maria dos Mares vai expor peças 
de cerâmica, poemas e aquarelas na abertura da mostra 
Lúmina Terra” que a Della´s Iluminação vai realizar no próx-
imo dia 30, com a participação de um grupo de artistas.

Na ocasião, haverá apresentações artísticas como 
leitura de poemas e interpretações musicais e teatrais.

Lúmina Terra

Abrasel
O PREsIDENTE da 

Abrasel Paraíba, Paulo 
Amaral, foi conduzido 
à vice-liderança do 
Conselho Nacional 
da entidade, que tem 
como presidente Pedro 
Hoffman, como presi-
dente executivo Paulo 
Solmucci e Newton 
Pereira como liderança 
do conselho.

A eleição da nova 
diretoria aconteceu 
na última sexta-feira, 
na cidade de Palmas, 
em Tocantins, onde 
foi encerrado o 27o 
Encontro Nacional da 
Abrasel reunindo asso-
ciados de todo o País.

   O presidente do Sistema Hapvida Saúde, Cândido Pinheiro, receberá hoje o prêmio 
“Equilibrista”, concedido pela secional do Ceará ao Instituto Brasileiro de Executivos de 
Finanças. Na mesma cerimônia o Hapvida será agraciado como Empresa Padrão 2016.

   A Confraria Vinho Club & Pousada Oásis Tajaja vai acontecer dias 25 a 27 
deste mês com a presença do sommelier Angelo Miranda, onde os vinhos degustados 
serão da Cantu Importadora. O menú terá assinatura da chef  italiana Christine Brugger.

Dois Pontos
  A cantora Wanessa Camargo 
e o marido, empresário Marcus Buaiz 
vão doar os 150 mil que receberam de 
idenização de Rafinha Bastos por conta 
de agressões verbais contra ela no seu 
programa CQC.
  O dinheiro será para a Sociedade 
Viva Cazuza e para a instituição do 
médium João de Deus.

Cultura Negra

O GRUPO Cultural 
Tambores do Forte, com 
apoio da Prefeitura de 
Cabedelo, realiza a partir 
de hoje e até domingo, 
o VII Festival de Cultura 
Negra e Popular.

O evento será na 
Fortaleza de Santa Cata-
rina, no IFPB e também 
em diversas escolas mu-
nicipais, com homenagens 
às mestras Dona Têca e 
Tia Beta.

“O crescimento intelectual 
não vem com o tempo, vem 
com a prática”

“Não pode ser seu amigo 
quem exige seu silêncio ou 
atrapalha seu crescimento”

ANDREW AMAURICK ALICE WALKER

FOTO: Dalva Rocha

O CANTOR Gui Lopes está em João Pessoa e 
realiza amanhã na Alohai Pousada, no Bessa, o show 
“Tributo aos Beatles”, que foi apresentado no mês de 
agosto na Cavern Club, casa de shows que marcou o 
início do famoso grupo inglês na cidade de Liverpool.

No domingo, Gui Lopes faz o show no TreeHouse 
Bar Lounge, às 18h, na Praia do Jacaré.

Tributo aos Beatles

FOTOs: Divulgação

sERÁ com animação da banda The Baile a comemo-
ração de aniversário do Esporte Clube Cabo Branco, 
no próximo dia 13 de dezembro, a partir das 19h30 no 
Restaurante Panorâmico, onde também serão feitas 
homenagens a diversos associados.

O ingresso a R$ 40, que inclui salgados, refrigerantes 
e água mineral, está à venda na Secretaria do Clube, 
no bairro do Miramar.

The Baile no Cabo Branco

O CONGREssO Nacional realizou solene comemoração 
pelos 80 anos de criação da Associação Brasileira da In-
dústria do Turismo com a presença das maiores lideranças 
do turismo brasileiro.

Entre os convidados estavam o ministro do Turismo, 
Marx Beltrão, os presidentes da Embratur, Vinicius Lum-
mertz, da Federação Brasileira de Hospedagem e Alimento, 
Alexandre Sampaio, da ABIH Nacional, Dilson Fonseca e 
presidentes das regionais como a da Paraíba, a empresária 
Manuelina Hardman. A sessão teve também um momento 
de significativa homenagem prestada ao hoteleiroTadeu 
Pinto que foi um pioneiro no turismo paraibano.

sessão solene e homenagem

   A marca o Boticário está promovendo até o próximo domingo promoções em 
todas as lojas do País, com destaque para  os produtos da linha Egeo, bem como diversos 
itens de maquiagem das linhas Make B e Intense.
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Começa decisão da Copa Brasil
Duelo de técnicos é um 
dos destaques do jogo 
de hoje no Mineirão

Página 23

Vasco isola jogadores 
na semama que vai 
decidir o seu acesso

Donos de característi-
cas diferentes nos tempos 
de jogadores e também ago-
ra, como treinadores, mas 
com o fato comum de serem 
crias dos clubes que dirigem, 
Marcelo Oliveira e Renato 
Gaúcho integram a lista dos 
personagens principais da 
decisão da Copa do Brasil 
entre Atlético e Grêmio, que 
fazem o jogo de ida hoje, às 
21h45, no Mineirão. O jogo 
de volta será no próximo dia 
30, na Arena do Grêmio.

E motivos não faltam, 
além dos óbvios, para am-
bos desejarem muito a taça, 
numa história que tem liga-
ção até com os tempos de jo-
gador dos dois.

Vítima de uma grande 
pressão, pois o desempenho 
do Galo na Série A foi abaixo 
do esperado, por causa do 
grande investimento feito 
pela diretoria no elenco, Mar-
celo Oliveira tem dois moti-
vos a mais para desejar muito 
a Copa do Brasil de 2016.

Como jogador, viveu a 
maior decepção da história 
atleticana, a perda do título 
brasileiro de 1977, de for-
ma invicta, para o São Paulo, 
dentro do Mineirão, nos pê-
naltis. Por isso, ganhar uma 

competição nacional coman-
dando o Atlético não deixará 
de ser uma espécie de re-
compensa.

Pessoalmente, há ainda 
uma marca significativa a ser 
alcançada por Marcelo. Cam-

peão da Série A com o Cru-
zeiro, em 2013 e 2014, e da 
Copa do Brasil com o Palmei-
ras, em 2015, ele tem a chan-
ce de ganhar um título nacio-
nal pelo quarto ano seguido, 
algo que só um treinador al-

cançou no futebol brasileiro.
Foi Lula, comandante 

do Santos no penta da Taça 
Brasil, entre 1961 e 1965. 
Atualmente, Marcelo tem ao 
seu lado, com três tempora-
das ganhando títulos nacio-

nais, Rubens Minelli, com os 
Brasileiros de 1975 e 1976, 
pelo Internacional, e 1977, 
pelo São Paulo; e Muricy Ra-
malho, tricampeão da Série 
A com o São Paulo, em 2006, 
2007 e 2008.

Em 8 de maio, na final 
do Gauchão, após marcar o 
primeiro gol do título do In-
ternacional, Eduardo Sacha 
pegou a bandeirinha de es-
canteio e dançou uma valsa. 
Logo veio a associação, não 
confirmada por ele, de que 
seria uma provocação pelos 
15 anos sem que o Grêmio 
ganhe um grande título.

Renato Gaúcho carre-
ga essa pressão nas costas 
e chegou ao clube, em 19 de 
setembro, para substituir 
Roger Machado, decretando 
a Copa do Brasil como prio-
ridade. Para isso, ele abriu 
mão de brigar pelo menos 
por G-3 no Brasileirão.

Se conseguir encerrar o 
jejum gremista, Renato Gaú-
cho se consolida ainda mais 
na história do clube. Como 
jogador, ele marcou os dois 
gols mais importantes do 
Grêmio, os da vitória por 2 a 
1 sobre o Hamburgo, da Ale-
manha, no Japão, em 1983, 
na decisão do Mundial Inter-
clubes.

Só que no caso de Rena-
to, mais até que para a sua 
história no Grêmio, mas para 
a sua pessoal, como treina-
dor, vencer a Copa do Brasil 
de 2016 é fundamental, para 
que ele não seja vice, de novo, 
numa história que começa 
com o Vasco, em 2006, numa 
decisão de Copa do Brasil.

Jogadores do Atlético Mineiro durante o último treinamento com vistas ao primeiro jogo das finais da Copa contra o Grêmio hoje

Chapecoense decide vaga na final hoje diante do San Lorenzo
Herói da classificação 

da Chapecoense às semifi-
nais da Copa Sul-Americana, 
o goleiro Danilo está pronto 
para brilhar novamente. Na 
véspera do jogo com o San 
Lorenzo, que pode levar o 
Verdão do Oeste à decisão 
internacional, o camisa 1 ga-
rante ter estudado eventuais 
cobranças de penalidades 
que podem definir a vaga.

O jogo vai para os pê-
naltis se a partida de hoje, 
na Arena Condá, às 21h45, 
terminar empatada em 1 a 1, 
mesmo resultado do jogo da 
Argentina. 

“Eles foram eliminados 
na Copa da Argentina, é o 

jogo da vida deles. Eles valo-
rizam muito a Sul-America-
na, assim como a gente. Há 
a possibilidade dos pênaltis 
também, não vai ser fácil. E 
se for para os pênaltis, vamos 
estar preparados” garantiu o 
goleiro.

Danilo vive grande fase 
junto da Chapecoense. Com-
pletou no último fim de se-
mana 150 partidas com a 
camisa do Verdão e garante 
estar feliz no Oeste de San-
ta Catarina. Por isso, não faz 
planos para sair na próxima 
temporada.

“Você completar 150 
jogos é bom, você passa por 
momentos difíceis. Agora va-

mos selar tudo com a vaga 
na Sul-Americana, dar a vida 
nessa partida. Eu tenho mui-
tos jogos e gostaria até de 
dobrar. Pesa você ter muitos 
fãs, muitos amigos na cidade. 
Se não fosse uma cidade boa, 
teria saído. Com a boa cam-
panha, não só eu, mas todos 
os jogadores vão ter propos-
tas. Não estou com a cabeça 
em outros times e nem em 
2014, com contrato perto do 
fim, pensei em sair. Vou aju-
dar até o final e caso apareça 
uma boa proposta irrecusá-
vel, vou sair de cabeça er-
guida. Mas como eu sempre 
digo, estou muito feliz aqui e 
essa felicidade é importante”.

COPA SUL-AMERICANA

Internacional pode assistir o seu rebaixamento pela televisão
O Internacional poderá 

assistir pela TV a confirma-
ção do primeiro rebaixamen-
to de sua história. Depois da 
derrota para o Corinthians, 
pela 36ª rodada do Brasi-
leirão, o time gaúcho ficou 
três pontos atrás do Vitória 
e pode até cair matematica-
mente na próxima segunda-
feira.

Sim, na segunda-feira. 
No domingo (27), o Inter re-
cebe o Cruzeiro no Estádio 
Beira-Rio, às 17h (horário de 
Brasília). Se não vencer, fica-
rá à mercê do resultado do 
Vitória, que joga no dia se-
guinte contra o Coritiba, no 
complemento da 37ª rodada.

Em caso de empate no 
Beira-Rio, um triunfo do Vi-
tória rebaixa o Internacional. 
Em caso de derrota para o 
Cruzeiro, a queda do Inter 

pode ser confirmada com 
um mísero empate do time 
baiano. Se o time dirigido 
por Lisca ganhar, a definição 
do quarto rebaixamento do 
Brasileirão é adiada para a 
última rodada.

O cenário preocupa di-
reção e comissão técnica, 
mas o esforço será grande 
para fazer o time não pensar 
no contexto. O cenário é exa-
tamente o oposto da rodada 
anterior, quando o Vitória 
jogou no domingo e o Inter 
entrou em campo apenas na 
segunda-feira.

"Temos que fazer a nos-
sa parte e torcer para que 
nosso adversário pise na 
bola, vamos dizer assim. Mas 
o fundamental será fazermos 
o próximo resultado", disse 
Vitório Piffero, presidente 
do Inter. "Não pode pensar 

no Vitória, temos que pensar 
na gente. Fazer a nossa par-
te. Ganhando o próximo jogo 
vamos vivos para a última 
rodada. Temos que nos con-
centrar contra o Cruzeiro", 
concordou Lisca.

Sete jogos sem vencer
A fase é tão ruim que os 

recortes estatísticos são to-
dos negativos. Com o revés 
na Arena Corinthians, o In-
ter completou um mês sem 
vitória. São sete partidas de 
jejum, somando Brasileirão e 
Copa do Brasil. O último re-
sultado positivo foi diante do 
Santos, no jogo de volta das 
quartas de final da Copa do 
Brasil.

Após aquele 2 a 0 em 
Porto Alegre, o Internacio-
nal conseguiu quatro em-
pates (Grêmio, Santa Cruz, 

HÁ SETE JOGOS SEM VENCER

No primeiro jogo disputado em Buenos Aires houve empate de 1 a 1 entre San Lorenzo e Chapecoense

Atlético-MG e Ponte Preta) 
e três derrotas (Atlético-MG, 
Palmeiras e Corinthians).

Depois do Cruzeiro, o 
Internacional ainda enfrenta 
o Fluminense, no Rio de Ja-

neiro. O Vitória, por sua vez, 
recebe o Palmeiras, no Bar-
radão.

Na última segunda-feira, o Inter perdeu de 1 a 0 para o Corinthians e se complicou ainda mais

FOTO: Corinthians/Divulgação

FOTO: Chapecoense/Divulgação

FOTO: Atlético/Divulgação



Paratletas paraibanos devem subir 
ao pódio no 1o dia de competições

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 23 de novembro de 2016

Paralimpíadas começam 
em São Paulo e Paraíba 
se mostra confiante

A Paraíba deve conquis-
tar suas primeiras medalhas 
hoje, nas Paralimpíadas Es-
colares 2016, que ocorrem 
em São Paulo e foram aber-
tas oficialmente na noite de 
ontem. Os pódios são aguar-
dados nas modalidades de 
atletismo, judô e natação. 
No bocha, tênis em cadeira 
de roda, goalball e tênis de 
mesa, também terão parai-
banos competindo, no entan-
to, as medalhas devem come-
çar a sair a partir de amanhã.

O Estado conta com 
uma delegação de 92 pes-
soas, dentre elas, 60 pa-
ratletas, que desde a última 
segunda-feira estão em São 
Paulo. Se trata da segunda 
maior delegação do Norte 
e Nordeste do País e a pri-
meira da Região Nordeste. 
As Paralimpíadas Escolares 
2016 reúne cerca de 4 mil 
paratletas e é promovido 
pelo Comitê Paralímpico 
Brasileiro, em parceria com 
o Ministério do Esporte.

A delegação paraibana 
está hospedada no Hotel Hol-
liday Inn, localizado no bair-
ro do Anhembi, juntamente 
com 90% das demais delega-
ções. A meta da coordenação 
paraibana no evento é supe-
rar 53 medalhas conquista-
das na mesma competição 
em 2015. “Não tenho dúvi-
das que nesta quarta-feira já 
teremos medalhas conquis-
tadas. Temos feito reuniões 
frequentes com nossos trei-
nadores e a avaliação é que 
possamos ultrapassar a mar-
ca das 60 medalhas”, disse 
ontem Jean Klaud, chefe da 
delegação em São Paulo.

No atletismo, as meda-
lhas podem vim com Joefer-
son Marinho e Maria Eduar-
da, dois atletas revelações 
nesta modalidade do para-

desporto paraibano e bra-
sileiro, no entanto, outros 
pódios também são espe-
rados por vários atletas. “O 
Joeferson e Maria Eduardo 
têm sido referências nesta 
competição. Em todas as 
suas participações, estive-
ram no pódio, daí a razão de 
apostarmos muitos neles”, 
afirmou Jean.

Na bocha, uma das espe-
ranças é a pessoense Liana 
Carolina Castro, residente 
em Mangabeira, medalha de 
prata em 2015. Já no Judô, a 
responsabilidade das meda-
lhas para o Estado está sobre 
os atletas de Campina Gran-
de. Todos os judocas são da 
Rainha da Borborema.

Na natação a Paraíba 
tem boas possibilidades de 
medalhas com os atletas Ar-
thur Santos, Loester Pereira, 
Maria Eduarda, Marcone Jú-
nior e Felipe Costa.

Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com

Paratletas de 
judô (acima) e 
Liana Carolina 
da bocha 
competem em 
São Paulo

A Confederação Brasileira de Judô 
(CBJ) decidiu aprimorar a forma de aces-
so à Seleção Brasileira. A partir de 2017, 
será instituído o Ranking Nacional Sênior, 
que premiará os atletas mais regulares 
dentro do País ao longo da temporada 
com a oportunidade de representar o 
Brasil em competições e treinamentos in-
ternacionais. O modelo é muito parecido 
ao adotado pela Federação Internacional 
de Judô (FIJ) como forma de classificação 
para os Jogos Olímpicos e também ao que 
é adotado pela Gestão das Categorias de 
Base da CBJ desde 2013. Serão quatro 
competições que valerão pontos para o 
Ranking Nacional: Campeonato Estadual 
(ou competição equivalente indicada pela 
Federação Estadual), Campeonato Bra-
sileiro Regional, Troféu Brasil de Judô e 
Campeonato Brasileiro Sênior Final.

Como princípio básico, a CBJ pode-
rá, atendendo a critérios técnicos, indicar 
atletas para a Seletiva Tóquio 2020, inde-
pendentemente do Ranking.

Os principais objetivos do Ranking 
Nacional Sênior são: incentivar a troca 
de conhecimento entre os atletas com 
mais bagagem internacional e as jovens 
promessas; aumentar o nível técnico do 
judô nacional com confrontos diretos en-
tre atletas de diferentes estilos; ampliar a 

possibilidade de acesso à seleção — e, con-
sequentemente, às competições e treinos 
internacionais — ao aumentar a quantida-
de de atletas que estarão em busca das 42 
vagas na equipe.

"Estou convicto de que o Ranking Na-
cional irá criar um efeito cascata positivo, 
por várias razões. Valoriza os Campeona-
tos Estaduais, Regionais e Nacionais. Pro-
move um maior envolvimento das Fede-
rações Estaduais com a seleção principal. 
E, principalmente, mexe com todos os ju-
docas brasileiros. Desde aqueles que estão 
acostumados com a seleção, que precisa-
rão se manter num alto nível competiti-
vo, até aqueles que sonham representar 
o Brasil e, agora, terão uma chance ainda 
mais concreta”, disse o presidente da CBJ, 
Paulo Wanderley Teixeira. Para pontuar 
no Ranking Nacional é preciso ter 15 anos 
ou completar 15 anos em 2017 e ser, no 
mínimo, faixa verde no feminino e roxa, 
no masculino. Assim como é no Ranking 
Mundial da FIJ, o Ranking Nacional tam-
bém terá redução de pontos: a cada 12 
meses, a pontuação é reduzida em 50%. 
Já a principal diferença para o Ranking da 
FIJ é que os atletas que mudarem de cate-
goria de peso no mesmo ano terão direito 
de carregar 50% dos pontos deles para a 
nova categoria.

Confederação aprimora a forma de acesso e lança ranking sênior
JUDÔ

O ano de despedida das 
piscinas tem sido em grande 
estilo. Destaque nos Jogos do 
Rio com seis medalhas (cinco 
ouros e uma prata), Michael 
Phelps foi eleito o atleta do 
ano pela USA Swimming, en-
tidade que controla a natação 
nos Estados Unidos. O maior 
nadador de todos os tempos 
ganhou outros três prêmios 
– melhor prova do ano, nos 
200m borboleta no Rio, me-
lhor performance de reveza-
mento no ano nos 4x100m 
livre, também na Olimpíada, 
e Prêmio Impacto, por suas 
contribuições ao esporte.    

“Minha carreira é um 
sonho realizado, e não seria 
possível sem muitos de vocês 

que estão nessa sala. Eu não 
posso agradecer o suficien-
te por esse suporte. Foi uma 
verdadeira honra dividir a 
piscina com vocês, caras. Eu 
estou fora das competições, 
mas nunca muito longe das 
piscinas” disse o nadador.   

Phelps não foi o único 
destaque da festa, realizada 
em um hotel em Nova York. 
Katie Ledecky também foi 
eleita a melhor atleta do ano. 
Foi a quarta conquista conse-
cutiva da nadadora na catego-
ria. No Rio, conquistou qua-
tro medalhas de ouro (200m, 
400m, 800m livre e no reve-
zamento 4x200m) e uma de 
prata (revezamento 4x100m 
livre).   

Phelps aumenta a sua 
coleção de prêmios 

NATAÇÃO

Com o novo ranqueamento, a seleção, a partir de 2018, será definida da seguinte forma:
1 - Estarão classificados automaticamente para a seleção:
- O campeão do Ranking Nacional de cada categoria olímpica ao fim do ano;
- Judocas que estejam na zona de ranqueamento olímpico da FIJ, contanto que tenham disputado ao menos uma 
competição válida para o Ranking Nacional;

2 - Estarão classificados para a Seletiva Tóquio 2020:
- Atletas colocados do segundo ao nono lugares do Ranking Nacional.

Saiba mais

Os atletas  precisam estar atentos às novidades anunciadas pela Confederação de Judô

FOTOS: Marcos Lima
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Vasco se refugia em Pinheiral
LEI DO SILÊNCIO

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 23 de novembro de 2016

Jogadores não concedem 
entrevistas antes do 
duelo contra o Ceará

Estratégia utilizada por 
Eurico Miranda desde sua 
outra passagem pela direto-
ria, a “lei do silêncio” voltou 
a ser aplicada e deverá ser a 
tônica da equipe no decor-
rer dos dias que antecedem 
ao duelo decisivo contra o 
Ceará, no próximo sábado, 
no Maracanã.

Na última segunda 
(21), por exemplo, o treino 
foi fechado para a imprensa 
e sequer ocorreu entrevista 
coletiva. O dia havia sido de 
reapresentação do elenco 
após a derrota para o Cri-
ciúma no último sábado, 
que complicou a situação 
do clube na Série B.

Ontem, toda a delega-
ção viajou para Pinheiral, 
no interior do Estado, onde 
ficará treinando no CT João 
Havelange com portões fe-
chados até o dia do jogo.

Agora, para obter o 
acesso, Vasco precisará de 
uma vitória diante dos cea-
renses caso o Náutico vença 
o Oeste no mesmo horário.

Desde que retornou 
à presidência, Eurico tem 
utilizado esta prática com 
certa frequência. Foi assim, 
por exemplo, na reta final 
do Campeonato Brasileiro 
do ano passado, quando o 
Vasco não conseguiu evitar 
o terceiro rebaixamento em 
sua história no clube.

A mudança do local do 
jogo contra o Ceará para o 
Maracanã foi confirmada 
pela CBF. A partida, inicial-
mente, estava marcada para 
São Januário, mas a direto-
ria optou por uma maior 
segurança mediante ao mo-
mento delicado do time.

Técnico da equipe, Jor-
ginho não soube dizer, após 
a derrota para o Criciúma, o 
que levou o Vasco a chegar 
nesta situação:

“Muito difícil avaliar 
agora, em um momento 
tenso, difícil. Sou o líder 
dessa equipe, um dos res-
ponsáveis. Mas qualquer 
coisa que eu falar agora, de 
cabeça quente, não é bom. 
Precisamos fazer com que o 
nosso torcedor se alegre no 
último jogo”.

Curtas

tOrCIDa faz CampaNha para CuCa NãO DEIxar O CLubE

Depois de duas grandes festas, antes do jogo contra o Internacional, no CT, e antes do confronto contra o Atlético-MG, no 
aeroporto de Congonhas, a torcida do Palmeiras promete novo encontro neste sábado, em frente a Academia de Futebol 
para apoiar o elenco antes da partida contra a Chapecoense, marcada para domingo, no Allianz Parque. Um empate 

dá o título brasileiro ao clube. Além de apoio, os torcedores também devem inciar a campanha ‘Fica Cuca’, já que o contrato 
do treinador vai apenas até o fim do ano. O futuro de Cuca é incerto. O treinador tem contrato até o fim do ano e já disse a 
pessoas próximas que pensa em sair do clube. Paulo Nobre deixa a presidência no início do mês e deixará as negociações de 
renovações, inclusive a do treinador, a cargo de Mauricio Galiotte, seu sucessor.

Cristiano ronaldo 
se vê pressionado

O craque Cristiano Ronaldo 
afirmou ontem que sente menos pressão 
ao atuar com a camisa de Portugal do 
que com a do Real Madrid, apesar de ter 
revelado ser visto como um "líder" dentro 
do vestiário da seleção. Cristiano Ronaldo 
revela já ter sido alvo do Barcelona 
no início da carreira. "Se trata de dois 
mundos totalmente diferentes. Claro, 
também falo no vestiário do Real Madrid, 
mas em Portugal eu tenho o sentimento 
de fazer um trabalho específico. Os 
jogadores me veem mais como um líder, 
alguém que os ajuda e protege", disse o 
atacante em entrevista à revista "France 
Football". O atacante, que contou que 
na noite da final da decisão da Eurocopa 
dormiu por nove horas, explicou que 
os jogadores são "obrigados a ganhar" 
no Real Madrid. Já em Portugal, que até 
então não tinha conquistado um grande 
título, não existe essa exigência.

parreira diz que há avanços na Cbf

presidente do Corinthians pode cair

Tetracampeão mundial como 
técnico do Brasil na Copa do Mundo de 
1994, Carlos Alberto Parreira preferiu 
deixar de lado a questão ética e os 
escândalos de corrupção ao redor da 
Confederação Brasileira de Futebol, 
presidida por Marco Polo Del Nero, para 
enaltecer o investimento e o trabalho 
operacional que tem sido feito pela 
entidade no esporte e na seleção. Em 
presença no “Bem, Amigos!”, Parreira 

destacou a importância da CBF na 
reformulação do futebol brasileiro, o que 
tem envolvido, segundo ele, melhorias em 
áreas como formações dos treinadores, 
divisões de base, estádios e organização 
das quatro divisões do Campeonato 
Brasileiro.  “Formação dos técnicos, a CBF 
está olhando para isso. As divisões de 
base. Os clubes vão ser obrigados a ter 
um estádio, centro de treinamento, daqui 
a cinco anos. Muito avanço”, disse. 

Membros do Conselho 
Deliberativo do Corinthians protocolaram 
na manhã de ontem um pedido de 
impeachment contra o presidente 
Roberto de Andrade. O pedido conta 
com 63 assinaturas de integrantes da 
oposição, de um total 345 de todo o 
conselho corintiano, que votará pela 
permanência ou retirada de Roberto 
nas próximas semanas. O fator que 
motiva o pedido é a assinatura de atas 

de reuniões com a Odebrecht sobre a 
Arena Corinthians com datas anteriores 
à eleição em fevereiro de 2015. Roberto 
de Andrade alega que os documentos só 
chegaram às suas mãos depois de ser 
escolhido presidente.  Para o mandatário 
ser retirado do cargo, o Conselho 
Deliberativo do clube deverá votar em 
maioria. Ou seja, basta ter a metade 
dos votos mais um para que Roberto de 
Andrade sofra o impeachment. 

Objetivo agora é o prêmio de R$ 10,7 milhões do vice
Os torcedores do Fla-

mengo costumam tirar 
sarro dos rivais vascaínos 
dizendo que esse negócio 
de ser vice-campeão é com 
eles. No entanto, terminar 
o Brasileirão na segunda 
posição vale muito para o 
Rubro-Negro, que lucrará 
mais com a premiação no 
fim da competição. Não é à 
toa que após o empate con-
tra o Coritiba, que tirou as 
chances de título do Fla, o 
objetivo do clube passou a 
ser esse.

“Temos ainda um obje-
tivo secundário que é a bus-
ca pelo vice-campeonato. 
Vamos tentar nos recuperar 
dessa frustração para estar 
preparado para o jogo da se-
mana que vem” comentou o 
técnico Zé Ricardo.

A CBF estipulou a pre-
miação para os primeiros co-
locados do Campeonato Bra-
sileiro da seguinte forma: o 
campeão leva R$ 17 milhões. 
O vice ficará com R$ 10,7 mi-
lhões, enquanto o terceiro 
colocado terá direito a R$ 7,3 
milhões e o quarto a R$5,3 
milhões. 

Atualmente na terceira 
posição, o Flamengo deixaria 
de arrecadar R$ 3,4 milhões 
se não conseguir terminar 
com o vice-campeonato. Por 

FLAMENGO

isso, a segunda posição é tão 
importante.

Acordo
A Portuguesa da Ilha fes-

tejou o acerto com o Flamen-
go pela utilização do Estádio 
Luso Brasileiro como casa do 
Rubro-Negro em 2017. Os 
dirigentes da Lusa entraram 

em acordo com o clube da 
Gávea depois que o Botafo-
go sinalizou, informalmente, 
que teria dificuldades para 
administrar a arena sozinho 
em 2017. Apesar da rivalida-
de entre os gigantes, as par-
tes envolvidas vêm tratando 
o caso sem animosidades.

“Formalizamos este pré-

contrato com o Flamengo. 
Vamos fazer o definitivo em 
janeiro. É um compromisso 
de parceria. Não poderíamos 
esperar a decisão do Botafo-
go. Temos que ver também o 
lado da Portuguesa. A procu-
ra do Flamengo foi recente, 
foi tratada com o nosso De-
partamento Jurídico - explica 

o presidente da Lusa, João 
Rêgo. Assim como no acordo 
com o Botafogo, a Portugue-
sa da Ilha vai manter suas 
atividades sociais no estádio, 
mesmo com a presença do 
Flamengo. Caso os donos da 
casa atuem na mesma data 
do clube da Gávea, a priori-
dade será do Rubro-Negro.

A diretoria do Flamengo acertou uma parceria com a Portuguesa para fazer seus jogos em 2017 no Estádio da Ilha do Governador 

No último sábado, a derrota de 1 a 0 para o Criciúma deixou o Vasco numa situação bastante delicada no Campeonato Brasileiro da Série B e o acesso está ameaçado

fOtO: reprodução
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A Federação Parai-
bana de Futebol divul-
gou ontem, a tabela 
com os jogos do Cam-
peonato Paraibano de 
Futebol Feminino de 
2016. A competição co-
meçou no último final 

de semana, com a vitória 
do atual campeão, Bota-
fogo, sobre o Flamengo 
do Varadouro, por 4 a 0. 
A próxima rodada será 
no domingo dia 27 des-
te mês, e terá 2 jogos. As 
partidas serão disputa-

das no Centro de Treina-
mento Ivan Thomaz, no 
Valentina Figueiredo, 
em João Pessoa. Na pre-
liminar, às 15h30, joga-
rão Botafogo e Kashima. 
Na principal, às 17h30, 
se enfrentarão Serrano 

e Flamengo. Segundo 
a tabela divulgada pela 
FPF, a competição irá até 
o dia 21 de dezembro, 
quando será disputada 
a grande final. De acor-
do com o regulamento 
do campeonato, todas 

as quatro equipes vão 
se enfrentar em tur-
no único, com jogos de 
ida e volta. A primeira 
e segunda colocadas na 
pontuação geral, vão 
decidir o título paraiba-
no em dois jogos. (IM)

Segunda rodada será domingo no CT Ivan Thomaz
FUTEBOL FEMININO

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 23 de novembro de 2016

Presidente da FPF pede 
para não marcar jogos dos 
clubes em dias diferentes

Belo e Raposa no mesmo dia
COPA DO BRASIL 2017

 

O presidente da Fede-
ração Paraibana de Futebol, 
Amadeu Rodrigues, participa-
rá, na próxima segunda-feira, 
de uma reunião na sede da CBF, 
no Rio de Janeiro. O objetivo é 
discutir uma solução para os 
campeonato estaduais, diante 
das mudanças no calendário 
de competições de 2017, pro-
vocadas pelo aumento da Copa 
Libertadores. O presidente ad-
mite que as mudanças efetua-
das pela CBF trouxeram pre-
juízos para todas as federações 
do Nordeste e vai sugerir que 
os jogos dos clubes da Paraíba 
- Botafogo e Campinense - se 
concentrem num mesmo dia 
pela Copa do Brasil..

"É inegável que essas 
mudanças afetaram a nossa 
tabela. Foi por isto que nós só 
adiantamos a primeira parte 
da tabela, com os jogos de ida. 
Já sabíamos que haveria mu-
danças. A primeira parte está 
mantida, vamos apenas trans-
ferir duas rodadas e contamos 
com o bom senso da CBF para 
que não marque jogos de Cam-
pinense e Botafogo pela Copa 
do Brasil em dias diferentes. 
E ainda há problemas para a 
definição dos jogos de volta 
porque ainda não temos a de-
finição de como será a Copa do 
Brasil que, segundo anunciado, 
terá na primeira e segunda fase 
jogos únicos. Como será? quais 
os critérios? Tudo isso precisa 
ser esclarecido para que pos-
samos acomodar os jogos da 
segunda fase. Há conflito de 
datas, não só com o Paraibano, 
mas também com outros esta-
duais", disse o dirigente.

Amadeu Rodrigues es-
pera que a CBF encontre uma 
solução para o problema. "Esta 
reunião é exatamente para se 
encontrar uma solução. Há um 
conflito com a Copa do Brasil e 
a Copa do Nordeste. O Departa-
mento de Competições da CBF 
terá de encontrar uma solução, 
o mais rápido possível, para 
que todo mundo se adeque a 
uma nova realidade", concluiu 
Amadeu.

Foto: Divulgação

Foto: Paparazzi/Divulgação
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A Federação reuniu os dirigentes de clubes na última segunda-feira, mas ainda não encontrou uma solução para a montagem completa da tabela do Estadual de 2017

Na abertura, o Botafogo 
goleou o Flamengo por 4 a 0

Destaque da Segunda Divisão, Balotelli vai reforçar o Inter
Depois de conquistar a 

Segunda Divisão, o Internacio-
nal começa a contratar para 
fazer bonito também no Cam-
peonato Paraibano da Primei-
ra Divisão - 2017, programado 
para começar no dia 8 de ja-
neiro. Esta semana, o técnico 
Índio Ferreira, que permanece 
no comando da equipe, anun-
ciou o acerto do clube com 
dois jogadores. Os novos con-
tratados são o atacante Balo-
telli e o lateral esquerdo, Ciel.

Balotelli foi um dos des-
taques da Segundo Divisão, 
jogando pelo Spartax. Além 
de ter feito alguns gols, o 
atacante também deu assis-
tências importantes, e teve 
grandes atuações, durante a 
competição. Já Ciel também 
teve boas apresentações na 
segundona, só que vestindo a 
camisa do Nacional de Patos. 
O técnico Índio ficou muito 
contente com as contrata-
ções, e disse que o time está 
indo no caminho certo, e com 
responsabilidade.

" A filosofia do clube é 
contratar dentro das pos-
sibilidades, com os pés no 
chão. Os dois contratados 
se destacaram na Segunda 
Divisão, e tenho certeza que 
serão muito úteis a equipe, 
na próxima temporada. Nós 
já temos uma base, porque 
mantivemos cerca de 80 por 
cento dos atletas que estive-
ram conosco na segundona, 
quando fomos campeões", 
disse o treinador, que ainda 
espera algumas contratações 
pontuais, nos próximos dias.

Sousa 
No Sertão, a movimenta-

ção dos clubes é grande. No 
Sousa, a novidade é a con-
tratação do zagueiro Eduar-
do Sousa e do lateral Camilo. 
Ambos, já são conhecidos do 
torcedor do Dinossauro. Se-
gundo o presidente Aldeone 
Abrantes, novos nomes serão 
anunciados nas próximas ho-
ras. Em 2017, o Sousa parti-
cipará do Campeonato Parai-

bano, no primeiro semestre, e 
do Campeonato Brasileiro da 
Série D, no segundo semestre.

Atlético
Em Cajazeiras, a direto-

ria do Atlético mostrou que o 
elenco não terá apenas joga-
dores que virão de São Paulo. 
O clube anunciou a contra-
tação do atacante Eduardo 
Rato, um velho conhecido 
do torcedor do Sertão. Um 
atacante de muita presen-
ça dentro da área, e que já 
fez muitos gols em campeo-
natos paraibanos. Além de 
Eduardo Rato, o Trovão Azul 
acertou ontem a contratação 
do lateral direito Peu, que 
estava no Grêmio Mauaense, 
de São Paulo, com passagens 
também por São Caetano e 
Santo André. Outra novidade 
foi o acerto com o meia ata-
cante Fabinho, que estava no 
Lagarto, de Sergipe, com pas-
sagens pelo Santos e Paraná. 
E o último contratado foi o 
volante Jonathan Filipe, vin-

do também do Lagarto, com 
passagens pelo Nova Iguaçu 
e Bonsucesso, ambos do Rio 
de Janeiro.

Serrano
O Serrano anunciou a 

contratação de Luciano Silva, 
ex-técnico do Treze, para ser 
o novo coordenador de fute-
bol do clube. O Lobo da Serra 
também anunciou mais um 
atleta para a próxima tem-
porada. Trata-se do volante 
Renato Diniz Cruz, que já de-
fendeu o Campinense.

O elenco do Serrano já 
tem 15 jogadores. São eles: go-
leiros - Dida; laterais - Edmar, 
Igor Soares e Linconl Santos; 
zagueiros- Weverson e Lucas 
Coelho; volantes - Izaias, Lu-
cas Lacerda, Renato Diniz e 
Viola; meias -  Diego Furtado, 
Caio César e Ramos e atacan-
tes - Matheus Coelho e Rafael 
Ibiapino. O técnico é Betão, o 
mesmo que comandou a equi-
pe vice-campeã da Segunda 
Divisão, este ano. (IM)

PARAIBANO 2017

Balotelli (E) 
marcou vários 
gols pelo 
Spartax na 
Segunda Divisão



Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$         12.851,69
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 060980
Responsavel.: JACKSON JACOB DE CARVALHO 
173479598
CPF/CNPJ....: 017438307/0001-71
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            103,70
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 061081
Responsavel.: JOAO MARCOS LEITE FERREIRA ME
CPF/CNPJ....: 000305572/0001-89
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            520,00
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 059796
Responsavel.: JOSE MARIANO SILVA DOS SANTOS
CPF/CNPJ....: 013270967-81
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            148,31
Apresentante: PROCURADORIA GERAL FEDERAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 059914
Responsavel.: LA REPRESENTACOES LTDA - ME
CPF/CNPJ....: 015147772/0001-28
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          3.560,30
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 060636
Responsavel.: LA REPRESENTACOES LTDA - ME
CPF/CNPJ....: 015147772/0001-28
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.812,48
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 060539
Responsavel.: LUCIANO HENRIQUE MARTINS
CPF/CNPJ....: 548388002-15
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$         13.740,78
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 060252
Responsavel.: MARIA ANAIRES BARBOSA PEREIRA
CPF/CNPJ....: 019277498/0001-62
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            114,80
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 059805
Responsavel.: MGA CONSTRUCOES E INCORPO-
RACOES EPP
CPF/CNPJ....: 008757801/0002-99
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            151,30
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 059934
Responsavel.: MORE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA
CPF/CNPJ....: 013939243/0001-31
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          2.212,47
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 060630
Responsavel.: PATRIMONIO CONSTRUTORA LTDA
CPF/CNPJ....: 014510262/0001-00
Titulo......: NT PROMISSORIA   R$         30.000,00
Apresentante: ANTONIO CARLOS DA SILVA
Protocolo...: 2016 - 059637
Responsavel.: PRAXISAUDE GESTAO E SERVICOS 
EM SAU
CPF/CNPJ....: 017185145/0001-07
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          9.329,76
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 060851
Responsavel.: RISONETE DA SILVA LOBO
CPF/CNPJ....: 236429044-91
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          8.826,70
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 060548
Responsavel.: ROSICLER DE LIMA PINHEIRO
CPF/CNPJ....: 021706067-69
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.128,14
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 060667
Responsavel.: THEMISTOCLES PEREIRA QUINTANS 
FILHO
CPF/CNPJ....: 431098964-00
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$         19.759,09
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 060314
Responsavel.: TILLMANN & TILLMANN LTDA - ME
CPF/CNPJ....: 004066776/0001-65
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.518,11
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 060926
Responsavel.: VICTOR DANILO RODRIGUES MACIEL
CPF/CNPJ....: 995386524-87
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.904,35
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 059755
Em razao de que os supracitados devedores nao  fo-
ram encontrados ou se recusaram a aceitar a devida 
intimacao, em obediencia ao Art.15 da Lei No.9.492 de 
10.09.1997, intimo as pessoas fisicas e juridicas  acima 
citadas a virem pagar, ou darem por escrito  as  razoes  
que  tem,  neste  1o. Oficio de Protesto a rua Candido 
Pessoa No.31, nesta Cidade, no prazo de 03 (tres) dias 
uteis, a  partir  desta data,  sob  pena  de  serem  os  
referidos titulos PROTESTADOS, na Forma da LEI.

Joao Pessoa,  23/11/2016
----------------------------------------

Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO
- Titular -

Responsavel.: BIODIAGNOSE LABORATORIO DE 
ANALISES
CPF/CNPJ....: 007424640/0001-78
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          5.514,35
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 060758
Responsavel.: BIODIAGNOSE LABORATORIO DE 
ANALISES
CPF/CNPJ....: 007424640/0001-78
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          5.251,88
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 060759
Responsavel.: BIODIAGNOSE LABORATORIO DE 
ANALISES
CPF/CNPJ....: 007424640/0001-78
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          2.346,68
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 060761
Responsavel.: CABRAL & CAVALCANTI - ADMINIS-
TRACOE
CPF/CNPJ....: 000552769/0001-12
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          3.021,55
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 060533
Responsavel.: CABRAL & CAVALCANTI - ADMINIS-
TRACOE
CPF/CNPJ....: 000552769/0001-12
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.812,94
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 060831
Responsavel.: CONSTRUTORA ELO LTDA
CPF/CNPJ....: 009370310/0001-72
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$         26.486,17
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 060765
Responsavel.: CONSTRUTORA ELO LTDA
CPF/CNPJ....: 009370310/0001-72
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          7.146,81
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 060939
Responsavel.: CREDBAIA PROMOTORA DE CRE-
DITO LTDA
CPF/CNPJ....: 009646588/0001-20
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.631,30
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 060588
Responsavel.: CRIATIVA REPRESENTACOES LTDA 
- ME
CPF/CNPJ....: 021237393/0001-21
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            343,47
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 059811
Responsavel.: DUTRA DORNLEAS COM ROUPAS LTDA
CPF/CNPJ....: 023436202/0001-86
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            265,25
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 060169
Responsavel.: EDAGUIMAR PESSOA
CPF/CNPJ....: 098657134-20
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          6.671,13
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 060389
Responsavel.: FERNANDO FERREIRA DE MELO
CPF/CNPJ....: 109048404-68
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$         11.266,75
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 060708
Responsavel.: FLAVIA GIANGIULIO TAVEIRA
CPF/CNPJ....: 380174154-00
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          9.765,36
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 060743
Responsavel.: GERALDO CAETANO DE SOUZA
CPF/CNPJ....: 288251794-72
Titulo......: IND CONDOMINIO   R$            622,15
Apresentante: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESI-
DENCIAL
Protocolo...: 2016 - 059647
Responsavel.: HELEN CRISTINA FEITOSA DA SOLVA
CPF/CNPJ....: 084020414-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            208,37
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 059938
Responsavel.: J JUNIOR PROMOCOES PUBLICI-
DADES EVE
CPF/CNPJ....: 003318216/0001-98
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.458,27
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 060917
Responsavel.: JMS CONSTRUCOES LTDA - EPP
CPF/CNPJ....: 004111887/0001-46

TOSCANO DE BRITO
SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL 

Rua Cândido Pessoa, 31
Fone: 241.7177

1º O F I C I O   D E   P R O T E S T O
 E D I T A L

PREFEITURA MUNICIPAL DE 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 SUMÉ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00068/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Ave-
nida Primeiro de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB, às 08:30 horas do dia 05 de Dezembro de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA 
EDUCAÇÃO INFANTIL. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 748/2006. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3353-2274.
Sumé - PB, 22 de Novembro de 2016

DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00069/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Avenida Primeiro de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB, às 10:30 horas do dia 05 de Dezembro de 
2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE VEÍCU-
LO AUTOMOTOR. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº 748/2006. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3353-2274.
Sumé - PB, 22 de Novembro de 2016

DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO

AVISO EDITAL DE LEILÃO N.º 001/2016
A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO, através do Senhor Roberto Jacinto Pinho 

Júnior, Leiloeiro Oficial Jucep n° 006, comunica aos interessados que levará a leilão público bens 
inservíveis do uso desta Prefeitura, tais como: veículos e sucatas, no estado em que se encontram 
Data de Realização: 09 de Dezembro de 2016, HORA: 10h00min, LOCAL: Garagem Municipal, 
REGÊNCIA LEGAL: Lei nº 8.666, de 21/06/1993 e alterações posteriores. Maiores informações e 
editais na integra poderão ser obtidos através dos telefones (83) 3382 1234 / (81) 99961-5822 ou 
pelo site: www.vipleiloes.com.br.

Juazeirinho - PB, 22 de Novembro de 2016.
Jonilton Fernandes Cordeiro

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS
AVISO DE RECURSOADMINISTRATIVO

Edital de Licitação
Tomada Preço nº 001/2016

O MUNICÍPIO DE POCINHOS ESTADO DA PARAÍBA,por intermédio da Comissão Permanentede 
Licitação, veminformar aos interessados acerca do recebimento deRecursoAdministrativorelativoao 
processo licitatórioem epígrafeinterpostopela empresa EBS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 
EPP, razãopela qual, consoante disposto no art. 109, § 3ºda Lei 8.666/93, declara aberto o prazo 
para apresentação de contrarazões, na tese de impugnação dos mesmos.

Pocinhos -PB, 22de novembro de 2016.
Erasmo da Silva Gomes

Comissão PermanentedeLicitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA 
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisições Parceladas de Material Médico Hospitalar e Laboratorial, destinados aos 
PSF’s e SAMU deste Município até dezembro de 2016. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial 
nº 00027/2016. DOTAÇÃO: Recursos FPM, ICMS, TRIBUTOS, FUS, MAC, SAMU e PAB FIXO: 
3.3.90.30.03 - Mat. Médico Hosp. Odont. e Lab. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 
2016. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Arara e: CT Nº 00096/2016 - 11.11.16 
- MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA - R$ 20.550,72; CT Nº 00097/2016 - 11.11.16 - MEDICAL 
MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA - R$ 5.095,00.

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.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
Fundo Municipal de Saúde de Monteiro
RESULTADO FASE DE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº. 1.2.003/2016

O Fundo Municipal de Saúde de Monteiro, através de sua CSL, torna público aos licitantes inte-
ressados, o resultado da fase de julgamento dos Documentos de Habilitação da Tomada de Preços 
nº. 1.2.003/2016, que tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO 
DE UMA ACADEMIA DE SAUDE, nesta Municipalidade, como segue: EMPRESAS INABILITADAS: 
FERREIRA ALVES SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA - ME, por não atender ao disposto dos 
itens: 4.6.3, letra “B”; 4.6.3.1, 4.6.3.2; 4.6.4.1 e 4.6.4.3, CONSTRUTORA ARARA LTDA - ME, por 
não atender ao disposto dos itens: 4.6.4.3. EMPRESAS HABILITADAS: GIRLEUDO FEITOSA DA 
SILVA LIMA – EPP e CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI - EPP. Dos atos decorrentes do pro-
cedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas 
alterações. Caso não haja fica marcada a data do dia 01 de Dezembro às 09h00min, para abertura 
dos envelopes propostas. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Setorial de 
Licitação. Monteiro – PB. Erinaldo Araújo Sousa – Presidente da CSL.

ORDEM DOS MÚSICOS DO BRASIL – CONSELHO REGIONAL DA PARAÍBA – EDITAL – O 
Presidente do Conselho Regional do Estado da Paraíba, da Ordem dos Músicos do Brasil, no uso 
de suas atribuições legais e atendendo  o que dispõe a Resolução nº 1.291/90-CF (Código Eleitoral 
da OMB), torna público que, após esgotado o prazo legal, foi deferido o requerimento do registro da 
chapa “OMB PARA TODOS”de candidatos à renovação de 1/3 (um terço) de Conselheiros Efetivos e 
Suplentes e de Delegado Eleitor Efetivo e Suplente, deste Conselho Regional, ao Pleito Eleitoral que 
realizar-se-á no dia 30 de novembro de 2016, conforme Edital publicado em 27 de outubro de 2016, 
no Diário Oficial do Estado e no jornal A UNIÃO, cuja composição é a seguinte: – CONSELHEIROS 
EFETIVOS: Benedito Honório da Silva, Rogério Borges de Sousa, Marcos Pereira da Costa, João 
Barnabé Veloso, Oliveira Francisco de Melo, Tarciso Marques Evangelista,  José de Arimateia Piauí 
.– CONSELHEIROS SUPLENTES: Walter Luiz Souto Brandão, José Barbosa de Vasconcelos, 
Antonio Ramos Nogueira Fernandes, Juracy Régis de Lucena, Luiz Rodrigues de Santana, Arnaud 
Galdino da Silva,Marcos A. dos Santos Barbosa.. – DELEGADO-ELEITOR EFETIVO: Benedito 
Honório da Silva – DELEGADO-ELEITOR SUPLENTE: Plutarco Elias Sales Filho. João Pessoa, 
21 de novembro de 2016 . – Plutarco Elias Sales Filho – Presidente. 

COMARCA DE CAMPINA GRANDE. 5A CIVEL/CG. EDITAL DE CITACAO. PRAZO: 20 DIAS 
Processo: 224242920118150011 Acao: PROCEDIMENTO ORDINARIO MM. Juiz de Direito da vara 
supra, em virtude da lei, etc. FAZ SABER a todos que vierem a saber deste edital tiverem conheci-
mento e a quem interessar passa perente este juizo, se processam os autos da acao de ORDINARIA 
DE COBRANCA acima mencionada, proposta por BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A, em face 
de ANTONIO NEVES DA SILVA, pelo que chamo e cito o promovido ANTONIO NEVES DA SILVA, 
brasileiro, solteiro, RG 1550656 SSP/PE, CPF 186.666.474-34, filho de Severina Neves da Silva e 
Abdias Galdino da Silva, dos termos da acao, para querendo contestar a presente acao no prazo 
de 15 (quinze) dias (CPC art. 335), sob pena de nao o fazendo presumir-se-ao como verdadeiros 
os fatos alegados (art. 344 C/C o art. 334 do CPC), haja vista o mesmo esta em local incerto e nao 
sabido, conforme disposto no art. 257, e seus incisos. Em caso de revelia será nomeado curador 
especial, de acordo com o art. 257, IV do NCPC. Prazo do edital de 20 dias. E, para a noticia chegue 
ao conhecimento de todos e ninguem alegue ignorancia. Mandou o MM. Juiz expedir o presente 
edital, que sera publicado no diario da justica. Dado e passado nesta cidade de Campina Grande/
PB, 07 de novembro de 2016. Eu, Soraya Dantas Fernandes, Tecnica Judiciaria, o digitei e assina. 
Dra. Ieda Maria Dantas, Juiz de Direito.

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTO BANCÁRIOS DE MAMANGUAPE 
E REGIÃO-CNPJ-00.774.440/0001-04-ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA: O PRESIDENTE DO 
SEEB DE MAMANGUAPE E REGIÃO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES E DE ACORDO COM 
AS NORMAS ESTATUTÁRIAS DO SINDICATO, CONVOCA TODOS OS SEUS ASSOCIADOS 
PARA PARTICIPAREM DE UMA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA, QUE SERÁ REALIZADA NO 
DIA 28/11/2016, A FIM DE DISCUTIREM A PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO 
DO ANO DE 2017. A ASSEMBLÉIA SERÁ REALIZADA NA SEDE DO SINDICATO, ENDEREÇO 
ACIMA CITADO. EM 1ª CONVOCAÇÃO ÀS 17:00 HORAS E NÃO HAVENDO QUÓRUN SERÁ 
REALIZADO EM 2ª CONVOCAÇÃO ÀS 19:00 HORAS. MAMANGUAPE-PB, 22 DE NOVEMBRO 
DE 2016. ELÁRIO MARTINS TOMAZ-PRESIDENTE.

 
POLIMASSA ARGAMASSAS LTDA- CNPJ N◦ 00.850.507/0001-34 Torna público que a SUDEMA – 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação para Pesquisa 
n◦ 3661/2016 em João Pessoa, 8 de novembro de 2016 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de: 
Lavra experimental de areia em tabuleiro, numa área total de 969,42 hectares onde a área de lavra 
é de 10 hectares, referente ao processo DNPM n◦ 846.025/2009. Na – FAZENDA SALAMARGO – 
Município:  PEDRAS DE FOGO – UF: PB. Processo: 2016-006709/TEC/LOP-0330.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura de Livramento/PB, através de sua Pregoeira, torna público que fará realizar a 
Licitação: Pregão Presencial SRP Nº 022/2016. Objeto:Aquisição parcelada de medicamentos 
dispensados pela farmácia básica, psicotrópicos, Assistência farmacêutica – Farmácia Básica,  
injetável e medicamento científicos – farmácia, destinado a atender as necessidades da Secretaria 
de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, Postos de Saúde.Data: 07/12/2016.Horário: 09h:00mn(nove 
horas). Local:Sala de Reuniões da CPL - a Rua José Américo de Almeida, Nº 386, Centro, Livramento/
PB, Fone: (83) 3477-1042.Edital:A ser adquirida por cópia ou CD virgem.

Livramento/PB, 21 de novembro de 2016.
Jakeline David de Sousa – Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura de Livramento/PB, através de sua Pregoeira, torna público que fará realizar a 
Licitação: Pregão Presencial SRP Nº 023/2016. Objeto:Aquisição parcelada de material médico 
hospitalar destinado a atender as necessidades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, 
Postos de Saúde. Data: 07/12/2016.Horário: 14h:00mn(quatorze horas). Local: Sala de Reuniões 
da CPL - a Rua José Américo de Almeida, Nº 386, Centro, Livramento/PB, Fone: (83) 3477-1042.
Edital: A ser adquirida por cópia ou CD virgem.

Livramento/PB, 21 de novembro de 2016.
Jakeline David de Sousa – Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA  

EXTRATO DE RESULTADO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00013/2016 
1.0 - DO OBJETIVO
CONCLUSÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NO MUNICIPIO DE MANAÍRA/

PB, CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA. 
2.0 - DA DOTAÇÃO
As despesas decorrentes do objeto da presente licitação, correrão por conta da dotação:
Recursos: 06.000 - Secretaria de Educação e Cultura - Elemento de Despesa - 4490.51 - Obras 

e Instalações;
3.0 - DO PRAZO
O prazo máximo para a execução do objeto ora licitado, conforme suas características, e que 

admite prorrogação nos casos previstos pela Lei 8.666/93, está abaixo indicado e será considerado 
a partir da emissão da Ordem de Serviço:

  Início: Imediato
Conclusão: 6 (seis) meses
 4.0 - DO REAJUSTE
Os preços contratados são fixos pelo período de um ano, exceto para casos previstos no Art. 

65, §§ 5º e 6º, da Lei 8.666/93.
Ocorrendo o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, poderá ser restabelecida a relação 

que as partes pactuaram inicialmente, nos termos do Art. 65, Inciso II, Alínea d, da Lei 8.666/93, 
mediante comprovação documental e requerimento expresso do Contratado. 

5.0 - DO RESULTADO
Licitante declarado vencedor e respectivo valor total da contratação:
M.L.S - CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - ME - Valor: R$ 148.780,24. 

Manaíra - PB, 22 de Novembro de 2016.
SAWLLO NOGUEIRA BEZERRA

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA

RESULTADO FASE PROPOSTA - TOMADA DE PREÇOS Nº 00013/2016
OBJETO: CONCLUSÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NO MUNICIPIO DE 

MANAÍRA/PB, CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA.
LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação:
M.L.S - CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - ME - Valor: R$ 148.780,24.
Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua José 

Rosas, 426 - Centro - Manaíra - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis..
Manaíra - PB, 22 de Novembro de 2016

SAWLLO NOGUEIRA BEZERRA - Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO

AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA
PROCESSO Nº. 14.809/2015 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.086/2016 DATA: 21/11/2016 OB-

JETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE TALONÁRIOS DE NOTIFICAÇÃO 
DE RECEITA TIPO A E NOTIFICAÇÃO DE RECEITA TIPO B. 

A Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, através de sua Pregoeira Oficial, Srª. 
Juliana Pereira de Lima, torna público, para conhecimento dos interessados, que o certame acima 
se deflagrou Fracassado ante a desclassificação das empresas: ROSIVALDO GOMES DA SILVA 
GRAFICA E EDITORA – ME e IMPRIMA SOLUÇÕES GRAFICA LTDA – EPP, pelo parecer técnico 
emitido pela Gerência de Políticas de Medicamentos e Assistência Farmacêutica - GEMAF e da 
empresa: PADRÃO GRAFICA EDITORA LTDA – ME, pela suspensão de licitar. 

João Pessoa, 21 de Novembro de 2016. 
Juliana Pereira de Lima

Pregoeira da CSL

EDITAL DO LOTEAMENTO “CIDADE DAS PALMEIRAS II”
MARIA DO SOCORRO FERREIRA BRAGA, Tabeliã do Registro de imóveis, da Comarca de 

Alhandra, Estado da Paraíba, na forma da Lei, etc.
FAZ PÚBLICO para ciência dos interessados e cumprimento do que dispõe o Art. 19 da Lei Federal 

n° 6.766, de 19 de dezembro de 1979, que ARY CARNEIRO VILHENA, brasileiro, casado, engenheiro 
civil, portador do CPF n° 008.257.944-04 e do RG n° 85.706-SSP/PB, residente e domiciliado na 
Avenida Almirante Tamandaré, n° 612, apto 212, bairro Tambaú, João Pessoa-PB, Depositaram em 
Cartório, sito à rua Pres. João Pessoa, n° 82, centro, Alhandra-PB, memorial descritivo, licença de 
instalação n° 2187/2016, expedida pela SUDEMA, em data de 23/08/2016, planta aprovada pela 
Prefeitura Municipal de Conde-PB, e demais documentos exigidos pelo Art. 18 da citada Lei 6.766/79, 
relativos ao Registro do Loteamento denominado “LOTEAMENTO CIDADE DAS PALMEIRAS II”, 
localizada no seguinte imóvel: Área de terras denominado Conde 02. situada na antiga propriedade 
denominado Fazenda Santa Nísia, oriunda das propriedades “Engenho Campina”, “Gramame” e 
“Tesouro”, zona urbana, localizada no Município do Conde, medindo 73.0395 ha (setenta e três 
hectares, trezentos e noventa e cinco centiares). desmembrada de uma área maior de 123.8375 
ha (cento e vinte e três hectares, oitenta e três ares e setenta e cinco centiares). com perímetro 
descrito e caracterizado na matricula supra. Devidamente Registrado neste cartório no Livro n° 
DS, Fls. 186, sob on0 de ordem AV-1, matrícula n° 38.499, em data de 08/09/2015, constituídos 
42 quadras, totalizando de 1.690 lotes residenciais, Área total dos lotes 302.455,24m2; Área de 
ruas 62.057,16m2; Área verde 99.839,60m2 e uma Área Institucional 25.057,78m2, constantes na 
planta aprovada e demais documentos apresentados e que ficam arquivados nesta Cartório. As 
impugnações daqueles que se acham prejudicados quanto ao domínio do referido imóvel deverão 
ser apresentados dentro do prazo de 15 (quinze) dias a contar da 3a publicação do presente Edital 
no Orgão Oficial do Estado da Paraíba e demais jornais de maior circulação do Estado. Findo o 
presente e não havendo nenhuma contestação de quem quer que seja, será feito o registro Lotea-
mento. Ficando disponível as documentações do referido Loteamento “CIDADE DAS PALMEIRAS 
II”, as disposições dos interessados neste Cartório nos horários regulares. Dado e passado nesta 
Cidade de Alhandra, aos 22 dias de novembro de 2016. Eu, MARIA DO SOCORRO FERREIRA 
BRAGA, Tabeliã do registro imobiliário desta Comarca, subscrevo e assino. O referido é verdade. 
Dou fé.  .

Maria do Socorro Ferreira Braga Tabeliã

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA

PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
ERRATA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2016
O TJ-PB, informa aos interessados, que no Edital da licitação supracitada, cujo objeto é  

aquisição de 10 (dez) Veículos automotores, 0 km (zero quilômetro), incluindo garantia durante o 
período mínimo de 36 (trinta e seis) meses, sem limite de quilometragem e assistência técnica, 
conforme especificações e quantidades indicadas no Anexo I, do Edital, no subitem 6.2 do item 6 
“DA ENTREGA E ATESTAÇÃO” do Termo de Referência  do Edital, onde se lê : “O veículo deverá 
ser entregue através de uma concessionária representante do fabricante no Estado da Paraíba, 
fornecendo nota fiscal ao Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba.....”, leia-se: “O veículo deverá 
ser entregue através de uma concessionária representante do fabricante, fornecendo nota fiscal 
ao Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba...”. Demais esclarecimentos poderão ser obtidos na 
sala da CPL, de segunda a quinta-feira das 12h00 às 19h00 e às sexta-feiras das 08h00 às 14h00, 
através do telefone (83) 3216-1456, ou ainda pelo e-mail comlic@tjpb.jus.br. A obtenção do Edital 
poderá ser feita no sítio do Tribunal de Justiça www.tjpb.jus.br ou pelo www.licitacoes-e.com.br

João Pessoa, 22 de novembro de 2016
Nélson de Espíndola Vasconcelos

Pregoeiro TJ-PB

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

EXTRATO DE CONTRATO
Instrumento: Contrato nº. 09079/2016.

Objeto: Aquisição de material de limpeza para as escolas e creis da rede municipal de ensino, 
bem como setores administrativos da SEDEC.

Partes: Secretaria de Educação e Cultura do Município de João Pessoa e a Empresa TUTTO 
LIMP DITRIBUIDORA LTDA.

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

Auristone Pereira Pessoa, pela empresa TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA.
Recursos Financeiros: 
Classificação: 10.102.12.361.5207.2498; 
Natureza: 3.3.90.30/00, 03 e 11; 
Fonte: 00 (Recursos Ordinários), 03 (Recursos do FUNDEB) e 11 (Recursos do FNDE, Salário 

Educação). Vigência até 31 de Dezembro de 2016.
Valor Total: R$ 217.893,94 (duzentos e dezessete mil, oitocentos e noventa e três reais e 

noventa e quatro centavos).
João Pessoa, 22 de novembro de 2016.

Edilma Ferreira da Costa
Secretária de Educação e Cultura

 
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS
 EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO:  Contrato múltiplo de prestação de serviços e venda de produtos, entre outros para 
atender a demanda do setor de ações de melhoria no sistema de transito, que entre si fazem a 
superintendência de trânsito e transportes públicos - STTP e a empresa brasileira de correios e 
telégrafos. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00017/2016. DOTAÇÃO: 
Recursos Próprios do Município de Campina Grande/STTP: 05.010 - SUPERINTENDÊNCIAS DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS 15.451.1029.2153 - AÇÕES DE MELHORIA NO SISTEMA 
DE TRANSITO - 3390.39.99.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. 
VIGÊNCIA: será de 12 (doze) meses a partir da data de sua assinatura. PARTES CONTRATANTES: 
Superintendência de Transito e Transportes Públicos de Campina Grande e: CT Nº 00083/2016 - 
16.11.16 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - R$ 500.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS

 EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Registro de preços para futuras contratações de empresas especializadas na pres-

tação de serviços contínuos de impressão, com fornecimento de equipamentos (novos de 1º uso) 
de reprografia, com manutenção preventiva e corretiva, reposição de peças de todo o material de 
consumo exceto fornecimento de papel para atender as necessidades da Superintendência de Tran-
sito e Transporte Públicos. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00026/2016. DOTAÇÃO: 
Recursos Próprios do Município de Campina Grande: 04.122.2001.2154 - Ações Administrativas 
da STTP. Ficha 987 3390.39 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - VIGÊNCIA: até o 
final do exercício de 2016. PARTES CONTRATANTES: Superintendência de Transito e Transportes 
Públicos de Campina Grande e: CT Nº 00080/2016 - 14.11.16 - AZUS COPY CENTER COMÉRCIO 
E SERVIÇOS LTDA - R$ 7.000,00

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS 
AVISO DE RETIFICAÇÃO 

No Aviso de Homologação e Extrato da Adesão de Registro de Preços n° 0005/2016/STTP, 
publicado no DOE no dia 15/11/2016 PÁG 16 e no Jornal A UNIÃO pág. 25 e 26 e Semanário Oficial 
pág. 02 entre os dias 14 a 18 de novembro de 2016, ONDE SE LÊ Desentupidora e Limpadora 
Moderna Ltda - ME e Leia-se Moderna Locações e Empreendimento Ltda - ME, as demais infor-
mações permanecem inalteradas.

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ

 AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2016

O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00024/2016, para o dia 07 de 
Dezembro de 2016 às 09:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Rua Orcine Fernandes, 
S/Nº - Centro - Sapé - PB; em decorrência de alteração no Anexo I do Edital, item 6.0. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no referido endereço.

Telefone: (083) 8146-1430.
Email: cplsape1@gmail.com

Sapé - PB, 22 de Novembro de 2016
MARCELO DE SOUZA PEREIRA - Pregoeiro Oficial

ANDRADE LIMA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA – CNPJ/CPF N° 11.777.731/0001-64, torna 
público que á SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente emitiu a Licença de 
Operação N° 3560/2016 em João Pessoa, 21 de Outubro de 2016 – Prazo: 730 dias. Para a atividade 
de: EDIFICAÇÃO MULTIFAMILIAR COM 04 UNIDADES HABITACIONAIS, EM 02 PAVIMENTOS 
NUMA ÁREA DE 204,00 M² Na RUA HELENO FRANCISCO PEREIRA, QUADRA 86, LOTE 159 – 
PARATIBE Município de JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 2016-006309/TEC/LO-3063.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

RESULTADO FASE PROPOSTA - TOMADA DE PREÇOS Nº 00006/2016
OBJETO: Contratação de empresa especializada para implantação de pavimentação em 

paralelepípedo em diversas ruas da cidade, no Município de Água Branca/PB, conforme projeto 
básico em anexo.

LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação:
ELF TEIXEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – EPP, VALOR: R$ 513.533,07.
LICITANTES DESCLASSIFICADOS: 
AMPLA - CONSULTORIA, PROJETOS, OBRAS E SERVIÇOS LTDA - EPP; 
AQ CONSTRUTORA LTDA - ME;
CEDRO ENGENHARIA LTDA; 
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 Co-
missão Permanente de Licitação, Rua Sargento Florentino Leite, S/N - Centro – Água Branca- PB, 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis.

Água Branca - PB, 22 de Novembro de 2016
DANILA FIRMINO DE LIMA - Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

RESULTADO FASE PROPOSTA - TOMADA DE PREÇOS Nº 00007/2016
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a construção da Praça Frei Damião, 

localizada na sede do Município, S/N, Centro no Município de Água Branca/PB, conforme projeto 
básico em anexo.

LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação:
ELF TEIXEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – EPP, VALOR: R$ 61.492,74.
LICITANTES PERDEDORES: 
V& A CONSTRUTORA LTDA ME, VALOR: R$ 67.642,69
CEDRO ENGENHARIA LTDA; Valor: R$ 67.986,16; 
AQ CONSTRUTORA LTDA – ME - VALOR: R$ 68.672,75;
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 Co-
missão Permanente de Licitação, Rua Sargento Florentino Leite, S/N - Centro – Água Branca- PB, 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis.

Água Branca - PB, 22 de Novembro de 2016
DANILA FIRMINO DE LIMA - Presidente da Comissão

 
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS
 RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE Nº IN00017/2016

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-
cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº 
IN00017/2016, que tem como objeto: Contrato múltiplo de prestação de serviços e venda de produtos, 
entre outros para atender a demanda do setor de ações de melhoria no sistema de transito, que 
entre si fazem a superintendência de trânsito e transportes públicos - STTP e a empresa brasileira 
de correios e telégrafos.; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: 
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - R$ 500.000,00.Campina Grande - PB, 
16 de Novembro de 2016. FELIX ARAUJO NETO - Diretor Superintendente
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

RESULTADO FASE PROPOSTA - TOMADA DE PREÇOS Nº 00008/2016
OBJETO: Contratação de empresa especializada em construção da Capela e um espaço reli-

gioso, localizada na comunidade Caminhões Queimados, S/N, Zona Urbana no Município de Água 
Branca/PB, conforme projeto básico em anexo.

LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação:
ELF TEIXEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – EPP, VALOR: R$ 38.090,02.
LICITANTES PERDEDORES: 
V& A CONSTRUTORA LTDA ME, VALOR: R$ 41.436,62
CEDRO ENGENHARIA LTDA; Valor: R$ 41.520,55
LICITANTE DESCLASSIFICADO:
AQ CONSTRUTORA LTDA – ME - VALOR: R$ 41.939,88
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 Co-
missão Permanente de Licitação, Rua Sargento Florentino Leite, S/N - Centro – Água Branca- PB, 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis.

Água Branca - PB, 22 de Novembro de 2016
DANILA FIRMINO DE LIMA
Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES/PB
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Prestação de Serviços com o veículo tipo Caminhão MERC. BENZ/LK 1513, Placa 
HVB 9155/PB, chassi nº 34500512431170, conduzido pelo Contratado, no transporte e distribuição 
de água potável para atendimento emergencial da população Urbana atingida pela estiagem, se 
obrigando a realizar o percurso médio de 50 (cinquenta) Km/dia, de Segunda a Sábado, período 
de 60 (sessenta) dias contados da data de assinatura do instrumento contratual, transportando e 
distribuindo nos locais indicados, de conformidade ao Convênio de n° 110/2016, celebrado entre a 
SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO DA PARAÍBA, através da GERÊNCIA EXECUTIVA DA 
DEFESA CIVIL e PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES-PB. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa 
de Licitação nº DL 03.2016. Art. 24 – IV, (8.666/93 e alterações). Recursos Oriundos do Convênio 
110/2016. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES e LAILTON BAR-
BOSA DE LIMA – CPF: 092.418.974-65, CT Nº 135/2016 – 17.11.2016 - R$ 16.200,00 – Dezesseis 
Mil e Duzentos Reais.

ADRIANA APARECIDA SOUZA DE ANDRADE
Prefeita

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU/PB

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Prestação de Serviços com o veículo tipo Caminhão, MERCEDES BENZ/L 1113, Placa 

KUB 3702/PB, chassi 3210530810105 - REM, no transporte e distribuição de água potável para 
atendimento emergencial da população Urbana atingida pela estiagem, percurso de 50 (cinquenta) 
Km/dia, de Segunda a Sábado, período de 60 (sessenta) dias, contados da data de assinatura 
do instrumento contratual, transportando e distribuindo nos locais indicados, de conformidade 
ao Convênio de n° 103/2016, celebrado entre a SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO DA 
PARAÍBA, através da GERÊNCIA EXECUTIVA DA DEFESA CIVIL e PREFEITURA MUNICIPAL 
DE MULUNGU-PB. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DL 004.2016. Art. 24 – IV, 
(8.666/93 e alterações). Dotação consignada no Orçamento vigente: Recursos Convênio 103/2016. 
PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU e ANTONIO ALVES DE 
AZEVEDO– CPF: 033.311.044-77, CT Nº 022/2016 – 17.11.2016 - R$ 16.200,00 – Dezesseis Mil 
e Duzentos Reais.

JOANA D’ARC RODRIGUES BANDEIRA FERRAZ
Prefeita

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU/PB

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO.

REFRENTE PREGÃO PRESENCIAL 013/2016, TERMO DE CONTRATO Nº 031/2016, DATADO 
DE 16.05.2016. OBJETO DO TERMO DE ADITIVO: Acréscimo de R$ 8.863,75 (Oito Mil Oitocentos e 
Sessenta e Três Reais e Setenta e Cinco Centavos), percentual de 25,00% (vinte e cinco por cento), 
ao valor inicialmente contratado de R$ 35.455,00 (Trinta e Cinco Mil Quatrocentos e Cinquenta e 
Cinco Reais). Objetivando aquisições parceladas de REFEIÇÕES e COFFE BREAK, destinados a 
Eventos Festivos, Inaugurativos e Comemorativos promovidos pela Prefeitura Municipal de Mulungu 
até 31 de dezembro de 2016.” Valor atualizado do Contrato 031/2016: R$ 44.318,75 – (Quarenta 
e Quatro Mil Trezentos e Dezoito Reais e Setenta e Cinco Centavos). FUNDAMENTAÇÃO: Artigo 
65, Par. 1º, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores. PARTES:  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE MULUNGU – PB e ANTAMBERG CESAR DA SILVA SANTOS – CNPJ: 24.632.660/0001-53. 
DATA DE ASSINATURA DO TERMO ADITIVO: 17.11.2016. SIGNATÁRIOS: JOANA D ’ARC 
RODRIGUES BANDEIRA FERRAZ – Prefeita - ANTAMBERG CESAR DA SILVA SANTOS – Rep. 
Legal. OBS: Publique-se para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

JOANA D’ARC RODRIGUES BANDEIRA FERRAZ
Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00010/2016
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

Presidente Epitácio Pessoa, 209 - Centro - Natuba - PB, às 09:00 horas do dia 08 de Dezembro de 
2016, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa 
de engenharia para Pavimentação em Paralelepípedos Graníticos e Sinalização em Diversas Ruas 
da Sede do Município de Natuba/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3397-1042.

Email: natubalicitacao@gmail.com
Natuba - PB, 22 de Novembro de 2016

MÁRCIA KELIANE DOS SANTOS BARRETO
Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA
 AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00011/2016
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

Presidente Epitácio Pessoa, 209 - Centro - Natuba - PB, às 09:00 horas do dia 13 de Dezembro de 
2016, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa 
de engenharia para a construção de uma passagem molhada na Comunidade Riacho de Natuba/
PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas 
alterações posteriores. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 3397-1042.

Email: natubalicitacao@gmail.com
Natuba - PB, 22 de Novembro de 2016

MÁRCIA KELIANE DOS SANTOS BARRETO
Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 59/2016
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para o fornecimento parcelado de gêneros alimentícios, 

destinados a manutenção de diversas secretarias do município. Data e Local, às 08:00 horas do 
dia 06/12/2016, na sala de Reuniões da CPL, Rua Ana Gomes do Nascimento, 60 - Centro - São 
Francisco - PB. Portal da Transparência:http://www.saofrancisco.pb.gov.br.

São Francisco - PB, 22 de Novembro de 2016
MARIA SONALY DA SILVEIRA

Pregoeiro
  

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 60/2016
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para o fornecimento parcelado de frutas, verduras, legu-

mes e hortaliças, destinados a Merenda Escolar do município. Data e Local, às 09:30 horas do 
dia 06/12/2016, na sala de Reuniões da CPL, Rua Ana Gomes do Nascimento, 60 - Centro - São 
Francisco - PB. Portal da Transparência:http://www.saofrancisco.pb.gov.br.

São Francisco - PB, 22 de Novembro de 2016
MARIA SONALY DA SILVEIRA

Pregoeiro
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 61/2016
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para o fornecimento parcelado de materiais de limpeza, 

destinados a manutenção de diversas secretarias do município. Data e Local, às 08:00 horas do 
dia 07/12/2016, na sala de Reuniões da CPL, Rua Ana Gomes do Nascimento, 60 - Centro - São 
Francisco - PB. Portal da Transparência:http://www.saofrancisco.pb.gov.br.

São Francisco - PB, 22 de Novembro de 2016
MARIA SONALY DA SILVEIRA

Pregoeiro
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 62/2016
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para o fornecimento parcelado de gêneros alimentícios, 

destinados a promoção de eventos do município. Data e Local, às 09:30 horas do dia 07/12/2016, 
na sala de Reuniões da CPL, Rua Ana Gomes do Nascimento, 60 - Centro - São Francisco - PB. 
Portal da Transparência:http://www.saofrancisco.pb.gov.br.

São Francisco - PB, 22 de Novembro de 2016
MARIA SONALY DA SILVEIRA

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 63/2016
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para execução de serviços gráficos de confecção e impressão 

de formulários padronizados de uso da Prefeitura Municipal de São Francisco. Data e Local, às 
10:30 horas do dia 07/12/2016, na sala de Reuniões da CPL, Rua Ana Gomes do Nascimento, 
60 - Centro - São Francisco - PB. Portal da Transparência: http://www.saofrancisco.pb.gov.br.

São Francisco - PB, 22 de Novembro de 2016
MARIA SONALY DA SILVEIRA

Pregoeiro

Responsavel.: EDSON FERREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ....: 788772884-34
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          2.949,74
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 060197
Responsavel.: ELZILENE PRAXEDES ROSA
CPF/CNPJ....: 091291966-39
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          8.699,26
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 060454
Responsavel.: ELZITON DA SILVA REIS
CPF/CNPJ....: 359058244-87
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            664,15
Apresentante: CONS REG DE CONTAB009249137000L59
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 062089
Responsavel.: FABIOLA DOS SANTOS SILVA AMARAL
CPF/CNPJ....: 065735904-14
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            504,80
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 054742
Responsavel.: FLAVIO JOSE DA SILVA ALMEIDA
CPF/CNPJ....: 024147014-55
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            664,15
Apresentante: CONS REG DE CONTAB009249137000L59
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 062111
Responsavel.: FERNANDES & PESSOA IMOBILIARIA 
E CO
CPF/CNPJ....: 014018085/0001-40
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          5.145,12
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 060631
Responsavel.: FRANCIMAGNA FEITOSA PINTO
CPF/CNPJ....: 024755954-77
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            664,15
Apresentante: CONS REG DE CONTAB009249137000L59
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 061884
Responsavel.: GALILEU JOSE PEREIRA
CPF/CNPJ....: 072477024-00
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            664,15
Apresentante: CONS REG DE CONTAB009249137000L59
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 061907
Responsavel.: GARDEN TELECOM SERVICOS E 
NEGOCIOS
CPF/CNPJ....: 018369203/0001-15
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          6.654,95
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 060654
Responsavel.: GIANE RAMOS SAMPAIO RODRIGUES
CPF/CNPJ....: 414543754-34
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            664,15
Apresentante: CONS REG DE CONTAB009249137000L59
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 061903
Responsavel.: HERCULES ROQUE DE LIMA
CPF/CNPJ....: 302786784-91
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            664,15
Apresentante: CONS REG DE CONTAB009249137000L59
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 061962
Responsavel.: ILZANETE MEDEIROS DE ARAUJO ME
CPF/CNPJ....: 004397182/0001-37
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            452,93
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 061624
Responsavel.: INSTITUTO DE PNEUMOLOGIA DA 
PARAIBA
CPF/CNPJ....: 009121674/0001-19
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          2.943,05
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 060803
Responsavel.: INSTITUTO DE PNEUMOLOGIA DA 
PARAIBA
CPF/CNPJ....: 009121674/0001-19
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          2.983,51
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 060778
Responsavel.: IRLANILSON FABRICIO DE ALMEIDA
CPF/CNPJ....: 674223144-00
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            664,15
Apresentante: CONS REG DE CONTAB009249137000L59
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 061918
Responsavel.: IVA DE ALMEIDA SA BARRETO
CPF/CNPJ....: 102693804-00
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.555,33
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 060681
Responsavel.: JJR EMPREENDIMENTOS IMOBILIA-
RIOS LT
CPF/CNPJ....: 009629977/0001-47
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.348,62
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 060586
Responsavel.: JJR EMPREENDIMENTOS IMOBILIA-
RIOS LT
CPF/CNPJ....: 009629977/0001-47
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.279,04
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 060587
Responsavel.: JESSIKA  ROBERTA  ALVES DOS SANTOS
CPF/CNPJ....: 073180884-32
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            116,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 061359
Responsavel.: JOAO PAULO OLIVEIRA DE SOUZA
CPF/CNPJ....: 016679666/0001-58
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.057,39
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 061417
Responsavel.: JOBSON RIBEIRO PEREIRA
CPF/CNPJ....: 007920934-37
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.400,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 061125
Responsavel.: JOSANGELO VASCONCELOS DE 
OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 437172684-49
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            664,15
Apresentante: CONS REG DE CONTAB009249137000L59
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 062022
Responsavel.: JOSE BARBOSA DE SOUSA FILHO
CPF/CNPJ....: 442028654-72
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            664,15
Apresentante: CONS REG DE CONTAB009249137000L59
JOAO PESSOA           PB
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Responsavel.: AEEM REPRESENTACOES E SER-
VICOS LTDA
CPF/CNPJ....: 008028400/0001-17
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.702,26
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 060572
Responsavel.: ABELARDO SERRANO DE CASTRO
CPF/CNPJ....: 425171684-15
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            664,15
A p r e s e n t a n t e :  C O N S  R E G  D E  C O N TA -
B009249137000L59
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 062001
Responsavel.: ADMILSON AMBROSIO DOS SANTOS 
FILHO
CPF/CNPJ....: 107445084-10
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            412,06
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 061713
Responsavel.: ALBANO FERREIRA DIAS NETO
CPF/CNPJ....: 514792144-34
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            664,15
Apresentante: CONS REG DE CONTAB009249137000L59
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 061990
Responsavel.: ALDENIR DIELLE GOMES DE ARAUJO
CPF/CNPJ....: 073254454-82
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            173,90
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 061789
Responsavel.: C 3 ENGENHARIA LTDA
CPF/CNPJ....: 008385948/0002-03
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          8.089,76
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 060957
Responsavel.: C 3 ENGENHARIA LTDA
CPF/CNPJ....: 008385948/0002-03
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          7.752,68
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 060958
Responsavel.: C 3 ENGENHARIA LTDA
CPF/CNPJ....: 008385948/0002-03
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          2.359,50
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 060954
Responsavel.: C 3 ENGENHARIA LTDA
CPF/CNPJ....: 008385948/0002-03
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          6.741,46
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 060956
Responsavel.: C 3 ENGENHARIA LTDA
CPF/CNPJ....: 008385948/0002-03
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          8.763,91
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 060955
Responsavel.: CARLOS ALBERTO DA SILVA MORAES
CPF/CNPJ....: 238255374-04
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            664,15
Apresentante: CONS REG DE CONTAB009249137000L59
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 061858
Responsavel.: CARLOS ANDRE GUERRA SARAIVA 
BEZERRA
CPF/CNPJ....: 000828434-22
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          3.023,66
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 060385
Responsavel.: COMERCIAL DE ROUPAS TAMAN-
DARE LTDA
CPF/CNPJ....: 015052016/0001-15
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          2.808,58
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 060801
Responsavel.: DALE ALENCAR LUCAS DE LACERDA
CPF/CNPJ....: 132854244-00
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            527,03
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 059963
Responsavel.: DAVID DOS SANTOS SANTANA
CPF/CNPJ....: 645813064-34
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.107,92
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 060510
Responsavel.: DISTRIBUIDORA ATRAENTE
CPF/CNPJ....: 013061173/0001-61
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            260,53
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 061596
Responsavel.: DUTRA DORNLEAS COM ROUPAS LTDA
CPF/CNPJ....: 023436202/0001-86
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            290,50
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 061794
Responsavel.: DUTRA E DORNELAS COMERCIO 
DE ROUPAS
CPF/CNPJ....: 023436202/0001-86
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            438,75
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 061719
Responsavel.: ECO LATINA PARTICIPACOES EM-
PREENDIM
CPF/CNPJ....: 010868103/0001-21
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            233,10
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 061590
Responsavel.: EDIELSO PEREIRA DA SILVA 1429575042
CPF/CNPJ....: 017881040/0001-92
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            608,20
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 060124

Protocolo...: 2016 - 062077
Responsavel.: JOSEILDA DUARTE DE ASSIS
CPF/CNPJ....: 424073384-72
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            596,60
Apresentante: CONS REG DE CONTAB009249137000L59
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 061976
Responsavel.: JOSE MEIRA NEVES NETO
CPF/CNPJ....: 032495834-05
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            664,15
Apresentante: CONS REG DE CONTAB009249137000L59
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 061934
Responsavel.: JOSVALDO DA SILVA VIANA
CPF/CNPJ....: 024024734-52
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          7.042,77
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 060702
Responsavel.: JUCIER DINIZ DE SOUSA
CPF/CNPJ....: 530499004-82
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            664,15
Apresentante: CONS REG DE CONTAB009249137000L59
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 062005
Responsavel.: JULIANA GALVAO DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 007151964/0001-80
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            300,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 059972
Responsavel.: KELLYANE ROSE DAS NEVES
CPF/CNPJ....: 050401074-39
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          6.480,14
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 060298
Responsavel.: LINDILANIA TOME FERREIRA
CPF/CNPJ....: 237406554-53
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            664,15
Apresentante: CONS REG DE CONTAB009249137000L59
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 062067
Responsavel.: LUCIANA ALVES ARARUNA
CPF/CNPJ....: 012227597/0001-90
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            334,53
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 061607
Responsavel.: MCE SERVICOS E OBRAS LTDA - ME
CPF/CNPJ....: 008676980/0001-59
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          8.494,43
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 060793
Responsavel.: MCE SERVICOS E OBRAS LTDA - ME
CPF/CNPJ....: 008676980/0001-59
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          5.548,64
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 060960
Responsavel.: MANGUEIRA ADMINISTRACAO SER-
VICOS E
CPF/CNPJ....: 014705406/0001-84
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          2.060,80
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 060818
Responsavel.: MANUS LANCHES LTDA ME
CPF/CNPJ....: 009227128/0005-90
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.249,67
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 061155
Responsavel.: MARCA TRADING CADASTRO E CO-
BRANCA L
CPF/CNPJ....: 015098297/0001-47
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.316,67
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 060635
Responsavel.: MARCELINO FERNANDES DE SOUZA
CPF/CNPJ....: 426683954-53
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            664,15
Apresentante: CONS REG DE CONTAB009249137000L59
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 062047
Responsavel.: MARCELO HENRIQUE MENESES DOS 
SANTOS
CPF/CNPJ....: 015584686/0001-82
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.658,90
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 061723
Responsavel.: MARCELO DIAS DE LACERDA
CPF/CNPJ....: 031602474-06
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$          2.130,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 061792
Responsavel.: MARIA GORETTI TEMOTEO DELGADO
CPF/CNPJ....: 308715904-25
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          2.254,30
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 060946
Responsavel.: MARIA NEUZA SILVA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 082024004-49
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            511,39
Apresentante: CONS REG DE CONTAB009249137000L59
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 062109
Responsavel.: MARIANA RAMALHO MARTINS
CPF/CNPJ....: 058539914-00
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            664,15
Apresentante: CONS REG DE CONTAB009249137000L59
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 061862
Responsavel.: MEGAMIX COMERCIO LTDA ME
CPF/CNPJ....: 010390929/0001-28
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          3.895,13
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 060888
Responsavel.: MEGAMIX COMERCIO LTDA ME
CPF/CNPJ....: 010390929/0001-28
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          4.191,88
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 060887
Responsavel.: MOITA E MAJORA COM E SERV DE ALIM L
CPF/CNPJ....: 025017780/0001-03
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            458,34
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 061512
Responsavel.: MOITA E MAJORA COM E SERV DE ALIM L
CPF/CNPJ....: 025017780/0001-03
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            869,60
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 061503
Responsavel.: MORADA INCORPORA OES EIRELI - EPP
CPF/CNPJ....: 002955787/0001-70

Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            739,60
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 061645
Responsavel.: POWER SOLUCOES E SERVICOS 
EMPRESARI
CPF/CNPJ....: 014916872/0001-09
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          7.722,77
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 060847
Responsavel.: Q & O COMERCIO DE ALIMENTOS 
LTDA-ME
CPF/CNPJ....: 013845842/0001-96
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            880,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 061653
Responsavel.: RICARDO ALVES SANTOS
CPF/CNPJ....: 952233474-04
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            511,39
A p r e s e n t a n t e :  C O N S  R E G  D E  C O N TA -
B009249137000L59
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 062099
Responsavel.: RIZONEIDE OLIVEIRA SILVA
CPF/CNPJ....: 026152484-48
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          5.895,57
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 060700
Responsavel.: SAMARA DE ALCANTARA FERREIRA
CPF/CNPJ....: 079995374-11
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.516,52
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 060446
Responsavel.: SANDRO DE FIGUEIREDO DE ARAUJO
CPF/CNPJ....: 007997994-75
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          5.306,99
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 060779
Responsavel.: SUELY BATISTA GONCALVES
CPF/CNPJ....: 449201994-49
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          6.017,26
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 060474
Responsavel.: VALDECI VIDAL SOUTO
CPF/CNPJ....: 395270504-72
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            664,15
A p r e s e n t a n t e :  C O N S  R E G  D E  C O N TA -
B009249137000L59
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 061980
Responsavel.: TAO AGENCIA DE PUBLICIDADE E 
DESIGN
CPF/CNPJ....: 015255171/0001-39
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          2.300,00
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 060637
Responsavel.: THAYNARA FREITAS INACIO FRANCA
CPF/CNPJ....: 075381126-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.065,17
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 061663
Responsavel.: UNIVERSO PROF COM DE CONFC 
LTDA ME
CPF/CNPJ....: 021825409/0001-17
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            400,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 061109
Responsavel.: VERIDIANE ALINE BEZERRA NEVES
CPF/CNPJ....: 045838044-07
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            664,15
A p r e s e n t a n t e :  C O N S  R E G  D E  C O N TA -
B009249137000L59
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 061958
Responsavel.: VIDA ATIVA HOME CARE
CPF/CNPJ....: 022224417/0001-70
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            520,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 061338
Responsavel.: VILMA APARECIDA FERNANDES DA 
NOBREG
CPF/CNPJ....: 691980804-82
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            664,15
A p r e s e n t a n t e :  C O N S  R E G  D E  C O N TA -
B009249137000L59
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 061893
Responsavel.: VIVIANNE EVANGELISTA MARTINS 
LIMA
CPF/CNPJ....: 102512854-05
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.382,61
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 060284
Responsavel.: WW CONSTRUCOES E INCORPO-
RACOES LTDA
CPF/CNPJ....: 008785103/0001-16
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          6.144,24
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 060976
Responsavel.: WILMA PEREIRA DA COSTA
CPF/CNPJ....: 092105204-91
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          2.162,49
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 060233
Responsavel.: YONE DE MORAIS RIO BRANCO
CPF/CNPJ....: 215230104-87
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          4.640,06
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 060413
Em obediencia ao Art. 15 da Lei No. 9.492, de 10 de 
Setembro de 1997, ficam intimadas as Pessoas Fisicas 
e Juridicas acima citadas a virem pagar os titulos supra, 
no prazo de tres dias uteis, ou darem, por escrito, as 
razoes por que nao o fazem, dirigindo-se, para tanto,ao 
2o Tabelionato de Protesto, a Praca 1817, 40 - Centro - 
Joao Pessoa-PB, sob pena de serem os referidos titulos 
PROTESTADOS, na forma da LEI.

Joao Pessoa,  23/11/2016
----------------------------------------

Bela. MARIA ANGELA SOUTO CANTALICE
- Titular -

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N275/2016
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pregão 
presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-
-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 13/12/2016 às 09h para:

Registro de preços para serviços de conservação, higienização e limpeza com fornecimento 
de material, destinado a Controladoria Geral do Estado da Paraíba, conforme anexo I do Edital.

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

REG. CGE Nº - 16-01036-5
João Pessoa, 22 de novembro de 2016

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N278/2016
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pregão 
presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-
-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 07/12/2016 às 09h para:

Registro de preços para aquisição de leite pasteurizado e bebida láctea, destinado ao Complexo 
Hospitalar Clementino Fraga - CHCF, conforme anexo I do Edital.

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

REG. CGE Nº - 16-01068-8
João Pessoa, 22 de novembro de 2016

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N264/2016
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pregão 
presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-
-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 06/12/2016 às 09h para:

Registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis, destinado a Diversos 
Órgãos do Estado da Paraíba, conforme anexo I do Edital.

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

REG. CGE Nº - 16-01070-2
João Pessoa, 22 de novembro  de 2016

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE INQUÉRITO

EDITAL DE CHAMAMENTO n. 134
Tendo em vista o que dispõe o Art. 151, Parágrafo Único, da Lei Complementar n. 58/2003, Re-

gime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado da Paraíba, fica convocado o(a) servidor(a): 
Maria do Perpetuo Socorro N. Pascoal, matrícula n. 98.452-3, para no prazo de DEZ (10) DIAS, 
comparecer a esta Comissão, situada à Av. João da Mata - s/n, Centro Administrativo - Bloco I - 5º 
andar - Jaguaribe, nesta capital, de segunda-feira a sexta-feira das 08h00 às 12h00 e das 13h30 
às 16h30, a fim de apresentar DEFESA no Processo Administrativo Disciplinar nº 0012032-8/2016.

João Pessoa, 21 de novembro de 2016.
CLÁUDIO ROBERTO TOLÊDO DE SANTANA

Presidente da CPI/SEE

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.07.010/2016

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.07.010/2016
AVISO DE LICITAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, através do Pregoeiro Oficial, torna pú-
blico, para conhecimento dos interessados, que realizará às 08:00 horas do dia 21 de dezembro 
de 2016, licitação na Modalidade  PREGÃO PRESENCIAL sob N° 2.07.010/2016, tipo “MELHOR 
OFERTA”, tendo como por OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
PROSPECÇÃO, INTERMEDIAÇÃO E CAPTAÇÃO DE EMPRESAS E ENTIDADES PARA NEGO-
CIAÇÃO E CONTRATAÇÃO DE COTAS DE PATROCÍNIO E APOIO FINANCEIRO NAS ÁREAS 
CULTURAL, TURÍSTICA E SOCIAL PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO “O MAIOR SÃO JOÃO DO 
MUNDO 2017”, promovido pela PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA 
PARAIBA, conforme especificações em planilha do Edital.     O Edital e demais informações estarão 
à disposição dos interessados à Rua Dr. João Moura, Nº 528, Bairro São José, no Município de 
Campina Grande, Estado da Paraíba, no horário comercial.

Campina Grande, 22 de novembro de 2016.
RIVALDO AIRES DE QUEIROZ NETO

Pregoeiro Oficial da CPL/PMCG

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.07.009/2016

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.07.009/2016
AVISO DE LICITAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, através do Pregoeiro Oficial, torna público, 
para conhecimento dos interessados, que realizará às 08:00 horas do dia  20 de dezembro de 2016, 
licitação na Modalidade  PREGÃO PRESENCIAL sob N° 2.07.009/2016, tipo “MELHOR OFERTA”, 
tendo como por OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS 
SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 70 (SETENTA) CAMAROTES, PARA SEREM 
UTILIZADOS DURANTE A  REALIZAÇÃO DO EVENTO “O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2017”, 
promovido pela PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA, con-
forme especificações em planilha do Edital.     O Edital e demais informações estarão à disposição 
dos interessados à Rua Dr. João Moura, Nº 528, Bairro São José, no Município de Campina Grande, 
Estado da Paraíba, no horário comercial.

Campina Grande, 22 de novembro de 2016.
RIVALDO AIRES DE QUEIROZ NETO

Pregoeiro Oficial da CPL/PMCG

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.14.036/2016

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.14.036/2016
AVISO DE LICITAÇÃO

A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CAMPINA GRANDE, através do Pregoeiro Oficial, torna público, para conhecimento dos inte-
ressados, que realizará às 08:00 horas do dia 22 de dezembro de 2016, licitação na Modalidade  
PREGÃO PRESENCIAL, tipo “MENOR PREÇO”, exclusivo para Microempresa – ME ou Empresa 
de Pequeno Porte – EPP, tendo como por OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPE-
CIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CABINE MB MONTADA PARA ATENDER A SECRETARIA 
DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA 
GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA, de acordo com os valores ofertados na “PROPOSTA DE PRE-
ÇOS” apresentada pela LICITANTE CONTRATADA, conforme especificações em planilha do Edital.                           
O Edital e demais informações estarão à disposição dos interessados à Rua Dr. João Moura, Nº 
528, Bairro São José, no Município de Campina Grande, Estado da Paraíba, no horário comercial.

Campina Grande, 22 de novembro de 2016.
RIVALDO AIRES DE QUEIROZ NETO

Pregoeiro Oficial da CPL/PMCG

VIDA EMPRENDIMENTOS LTDA, CNPJ 13.714.551/0001-69, torna público que recebeu da SEMAPA 
– Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabdedelo a LICENÇA DE INSTALAÇÃO 
de N.º 364/2016 para CONSTRUÇÃO DE RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR – dotado de tanque 
séptico e sumidouro – Área construída 766,88 m2,  situada na Rua Max Zagel nº 672, loteamento 
Jd. Atlântico, Cabedelo Paraíba. 
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