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Ouro Branco pode 
ser arrematado

Bancários reagem 
contra decisão de 
fechar agências

Hotel localizado em 
Tambaú aparece nova-
mente entre os imóveis da 
Justiça Federal.  PÁGinA 3

Mobilização realizada 
por sindicatos e profissio-
nais acontece amanhã em 
todo o País.   PÁGINA 8
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ALTo DEsEMPEnho  No pri-
meiro dia de competição das 
Paralimpíadas Escolares, em 
São Paulo, paraibanos conquis-
tam 24 medalhas. PÁGINA 8

inEDiTisMo Sob a regência 
do maestro Luiz Carlos Durier, 
Sinfônica Jovem da Paraíba 
abre concerto com obra de 
Tchaikovsky. PÁGINA 9

noVEMBRo nEGRo Escolas da Rede Estadual de Ensino promovem ações alusivas 
ao Dia da Consciência Negra nas 14 Gerências Regionais de Educação. PÁGinA 6

sAúDE  Câncer de pele matou 
89 pessoas em 2015, somente 
na Paraíba; médicos alertam 
para cuidados durante 
exposição ao sol. PÁGINA 5

Prevenção

Opinião

Protesto

Pagamento

Governador Ricardo Coutinho e presidente do Tribunal de Justiça da Pa-
raíba, desembargador Marcos Cavalcanti, entregam autorizações. PÁGinA 3

Colunista parafra-
seia Eduardo Coutinho e 

avalia expectativa de vida 
à luz de recentes pesqui-

sas na área da saúde

Martinho Moreira Franco - Jornalista

Governo do Estado 
e TJ liberam hoje 
175 precatórios

Na Paraíba, Banco do Brasil prevê 
o fechamento de cinco agências

Professores da PB
voltam ao Brasil 

Profissionais retor-
nam ao País após oito 
semanas de imersão no 
sistema educacional da 
Finlândia. PÁGinA 6
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Numa pausa aos assuntos políticos e às 
intermináveis discussões de plenário, vários 
deputados federais se reuniram, na terça-fei-
ra passada, com médicos especialistas em 
oncologia para lembrar o quanto governo 
e sociedade podem e devem fazer na pro-
moção de ações de prevenção e combate ao 
câncer. O encontro se deu em alusão ao Dia 
Nacional de Combate ao Câncer, a transcor-
rer no próximo domingo. Para a maioria dos 
participantes do encontro, o poder público 
tem papel fundamental no combate aos fa-
tores externos causadores da doença – como 
tabagismo, alcoolismo, poluição, hábitos ali-
mentares e sexuais.

Dados do Instituto Nacional de Câncer 
(Inca) comprovam que entre 80% e 90% 
dos casos de câncer são causados por algum 
fator externo evitável. Neste ano de 2016, 
as projeções apontam para a ocorrência de 
quase meio milhão de novos casos dos diver-
sos tipos de câncer na população brasileira. 
Esses estudos indicam, por exemplo, a inci-
dência de 61,2 mil novos casos de câncer de 
próstata neste ano e 57,9 mil de mama. Já os 
informes do Ministério da Saúde apontam 
que em 2020 o câncer será a principal cau-
sa de morte no Brasil, o que, por si só, revela 
a importância de se promover campanhas 
educativas e preventivas.

No debate entre parlamentares e médi-
cos chegou-se ao entendimento consensual 
de que o governo precisa patrocinar ainda 
mais políticas públicas de combate à obesi-
dade, ao fumo, ao sedentarismo. Ou seja, o 
Estado deve disponibilizar sistematicamente 
informações sobre situações de risco. A ne-

cessidade de combater a doença se justifica 
não só pelas mortes e pela angústia gerada 
em pacientes e familiares, mas também pelos 
impactos econômicos. O câncer compromete 
somas de recursos para o combate à doença, 
provoca o afastamento das funções laborais, 
quando não lhes exige a aposentadoria pre-
coce, onerando a Previdência Social.

De acordo com estimativa do Inca, um 
terço das mortes provocadas pelo câncer 
poderia ser evitado com mais prevenção, 
mais detecção precoce e mais acesso aos tra-
tamentos existentes – a tríade de ouro para 
se combater a doença. É claro que cada um 
desses três pontos desdobra-se em muitos 
outros. No âmbito da prevenção, é importan-
te atentar para aquelas recomendações mé-
dicas que todos conhecem, mas que poucos 
seguem, como, por exemplo, evitar o consu-
mo excessivo de bebidas alcoólicas, largar o 
cigarro, não acomodar-se ao sedentarismo e 
controlar o peso. 

Sobre a questão do diagnóstico precoce, 
faz-se necessário frisar dois pontos. O pri-
meiro é que todos devem realizar exames 
periódicos – principalmente aqueles que têm 
fatores de riscos. O outro ponto diz respeito 
às ações do poder público: ainda faltam mé-
dicos e equipamentos, nas regiões mais po-
bres do Brasil, para atender à população. De 
todo modo, o que se almeja é que o Dia Na-
cional de Combate ao Câncer, no próximo do-
mingo, sirva para que todos busquem – em 
nível individual e coletivo – meios de ter uma 
vida mais saudável e produtiva, vida esta que 
o câncer pode interromper se não for bem 
diagnosticado e tratado.

Editorial

Câncer – todo cuidado é pouco
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Artigo

Cabra marcado para morrer

Que filme de Eduardo Coutinho que 
nada! O cabra daí do título sou eu mesmo, 
a julgar pelo que apontam pesquisas rea-
lizadas por três instituições estrangeiras 
cujos estudos foram divulgados em pu-
blicações de cunho científico.  Estou en-
quadrado em todos os casos, vale dizer, 
marcado três vezes para embarcar com 
destino ao desconhecido.

Comecemos pelo que concluiu estudo 
do Hospital Geral de Veteranos de Taipei, 
em Taiwan (República da China): “Difi-
culdades para dormir podem dobrar as 
chances de um ataque cardíaco ou um in-
farto.” Para mim, equivale a uma sentença 
de morte. Aliás, nem sei por que continuo 
vivo, posto que minha insônia desafia cer-
veja, televisão, palavras cruzadas, diaze-
pan, o escambau. Chien-Yi Shu, chefe das 
pesquisas que nortearam o estudo, afir-
ma que os distúrbios de sono são fatores 
predominantes em doenças de coração, 
nivelando-se ao fumo e à obesidade. Ainda 
que brigado com o cigarro e em paz com 
a balança, receio que a insônia acumulada 
resolva qualquer noite destas ir à forra e 
me fazer dormir até não acordar mais. 

A segunda sentença foi decretada no 
campus da Universidade de Queensland, 
na Austrália. Ali, pesquisa desenvolvida 
pelo médico Jacob Veerman determina: 
“Cada hora que uma pessoa passa sentada 
depois dos 25 anos reduz sua expectati-
va de vida em 21 minutos, dez minutos a 
mais que fumar um cigarro.” E mais: “Pas-
sar muito tempo sentado eleva os riscos de 
diabetes e doenças cardiovasculares, além 
de encurtar a vida significativamente.” So-

bretudo se sentado em frente ao computa-
dor ou à televisão. Justo o que acontece co-
migo na maior parte do dia. Estou ferrado 
ou não estou?

A terceira decorre de percentuais 
levantados pela doutora Emma Wilmot, 
endocrinologista da Universidade de 
Leicester, na Inglaterra, em abordagem 
sobre o mesmo assunto. Segundo ela, 
“As pessoas que passam mais de sete ho-
ras diárias sentadas têm um aumento de 
112% no risco de desenvolver diabetes, 
147% no risco de doenças cardiovascu-
lares e 49% no risco de morrer prema-
turamente, mesmo que se exercitem re-
gularmente.”

Na verdade, diante das dificuldades 
que enfrento para dormir, e já que passo 
sentado bem mais de sete horas diárias, 
sem fazer qualquer tipo de exercício, 
acho que já estou a mais que meio ca-
minho andado para o além. Ou então já 
morri e não sabia.

 
SAIDEIRAS
 “Comprou um carro sem entrada. 

Até hoje passa pelo vidro de trás.”
“O músico botou um baixo para 

vender, mas estava difícil, porque todo 
mundo dizia: ‘Quem vende baixo não 
me atinge.”

“Já está provado por A mais B que A 
mais B não prova nada.”

 “As atrizes de filmes pornôs geral-
mente são muito metidas.”

“Eu acredito em tudo o que os polí-
ticos dizem. Principalmente no que eles 
dizem uns dos outros.”

“Ainda que brigado com o cigarro e em paz com a balança, receio que a 
insônia acumulada resolva qualquer noite destas ir à forra”

 Martinho Moreira Franco - martinhomoreira.franco@.bol.com
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POSSE DA AMPB

SOBRE DElAÇõES E iMPuniDADES

O TJPB está entre os três 
tribunais da região Nor-
deste que contam em sua 
estrutura com o Núcleo 
de Gerenciamento de Pre-
cedentes. Na região, só os 
TJs dos estados da Bahia, 
Ceará e Paraíba já instala-
ram seus Nugeps. O Nugep 
do TJPB foi instalado no 
dia 10 de novembro pas-
sado, no 7º pavimento do 
prédio-anexo do Tribunal. 
No Brasil, apenas 22 de 
91 tribunais já instalaram 
seus Nugeps.

Marcado para este sábado, às 15h, 
no Clube dos Magistrados, em Areia 
Dourada, a posse da nova diretoria da 
Associação dos Magistrados da Paraíba 
AMPB, que tem na presidência, Maria 
Aparecida Sarmento Gadelha e Max 
Nunes de França (primeiro vice-pre-
sidente); Edivan Rodrigues Alexandre 
(segundo vice-presidente); Leila Cris-
tiani Correia Freitas ( terceiro vice-pre-
sidente); Elza Bezerra da Silva Pedrosa 
(1ª secretária); Sivanildo Torres Ferreira 
(1º tesoureiro); e Ailton Nunes de Melo, 
José Bonifácio Lima Lobo, Gilberto de 
Medeiros Rodrigues e Phillipe Guima-
rães Padilha Vilar e o Conselho Fiscal.

A XI Semana de Ciência e Tec-
nologia do Instituto Federal 
de Educação, Ciência e Tec-
nologia da Paraíba promove 
hoje uma homenagem aos 
150 anos de nascimento do 
escritor Euclydes da Cunha 
(1866-1909), com a exibição 
do documentário “Euclydes: 
o peregrino das palavras”. 
A sessão acontece a partir 
das 16h, no Auditório José 
Marques (Auditório I) do IFPB 
- Campus João Pessoa, locali-
zado na Avenida Primeiro de 
Maio, 720, Jaguaribe. 

REFORMA uRBAnA
Acontece nesta quinta-feira, 24, às 19h, no auditório do Hotel JR, localizado na Rua Rodrigues Chaves, 
81, Centro, João Pessoa, a abertura do Encontro Regional do Fórum Nordeste de Reforma Urbana, o even-
to vai até o dia de sábado, 26, e tem como tema “Para Fazer Valer a Função Social da Cidade”.

Surge mais um pré-candidato a presidên-
cia da República para as eleições de 2018. 
Trata-se do senador paraibano Linddbergh 
Farias (PT-RJ). Ele admitiu que se lançará 
candidato a presidente agora em dezem-
bro. Ele quer começar a fazer campanha 
internamente para conseguir apoio dos 
diretórios estaduais do Partido dos Traba-
lhadores. 

Vem mais bomba por aí. Ontem, executivos da Odebrecht decidiram assinar acordos de delação 
premiada com a força-tarefa de procuradores que investiga desvios na Petrobras. A expectativa 
maior é para o depoimento do ex-presidente da empreiteira, Marcelo Odebrecht, condenado pelo 
juiz federal Sérgio Moro a 19 anos e quatro meses de prisão por crimes de corrupção passiva, 
associação criminosa e lavagem de dinheiro na Lava Jato. A Justiça espera que os depoimentos, 
nos quais os funcionários devem relatar repasses de propina para políticos, sejam enviados no 
começo do ano que vem para o Supremo Tribunal Federal (STF), a quem caberá a homologação das 
oitivas. Em março, a Operação Xepa, uma das fases da Lava Jato, teve a Odebrecht como principal 
alvo e prendeu diretores e executivos da companhia. Na população brasileira, a expectativa é que 
as delações premiadas surtam efeito na prática em todos os partidos envolvidos até agora com 
denúncias de corrupção. Com todo respeito ao juiz Sérgio Moro, não dá para entender porque até 
agora diversos parlamentares tucanos não foram sequer incomodados pela Justiça, mesmo tendo 
seus nomes citados em várias delações premiadas desde o início da Operação Lava Jato. 

O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Men-
des, autorizou ontem a prorrogação do inquérito que 
investiga acusações contra o presidente nacional do 
PSDB, senador Aécio Neves (PSDB-MG). No inquérito, 
Gilmar Mendes diz que “houve atraso no desenvolvi-
mento das investigações” e que algumas testemu-
nhas ainda não foram ouvidas.

AéCiO sempre Tem prAzO
CAnDiDAtO

nO tJPB tEM EuClYDES DA CunhA
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Ricardo e presidente do TJ  liberam 
hoje pagamento de 175 precatórios
Credores que celebraram 
acordos diretos na
Procuradoria do Estado

O governador Ricardo 
Coutinho e o presidente do 
Tribunal de Justiça da Paraí-
ba (TJPB), desembargador 
Marcos Cavalcanti de Albu-
querque, farão hoje a entrega 
das autorizações para paga-
mentos de 175 precatórios 
aos credores que celebraram 
acordos diretos na Procura-
doria Geral do Estado (PGE) 
das dívidas inscritas no biênio 
2006/2007.

A entrega das ordens 
de pagamentos será feita 
em solenidade no Palácio 
da Redenção, às 10h, com a 
presença dos integrantes da 
Câmara de Conciliação de 
Precatórios (Conprec) e os 
credores que tiveram suas 
propostas de acordos, com o 
deságio de 40%, aprovadas e 
homologadas.

Os acordos foram ce-
lebrados a partir de edital 
de convocação lançado pela 
Procuradoria Geral da Paraí-
ba PGE no mês de setembro, e 
os créditos totalizavam mais 
de R$ 12 milhões. Segundo o 
procurador-geral do Estado, 
Gilberto Carneiro, presidente 
da Conprec, com a celebração 
desses acordos houve uma 
economia de mais de R$ 4 mi-

lhões para os cofres públicos 
estadual. Porque com o de-
ságio, a redução do valor em 
40%, serão pagos R$ 7,5 mi-
lhões aos credores.

“É uma ação pioneira 
do Governo do Estado, que 
vai contribuir para redução 
do estoque de precatórios 
no Estado, que é de mais de 
R$ 1,3 bilhão, e agilizar os 
pagamentos, obedecendo à 
ordem cronológica e demais 
preceitos legais”, comentou, 
explicando que 50% dos re-
cursos para pagamentos de 
precatórios vai para o paga-
mento integral, e 50% é des-
tinado a uma conta específi-
ca da PGE para o pagamento 
com deságio, mediante os 
acordos.

Os valores que serão 
liberados aos credores que 
celebraram os acordos foram 
conferidos nominalmente e 
foram homologados pelo juiz 
Antônio Carneiro de Paiva 
Júnior, designado pelo TJPB 
para acompanhar o processo 
e homologar os acordos.

A PGE segue com o pe-
ríodo de adesão para os cre-
dores com precatórios ins-
critos no biênio 2008/2009, 
caso queiram se credenciar 
até o próximo dia 16 de de-
zembro, conforme está pre-
visto no segundo edital de 
convocação que foi lançado 
pela PGE, no último dia 9.

A Justiça Federal na Paraíba 
(JFPB) realizará hoje a 2ª praça do 
Leilão Eficaz. A hasta pública acon-
tecerá no auditório da Subseção 
Judiciária de Campina Grande, a 
partir das 9h. Quem não puder se 
deslocar até a Rainha da Borbore-
ma, poderá participar do leilão nas 
modalidades telepresencial (video-
conferência para João Pessoa, Sou-
sa, Monteiro, Patos e Guarabira) ou 
virtual. 

A 2ª praça leva a leilão os bens 
que não foram arrematados na 1ª 
praça, que ocorreu no último dia 
10, também na cidade de Campi-
na Grande. Estão disponíveis para 
arremate imóveis (apartamentos, 

casas, lotes), automóveis, equipa-
mentos de informática (computa-
dores, impressoras, copiadoras), 
entre outros materiais como obras 
de arte e pedras preciosas.

O Hotel Ouro Branco, localiza-
do na Avenida Nossa Senhora dos 
Navegantes, no bairro de Tambaú, 
e um prédio de propriedade do Ins-
tituto de Pneumologia da Paraíba, 
situado na Rua Dra. Neuza Andrade, 
no bairro Jardim 13 de maio – que 
não foram arrematados na 1ª praça 
– vão a leilão avaliados em R$ 34,4 
milhões e R$ 10,8 milhões, respec-
tivamente.

De acordo com o Novo Código 
de Processo Civil, os bens poderão 

ser arrematados  por um valor mí-
nimo de até 50% daquele previsto 
na avaliação.

 1a praça
Na 1ª praça, foram arrecadados 

aproximadamente R$ 2 milhões 
nos lotes da 5ª Vara, localizada em 
João Pessoa. Entre os bens com va-
lores mais altos, está um terreno 
de propriedade do Esporte Clube 
Cabo Branco, localizado na Rua do 
Sol, arrematado no valor de R$1,5 
milhões.

Informações detalhadas dos 
bens com a descrição e fotos podem 
ser encontradas no site: http://web.
jfpb.jus.br/leilaoJFPB/default.asp

Hotel Ouro Branco volta a entrar 
em leilão da Justiça Federal da PB

telePresencial

O Ministério Público 
Federal (MPF), por meio da 
Procuradoria Regional da 
República da 5ª Região, de-
nunciou o prefeito de Cam-
pina Grande (PB), Romero 
Rodrigues Veiga, o procura-
dor-geral do município, José 
Fernandes Mariz, e o médi-
co psiquiatra João Ribeiro 
pelo crime de fraude à exe-
cução. Eles são acusados de 
simular as desapropriações 
do edifício onde funcionava 
o Hospital João Ribeiro, no 
bairro da Liberdade, e o Sí-
tio Louzeiro, na Zona Rural 
de Campina Grande.

De acordo com a de-
núncia, a Procuradoria da 
Fazenda Nacional promo-
veu dezenas de ações de 
execução fiscal contra João 
Ribeiro. Parte dos casos se 
refere a dívidas fiscais que 
ele tem como contribuinte. 
Em outra denúncia, o médi-
co é cobrado na condição de 
responsável tributário por 
débitos do Instituto Cam-
pinense de Neuropsiquia-
tria e Reabilitação, em um 
valor total que passa de R$ 

5 milhões. Em função des-
sas ações, a União obteve, 
de 2010 a 2013, diversas 
penhoras sobre o prédio do 
Hospital João Ribeiro e o Sí-
tio Louzeiro.

Negociação
Segundo o MPF, João Ri-

beiro e Romero Rodrigues, 
sob orientação de José Fer-
nandes Mariz, celebraram 
“doações em pagamento” 
– acordos em que o credor 
aceita receber do devedor 
um bem que substitua o 
dinheiro necessário à qui-
tação de sua dívida – dis-
farçadas de expropriações 
realizadas pelo município. 
Dessa maneira, consegui-
ram burlar as penhoras re-
alizadas pela União.

O caso será julgado 
pelo Tribunal Regional Fe-
deral da 5ª Região (TRF5), 
no Recife, e não pela Justiça 
Federal na Paraíba, porque 
Romero Rodrigues, por ser 
prefeito, tem direito a foro 
especial por prerrogativa 
de função.

A fraude à execução 

corresponde ao crime pre-
visto no Artigo 179 do Có-
digo Penal, que estabelece 
pena de detenção, de seis 
meses a dois anos, ou mul-
ta. Como a sanção mínima 
prevista é inferior a um ano, 
o MPF propõe a suspensão 
condicional do processo, 
prevista na Lei nº 9.099/95, 
mediante condições a serem 
estabelecidas pelo TRF5, in-
cluindo a reparação dos da-
nos causados pelos réus.

Defesa da PMCG
Em nota divulgada on-

tem, a Prefeitura Municipal 
de Campina Grande alega 
que o processo de desapro-
priação da área onde funcio-
nava o antigo Hospital João 
Ribeiro, no bairro da Liber-
dade, foi realizado seguindo 
todos os trâmites e critérios 
estabelecidos em lei, com o 
objetivo de construção do 
‘Parque da Liberdade’.

Sobre o pagamento re-
ferente à desapropriação do 
hospital, a PMCG justifica 
que este “foi feito em depó-
sito judicial e se mantém à 

disposição do Poder Judici-
ário, que  efetivamente de-
terminará a quem deve ser 
repassado o crédito”. 

O prefeito Romero Ro-
drigues e o procurador-geral 
do município, José Fernan-
des Mariz, dizem, na nota 
assinada por ambos, que 
“da mesma forma, a Pre-
feitura de Campina Grande 
iniciou o processo de de-
sapropriação da área onde 
fica a Mata do Louzeiro, na 
Zona Norte do município, 
um local abandonado du-
rante décadas e que, com a 
desapropriação, será trans-
formado no primeiro Jardim 
Botânico da cidade”, e asse-
guram que a PMCG buscará 
apontar os “equívocos” exis-
tentes. 

“Mesmo respeitando o 
posicionamento do mem-
bro do MPF, o prefeito Ro-
mero Rodrigues e o procu-
rador-geral do município, 
José Fernandes Mariz, bus-
carão de todas as formas 
possíveis provar a inocuida-
de e os equívocos presentes 
na ação”. 

MPF denuncia prefeito de CG 
por simular desapropriação

fraude à execução

Avaliado em R$ 34,4 milhões, o Hotel Ouro Branco foi incluído no primeiro leilão da JFPB, mas não chegou a ser arrematado

A vice-governadora Lígia 
Feliciano participa em Brasília 
das comemorações do Dia da 
Consciência Negra, celebrado 
anualmente em 20 de novem-
bro. A programação foi iniciada 
na terça-feira (22), e segue até 
o dia 30 deste mês com ações 
voltadas para a valorização e 
divulgação da cultura negra.

“A consciência de que to-
dos somos iguais é importan-
tíssima, além do respeito que 
devemos ter com o negro pelo 
papel fundamental na constru-
ção do nosso país e na mistura 
que forma a nação brasileira. 
No coração da nação não deve 
existir preconceito. Vamos lu-
tar para que haja uma mudan-
ça na cultura do preconceito 
racial”, destacou Lígia.

Na abertura das festivi-
dades, no espaço Mário Covas, 
localizado na Câmara dos De-
putados, foi realizado ato de 
abertura do painel de fotos em 
homenagem aos parlamen-
tares negros da Casa, além da 
apresentação de número mu-
sical com Tambor de Crioulo 
Lua Nova e oficina de turban-
tes com as professoras Simo-
ne Cabral e Adelina Benedita, 
onde as pessoas puderam 

aprender a usar o adereço, uti-
lizando lenços e echarpes.

O deputado federal Da-
mião Feliciano, idealizador 
da homenagem, afirmou que 
muitos foram os avanços e con-
quistas no Brasil. “Muita coisa 
evoluiu em relação à negritude. 
Graças a políticas de ascensão 
social e afirmação racial, tri-
plicou o número de negros na 
universidade”.

Ainda durante o evento 
houve homenagem (in memo-
riam) a João Silva Carvalho Fi-
lho, conhecido por João Balula, 
um homem que lutou pelo di-
reito dos negros na Paraíba. Ba-
lula era militante do movimen-
to artístico e cultural paraibano. 
Atuou no teatro, na música e 
na dança, exaltando a cultura 
negra. Conhecido por sua luta 
contra o racismo e o preconcei-
to, João Balula naturalmente se 
tornou um líder do movimento 
negro paraibano. “Suas ideias 
libertárias eram a base da sua 
existência. Pouco importava 
estar diante de um juiz ou de 
um morador de rua, Balula 
comportava-se exatamente da 
mesma forma e tratava todo o 
mundo com o mais profundo 
respeito”, elogiou Damião.

Lígia participa de série 
de eventos em Brasília

consciência negra

Atividades culturais foram realizadas no primeiro dia da programação

foto: Secom-PB

foto: CVC
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Políticas

AL aprova desmembramento do 
Planejamento e das Finanças da PB
A decisão atendeu a uma 
medida provisória e passou 
na CCJ da Assembleia 

A Comissão de Constitui-
ção e Justiça (CCJ) da Assem-
bleia Legislativa da Paraíba 
(ALPB) aprovou, nessa quar-
ta-feira (23), a Medida Provi-
sória (MP) que trata do des-
membramento da Secretaria 
de Estado do Planejamento, 
Orçamento, Gestão e Finanças.

De autoria do Governo do 
Estado, a MP 247/2016 dispõe 
que a estrutura organizacional 
administrativa do Executivo 
Estadual passa a contar com 
a Secretaria de Estado do Pla-
nejamento, Orçamento Gestão 
(Seplag) e com a Secretaria de 
Estado das Finanças (Sefin).

O deputado estadual Her-
vázio Bezerra, líder do Gover-
no na ALPB, explicou que o 
desmembramento das secre-
tarias é necessário pois atual-
mente há uma concentração 
de poder e de responsabilida-
de sobre importantes atribui-
ções. “A experiência teve um 
lado positivo, no que se refere 
a economia, mas teve também 
negativos, pelo acúmulo de 
serviço e pela quantidade de 
atribuições de uma secretaria 
com duas pastas importantes”, 
pontuou Hervázio.

O parlamentar acrescen-
tou que a aprovação da medi-
da na CCJ é apenas a revoga-

ção da Lei 8.186, elaborada 
pelo próprio Poder Execu-
tivo e que não resultará em 
aumento de gastos para o Es-
tado. “A estrutura, no âmbito 
geral, não irá gerar despesa. 
O Governo tem várias secre-
tarias que não têm sequer se-
cretário adjunto. Trata-se de 
uma questão de necessidade 
do Governo do Estado”, afir-
mou Hervázio.

A reunião foi presidida 
pela deputada estadual Es-
tela Bezerra e também con-
tou com a presença dos de-
putados Janduhy Carneiro e 
Branco Mendes. Além da MP 
e de projetos de lei, a comis-
são apreciou também vetos 
do Governo do Estado e pro-
jetos de resolução.

Um projeto de lei de au-
toria do  deputado estadual 
Frei Anastácio (PT), em tra-
mitação na Assembleia Legis-
lativa, propõe  a gratuidade 
de passagem nos transportes 
intermunicipais de passagei-
ro, para pessoas que estão 
desempregadas na Paraíba. O 
projeto prevê 12 deslocamen-
tos durante três meses para 
o desempregado, após o fim 
do seguro desemprego, para 
que ele possa procurar traba-
lho, ou participar de seleções 
em cidades próximas de onde 
mora.

“É preciso fazer esforço 
para ajudar quem está de-
sempregado conseguir retor-
nar ao mercado de trabalho. 

Acreditamos que  com essa 
propositura, a exemplo do que 
já existe em outros estados, 
estaremos colaborando para 
ajudar a quem está passando 
por sérias dificuldades finan-
ceiras”, declarou o autor do 
projeto.

Segundo o parlamentar, 
com o período de crise econô-
mica gerada pela instabilidade 
política, refletiu na taxa de de-
semprego e com essa propos-
ta os trabalhadores desempre-
gados não mais deixarão de 
participar de processos sele-
tivos e entrevistas de emprego 
realizados em outras cidades, 
pelo fato de estarem privados 
de dinheiro para a passagem. 
“Dessa forma, o projeto pro-

põe que os trabalhadores de-
sempregados, terão gratuida-
de no sistema de transporte, 
a partir do primeiro mês após 
o fim do seguro desemprego”, 
ressaltou Frei Anastácio.

Segundo o projeto, as pes-
soas  só receberão o benefício 
por três meses e é necessário 
que o trabalhador desempre-
gado  tenha na sua Carteira de 
Trabalho e Previdência Social, 
emitida pelo Ministério do 
Trabalho, o registro de baixa 
no último emprego. Além dis-
so, só os trabalhadores demi-
tidos sem justa causa e que 
permaneceram no último em-
prego por um período mínimo 
de 6 meses terão direito ao 
benefício.

O vereador Bruno Farias 
(PPS) protestou a aprovação 
do Projeto de Lei Complemen-
tar (PLC), na última quinta-
-feira (17), que autoriza a 
Prefeitura da capital a colocar 
contribuintes em débito com a 
Administração Municipal nos 
sistemas de proteção ao cré-
dito. O parlamentar achou a 
medida contraditória quando 
descobriu que a Gestão está 
com pagamento de aluguéis 
de imóveis locados à Prefeitu-
ra atrasados há três meses. As 
críticas foram proferidas du-

rante seu pronunciamento, na 
sessão ordinária dessa quarta-
-feira (23), da Câmara Munici-
pal de João Pessoa (CMJP).

“Olhando as notícias, me 
deparo com a informação de 
que 80% dos imóveis loca-
dos à Prefeitura Municipal 
de João Pessoa (PMJP) estão 
atrasados em mais de três 
meses. A Prefeitura que cobra 
adimplência do contribuinte 
é a mesma que é inadimplen-
te com os cidadãos. Será que 
o cidadão vai ter direito de 
sujar o nome do prefeito Lu-

ciano Cartaxo no SPC e Serasa 
também?”, ironizou o parla-
mentar.

De acordo com Bruno, a 
Gestão Municipal já está em 
débito com o cidadão em ou-
tros setores. “Que a Prefeitura 
era inadimplente na saúde, 
educação, cultura, mobilidade 
urbana, infraestrutura e em 
diversos serviços de modo ge-
ral, eu já sabia. Mas não sabia 
que era caloteira. Quem cobra 
a adimplência está sendo o 
primeiro a ser mau pagador”, 
afirmou.

Projeto de lei prevê passagem 
de graça para desempregados 

Bruno protesta contra inscrição 
do contribuinte no Serasa e SPC

do dePutado frei anastácio

eM dÉBito coM a PMJP

A Assembleia Legislativa da 
Paraíba sediou nessa quarta-feira 
(23) a solenidade de abertura do 
37º Encontro dos Servidores dos 
Poderes Legislativos, que ocorre 
até sexta no Netuanah Praia Ho-
tel. A realização é da Federação 
Nacional dos Servidores dos Pode-
res Legislativos Federal, Estaduais 
e do Distrito Federal (Fenale), com 
apoio da ALPB e do Sindicato dos 
Servidores do Poder Legislativo 
(Sinpol). O evento tem a participa-
ção de 22 entidades de servidores 
legislativos de 17 estados.

O encontro, que acontece 
duas vezes no ano, tem como 
tema “Reforma na Previdência no 
Serviço Público". Ainda durante a 
abertura solene, foi apresentado 
o painel “Conjuntura Política no 
Brasil”. Uma comissão foi forma-
da para elaboração da “Carta de 
João Pessoa”.

O presidente da Assembleia 
Legislativa da Paraíba, deputado 
Adriano Galdino, saudou os parti-
cipantes do encontro. “A Paraíba 
hoje com certeza está maior com 
a presença de vocês. A Assembleia 

hoje é de vocês, paramos todos os 
nossos trabalhos para que a Fe-
nale possa realizar este encontro 
nacional. Sejam bem-vindos”, afir-
mou.

Já a deputada estadual Este-
la Bezerra elogiou a realização do 
encontro e principalmente o es-
forço da categoria em prol de unir 
servidores legislativos para deba-
ter melhorias e fortalecimento do 
Legislativo. “O Legislativo é, den-
tro do nosso desenho de Estado e 
de democracia, a maior caixa de 
ressonância da sociedade por ser 

mais sensível e por ser o formula-
dor dos pactos sociais, no sentido 
de buscar uma sociedade cada vez 
mais civilizatória, de respeito e de 
produção da igualdade”, desta-
cou Estela. Ainda participaram da 
abertura os deputados Bosco Car-
neiro, João Gonçalves, Hervázio 
Bezerra, Raniery Paulino, e Jan-
duhy Carneiro. 

O presidente da Federação 
Nacional dos Servidores dos Pode-
res Legislativos Federal, Estaduais 
e do Distrito Federal (Fenale), João 
Moreira, destacou o encontro.

Poder Legislativo recebe abertura de Encontro Nacional dos Servidores

FOTO: Divulgação/ALPB

Sessão foi presidida pela 
deputada Estela Bezerra (C), 
com o apoio do deputado 
Janduhy Carneiro (D)



Professores selecionados 
no Gira Mundo voltam ao 
Brasil a partir de amanhã

Página 6

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 24 de novembro de 2016

Dia nacional de combate 
à doença acontece neste 
sábado em JP e Campina

Câncer de pele matou 89 em 2015
NA PARAÍBA

O câncer de pele tirou 
a vida de 89 paraibanos em 
2015. Este ano, de janeiro a 
outubro, o melanoma que é 
o mais letal câncer de pele, já 
levou a óbito 59 paraibanos. 
Os dados são da Secretaria 
de Saúde do Estado. E para 
estimular a prevenção dessa 
doença, a Sociedade Brasileira 
de Dermatologia estará reali-
zando neste sábado (26), o Dia 
C – Dia Nacional de Combate 
ao Câncer de Pele. Na Paraíba, 
das 8h às 13h, dezenas de der-
matologistas estarão avalian-
do lesões suspeitas de câncer 
de pele em João Pessoa: no 
Hospital Universitário Lauro 
Wanderley e no Hospital São 
Vicente de Paula, e em Cam-
pina Grande: no Hospital Uni-
versitário Alcides Carneiro. 

Na verdade, a maioria dos 
cânceres da pele está relacio-
nada à exposição ao sol, por 
isso todo cuidado é pouco. Ao 
sair ao ar livre procure ficar 
na sombra, principalmente 
no horário entre as 10h e 16h, 
quando a radiação UVB é mais 
intensa. Use sempre protetor 
solar com fator de proteção 
solar (FPS) de 30 ou maior. 

Aumento de casos
O número de casos de 

câncer de pele vem aumen-
tando em praticamente todo 
o mundo. Esse crescimen-
to segundo informações do 
Instituto Nacional do Câncer 

(Inca), se dá em razão ao au-
mento da intensidade da ra-
diação solar, pelo defeito da 
camada de ozônio, por as pes-
soas se bronzearem com mais 
frequência, e também pelo 
uso inadequado de medidas 
de proteção. O câncer de pele 
leva 20 anos ou mais para se 
manifestar, por isso os idosos 
são as maiores vítimas.

Em caso de suspeita de 
doença na pele, como ver-
melhidão, manchas ou ferida, 
deve-se procurar o atendi-
mento básico de saúde fami-
liar mais próximo. Todos os 
casos devem ser avaliados 
para direcionamento adequa-
do, prescrição, tratamento e 
acompanhamento.

Tratamento
O tratamento é cirúrgico 

na maioria das vezes ou atra-
vés da destruição das lesões 
por radioterapia ou criocirur-
gia com nitrogênio líquido.

Quanto antes a lesão for 
retirada, maior a chance de se 
curar a doença e de se evitar a 
disseminação de células cance-
rosas para outros órgãos (me-
tástases), muito rara nos casos 
de carcinoma basocelular mas 
muito frequente nos casos de 
melanomas não tratados.

Por isso, se você tem 
uma lesão suspeita, procure 
um dermatologista. Não te-
nha medo do diagnóstico. Ele 
salva vidas.

O câncer da pele pode e 
deve ser tratado e o diagnós-
tico precoce é muito impor-
tante para se obter a cura. 
Além disso, o tratamento das 
lesões pré-malignas, que po-
dem dar origem ao câncer da 
pele, ajuda a preveni-lo.

José Alves
zavieira2@gmail.com

FOTO: Edson Matos

n Usar chapéus, camisetas e prote-
tores solares.
n Evitar a exposição solar e per-
manecer na sombra entre 10 e 16h 
(horário de verão).
n Na praia ou na piscina, usar bar-
racas feitas de algodão ou lona, que 
absorvem 50% da radiação ultravio-
leta. As barracas de nylon formam 
uma barreira pouco confiável: 95% 
dos raios UV ultrapassam o material.
n Usar filtros solares diariamente, 
e não somente em horários de lazer 
ou diversão. Utilizar um produto 
que proteja contra radiação UVA e 
UVB e tenha um fator de proteção 

solar (FPS) 30, no mínimo.  Reaplicar 
o produto a cada duas horas ou 
menos, nas atividades de lazer ao ar 
livre. Ao utilizar o produto no dia-a-
dia, aplicar uma boa quantidade pela 
manhã e reaplicar antes de sair para 
o almoço.
n Observar regularmente a própria 
pele, à procura de pintas ou manchas 
suspeitas.
n Consultar um dermatologista 
uma vez ao ano, no mínimo, para um 
exame completo.

n Manter bebês e crianças protegi-
dos do sol. Filtros solares podem ser 
usados a partir dos seis meses.

Recomendações de proteção

Adrizzia Silva
Especial para A União

Um dia divertido na praia pode 
ser sinônimo de muito sol, o que 
naturalmente fornece vitamina D 
ao corpo. Apesar disso, a exposi-
ção excessiva e prolongada à luz 
solar pode causar problemas como 
queimaduras, envelhecimento pre-
coce, câncer de pele, pigmentação 
disforme da pele, insolação e cata-
rata, é o que informa a Sociedade 
Brasileira de Dermatologia (SBD). 
Usar chapéus, roupas que cubram 
boa parte do corpo, óculos escuros 
e protetores solares é uma das re-
comendações que deve ser adotada 
como medida de segurança.

Seja em momentos de lazer ou 
profissionalmente, quem se expõe 
ao sol precisa sempre se proteger. 
Essa advertência é ainda mais enfá-
tica para as pessoas que trabalham 
ao ar livre, como vendedores ambu-
lantes. José Augusto, 30 anos, ven-
de saída de praia e biquínis na orla 
de João Pessoa há sete anos e afir-
ma ser consciente dos riscos do sol. 
“O câncer de pele é uma doença 
que pode ser evitada, por isso uso 

óculos, camisa de mangas compri-
das, chapéu e passo protetor solar 
todos os dias”, disse.

Leonildo Rodrigues, 34, traba-
lha vendendo água e lanches, tam-
bém na orla da capital. Assim como 
José Augusto, ele utiliza os mesmos 
acessórios que inibem o efeito do 
sol na pele. “Se as pessoas não ti-
verem essa consciência, no futuro 
podem ter um câncer de pele. Fico 
exposto das 8h até as 13h, é muito 
tempo e no horário que o sol mais 
queima e por isso não deixo de usar 
tudo que protege”, afirmou.

Já Julismar Carlos, autônomo, 
mora em Brasília e pela segunda 
vez passeia em João Pessoa. O pai 
dele já teve a doença na região da 
orelha. Ele também apresentou um 
problema nos lábios e precisou re-
forçar os cuidados com a pele. “Uso 
protetor com fator 50, tive uma ce-
ratose actinica nos lábios e graças a 
Deus, depois da biópsia vimos que 
não era câncer. Mas os cuidados 
permanecem, até porque meu pai 
tirou uma parte da orelha por cau-
sa do câncer e agora vai tirar outra 
parte porque a doença se estendeu. 
É um alerta, né? Também sempre 

uso chapéu com abas, que protege 
mais a orelha, além da camisa com 
mangas e óculos”, contou.

A dentista Amanda do Ó, afir-
mou só usar o protetor solar quan-
do vai à praia ou piscina. “Uso fil-
tro solar fator 30, mas só quando 
vou me expor ao sol mesmo. Mas 
eu sei que é um erro, principal-
mente por minha pele ser clara. 
Sei que deveria usar todos os dias, 
independente do clima, sou cons-
ciente da incidência do câncer de 
pele, mas a única coisa que faço é 
sempre está de olho, observando 
alguma pinta ou manchinha estra-
nha”, confessou.

Rafael Santiago, 29 anos, dis-
se que além do protetor solar, 
utiliza os ósculos escuros constan-
temente, já que os raios solares di-
ficultam enxergar, principalmente 
porque ele já tem problemas na 
visão. “Uso o protetor diariamen-
te, passo de manhãzinha antes de 
ir trabalhar, porque independente 
do horário sempre vai ter incidên-
cia de raios solares. Além disso, 
sempre uso óculos escuros porque 
fico com a visão cansada, tenho 
problema de vista”, declarou.

Exposição excessiva à luz solar pode causar problemas

Ao ar livre, é importante usar 
protetor solar e evitar 
exposição entre 10h e 16h

A Secretaria de Estado da Saúde 
(Ses) iniciou, terça-feira (22), mais uma 
etapa da qualificação para soldados 
e oficiais do Exército que integram o 
Grupamento de Engenharia sobre a 
abordagem da população durante o 
combate aos possíveis criadouros do 
mosquito Aedes aegypti. 

Eles já haviam participado de um 
treinamento, em maio deste ano, e ago-
ra integram mais uma capacitação. Além 
da qualificação dos soldados, a Secreta-
ria de Saúde orienta oficiais para atua-
rem como multiplicadores dentro dos 
quartéis, capacitando novos soldados 
que entram na corporação a cada ano. 
Do Grupamento, participam 25 homens, 
sendo 20 soldados e cinco oficiais. A 
ação nacional de combate ao mosquito 
será reiniciada, no próximo dia 2 de de-
zembro, com as visitas domiciliares.

Além do Grupamento, serão ca-
pacitados soldados dos batalhões 16º 

RCMEC, em Bayeux (60 homens), Cam-
pina Grande (30 homens) e do 15º Ba-
talhão em Cruz das Armas (50 homens).

“Nestas capacitações, os oficiais e 
os soldados passam a ter conhecimen-
to de todo o ciclo do Aedes; sobre a 
importância da participação de toda a 
população no combate ao mosquito; 
ações dos governos federal, estadual e 
municipal nesta luta, entre outros te-
mas referentes à questão”, explicou o 
chefe do Núcleo de Fatores Biológicos 
da Ses, Antônio Neto, palestrante.

Para o oficial da Companhia de Co-
mando do Grupamento de Engenharia, 
tenente Renzo, que participou das visi-
tas domiciliares desde o primeiro ciclo, 
o treinamento é importante. “Será uma 
grande satisfação participar novamen-
te desta ação que visa colaborar com a 
saúde pública. Os resultados referentes 
às primeiras visitas domiciliares foram 
muito positivos”, reforçou.

Governo promove capacitação de 
soldados e oficiais do Exército

COMBATE AO AEDES AEGYPTI

A Polícia Rodoviária Fe-
deral (PRF) realizará hoje (24) 
mais um Comando de Saúde 
nas Rodovias (CSR) de 2016. 
Todos os anos a instituição 
realiza várias edições com o 
objetivo de alertar os motoris-
tas profissionais sobre os cui-
dados com a saúde. Esta edição 
vai acontecer na unidade ope-
racional da PRF da Farinha, no 
município de Pocinhos, locali-
zada no quilômetro 183 da BR-
230, das 9h às 12h.

A ação contará com a par-
ticipação do principal parcei-
ro, o Serviço Social do Trans-
porte/Serviço Nacional de 
Aprendizagem do Transporte 
(SEST/SENAT) e da Associação 
Nordestina de Resgate e Ad-
ministração de Emergências 
– ANDRAE. Os Comandos de 
Saúde buscam detectar altera-

ções de saúde dos motoristas 
profissionais que, submetidos 
a longas jornadas de trabalho, 
encontram dificuldades para 
cuidar da própria saúde. Du-
rante o evento serão realizados 
diversos tipos de avaliações 
e exames, como: pesquisa de 
doenças pré-existentes; imu-
nização com as vacinas dupla 
tetânica, hepatite B, tríplice 
viral; aferição de pressão arte-
rial; níveis de glicose; acuidade 
visual e auditiva; campo visual; 
força manual; vacinação; grau 
de sonolência; avaliação odon-
tológica; dentre outros.

Público-alvo do CSR
Os motoristas profissio-

nais constituem um público 
cuja profissão impõe um ritmo 
de vida muitas vezes incompa-
tível com a adoção de cuidados 

pessoais com a saúde, como 
alimentação, descanso, exer-
cícios físicos, visitas médicas, 
convívio social, etc.

Passo a passo
Nos comandos, abordam-

se aleatoriamente motoristas 
profissionais que, de forma 
voluntária, se submetem a 
uma sequência de exames clí-
nicos. Pesquisam-se ainda in-
dicadores como carga horária 
excessiva, envolvimento em 
acidentes, qualidade do sono, 
utilização de medicamentos 
impróprios e utilização de 
drogas. Quando identificadas 
anormalidades, esses moto-
ristas recebem orientações 
adequadas, e nos casos mais 
graves podem ser conduzidos 
às unidades de saúde locais 
para tratamento imediato.

PRF realiza mais um Comando de 
Saúde nas Rodovias em Pocinhos

CAMPANHA
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Professores do Gira Mundo voltam 
ao Brasil a partir desta sexta-feira
Eles passaram oito semanas 
de imersão no sistema 
educacional finlandês

Foto: Secom-PB

Após oito semanas de 
imersão no sistema educacio-
nal finlandês, os 20 professo-
res da Rede Estadual de Ensi-
no selecionados no Programa 
Gira Mundo Finlândia e atual-
mente residentes na cidade 
de Hämeenlinna retornam 
ao Brasil a partir desta sex-
ta-feira (25). Ao chegarem 
eles farão a aplicação de um 
projeto de desenvolvimento, 
colocando em prática os co-
nhecimentos, habilidades e 
competências adquiridas na 
Finlândia. Na semana passa-
da, eles foram visitados pela 
Coordenação do programa 
do Brasil. O objetivo da visita 
foi acompanhar e auxiliar a 
condução das etapas finais da 
capacitação promovida pela 
Häme University of Applied 
Sciences (HAMK). 

O Programa Gira Mundo 
é uma iniciativa dos governos 
da Paraíba e da Finlândia, de-
senvolvido pela Secretaria de 
Estado da Educação (SEE) e 
Fundação de Apoio à Pesqui-
sa (Fapesq). Nesta edição fo-
ram enviados 20 professores 
para a Finlândia, país que, de 
acordo com a Organização 
das Nações Unidas (ONU), é 
referência em educação para 
o mundo. 

Ao retornarem à Paraí-
ba, os professores terão seis 
meses para desenvolver e 
aplicar seu projeto levando 
em consideração a experiên-
cia acadêmica. Os professores 
ficaram oito semanas na ci-
dade de Hämeenlinna, no sul 

da Finlândia, estudando na 
Hame University of Applied 
Sciences (HAMK), uma uni-
versidade de ciências aplica-
das especializada em educa-
ção profissional e em cursos 
moldados para necessidades 
de grupos de professores.

As etapas cumpridas pe-
los professores da Paraíba até 
o presente compreendem: 
formação sobre o sistema 
educacional finlandês, aulas 
com dinâmicas em grupo, 
apresentação de seminários 
sobre temas educacionais es-
pecíficos, elaboração de tra-
balhos colaborativos e visitas 
técnicas às escolas finlande-
sas em Hämeenlinna, além 
de conhecer as organizações 
ligadas à educação profis-
sional como ProAkademia e 
Demola, na cidade vizinha de 
Tampere. Os professores pu-
deram ainda vivenciar expe-
riências culturais enquanto 
se adaptavam às condições 
climáticas locais, importantes 
para a compreensão das tra-
dições locais. 

A Coordenação do pro-
grama acompanhou os pro-
fessores durante a primeira 
semana e visitaram os pro-
fessores na quinta semana 
de imersão na Finlândia, em 
atividades como workshops, 
momentos de adaptação 
cultural na companhia da 
professora Seija Mahlamäki
-Kultanen, diretora da Facul-
dade de Educação de Profes-
sores do Ensino Profissional 
da HAMK e também promo-
veu reuniões para apontar 
os próximos passos e iniciar 
os procedimentos de acom-
panhamento das atividades 
no Brasil.

Atividades estão acontecendo nos colégios com o objetivo de discutir temas relevantes como preconceito, discriminação, raça e etnia

As escolas da Rede Es-
tadual de Ensino realizam 
neste mês ações alusivas ao 
“Novembro Negro”, em ho-
menagem ao Dia da Cons-
ciência Negra, comemorado 
no dia 20 de novembro. As 
14 Gerências Regionais de 
Educação (GREs) desenvol-
veram junto às respectivas 
unidades de ensino ativida-
des com o objetivo de discutir 
temas relevantes, tais como: 
preconceito e discriminação, 
respeito e direito à diferença: 
sexualidade, raça e etnia, di-

versidade e vulnerabilidades, 
desigualdades e políticas de 
inclusão, entre outros.

A Secretaria de Estado 
da Educação, por meio da 
Gerência Executiva de Di-
versidade e Inclusão (Gedi), 
desenvolveu uma ampla pro-
gramação com temas que es-
tão sendo apresentados por 
alunos sob a coordenação dos 
professores, por meio da rea-
lização de exposições de artes 
plásticas, pintura, palestras, 
vídeos, painéis, mesas-redon-
da, concurso de desenho e re-

dação sobre a temática, além 
de apresentações de dança, 
como: carimbó, hip-hop, ca-
poeira, samba de roda, dan-
ças afro, entre outros.

Para a secretária execu-
tiva de Estado de Gestão Pe-
dagógica, Roziane Marinho, 
esta ação é de grande impor-
tância, “porque aciona na co-
munidade escolar momentos 
de reflexão e conscientização 
sobre o valor sócio-histórico 
e cultural do povo afrodes-
cendente. Alunos e profes-
sores puderam entrar nesse 

universo cultural e produzir 
belos trabalhos como resul-
tado dos seus estudos e re-
flexões”, ressaltou.

As atividades contaram 
também com apresentação 
de várias obras e discussões, 
tratando temas como livros e 
escritos relacionados a cotas 
raciais, bullying, a situação 
do negro no Brasil, religiões 
afro, política das mulheres 
quilombolas, sobre o pre-
conceito, além de confecção 
de cartazes, desfile da jovem 
negra escolar e pinturas.

Escolas da Rede Estadual promovem 
ações alusivas ao Novembro Negro

Oito mil cartas esperam por adoção

CoMEMoRAÇÃo

PAPAI NoEL DoS CoRREIoS NA PARAÍBA

O Governo do Estado, 
por meio da Secretaria de Es-
tado da Educação (SEE) e do 
Núcleo de Educação em Di-
reitos Humanos da Gerência 
Executiva de Diversidade e 
Inclusão (Gedi), está realizan-
do na modalidade a distância 
o curso “Prevenção e Inter-
venção ao Bullying: Respeito 
é bom, Bullying é crime!”.

Trata-se de uma ação 
do Plano Estadual de “Pre-
venção e Intervenção ao 
Bullying”, que está sendo 
promovido nas 14 Gerên-
cias Regionais de Educação 
(GRE). O curso é voltado para 
profissionais de educação 
e demais funcionários das 
escolas da Rede Estadual de 
Ensino, bem como conselhei-
ros escolares, técnicos das 
GREs e técnicos da SEE, além 
de estudantes devidamente 
matriculados na Rede Esta-
dual de Ensino e pais/mães 
de estudantes.

Nos módulos propos-
tos já foram abordadas te-
máticas como histórico do 
bullying, legislação espe-
cífica relacionada ao tema, 
panorama mundial e brasi-
leiro, técnicas de mediação 
de conflitos, personagens 
do bullying, características, 
como identificar possíveis 
personagens, consequências, 
estratégia de prevenção e in-
tervenção, o papel da família, 

da sociedade e do governo. 
No módulo VII serão 

trabalhados temas como 
“Cyberbullying”, um fenô-
meno sem rosto, Bullying 
aluno-professor, Conclusão, 
Aprimoramento e Inserção 
do Plano de Intervenção ao 
Bullying e o Fórum de Encer-
ramento.

O trabalho de conclusão 
do curso será a elaboração 
de um Plano de Intervenção 
ao Bullying, para ser desen-
volvido nas escolas em 2017. 
O curso, além de subsidiar 
e orientar os participantes, 
possibilita um olhar mais cui-
dadoso em relação às “brin-
cadeiras” desenvolvidas no 
cotidiano escolar, auxiliando 
o educador na melhor forma 
de intervir e provocar refle-
xões junto aos alunos.

O curso teve início em 
setembro e está previsto para 
terminar em dezembro. Com 
nove módulos e uma carga 
horária de 90h online, cada 
um dos 982 cursistas inscri-
tos pôde construir sua sis-
tematização de estudos. São 
ofertados ainda materiais 
para leitura, fóruns participa-
tivos e momentos de partilha 
reflexiva sobre situações di-
versas já ocorridas, não ape-
nas no ambiente escolar, mas 
em sua própria história de 
vida. A SEE continuará a ofe-
recer o curso em 2017.

Governo realiza curso de 
prevenção e intervenção

BULLYING

Uma semana após a 
abertura do Projeto Papai 
Noel dos Correios na Paraí-
ba, aproximadamente oito 
mil cartas ainda esperam 
por adoção em todo o Es-
tado.  Só em João Pessoa, 
6 mil cartinhas ainda estão 
disponíveis a espera de um 
padrinho. 

Os interessados em fa-
zer uma criança feliz têm 
até o dia 9 de dezembro 
para realizar a adoção e 
entregar os presentes, pre-
ferencialmente na agência 
onde adotou a carta. Cum-

prir este prazo é funda-
mental para que as crianças 
possam receber os presen-
tes antes do Natal.

Os interessados po-
dem levar quantas cartas 
quiserem, desde que se 
comprometam a entregar 
os presentes nos pontos de 
apadrinhamento. É impor-
tante anotar ou tirar foto 
do número da carta, colo-
cando o número em local 
visível para que os ajudan-
tes do Papai Noel possam 
encaminhar corretamente 
o presente. Cestas básicas 

e materiais escolares (in-
cluindo mochilas e bolsas 
de carrinho) devem ser 
acondicionados em caixas 
de papelão. Isso irá prote-
ger o conteúdo e facilitar o 
transporte. Dentro da caixa, 
é possível manter as emba-
lagens para presente e de-
corar como quiser.

 No caso de cestas bási-
cas, evitar alimentos pere-
cíveis e atentar para o prazo 
de validade. Para os demais 
pacotes, é necessário prote-
ger a embalagem com papel 
pardo ou madeira. Isso irá 

manter o papel de presente 
intacto.

Realizada há 27 anos, a 
campanha tem como prin-
cipal objetivo responder 
às cartas das crianças que 
escrevem ao Papai Noel e, 
sempre que possível, aten-
der aos pedidos de pre-
sentes daquelas que se 
encontram em situação de 
vulnerabilidade social. Mais 
informações oficiais sobre o 
Papai Noel dos Correios es-
tarão disponíveis na página 
http://blog.correios.com.
br/papainoeldoscorreios.

João Pessoa:
Edifício - sede dos Correios 
(BR-230, Km 24,5, Cristo Redentor)
Agência Mangabeira 
(Mercado Público de Mangabeira)
Agência Central 
(Praça Pedro Américo, 70, Centro)
Agência Ponto de Cem Réis 
(Rua Duque de Caxias, 137, Centro)
Agência Cruz das Armas 
(Avenida Cruz das Armas, 958, 
Cruz das Armas)
Agência Epitácio Pessoa 
(Avenida Epitácio Pessoa, 1133, 
Bairro dos Estados)
Agência Monteiro da Franca 

(Avenida Monteiro da Franca, 989, 
Manaíra)
Agência Espaço Cultural 
(Espaço Cultural, Rua Abdias Gomes 
de Almeida, 800, Tambauzinho)
Agência Cabo Branco 
(Rua Marcionila da Conceição, 1360, 
Cabo Branco)
Agência Mag Shopping 
(Mag Shopping, Avenida Flávio Ribeiro 
Coutinho, 115, Manaíra)
Agência Bancários 
(Shopping Sul, Avenida Sérgio Guerra, 
Bancários)
Agência Praça Sebrae 
(Av. Maranhão, S/N, Bairro dos Estados)

Agência Torre 
(Avenida Juarez Távora, 563, Torre)  

Campina Grande:
Sede dos Correios - Praça da Ban-
deira - Centro

Cajazeiras:
Agência de Cajazeiras, Rua Coronel 
Juvêncio Carneiro, 489

Pocinhos:
Agência de Pocinhos, Rua Antônio 
Vaz Ribeiro, 150

Sousa:
Agência de Sousa, Rua Coronel José 
Vicente, 18

Pontos de apadrinhamento
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ANA e Aesa estabelecem novas 
regras de uso no Açude Boqueirão
A nova resolução estabelece 
que a captação será agora 
de 650 litros por segundo

Em resolução conjunta 
publicada no Diário Oficial 
da União dessa terça-feira 
(22), a Agência Nacional de 
Águas (ANA) e a Agência Exe-
cutiva de Gestão das Águas 
do Estado da Paraíba (Aesa) 
fixaram novas regras de uso 
e monitoramento dos recur-
sos hídricos do reservatório 
Epitácio Pessoa, também co-
nhecido como Boqueirão, na 
Paraíba. De acordo com a Re-
solução Conjunta ANA-Aesa 
nº 1.397/2016, somente os 
usos para consumo huma-
no e dessedentação animal, 
prioritários para a Política 
Nacional de Recursos Hídri-
cos, não sofrem restrições.

A nova Resolução es-
tabelece que a captação de 
água para abastecimento pú-
blico permanecerá restrita 
aos 650 litros por segundo, 
patamar que já vinha sendo 
praticado desde 1º de no-
vembro de 2015. Outra regra 
da norma anterior que está 
mantida é a proibição do uso 
dos recursos hídricos do Bo-
queirão para fins de agricul-
tura irrigada e demais usos 
consuntivos.

A Resolução determina, 
ainda, que a operadora dos 

Sistemas Cariri e de Campina 
Grande - Companhia de Água 
e Esgotos da Paraíba (Cage-
pa) - monitore a qualidade 
da água no ponto de capta-
ção, observando o disposto 
na Portaria nº 2.914/2011, 
do Ministério da Saúde, com 

ênfase no monitoramento de 
cianobactérias e cianotoxinas 
no manancial.

Os órgãos gestores do 
reservatório, ANA e Aesa, de-
verão ter acesso mensal aos 
resultados completos do mo-
nitoramento realizado pela 

operadora e se articularão 
para fiscalizar o cumprimen-
to das regras de operação. 

O reservatório Epitácio 
Pessoa fica no município de 
Boqueirão (PB), na bacia do 
Alto Paraíba. A capacidade 
do açude é de 411,69 hm³ 

(411,69 bilhões de litros). 
Para acompanhar o volume 
acumulado no Boqueirão, 
acesse a página do Sistema 
de Acompanhamento de Re-
servatórios (SAR), da ANA, 
no endereço: http://sar.ana.
gov.br/Medicao.

O Governo do Esta-
do, por meio da Gestão 
Unificada Emepa/Inter-
pa/Emater, vinculada à 
Sedap, participa da Fes-
ta da Laranja 2016 que 
acontecerá na cidade de 
Matinhas, na próxima 
semana, com a realiza-
ção de atividades junto 
às comunidades rurais, 
levando ações que bus-
cam melhorar as ativi-
dades dos agricultores 
familiares, a fim de se 
obter um produto de 
melhor qualidade para 
atender o mercado.

Apesar de ainda não 
se ter uma estimativa de 
produção da colheita de 
laranja tangerina nes-
ta safra, o extensionista 
Sandro Garcia, da Ema-
ter de Matinhas, acredita 
que a produção teve um 
aumento considerável 
com relação aos quatro 
anos, devido às chuvas 
para o mês de janeiro 
durante a floração, ape-
sar de pequena intensi-
dade pluviométrica.

Os eventos progra-
mados pelos escritórios 
regional e local da Ema-
ter acontecerão a partir 
desta quinta-feira (24) e 
se estenderão até a pró-
xima segunda-feira (28), 
constando de atividades 
relacionadas com a prá-
tica de poda e aplica-
ção de calda bordalesa, 
palestra sobre coopera-
tivismo e importância 
econômica da laranja. 
As palestras e as práticas 
acontecerão nos sítios 
Chã do Bálsamo e Jure-

ma e nas escolas rurais 
Poeta Mário Vieira da 
Silva, Arthur Virgínio de 
Moura e Ascendino de 
Moura.

As palestras serão 
ministradas por José 
Carlos de Araújo Filho, 
agrônomo e extensionis-
ta rural e Flávio Jacinto 
Almeida, sociólogo e 
extensionista social, am-
bos lotados na Emater 
de Alagoa Nova. A festa 
que acontecerá entre os 
dias 1 a 3 de dezembro, 
terá show promovido 
pela prefeitura.

No município, pelo 
menos 600 famílias tra-
balham com laranja, des-
tacando-se a variedade 
tangerina do tipo “Dan-
ce”. A seca que persiste 
por cinco anos, causou 
a morte de muitos pés 
de laranja, e até de po-
mares inteiros sem, con-
tudo, prejudicar a safra 
que continua significati-
va no município. Sandro 
lembrou que junto com 
a falta de chuva nos qua-
tro anos passados, po-
mares foram dizimados 
devido a incidência de 
uma doença conhecida 
como “gomose”, e que 
com a seca seu quadro 
se agrava.

Com relação à co-
mercialização, lembrou 
que os agricultores for-
necem, principalmente, 
para distribuidores que 
levam a produção para 
a Empasa de Campina 
Grande, e também For-
taleza, Recife e outros 
centros. 

Governo faz ações 
para ampliar produção

LARANJAS DE MATINHAS

Capitania dos 
Portos vai realizar 
o Dia da Travessia 
do Marinheiro 

A Praia de Cabo Branco 
será, mais uma vez, cenário da 
Travessia Dia do Marinheiro. 
Realizada pela Capitania dos 
Portos da Paraíba, a segunda 
edição do ano prevê a parti-
cipação de 200 atletas e não 
atletas, que irão percorrer uma 
distância de 2 mil metros. A 
Travessia ocorre duas vezes ao 
ano, sendo uma em junho e a 
outra em dezembro,  no dia 11 
do próximo mês, em frente ao 
Busto de Tamandaré. As inscri-
ções custam R$ 50 e os interes-
sados em participar podem se 
inscrever pela internet. 

A edição de junho da Tra-
vessia Dia do Marinheiro contou 
com cerca de 180 de pessoas de 
cinco estados do Nordeste, e um 
atleta paulista. De acordo com a 
tenente Kalyne Bandeia, todos 
que participarem do evento 
irão receber medalhas de par-
ticipação, como forma de reco-
nhecimento e incentivo à práti-
ca da atividade. 

Rodolfo Amorim
Especial para A União

“Tortura não é Cultura!” 
é o tema que representa os 
manifestantes que são contra 
o projeto de lei, que visa tor-
nar as vaquejadas patrimônio 
cultural.  Protestos acontece-
rão no próximo domingo (27), 
em 19 estados brasileiros. 
Algumas entidades, como o 
‘Movimento Crueldade Nunca 
Mais’ e o Fórum Nacional de 
Proteção e Defesa Animal se 
mobilizarão em 38 cidades. Em 
João Pessoa, a concentração vai 
ocorrer no Busto de Tamanda-
ré, Praia de Tambaú, às 16h. A 
discussão sobre as vaquejadas 
se intensificou após a aprova-
ção do projeto no Senado. O 
texto também já foi aprovado 
pela Câmara e segue agora 
para sanção do presidente da 
república.

O Fórum Nacional de Pro-
teção e Defesa Animal (FNP-
DA) é uma grande rede de 

proteção animal do Brasil, que 
possui mais de 120 entidades 
afiliadas em todas as regiões 
do País. Há mais de que quinze 
anos, lutam para construir uma 
sociedade onde a compaixão 
animal seja um valor nacional, 
compartilhado por todos os 
brasileiros, além disso, atuam 
na disseminação do respeito, 
proteção e defesa dos animais.

Para Vânia Nunes, médica 
veterinária e diretora técnica 
do Fórum Nacional de Pro-
teção e Defesa Animal, estes 
projetos propõem que a cruel-
dade dos rodeios e vaquejadas 
sejam definidas como patrimô-
nio cultural brasileiro. Além de 
inaceitável, justificou, isso pode 
inclusive abrir precedentes 
para que rinhas, farras do boi 
e outras práticas que utilizam o 
animal como meio de violência 
sejam novamente autorizadas 
e constitucionalmente prote-

gidas. “Legitimar vaquejadas é 
perpetuar a crueldade animal 
no Brasil”, afirmou. 

Instituições renomadas 
também emitiram pareceres 
e notas, em que demonstram 
oposição às vaquejadas. O 
Conselho Federal de Medicina 
Veterinária (CFMV) publicou 
seu posicionamento contrário 
à prática, e classificou-a como 
uma atividade que gera so-
frimento e lesão nos animais, 
como feridas, luxações, fra-
turas e hemorragias. A Asso-
ciação Brasileira de Medicina 
Veterinária Legal (ABMVL) 
também publicou um comuni-
cado contrário aos rodeios.

“Em provas onde os ani-
mais são derrubados, arrasta-
dos, sofrem trancos bruscos, 
atropelos, a ocorrência de le-
são e danos permanentes são 
agravados. Não há forma de 
protegê-los com a adoção de 

boas práticas, simplesmente 
porque estes são procedimen-
tos contrários às boas práticas.” 
É o que diz o texto documenta-
do em que os auditores fiscais 
agropecuários da Comissão de 
Bem-Estar Animal do Ministé-
rio da Agricultura assinaram. 
E diante de pesquisas científi-
cas, inúmeros laudos técnicos 
comprovam detalhadamente 
lesões e sofrimento animal, 
como o estudo feito na USP. 

Além da Paraíba, outros 
estados do Nordeste também 
se reunirão em protesto contra 
as vaquejadas, como Pernam-
buco, Bahia, Ceará e Rio Gran-
de do Norte. Em contrapartida 
a vaquejada e os rodeios são 
atividades comuns no Nordes-
te brasileiro e há pessoas que 
praticam diariamente essas 
práticas, inclusive que servem 
como fonte de renda para mui-
tos vaqueiros. 

Entidades protestam contra vaquejadas
“TORTURA NÃO É CULTURA”

A cidade de Sousa vai se-
diar nesta sexta-feira e sába-
do (25 e 26 de novembro) o 
Terceiro Encontro Interdisci-
plinar da Paraíba com o tema 
“Conexão das Ciências e Sus-
tentabilidade”. O evento está 
sendo promovido pelo Grupo 
de Pesquisa e Gestão Am-
biental do Centro de Ciências 
Jurídicas e Sociais da Univer-
sidade Federal de Campina 
Grande, Campus III, na cidade 
de Sousa, Sertão da Paraíba. 

A programação contará 
com a presença de profes-
sores e outros profissionais 
das áreas de Ciências Contá-

beis, Administração, Serviço 
Social, Engenharia e Direito 
e os debates irão transcor-
rer no Auditório Neroaldo 
Pontes no Campus da UFCG, 
na Rua Sinfrônio Nazaré, na 
área central da cidade. 

O evento será aberto 
às 18h e a primeira palestra 
está marcada para as 19h. O 
primeiro tema a ser exposto 
se refere “As representações 
da Natureza e do Meio Am-
biente”, com a professora e 
doutora Maria Luiza Schwarz, 
integrante dos quadros da 
Univille, Universidade do Es-
tado de Santa Catarina. 

Na sequência do encon-
tro o palestrante será o ex-se-
cretário de Recursos Hídricos 

do Governo do Estado, Fran-
cisco Jácome Sarmento, pro-
fessor/doutor da Universida-
de Federal da Paraíba (UFPB). 
Ele irá abordar “A Crise Hídri-
ca e Transposição do Rio São 
Francisco, com os Impactos no 
Setor de Saneamento”. 

O primeiro dia de de-
bates será concluído com a 
apresentação do tema “Con-
tabilidade e Desenvolvimento 
Sustentável”, que será expos-
to pela doutora Renata Paes 
de Barros Câmara, que inte-
gra os quadros da Universida-
de Federal da Paraíba. 

No sábado a programação 
segue com palestras e debates 
nas partes da manhã, tarde e 
noite, além da apresentação de 

63 artigos científicos que fo-
ram aprovados pela comissão 
organizadora do encontro. 

O doutor Alan Sarmen-
to, professor do Campus da 
UFCG/Sousa, disse que “a  
questão central que será abor-
dada no evento está em estabe-
lecer uma conexão do conheci-
mento científico das diferentes 
ciências com as dimensões: 
social, econômica e ambiental, 
a fim de delinear soluções na 
busca da sustentabilidade”. 

O evento também contará 
com a presença de professores 
do Campus da UFCG/Sousa 
com a apresentação de temas 
pertinentes aos cursos de gra-
duação ofertados pela institui-
ção na Cidade Sorriso.

Sousa vai sediar encontro na UFPB 
CONEXÃO DAS CIÊNCIAS E SUSTENTABILIDADE

George Wagner
georgewagner1@gmail.com

Açude Epitácio Pessoa, o Boqueirão, responsável pelo abastecimento d’água de Campina Grande e de toda região no seu entorno

FOTO: Reprodução/Internet
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Preso outro suspeito de envolvimento 
na morte da jovem Vivianny Crisley
Ele já participou da audiência 
de custódia juntamente com 
os outros dois suspeitos

Um novo suspeito do as-
sassinato de Vivianny Crisley 
foi preso ontem e já participou 
à tarde da audiência de custó-
dia juntamente com os outros 
dois suspeitos presos no Rio 
de Janeiro, Jobson Barbosa da 
Silva Júnior e Fagner das Cha-
gas Silva. O nome do quarto 
envolvido está sendo mantido 
sob sigilo. A audiência de cus-
tódia aconteceu no Fórum de 
Mangabeira, em João Pessoa, 
na 6ª Vara Criminal. O Juízo 
manteve a prisão temporária 
dos suspeitos, que retorna-
ram para a carceragem.

Na audiência de custó-
dia, os dois homens que fo-
ram presos no Rio de Janeiro 
confessaram a participação 
na morte de Vivianny, mas ne-
nhum deles disse quem ma-
tou a jovem. Eles afirmam que 
estavam embriagados, porém 
negam que estivessem droga-
dos; e relataram que a vítima 
também havia ingerido bebi-
da alcoólica na noite do desa-
parecimento. 

Revelaram ainda que o 
primeiro suspeito preso, Alex 

Aurélio Tomás dos Santos, 
também estava no veículo no 
momento em que Viviany foi 
morta. 

Eles contaram que, no 
dia do crime, saíram da casa 
de show nos Bancários com 
Vivianny, mas que ela os te-
ria acompanhado voluntaria-
mente. Eles teriam prometido 
que havia bebida na casa de 
um deles.

Contudo, no caminho, 
quando iam na BR, ela teria 
desistido e começou a se exal-
tar, pedindo para ser deixada 
em qualquer local para poder 
ir embora. Foi quando um 
deles a golpeou com um ob-
jeto perfurante. Ela teria sido 
morta dentro do carro. Eles 
também confessaram ter uti-
lizado substância inflamável 
para queimar o corpo.   

Além dos três, ainda con-
tinua preso o primeiro acusa-
do pego pela polícia, Alex Au-
rélio Tomás dos Santos, que 
confirmou a participação de 
Jobson e Júnior no crime, mas 
negou que tivesse participado 
do assassinato.  

O preso cuja identidade 
está sendo mantida em sigilo 
negou participação. De acor-
do com seu depoimento, ele 
nem estava em João Pessoa 
no dia do desaparecimento de 
Vivianny.

600 empresas terão 
que quitar débitos

Mais de 600 empresas optan-
tes do Simples Nacional e que estão 
em débito com a Secretaria da Recei-
ta Municipal (Serem) de João Pessoa 
têm até o dia 5 de dezembro para 
quitar as dívidas e evitar a exclusão 
do sistema. Através desse regime, 
as empresas conseguem redução 
de até 40% na sua carga tributária. 
Para regularizar a pendência, o con-
tribuinte deve comparecer à Central 
de Atendimento da Serem, no Centro 
Administrativo Municipal, em Água 
Fria, de segunda a sexta-feira, das 
8h às 14h, solicitar um relatório de 
débitos e efetuar o pagamento.

Conferência na 
Esma começa hoje

Começa hoje, às 18h30, a confe-
rência sobre ‘Controle de Convenciona-
lidade: práticas no Judiciário Brasileiro’ 
no auditório da Escola Superior da Ma-
gistratura - Esma, no Altiplano, com a 
explanação da secretária especial de 
Direitos Humanos do Ministério da Jus-
tiça e Cidadania, Flávia Piovesan, segui-
da da fala do procurador do Ministério 
Público junto ao Tribunal de Contas da 
Paraíba, Marcílio Franca, e o mestrando 
em Ciências Jurídicas pela UFPB, Yul-
gan Tenno. O evento foca nas práticas 
do Judiciário, e as conferências visam 
difundir a utilização do controle de con-
vencionalidade entre os profissionais.

Salão de Artesanato 
vai encerrar inscrição

A Secretaria de Turismo e De-
senvolvimento Econômico do Estado, 
por meio do Programa de Artesanato 
da Paraíba (PAP), está convocando os 
artesãos cadastrados que tenham 
interesse em expor seus produtos no 
25º Salão de Artesanato da Paraíba 
para que realizem as inscrições até 
amanhã, quando termina o prazo. O 
evento será em João Pessoa, de 10 a 
19 de janeiro de 2017. O edital foi pu-
blicado no DO do dia 8 e pode ser con-
ferido no site do PAP, no endereço ele-
trônico http://www.paraiba.pb.gov.br/
pap, e na sede do programa, na Praça 
da Independência, 56, em João Pessoa.

Planos perdem 1,5 
milhão de usuários

Os planos de saúde tiveram 
queda de 3,1% no número de usuários 
entre setembro de 2015 e setembro 
de 2016, representando perda de 
1,5 milhão de beneficiários no País. 
O Sudeste foi a região que registrou 
a maior redução, passando de 33,2 
milhões para 32,1 milhões. São Paulo 
foi  o mais atingido, com a extinção de 
549 mil vínculos. Em segundo ficou o 
Rio de Janeiro, com 319 mil. Os dados 
são da nova edição do Boletim da Saúde 
Suplementar - Indicadores Econômico- 
financeiros e de beneficiários, lançado 
ontem pela FenaSaúde, no 2º Fórum de 
Saúde Suplementar, no Rio de Janeiro.

Jornalistas debatem 
violações dos DH

Jornalistas, representantes de 
sindicatos e da Associação Brasileira 
de Emissoras de Rádio e TV (Abert) 
debateram ontem (23) na Câmara dos 
Deputados, as violações aos direitos 
humanos desses profissionais no 
exercício da profissão. Nos debates, os 
profissionais de imprensa fizeram rela-
tos de intimidações que são praticadas 
contra os profissionais da imprensa. Os 
convidados para audiência pública nas 
comissões de Direitos Humanos e Mi-
norias e de Cultura da Câmara fizeram 
relatos das perseguições que sofreram 
e das sofridas por colegas. 

Do ClickPB

A Paraíba estreou bonito no pri-
meiro dia de disputas das Paralim-
píadas Escolares Brasileiras 2016, que 
ocorrem em São Paulo. Os paraibanos 
conquistaram 24 medalhas, sendo 16 
de ouro, seis de prata e duas de bron-
ze. As provas aconteceram no Centro 
Paralímpico Brasileiro. Entre os desta-
ques da delegação, os paratletas Ma-
ria Eduarda e Joeferson Marinho, que, 
este ano, em todas as competições 
que participaram, estiveram no pódio.

Maria Eduarda e Joeferson Ma-
rinho venceram, respectivamente, as 
provas de salto em distância e 400m 
livres. Os demais paraibanos que 
conquistaram o ouro foram: Nathan 
de Oliveira, José Felipe e J. Matheus 
(arremesso de peso); Edcarlos Fran-
cisco (lançamento de pelota); Vitória 
Emanuella (salto em distância); Carlos 
Augusto Fabrício (guia) e Denilson da 
Silva (400m categoria T12); J. Lucas 
(pelota); J. Bruno (lançamento de pe-

lota); José Joel (400 metros) e José Fe-
lipe e Marcone Silva (natação). 

As medalhas de prata foram con-
quistadas pelos paratletas paraibanos 
Daniel Pablo (400m categoria T37); 
Luan Rafael (lançamento de pelota, 
categoria T20) e José Joel (lançamen-
to de peso). O bronze foi conquistado 
pela paraibana Maria Danielle, arre-
messo de peso. Maria Eduarda e Je-
ferson Marinho venceram, respectiva-
mente, as provas de salto em distância 
e 400m livres. A equipe de atletismo 
paraibano volta às pistas hoje, quan-
do são esperadas novas medalhas. 

Os paratletas não se intimidaram 
com seus adversários e, a cada prova, 
a bandeira do Estado era erguida na 
chegada. “Já esperávamos por este 
desempenho no atletismo. Somos 
muito fortes nesta modalidade e ou-
tras medalhas virão nesta quinta-fei-
ra”, comemorou Jean Klaud Azevedo 
Silva, chefe da delegação.

Paraíba ganha 24 medalhas 
no 1º dia da competição

FOTO: Marcos Lima

Os paraibanos conquistaram 24 medalhas, sendo 16 de ouro, seis de prata e duas de bronze

O paraibano François Pa-
trick Nogueira foi transferi-
do ontem, do presídio Alcalá 
Meco para o presídio de Es-
tremera, na província de Ma-
dri, na Espanha. O suspeito 
confesso de matar e esquarte-
jar uma família brasileira, em 
Pioz, em solo espanhol, es-
taria recebendo ameaças de 
morte por parte de detentos 
latino-americanos. François 
estava preso desde o dia 21 
de outubro em Alcalá Meco. 

O presídio onde Patrick 
estava tinha um setor de-
dicado a presos de origem 
latino-americana. No enten-
dimento da Justiça espanho-
la, isso caracterizaria o local 
como “duvidoso” para garan-
tir a segurança do assassino. 
O jovem admitiu em depoi-
mento à Justiça espanhola 
que planejou o crime e que 
decidiu matar toda a família 
porque matar apenas o tio 
dele parecia cruel.

Paraibano é transferido 
de presídio na Espanha

APóS AmEAçA DE mOrTE

O Sindicato dos Bancários 
da Paraíba realiza amanhã, 
protestos em algumas agên-
cias do Banco do Brasil, que 
acontecerá em todo o País. A 
mobilização é contra a decisão 
do Governo Federal de fechar 
cinco agências do BB na Pa-
raíba, quatro em João Pessoa 
e uma em Campina Grande. 
De acordo com o presidente 
do Sindicato dos Bancários da 
Paraíba, Marcos Henriques, o 
fechamento das agências do 
BB e a transformação de outras 
em postos de atendimento, no 
País, penaliza os bancários e 
os correntistas, uma vez que 
diminui o número de trabalha-
dores e ao mesmo tempo corta 
comissões dos que continua-
rão trabalhando. 

Os bancários realizam 
assembleia na próxima ter-
ça-feira, às 19h, na sede do 
sindicato, para discutir novos 
protestos para os próximos 

dias, com uma possível greve. 
A categoria realizará no dia 5 
de dezembro, uma audiência 
pública na Câmara Municipal 
de João Pessoa, para debater 
e explicar à sociedade sobre 
o fechamento das agências. O 
objetivo dos bancários é tra-
çar estratégias a fim de barrar 
a medida unilateral e arbitrá-
ria que vai de encontro aos 
seus direitos. 

CEF 
O presidente da Caixa Eco-

nômica Federal, Gilberto Occhi, 
disse segunda-feira passada 
que não há intenção da CEF 
em seguir o exemplo do BB. 
“A Caixa não tem intenção de 
fechar agências, porém pode 
transformar algumas em pos-
tos de atendimento por elas 
não apresentarem resultados 
satisfatórios”, disse Occhi.

Ainda segundo Occhi, das 
3.700 agências da Caixa, cerca 
de 100 agências não têm apre-
sentado resultados satisfató-
rios.

Bancários vão realizar 
vários protestos amanhã

FECHAmEnTO DE AgênCiAS DO bb Belo e Raposa 
pegam América 
e Santa Cruz 
na Copa do NE 

O Botafogo-PB enfrenta-
rá o América-RN, enquanto o 
Campinense-PB terá o Santa 
Cruz-PE, ambos no dia 26 de 
janeiro, na estreia dos dois 
representantes da Paraíba na 
Copa do Nordeste/2017.  A 
CBF anunciou ontem, a tabela 
da disputa no período de 26 de 
janeiro a 24 de maio, com 20 
clubes. 

O Belo faz parte do gru-
po E, ao lado de Sergipe, 
América-RN e Vitória-BA, com 
o Campinense no grupo A, que 
terá pela frente Náutico-PE, 
Santa Cruz-PE e Uniclinic-CE. 

Bota 
O Botafogo anunciou on-

tem, a contratação do zagueiro 
Bruno Gonçalves Maia, de 28, 
que estava no Boa Esporte-MG. 
Natural de Além Paraíba (MG), 
ele defendeu o Capivariano-SP, 
América/RN e Mirassol-SP. O 
atleta chega para brigar por 
uma vaga na zaga alvinegra, 
que tem Plínio, Walber e Nildo.

No novo substitutivo 
que apresentou em comis-
são especial, o relator do 
Projeto (PL 4850/16) que 
estabelece medidas contra 
a corrupção, deputado Onyx 
Lorenzoni (DEM-RS), deixou 
de fora a previsão de juízes 
e promotores serem proces-
sados por crime de respon-
sabilidade.

Segundo ele, a medida 

precisa ser discutida, mas 
não pode ser adotada por 
meio de projeto de lei. A 
responsabilização de juízes 
e promotores vinha sendo 
cobrada por deputados de 
vários partidos e tinha sido 
prevista no primeiro subs-
titutivo, apresentado por 
Lorenzoni há duas semanas. 
Até o fechamento desta edi-
ção a sessão continuava.

Responsabilização de juiz 
e promotor é excluída

DE rElATóriO AnTiCOrruPçãO

Por 69 votos a favor e 
nove contra, o plenário do 
Senado aprovou ontem, em 
segundo turno, a Proposta 
de Emenda à Constituição 
(PEC) da Reforma Política. O 
texto segue agora para aná-
lise da Câmara dos Deputa-
dos.

A PEC estabelece uma 

cláusula de barreira que 
divide os partidos políti-
cos em dois tipos: os com 
funcionamento parlamen-
tar e os com representação 
no Congresso Nacional. Os 
primeiros serão os que ob-
tiverem no mínimo 2% dos 
votos nas eleições gerais de 
2018 e 3% nas de 2022.

Senado aprova PEC 
da Reforma Política

José Alves
zavieira2@gmail.com

PArAlimPíADAS ESCOlArES brASilEirAS



Cantora Juliana Lima 
se apresenta hoje na 
Budega Arte Café 
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Filme “Euclydes: o 
peregrino das palavras” 
será lançado no IFPB
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Niskier escreve sobre 
o fim da Secretaria de 
Cultura do Rio de Janeiro 

MÚSICA CINEMA

FOTOS: Divulgação9
Nesta 

apresentação, a 
Sinfônica Jovem vai 
exibir  um programa 
formado apenas por 

composições que 
serão executadas 

pela primeira vez na 
Paraíba

Orquestra Sinfônica Jovem da Paraíba apresenta o oitavo 
concerto oficial hoje com abertura de ópera de Tchaikovsky

Inéditas na Paraíba

Composições de Tchai-
kovsky, Hummel, Glazu-
nov e Grieg estão no 
programa que a Orques-
tra Sinfônica Jovem da 
Paraíba vai executar 
no 8º Concerto Oficial 
da Temporada 2016, 

hoje, às 20h30, na Sala de Concertos 
Maestro José Siqueira, na Fundação 
Espaço Cultural da Paraíba (Funesc), 
em João Pessoa. O concerto terá re-
gência do maestro Luiz Carlos Durier 
e a participação do jovem violista 
Raul Victor Martins como solista. A 
entrada é franca.

Todas as músicas incluídas no 
programa desse concerto serão exe-
cutadas pela primeira vez na Paraíba. 
A apresentação será iniciada com a 
execução da “Abertura Voyevoda, Op. 
3”, ópera que está entre os trabalhos 
mais importantes do compositor 
russo Piotr I. Tchaikovsky (1840 – 
1893), que pelo vigor e criatividade 
de sua obra se transformou num 
dos mais populares e reconhecidos 
autores da música clássica de todos 
os tempos. 

O violista pernambucano Raul 
Victor Martins será o destaque da 
“Fantasia para Viola e Orquestra, 
Op. 94m”, de Johann N. Hummel 
(1778 – 1837), pianista e compositor 
austríaco, de origem eslovaca, que foi 
discípulo de Wolfgang Amadeus Mo-
zart e amigo de Beethoven.  Brilhante 
concertista, Hummel contribuiu 
para o desenvolvimento da técnica 
pianística.

Após o intervalo, os jovens 
músicos voltam ao palco da Sala de 
Concertos para apresentar “Finnish 
Sketches. Op. 88”, de Alexander 
Glazunov (1865 – 1936), professor 
de música e compositor russo, cujo 
trabalho teve influência de Weimar, 
Richard Wagner e Tchaikovsky. 
Encerrando o concerto, a OSJPB vai 
executar a “Suíte Sigurd Jorsalfar, Op. 
56”, de Edvard Grieg (1843 – 1907), o 
mais célebre compositor norueguês e 
um dos mais importantes do período 
romântico e do mundo. 

O solista
Raul Victor Martins é natural de 

Recife (PE). Iniciou seus estudos na 
viola em 2007, incentivado por Cussy 
de Almeida, aos 10 anos de idade, no 
Projeto Criança Cidadã (OCC). Come-
çou os estudos de iniciação musical 
com a professora Aline Lima. Em 
seguida, foi aluno da violista Nilzeth 
Galvão, da Filarmônica de Goiás e 

posteriormente com Savio Santoro 
(UFPE – Extensão), até os 18 anos de 
idade. Hoje, aos 20 anos, segue seus 
estudos como autodidata. 

Em 2008, apresentou-se junto 
a OCC sob a regência de Cussy de 
Almeida no programa do Faustão, na 
Costa do Sauipe e na TV Cultura. Com 
a mesma orquestra, em 2014, apre-
sentou-se no Vaticano, na presença 
do Papa Francisco, e em Portugal, 
para o primeiro-ministro daquele 
País. 

Em 2015, participou com a 
Orquestra Criança Cidadã da Turnê 
Brasil, dirigida pelo atual maestro 
Nilson Galvão. Participou de mas-
terclasses com violistas como Paul 
Cortese (Barcelona), Rafael Altino 
(Dinamarca), Michelle La Couse (Bos-
ton), Adrian Felizia (Argentina), Luiz 
Carlos Durier (Brasil) e com Gioria 
Schmidt. Já participou como violista 
convidado da Orquestra Sinfônica da 
Universidade Federal de Pernambuco 
(OSUFPE), Orquestra Sinfônica Jovem 
da Paraíba (OSJPB), além da OCC. 

Em 2014, foi premiado em 
seu primeiro concurso para jovens 
solistas na OCC e, em 2016, também 
como jovem solista, na OSJPB e OCC. 
Tem como objetivo aprimorar seus 
conhecimentos musicais na viola 
para correr o mundo desenvolvendo 
a carreira como solista.

O regente
Natural de João Pessoa (PB), 

Luiz Carlos Durier é o regente titular 
da Orquestra Sinfônica Jovem da 
Paraíba (OSJPB) há 17 anos. Seu 
trabalho direcionado para jovens 
músicos em formação tem reconhe-
cimento em todo o Brasil. As suas 
interpretações cativantes e criativas 
produzem sempre sucesso de público 
e crítica. Sob sua batuta já se tornou 
tradição a Jovem apresentar estreias 
mundiais com excelente qualidade 
técnica e artística. Em setembro de 
2013 foi nomeado diretor artístico e 
regente titular da Orquestra Sinfôni-
ca da Paraíba (OSPB).

Na Universidade Federal da 
Paraíba (UFPB), concluiu o Ensino 
Superior de música nos cursos de 
Licenciatura e Bacharelado. Desde 
que chegou à Escola Estadual de Mú-
sica Anthenor Navarro (EEMAN), em 
1991, lidera atividades de educação 
musical ensinando: Musicalização, 
Viola, Música de Câmara e Regência. 
Participou das XIX e XX Semana da 
Música da Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte (UFRN) como 

professor da classe de regência. Na 
Universidade Estadual da Paraíba 
(UEPB) está realizando o Curso de 
Especiação Em Fundamentos da 
Educação – Práticas Pedagógicas 
Interdisciplinares. 

Como regente convidado con-
duziu a Orquestra Sinfônica do Rio 
Grande do Norte, Orquestra Sinfônica 
do Estado de Sergipe, Orquestra Sin-
fônica da UFRN e Orquestra Criança 
Cidadã do Recife. Regeu a Orquestra 
de Cordas da 29ª e 30ª Oficina de 
Música de Curitiba. Na sua formação 
como regente foi aluno de Wolfgang 
Groth, Nelson Nuremberg e Guilher-
mo Scarabino. Desde 2005 estuda 
com o maestro Osvaldo Ferreira. 
Participou de Master Class com os 
maestros Kurt Masur e, recentemen-
te, com Dante Anzolini. Ainda teve 
como mestres o maestro José Siquei-
ra, José Alberto Kaplan, Iara Bernette, 
Violeta de Gainza, Guilhermo Campos 
e Horácio Schafer. No ano de 2012 
recebeu a Comenda de Honra ao 
Mérito, pelo brilhante desempenho 
profissional frente a OSPB.

Conduziu a OSPB na gravação ao 
vivo do CD da cantora Marinês e sua 
Gente, do DVD Sivuca e os Músicos 
Paraibanos. Tem acompanhado com 
frequência, artistas populares com 
a OSPB e OSJPB em grandes con-
certos populares, tais como: Ângela 
Rô Rô, Arnaldo Antunes, Tico Santa 
Cruz e Renato Rocha (Detonautas), 
Flávio José, Genival Lacerda, Alcione, 
Toninho Ferragutti, Geraldo Azevedo, 
Dominguinhos e Zélia Duncan, sem-
pre com grande sucesso de público e 
crítica. 

No dia 5 de agosto deste ano, 
Durier regeu as duas orquestras 
paraibanas no concerto com o cantor 
e compositor Zé Ramalho, come-
morativo aos 431 anos da cidade de 
João Pessoa. A apresentação lotou o 
Teatro Pedra do Reino, do Centro de 
Convenções de João Pessoa. 

n Concerto da Orquestra Sinfônica 
Jovem da Paraíba
n Regente: Luiz Carlos Durier
n Solista: Raul Victor Martins (viola)
n Dia: Hoje, 20h30
n Local: Sala de Concertos Maestro José Siqueira, 
no Espaço Cultural
n Ingresso: Entrada franca

Serviço

Luiz Carlos Durier 
é o regente 

oficial da OSPB 
Jovem



O Instituto Histórico e Geográ-
fico Paraibano está encerrando, hoje, 
um ciclo de palestras sobre poesia. 
Cada poeta escalado pelo IHGP falou 
sobre ele mesmo e seu fazer poético. 
Assim será também com o locutor 
que vos fala, digo, vos escreve. Os 
confrades do Instituto reconheceram 
uma patente de poeta no meu currí-
culo e querem que logo mais, às cinco 
em ponto da tarde, eu compareça à 
vetusta entidade para falar da minha 
poesia. Da qual adianto algumas pala-
vras a meu Douto Leitor.

Alguns poetas influenciaram 
minha vida. Vanildo Brito foi um 
deles, meu professor de Filosofia no 
velho Liceu Paraibano, 
e de boêmia na noite 
da terra. Com Vanildo 
aprendi a fazer sone-
tos. Alguns deles eram 
ingleses, outros parai-
banos. Eu disse que o 
autor de A Construção 
dos Mitos foi meu 
professor de Filosofia. 
Ensinou-me a verdade 
da vida, como diria 
Miltinho, cantor do 
nosso tempo. O Douto 
Leitor conhece? 

“Choro a verdade da vida / saben-
do que me enganei / ilusão, em tudo 
em te encontrei.” / Verdade da Vida era 
um samba canção que Miltinho canta-
va. O Douto Leitor pode achar impró-
pria sua citação aqui, mas verá que é 
pertinente quando acessar no YouTube 
o samba canção Miltinho, da autoria 
de C. Lacerda e de Raul Mascarenhas. 
Eu disse que Vanildo foi meu professor 
de vida e filosofia, por isso a citação de 
Verdade da Vida não é imprópria aqui. 
Confira no YouTube.

Você ainda pode se dar ao luxo 
de ouvir Verdade na Vida na voz de 
Ney Mato Grosso. Bom mesmo seria 
na Voz de Vanildo, pois ele cantava, 
para os íntimos. Era versátil. Ou na 
voz de Zezito Cabral: o maior cantor 
do mundo, segundo a opinião abali-
zada de Ednaldo do Egito, fundador 
do teatro do mesmo nome, na paia 
de Tambaú, frente poente. Eu fui 
dizer que Zezito foi o maior cantor 

Vivências 

 

Arquiteto - germanoromero@gmail.com

Nosso legendário 
arquiteto

Germano 
RomeroO fim da Secretaria de Cultura

Verdade da Vida

Crônica

Croniartigo

Quem ainda não conhece, merece saber 
quem foi Clodoaldo Gouveia. Capixaba, forma-
do no Rio de Janeiro, em engenharia e arquite-
tura, pela Escola Nacional de Belas Artes, que 
“imigrou”   à Paraíba para embelezar, sobretu-
do a sua capital.

Valorizou frequentemente o trabalho dos 
artistas plásticos, inserindo suas obras nos 
projetos. A exemplo do monumento a João 
Pessoa erguido no centro da Praça homônima, 
coroado com as esculturas do escultor italiano 
Humberto Cozzo. Outro exemplo são os vitrais 
do Liceu Paraibano, que dão uma bela expres-
são à forma cilíndrica de sua fachada, con-
trastando com as linhas do estilo cubista que 
caracteriza sua obra.

Serviu aos governos de João Pessoa e 
Argemiro Figueiredo. E foi daí que começou 
a maravilhar os paraibanos com o arrojo de 
suas construções. Com ele, a cidade começou 
a mudar de fisionomia arquitetônica. De sua 
prancha, saíram os projetos dignos de admira-
ção, pelo cunho de modernidade que impunha 
aos seus trabalhos.

A reforma do Palácio da Redenção, ao 
tempo do presidente João Pessoa, foi, em 
grande parte, trabalho seu. Daí partiu para a 
construção de modernos prédios, a exemplo do 
Pavilhão de Chá, de estilo japonês, Instituto de 
Educação (Liceu Paraibano), Palácio das Secre-
tarias, na Praça Aristides Lobo, Rádio Tabajara, 
na Rodrigues de Aquino, e sua, Estação Trans-
missora, na Av. D. Pedro II (infelizmente demo-
lidos), Secretaria das Finanças da Prefeitura 
(conhecido como “ferro de engomar”), Manicô-
mio Judiciário e outros.

Outro trabalho muito importante de Clo-
doaldo, por “coincidência”, meu avô materno, é 
o mausoléu do interventor Anthenor Navarro, 
no cemitério da Boa Sentença, onde se vê a 
imagem de um anjo derramando lágrimas pela 
morte do estadista, grande amigo das artes, 
principalmente a música.

Clodoaldo Gouveia foi homenageado com 
um nome de rua. Mas a Paraíba, sobretudo a 
capital paraibana, lhe deve muito pelo muito 
que ele fez. A audaciosa renovação de nossa 
paisagem arquitetônica foi, em grande parte, 
fruto da criatividade desse capixaba extrema-
mente talentoso. 

Uma merecida homenagem que bem lhe 
poderia ser prestada, pelo Governo do Estado 
ou pelo Município de João Pessoa, seria um 
busto no canteiro da Duarte da Silveira, olhan-
do para uma de suas grandes obras – O legen-
dário Liceu.

Otávio Sitônio Pinto - Escritor - sitoniopinto@gmail.com

 Genial a solução encontrada pelo governo do Rio 
de Janeiro para debelar a crise em que se meteu: lan-
çou um diabólico pacote em que taxa o funcionalismo, 
eleva tributos e extingue programas  sociais, tudo isso 
ao arrepio da Constituição e dos direitos fundamen-
tais  das pessoas  humanas.  Não pode dar certo!

No meio dessa trapalhada, cortou a existência da 
Secretaria de Estado de Cultura, juntando o seu acer-
vo à Secretaria de  Ciência e Tecnologia.  Não tem nada 
a ver uma coisa com a 
outra.  Podemos garantir 
que isso não representa 
nenhuma economia apre-
ciável,  com a autoridade 
de ter ocupado a Secreta-
ria de Estado de Educa-
ção e Cultura (79-83) e a 
Secretaria de Estado de 
Cultura (2006).  Saudades 
desses bons tempos.  

Trata-se de uma 
grande ingenuidade supor 
que isso vai passar incólu-
me pela Assembleia Legis-
lativa.  Se nem o Tribunal 
de Justiça admite essa 
possibilidade, como supor que se tenha encontrado 
solução para  a crise? Cortar 30% dos salários resolve 
o problema? Como disse um deputado, trata-se de um 
refinado pacote de maldades.

Isso tudo vai gerar uma economia de 13,3 
bilhões de reais, no próximo ano, mas o secretário 
de Fazenda declarou que 2017 será pior do que este 
ano, mesmo com todos os cortes programados (22 

medidas).  Durante 16 meses, todos os servidores e 
aposentados terão que pagar contribuição de 30% 
para a previdência.  Espera-se uma reação desco-
munal.

As ações de impacto devem acontecer a partir 
de abril próximo.  Não há dúvida que o governo está 
literalmente falido, mesmo mantendo as isenções 
fiscais das empresas, como se isso fosse suficiente 
para assegurar os planos de desenvolvimento.  Não 

há como imaginar mila-
gres.  Só na previdência 
estima-se chegar ao final 
do ano com um rombo 
de 12 bilhões de reais.  A 
queda na arrecadação do 
Estado, como aconteceu 
notadamente com os ro-
yalties do petróleo, levou 
a essa derrocada.  Cortar 
na carne dos servidores é 
o pior dos mundos.

Cada pacote é um  
susto!

Não é só a cultura que 
vai sofrer com o corte pro-
gramado.   Para o Estado 

que representa a capital cultural do País é um choque 
sem precedentes.  A que se deve somar a extinção 
de programas como Aluguel Social, Renda  Melhor e 
Renda Melhor Jovem, voltados para famílias de baixa 
renda.  É uma verdadeira catástrofe.  Se fosse possí-
vel voltar no tempo e evitar tantos gastos supérfluos 
no governo anterior, por exemplo, talvez nada disso 
estivesse acontecendo.
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da Geração 59 e Ednaldo corrigiu: “do 
mundo!” E foi.

Estou vendo que Vossa Excelên-
cia não sabe direito 
quem foi a Geração 
59. Há quem diga 
que fui um dos seus 
poetas, mas isso 
é um engano ledo 
e justificável. Pra 
começo de conversa 
a Geração não foi 
de 59, mas de 58, 
quando eu tinha 13 
anos – ano em que 
nasceu meu primei-
ro filho, Tarcísio. Fui 
precoce, Ina mais 

aina (sic). Tanto que nossos pais não 
deixaram a gente se casar. O resulta-
do é que fiz um casamento desastra-
do, mas isso já passou.

Fui um contemporâneo da G-59, 
como Platão foi de Sócrates: “agra-
deço aos deuses ter nascido homem 
e não mulher, livre e não escravo, 
grego e não bárbaro; mas agradeço, 
sobretudo, ter sido contemporâneo 
de Sócrates.”. O mesmo digo em rela-
ção a Vanildo Ribeiro de Lira Brito. 
Fui seu contemporâneo, e ele me no-
meou seu biógrafo, quando eu dizia 
as primeiras versões de seus poemas, 
corrigindo as formas recentes que 
o perfeccionismo do poeta produzia 
com o passar dos anos.

Fui contemporâneo da G-59 nas 
pessoas de Geraldo Medeiros – meu 
professor de Português no curso clás-
sico do Liceu, quando me expulsaram 
do Pio X. Não sabiam que estavam me 
promovendo a poeta. A Geração era 
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ampla, composta não só de poetas, 
mas ainda de cineastas (Linduarte 
Noronha, João Ramiro, Jurandy 
Moura), dramaturgos (Vanildo era 
um deles, vide A Rebelião dos Aban-
donados; vide Antônio Serafim). 
E de pintores! Ivan Freitas, Raul 
Córdula! Poetas eram todos, como 
Clemente Rosas, tantos que deram 
nome ao movimento. E os esque-
cidos injustamente, pelos quais 
me penitencio agora. Culpo minha 
memória branca.

Senhoras, Senhores, eu sou 
apenas um continuador de G-59. 
Essa a minha contribuição ao 
movimento artístico que agitou 
a Paraíba no fim da metade do 
século que não passou nem passa-
rá, e do qual dou testemunho com 
a credibilidade dos meus cabelos 
brancos e da minha voz encaneci-
da, dos meus passos lentos. Minha 
vida não passou em branco porque 
sou testemunha do processo da 
G-59, mas dela não fiz parte para 
tornar-me insuspeito. 

Portanto e por isso agradeço 
aos deuses – como Platão agradeceu 
sua contemporaneidade de Sócrates 
– agradeço  minha passagem pela 
Geração de Vanildo Brito, Jomar 
Souto, Zezito Cabral, Vladimir 
Carvalho, João Ramiro, Celso Amir 
Japiassu, José Bezerra, Tarcísio 
Meira César, Marcos Aprígio, Liana 
Mesquita – pois a G-59 não era clu-
be do Bolinha, era clube das letras e 
das musas.

Coluna publicada terça, quinta 
e sábado) 

Há quem diga 
que fui um dos 
seus poetas, 
mas isso é um 
engano ledo e 
justificável

Arnaldo Niskier da Academia Brasileira de Letras, da  Academia Brasileira de Educação  e  presidente  do  CIEE/RJ       

FOTOS: Divulgação



Roteiro

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

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

 

Em cartaz

Música

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

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

PROGRAMAÇÃO DE HOJE

Rádio Tabajara

Serviço

Mulher, negra, amante da arte, produ-
to e produtor de Cultura, cantora talentosa. 
Assim é Juliana Lima, cantora paraibana 
que se apresenta hoje, na Budega Arte 
Café, no Bancários. Com o show intitulado 
“Juliana Lima Ousa MPB”, a artista cantará 
sucessos da Música Popular Brasileira e 
de artistas paraibanos, como Chico César e 
Vital Farias, entre outros, ao mesmo tempo 
fará homenagem à semana da Consciência 
Negra. A apresentação começa às 19h30. 

O primeiro contato de Juliana Lima 
com a música foi ainda na infância, quando 
ouvia seu tio tocar. “Cantávamos juntos e 
esse hábito foi desenvolvendo em mim o 
gosto pela música. Continuei cantando em 
instituições religiosas, logo fui inserida a 
entidades culturais que me disponibiliza-
ram espaços e oportunidades para o seg-
mento musical. Hoje tenho várias parcerias 
musicais que me ajudam e principalmente 
acolhem os projetos”, conta Juliana, que já 
fez abertura para show de Jorge Vercillo em 
João Pessoa. 

Sobre o show desta noite, Juliana 
antecipa que o público pode esperar uma 
grande diversidade musical, incluindo a 
música paraibana. “Iremos levar um olhar 
para reflexão da Consciência Negra que 
foi comemorado no dia 20 de novembro 
e muita dança, diversão e participação”, 
avisa. Estarão acompanhando Juliana, Luiz 
Carlos (violão), Edson Aste (flauta), Ismael 
Antôny (cajon). “Eu acredito que a música 
tem o poder de unir as pessoas e este é 
meu grande objetivo para quinta-feira. Que 
pessoas compartilhem alegria, risos, com 
muita música. Nós vamos Budaguear, na 
Budega!”, convoca.

A artista já tem algumas composi-
ções próprias, mas ainda não as colocou 
no repertório porque fazem parte de 
outro projeto, só com canções autorais 
em parceria com compositor Luiz Carlos, 
que pretende lançar ano que vem. “Conti-
nuaremos produzindo até conseguirmos o 
material completo. Espero que logo, pois 
tenho desejo de ter algo meu, com certeza!”, 
afirma.

Aliás, sobre a música paraibana diz 
que temos grandes vozes que nos deixa-
ram legado louvável e outros jovens que 

Bendita musa!

Os poetas buscam musas para inspirar sua poesia, mo-
tivação para produzir sua arte. Os poetas clássicos as tinham 
como divindades que inspiravam em momentos fulcrais de 
narrativas. Mesmo que tenham sumido na longa noite escura na 
época Medieval, foram redescobertas na Renascença, ganharam 
espaço no período da arte Romântica, perpetuando-se em belos 
poemas no século passado.

Os poetas pré-clássicos gregos reverenciavam a Deusa da 
Montanha que os inspirava para gerar belos poemas. Depois 
de muitos séculos novas musas iluminam mentes orvalhando 
corações.

Trazem ímã no olhar e na boca sensualidade ao sorrir, 
bem-aventuradas, cheias de doçura e encanto infinito, reves-
tidas de beleza movem o coração do artista. Revigoram o viver 
poético, por isso comovem e impulsionam à criação da obra de 
arte.

Petrarca dedicou mais de trezentos e cinquenta poemas 
de amor a Laura de Noves, casada, mas que lhe enseja alegria 
indiscutível. Shakespeare produziu bonitos sonetos para Célia de 
Thomas Carew. Neruda deixou fixado em poemas seu amor por 
Matilde. Foi o amor integral de Dante por Beatrice, nome usado 
para esconder sua paixão por Beatrice Portinari, esposa de Simo-
ne dei Bardi, que o fez cantar famosos versos na Divina Comédia.

A sedutora Clódia foi responsável por inspirar Catulo a 
compor admiráveis poemas. Cervantes, pela boca de Dom Qui-
xote, ressaltou a formosura de Dulcinéia, que fez seu herói lutar 
contra moinhos de vento.

Poetas sempre tiveram suas mentes povoadas por mu-
lheres que aos seus olhos tinham algo inspirador. Sempre 
houve belos relacionamentos humanos, a exemplo de Sofia 
que há anos traz paz no olhar e alegria no sorriso. Vendo-a sem 
excessos de desejos corporais, mas com amizade construída 
lentamente, me alcança a exaltação da alma para uma festa 
espiritual.

Difícil encontrar poesia onde não tenha a presença de uma 
musa, mesmo sem aparecer o nome de forma visível. Encon-
trando-a, ao poeta infunde inspiração, traz-lhe contentamento, 
por vezes amada quando realmente o é.

A poesia tem redefinido minhas alegrias espirituais, o que 
me basta como recompensa, mas sempre buscando o belo ao 
redor de mim.

Essa musa ou essa amada, fruto da ternura, redirecionando 
as alegrias, rejuvenesce o labor poético. O poeta reverenciando 
aquela que o inspira, leva o leitor a experimentar os mesmos 
sentimentos.

O poeta Camões escreveu as mais apreciáveis composições 
da língua portuguesa alimentado por muitas delas, sendo uma das 
mais famosas a Infanta D. Maria, a mais bela, rica e culta de Lisboa, 
como também Calíope foi inspiradora do autor de Os Lusíadas. 
Paul Éluard e Drummond tiveram seus arquétipos femininos.

Ao poeta cabe abrir-se para acolher essa inspiração vinda 
da musa que somente ele encontrou, sente e expressa. Em 
qualquer situação se lhe seja presente, para o poeta é símbolo 
de graça majestosa.

Musa! Completai nossa vida.
 

José Nunes
Jornalista

Linaldo Guedes
linaldo.guedes@gmail.com

Poesia em destaque
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Cantora Juliana Lima faz show de 
MPB hoje na Budega Arte Café 

 

Escritor Tarcísio Fagundes lança 
livro intitulado Caminhos do Coração

Lançando mais um livro, o escritor Tarcísio Fagun-
des volta a mesa de autógrafos para apresentar ao 
público da capital seu novo trabalho intitulado “Ca-
minhos do Coração”. O lançamento está marcado para 
acontecer amanhã, na sala Vladimir Carvalho da Usina 
Cultural Energisa. O livro possui 120 poesias, que 
falam de amor, paixão, sentimento, inspiração, home-
nagens e fé em Deus. Os interessados em conferir o 
trabalho do escritor podem comparecer ao local que 
possui entrada franca. 

Evento

FOTOS: Divulgação

Na infância, a artista desenvolveu o seu gosto pela música e não parou mais de cantar

estão entrando na cena musical e que 
estão ganhando o seu espaço. “Estamos 
recebendo todo tempo novos intérpretes, 
novas composições, novas peças musi-
cais, projetos que se destacam por suas 
particularidades. Acredito que o Nordeste 
está sendo visto. A música paraibana se 
destaca muito por sua singularidade, ela 
tem uma marca muito forte, vozes diversi-
ficadas”, comenta.

Juliana Lima diz gostar muito da 
música brasileira. Começando pelo gêne-
ro feminino, sua maior inspiração é Elis 
Regina, “uma artista ímpar e singular, que 
traz em suas músicas ousadia e reflexão, 
que acho importante para música”. Cita, 
também, entre suas referências, Maria 
Bethânia, Gal Costa, Cátia de França. No 
gênero masculino, é fã das letras de Tim 
Maia e sua potência vocal, assim como Re-
nato Russo, Caetano Veloso, Gilberto Gil. 
“E acho muito difícil listar as referências 
quando se têm várias artistas que a todo 
momento contribuem para meu cresci-
mento musical. Mas eles contemplam-me 

muito bem”, acrescenta.
A música preferida de Juliana Lima é 

“Como nossos pais”, de Belchior, na inter-
pretação de Elis Regina. E explica porque: 
“A primeira vez que ouvi essa música, 
eu me emocionei muito, foi algo singelo, 
porém muito marcante, que me fez refletir 
sobre as nuances da vida, do ser e estar no 
mundo. Tem um trecho que diz: ‘Viver é 
melhor do que sonhar, eu sei que o amor é 
uma coisa boa’, e essa vivência, a paixão de 
demonstrar as experiências de vida que a 
música traduz que me chama atenção. E a 
Elis cantando é outro presente, ela é inten-
sa e traz uma verdade indescritível na voz”.

A GAROTA DO TREM (EUA 2016). Gênero: Sus-
pense. Duração: 116 min. Classificação: 14 
anos. Direção: Tate Taylor. Com Emily Blunt, 
Rebecca Ferguson, Haley Bennett. Sinopse: 
Rachel sofre pelo seu divórcio recente. Todas 
as manhãs ela viaja de trem de Ashbury a 
Londres, fantasiando sobre a vida, mas certo 
dia ela testemunha uma cena chocante e 
mais tarde descobre que a mulher está de-
saparecida. CinEspaço2: 19h30, 21h45 (LEG). 
CinEspaço4: 14h30, 19h10 (LEG). Manaíra1: 
19h30, 22h10 (LEG).   

SHAOLIN DO SERTÃO (BRA 2016). Gênero: Comé-
dia. Duração: 101 min. Classificação: 12 anos. 
Direção: Halder Gomes. Com Edmilson Filho, 
Fábio Goulart, Bruna Hamú. Sinopse: Durante a 
década de 80, lutadores de vale-tudo passam 
por dificuldades. A fim de manter a paixão pela 
luta, eles desafiam os valentões no interior 
do Ceará. Manaíra7: 14h40, 17h10. Manaíra8: 
13h40, 16h, 18h20, 20h45. Mangabeira3: 
14h30, 17h, 19h45,  22h15. Tambiá4: 14h20, 
16h25, 18h30, 20h35. 

INFERNO (EUA 2016). Gênero: Suspense. 
Duração: 117 min. Classificação: 12 anos. 

Direção: Ron Howard. Com Tom Hanks, Felicity 
Jones, Ben Foster. Sinopse: O professor de 
simbologia, Robert Langdon, visita a Itália e 
se envolve em mais uma aventura envolven-
do símbolos ocultos e corporações secretas. 
Manaíra6: 22h20 (LEG).  Manaíra7: 21h40 
(LEG). Mangabeira4: 21h25 (DUB). Tambiá1: 
16h25, 18h40, 20h55 (DUB). 

O LAR DAS CRIANÇAS PECULIARES (EUA 2016). 
Gênero: Aventura/Fantasia. Duração: 127 min. 
Classificação: 12 anos. Direção: Tim Burton. 
Com Eva Green, Asa Butterfield, Samuel L. 
Jackson. Sinopse: Após uma tragédia familiar, 
Jake vai parar em uma ilha isolada no País de 
Gales buscando informações sobre o passado 
de seu avô. Tambiá3: 14h (DUB).

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

acaba se tornando violência dentro de casa. 
Cine Bangüê: 16h, 17h30, 18h, 20h30. 

CINE BANGÜÊ: O MESTRE E O DIVINO ( BRA 2016). 
Gênero: Documentário. Duração: 85 min. 
Direção: Tiago Campos. Sinopse: Dois cineas-
tas retratam a vida na aldeia e na missão de 
Sangradouro, Mato Grosso: Adalbert Heide, um 
excêntrico missionário alemão, que, logo após 
o contato com os índios, em 1957, começa a 
filmar com sua câmera Super-8, e Divino Tse-
rewahú, jovem cineasta Xavante, que produz 
filmes para a televisão e festivais de cinema 
desde os anos 90.  Cine Bangüê: 16h, 17h30, 
18h30, 20h30.

CINEMA DE ARTE - AS CONFISSÕES (FRA 2016). 
Gênero: Drama. Duração: 108 min. Classifica-
ção: 14 anos. Direção: Andò/Angelo Pasquini. 
Com Toni Servillo, Daniel Auteuil, Pierfrancesco 
Favino, Connie Nielsen e Moritz Bleibtreu. 
Sinopse: Alemanha, costa báltica. Integran-
tes do G8 reúnem-se para adotar um plano 
secreto que afetará gravemente a economia 
de outros países. Inicia-se então um embate 
em clima de medo e dúvida. Manaíra1: 14h, 
19h30 (LEG). 

n Show: Juliana Lima Ousa MPB
n Local: A Budega Arte Café (Rua Arthur Américo 
Cantalice, 197, Bancários)
n Horário: 19h30 (Hoje)
n Entrada: Grátis

Serviço
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Documentário de Cláudio Brito e João Carlos Beltrão faz o registro 
poético-visual do percurso do autor de “Os Sertões”, em Canudos

12 FOTOS: Manuel Dantas Vilar

Nos passos de Euclydes

O Sertão de Canudos com 
os seus símbolos, 
monumensto históricos e 
religiosidade é retratado 
na produção audiovisual

William Costa
wpcosta.2007@gmail.com

Ficha técnica

“E se não fosse Euclydes? E se não 
tivesse Os Sertões?”

As indagações acima são do 
professor Luiz Paulo Neiva, e 
foram feitas durante entre-
vista para o documentário 
“Euclydes: o peregrino das 
palavras”, produzido por 
Cláudio Brito e João Carlos 
Beltrão, com roteiro e direção 

do primeiro, e câmera e fotografia do segun-
do. Sintetizam a importância de Euclydes 
da Cunha e de sua obra-prima, “Os Sertões”, 
para a descoberta do Brasil profundo e ver-
dadeiro, pelos próprios brasileiros.

“Euclydes: o peregrino das palavras” 
será exibido hoje, às 16h, no Auditório José 
Marques do Instituto Federal da Paraíba 
(IFPB), Campus João Pessoa, no bairro de 
Jaguaribe. A projeção faz parte das home-
nagens ao centenário de nascimento de 
Euclydes da Cunha (1866-1909), dentro 
da programação da XI Semana de Ciência e 
Tecnologia do IFPB. A sessão é uma pro-
moção conjuntada Academia Paraibana de 
Letras (APL) e a Reitoria do IFPB.

Cláudio e João Carlos acertaram a mão, 
nesse documentário, que teve origem no 
desejo do diretor e do pintor Manuel Dantas 
Suassuna, de prestar uma homenagem a 
Euclydes, no ano em que se comemora o 
sesquicentenário de nascimento do autor de 
“Os Sertões”. “Tanto é que chegamos a Canu-
dos, na Bahia, no dia 20 de janeiro deste ano, 
justamente no dia do aniversário do escri-
tor”, disse Cláudio, em entrevista a A União.

Segundo o diretor, a ideia inicial era 
percorrer os caminhos de Euclydes em Ca-
nudos. Para isso, a equipe levou o mapa que 

traça os percursos do escritor, na região, 
desenhado principalmente com base em 
“Os Sertões”. “Depois, pensamos em visitar 
a casa onde Euclydes escreveu boa parte 
do livro, em São José do Rio Pardo (SP), no 
período em que supervisionou a constru-
ção da nova ponte sobre o Rio Pardo, entre 
1898 e 1901”, acrescenta.

A viagem a São José do Rio Pardo não 
foi concretizada porque a crise econô-
mica atingiu, em cheio, também o IFPB, 
que, desse modo, não pôde disponibilizar 
mais recursos para o projeto. “Uma verba 
do Governo Federal ainda não havia sido 
destinada ao Instituto; como não podíamos 
esperar, pois queríamos lançar o documen-
tário neste ano, tive de repensar o projeto, 
criar um novo formato”, justifica o diretor.

Há males que vêm para o bem. “Eu-
clydes: o peregrino das palavras”, apesar 
de concebido com poucos recursos finan-
ceiros, e realizado em apenas 11 meses, é 
talvez o mais bem acabado projeto cine-
matográfico de Cláudio e João Carlos. Os 
cenários remanescentes aos observados 
“in loco” por Euclydes estão perfeitamente 
concatenados com as imagens atuais de 
cidades como Recife e João Pessoa, e dos 
escritores e professores entrevistados.

Tem-se a oportunidade de conhecer as 
belezas naturais e o patrimônio artístico e 
histórico sediado na região polarizada pelo 
antigo Arraial de Canudos, rebatizado Belo 
Monte por Antônio Conselheiro: Monte Santo, 
Memorial Antônio Conselheiro, Santuário de 
Santa Cruz, Capela do Cruzeiro, Açude Coco-
robó, Alto da Favela, Ruínas do Primeiro Ce-
mitério, os Rios São Francisco e Vaza-Barris, 
pejados de poesia e memórias do absurdo.  

O documentário segue a divisão qua-
ternária homônima de uma exposição de 
Dantas Suassuna – “O Silêncio, O Caos, O 
Labirinto e O Altar”. É ilustrado com fotos 

históricas e desenhos. Traz citações de 
Agripino Grieco, Ariano Suassuna, Euclydes 
da Cunha, Jorge Luís Borges e Guimarães 
Rosa. E depoimentos de Carlos Newton 
Júnior, Braulio Tavares, Hildeberto Barbosa 
Filho, Luiz Paulo Neiva, Eduardo Datahy 
Bezerra e Raimundo Carrero.

Cláudio argumenta que a exposição 
de Dantas, em síntese, trata da jornada de 
um artista da linguagem pictórica, com 
suas influências, seus sonhos, seu processo 
criativo, os caminhos que busca dentro da 
linguagem e os resultados encontrados. 
“Pensamos, então, que todo esse processo 
poderia ser aplicado também a Euclydes, 
um artista da linguagem literária, um in-
ventor de novas expressões literárias, com 
um estilo único e inovador”, completa.

Ao som de Bach e Villa-Lobos, entre 
outros compositores, Cláudio e João Carlos 
registram não só belas imagens, poéticas 
inclusive, mas, acima de tudo, criam pode-
rosas metáforas visuais do Brasil. Ermos 
e espólios de Canudos derrotado (a “Troia 
de taipa”) contrastam com os portentosos 
palácios da República vitoriosa, sobre cujas 
calçadas pedem esmolas fantasmas reen-
carnados da guerra entre dois Brasis em 
tudo opostos, e tão antigos quanto atuais.

“Diálogo” entre projetos
“Euclydes da Cunha: o peregrino das 

palavras” é, de certa forma, extensão de 
outro projeto audiovisual de Cláudio Brito 
e João Carlos: “Pelo Caminho Sagrado”, 
que traz uma reflexão sobre o peregrino 
Antônio Conselheiro que, segundo o diretor, 
não está restrita ao episódio da Guerra de 
Canudos. Nele, Manuel Dantas Suassuna 
e o fotógrafo Geyson Magno cumprem um 
extenso percurso que vai de Quixeramobim 
a Belo Monte (Arraial de Canudos).

Sob as lentes da câmera de João Carlos, 

e seguindo o roteiro e a direção traçados 
por Cláudio, Dantas e Geyson visitam 
obras construídas pelo Conselheiro e seus 
seguidores – igrejas, cemitérios, açudes etc. 
“O objetivo – prossegue o diretor - é focar a 
construção, em vez da destruição, causada 
pela Guerra de Canudos, revelando o espíri-
to agregador e a inteligência social que um 
sonho coletivo pode cultivar, por meio do 
trabalho solidário”. 

Cláudio observa, no diálogo entre os 
dois projetos, que o caminho percorrido por 
Conselheiro foi primeiramente registrado 
em “Os Sertões”, e depois aprofundado por 
outros pesquisadores, como José Calasans e 
Ataliba Nogueira. “O projeto sobre o Con-
selheiro tem como foco o Brasil, com os 
problemas que temos e as soluções que que-
remos a partir dos sonhos que depositamos 
em nossas ações cotidianas”, salienta.

Para o diretor, Euclydes, como pen-
sador e intérprete do Brasil, tinha como 
preocupação os problemas refletidos nas 
injustiças sociais. “O segundo aspecto do 
diálogo entre ‘Euclydes’ e ‘Pelo Caminho 
Sagrado’ seria o fato deles terem como 
foco principal o Brasil e o povo brasileiro, 
em suas dimensões talvez mais humanas 
e contraditórias: a miséria e a grandeza, 
o sagrado e o profano, a vida e a arte, o indi-
vidualismo e o espírito solidário”, completa.

n Título: Euclydes: o peregrino das palavras
n Argumento: Cláudio Brito, Manuel Dantas Suassuna
n Roteiro e direção: Cláudio Brito
n Direção de fotografia e câmera: João Carlos Beltrão
n Produção: Cláudio Brito e João Carlos Beltrão
n Edição: Thiago Andrade
n Duração: 100 minutos
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O líder do governo é 
acusado de envolvimento
em fraudes no Carf

STF abre inquérito contra Jucá
oPEração zElotEs

O Supremo Tribunal 
Federal autorizou a aber-
tura de dois inquéritos na 
Operação Zelotes para apu-
rar o envolvimento do líder 
do governo no Congresso, 
Romero Jucá (PMDB-RR), e 
outros três parlamentares 
em fraudes no Conselho 
Administrativo de Recur-
sos Fiscais (Carf ) - tribunal 
de recursos da Receita. O 
processo tramita em segre-
do de Justiça e tem como 
relator o ministro Ricardo 
Lewandowski.

 Jucá é alvo de um in-
quérito 4347 no STF junto 
com os deputados federais 
Jorge Côrte Real (PTB-PR) 
e Alfredo Kaefer (PSL-PR). 
O senador José Pimentel 
(PT-CE) passa a ser inves-
tigado no inquérito 4346. 
Ambos os inquéritos foram 
recebidos ontem pelo STF 
e estão sob a relatoria de 
Lewandoski.

As investigações sobre 
os quatro parlamentares 

Breno Pires e 
Rafael Moraes 
Da Agência Estado

será para apurar se come-
teram os crimes de corrup-
ção passiva e prevaricação, 
em beneficiamento de em-
presas no âmbito do Carf. A 
suspeita é de que os parla-
mentares trabalharam para 
alterar medida provisória 
em troca de benefícios.

Jucá já respondia a um 
outro inquérito na Ope-
ração Zelotes e, ao todo, 
passa a ser alvo de oito 
inquéritos no Supremo, 
incluindo a Operação Lava 
Jato e investigações sobre 
Belo Monte.

Defesa
O senador Romero Jucá 

negou que tenha recebido 
vantagens para beneficiar 
empresas no âmbito do 
Carf.

“O senador Romero 
Jucá nega que tenha recebi-
do recursos para beneficiar 
empresas por meio de me-
didas provisórias. Em rela-
ção a uma acusação espe-
cífica, o senador anunciou 
em plenário o veto a uma 
emenda que supostamente 
teria sido comprada. Em 
outra, o próprio acusador 
do senador já desmentiu a 
informação e disse que não 
pagou nenhum valor ao se-
nador”.

A defesa do deputa-
do Alfredo Kaefer também 
negou irregularidades O 
deputado Jorge Côrte Real 
está em viagem e não foi 

localizado. O senador José 
Pimentel também negou 
qualquer irregularidade e 
afirmou que não foi comu-
nicado do inquérito. “Não 

fui notificado sobre os fatos 
que embasaram a decisão 
do ministro Lewandowski. 
O que posso dizer, mesmo 
sem saber do seu conteú-

do, é que nunca pratiquei 
ato ilegal, nem recebi qual-
quer vantagem indevida no 
exercício da atividade par-
lamentar.” 

O senador Romero Jucá é acusado de  corrupção passiva e prevaricação, em beneficiamento de empresas no âmbito do Carf

Da agência Estado

Por dois votos a 
um, a 8ª Turma do Tri-
bunal Regional Fede-
ral da 4ª Região (TRF4) 
aumentou a pena do 
ex-presidente da OAS 
Léo Pinheiro em sete 
anos por corrupção ati-
va, lavagem de dinhei-
ro e organização crimi-
nosa no esquema de 
propinas instalado na 
Petrobras entre 2004 
e 2014. Atualmente o 
executivo já está preso, 

desde setembro, em 
regime preventivo, por 
decisão do juiz federal 
Sérgio Moro.

Com a decisão, ele 
e outros executivos da 
OAS são os primeiros 
empreiteiros condena-
dos em segunda instân-
cia na Lava Jato. Como 
a votação ficou em 2 a 
1 ainda cabem embar-
gos infringentes - ques-
tionamentos quanto ao 
teor do acórdão da Cor-
te - à Seção do Tribunal 
Regional Federal.

Léo Pinheiro pega 
23 anos de prisão

aUMENto DE PENa

andré richter
Da Agência Brasil  

Executivos da emprei-
teira Odebrecht, investiga-
da na Operação Lava Jato, 
começaram a assinar hoje 
(23) acordos de delação 
premiada com a força-ta-
refa de procuradores que 
investiga desvios na Petro-
bras. Os termos dos acor-
dos estão sob sigilo e os 
detalhes não serão divul-
gados.

Um dos depoimentos 
mais esperado pelos procu-
radores é o do ex-presiden-
te da empreiteira Marcelo 
Odebrecht, condenado pelo 
juiz federal Sérgio Moro a 19 

anos e quatro meses de pri-
são por crimes de corrupção 
passiva, associação crimino-
sa e lavagem de dinheiro na 
Lava Jato.

A expectativa é que os 
depoimentos, nos quais os 
funcionários devem relatar 
repasses de propina para 
políticos, sejam enviados 
no começo do ano que vem 
para o Supremo Tribunal 
Federal (STF), ao qual ca-
berá a homologação das 
oitivas.

Em março, a Opera-
ção Xepa, uma das fases da 
Lava Jato, teve a Odebrecht 
como principal alvo e pren-
deu diretores e executivos 
da companhia.

Executivos assinam 
acordos de delação 

lava jato

andré richter 
Da Agência Brasil 

O ministro do Supremo 
Tribunal Federal (STF) Gil-
mar Mendes autorizou on-
tem a prorrogação do prazo 
das investigações da Polícia 
Federal sobre o senador 
Aécio Neves (PSDB-MG). 
No inquérito que tramita 
na Corte, o parlamentar foi 
acusado pelo ex-senador 
Delcídio do Amaral de ten-

tar interferir nos trabalhos 
da extinta Comissão Parla-
mentar Mista de Inquérito 
(CPMI) dos Correios, criada 
em 2005 para investigar as 
denúncias do mensalão.

No despacho, Gilmar 
Mendes afirmou que “hou-
ve atraso no desenvolvi-
mento das investigações”, 
porque três testemunhas 
que estavam previstas para 
prestar depoimentos ainda 
não foram ouvidas. Mendes 

também determinou que a 
Polícia Federal e a Procu-
radoria-Geral da República 
(PGR) cumpram os prazos 
da investigação.

“Ficam a autoridade 
policial e o Ministério Pu-
blico Federal instados a 
observar os prazos de tra-
mitação nesta e em todas as 
investigações supervisiona-
das por este relator”, deci-
diu o ministro.

As investigações são 

baseadas em um dos de-
poimentos do ex-senador 
Delcídio do Amaral, em co-
laboração com a Justiça. De 
acordo com Delcídio, em 
2005, durante os trabalhos 
da CPMI dos Correios, o se-
nador Aécio Neves, então 
governador de Minas Ge-
rais, “enviou emissários” 
para barrar quebras de si-
gilo de pessoas e empresas 
investigadas, entre elas o 
Banco Rural.

alex rodrigues
Da Agência Brasil 

O plenário do Tribunal 
de Contas da União aprovou 
ontem a legalidade do Banco 
Nacional de Desenvolvimen-
to Econômico e Social (BN-
DES) antecipar a devolução 
de R$ 100 bilhões ao Tesou-
ro Nacional. O Governo Fe-
deral planeja usar a quantia 
para reduzir a dívida públi-
ca e amortizar despesas com 
diferenças nas taxas de juros 
públicos e privados.

O pagamento antecipa-
do dos empréstimos conce-
didos ao BNDES nos últimos 
anos dever ser feito em duas 
parcelas: R$ 40 bilhões ain-
da este ano e R$ 60 bilhões 
até 2018. “O Governo Fede-

ral deve ter muita prudên-
cia no uso desses recursos”, 
disse o ministro Augusto 
Nardes.

Há poucos dias, o mi-
nistro-chefe da Casa Civil, 
Eliseu Padilha, declarou que 
os R$ 100 bilhões que o Te-
souro Nacional esperava 
receber do BNDES também 
seriam usados para ajudar 
os estados em dificulda-
des financeiras a ajustar 
suas contas. Em maio deste 
ano, o ministro da Fazenda, 
Henrique Meirelles, já tinha 
defendido a proposta, ga-
rantindo que o BNDES tem 
caixa suficiente para fazer 
as devoluções e cumprir a 
programação de concessão 
de financiamentos dos pró-
ximos dois anos.

Favorável
No final de outubro, 

quando o ministro Vital do 
Rêgo pediu vista do proces-
so, outros cinco ministros do 
TCU já tinham votado a favor 
da operação. Hoje, Rêgo se 
manifestou favorável à ope-
ração, acompanhando o rela-
tório do ministro Raimundo 
Carreiro.

Em seu voto, Vital do 
Rêgo reiterou a importância 
dos R$ 100 bi para os cofres 
federais em meio à atual crise 
econômica. Para o ministro, o 
uso dos recursos para abati-
mento da dívida pública não 
fere a Lei de Responsabilida-
de Fiscal e prejudicial seria 
manter o montante ocioso.

Durante o debate, alguns 
ministros, como Vital do Rêgo, 

criticaram a emissão de títulos 
públicos pelo Governo Fede-
ral com o objetivo de captar 
recursos no mercado e mani-
festaram preocupação com a 
questão da participação nos 
lucros distribuída por bancos 
públicos. “Toda a estrutura 
do banco está se beneficiando 
de uma contabilidade criati-
va”, disse o ministro Walton 
Alencar Rodrigues.

Gilmar Mendes prorroga prazo 
para investigação de Aécio Neves

TCU autoriza BNDES a antecipar 
devolução de R$ 100 bi ao Tesouro

INtErFErÊNCIa EM CPI

DECIsão Do PlENárIo

O governo 
planeja usar os 
recursos para 
reduzir a dívida
pública

Foto: José Cruz/Agência Brasil
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Habeas Mentem
A tese orteguiana da “rebelião das massas” como sen-

do o empoderamento do homem medíocre, o homem sem 
passado histórico que ignora o valor da cultura e que tem 
na sua ignorância uma virtude política, atualizada para os 
nossos dias, coloca uma questão premente: é possível a 
democracia sem uma esfera pública autônoma? Ou ainda, 
é possível se falar em liberdade individual sem autonomia 
cognoscitiva?!

O conceito de esfera pública, magistralmente enfrentado 
por Hannah Arendt em “A condição humana”, nos remete a 
Aristóteles e a sua noção de zoon politikon. O homem é o ani-
mal político por excelência pois sua humanização só se dá pela 
via compulsória da polis. A humanidade não é possível fora da 
polis (Estado). Em outras palavras, fora da esfera pública só 
existem as feras (a natureza) e os deuses. A humanidade só se 
faz possível na medida em que o homem se inscreve na esfera 
pública, a esfera dos interesses comuns, pela via da “ação” e do 
“discurso”. Ao afirmar que o homem só se inscreve na esfera 
pública pela ação e pelo discurso, Arendt coloca em primeiro 
plano os elementos fenomênicos que compõem a esfera públi-
ca, o espaço da humanização: o poder e a linguagem (logos). É 
pela ação discursiva que os homens transformam “o estado de 
natureza”. A esfera pública é o espaço onde a ação e o discur-
so se renovam em torno da categoria central da “natalidade”, a 
categoria política nuclear. Não basta que os homens se inscre-
vam na esfera pública pela ação e pelo discurso se ela não for 
renovada a cada geração. A linguagem e a ação que estruturam 
a esfera pública são vicárias, cambiantes e se transmitem ao 
longo das gerações. Daí a centralidade política da natalidade, a 
esfera pública se renova, oxigena-se com a chegada das novas 
gerações, sem contudo romper com sua memória. Se o poder 
é em sua essência “biopolítico” como descreveu Arendt, pois 
tem na natalidade sua categoria vital, Gadamer com sua filo-
sofia hermenêutica nos ensina que a linguagem é memória e 
historicidade, aí, talvez, resida o acerto da tese orteguiana da 
“rebelião das massas”. O que Ortega y Gasset aponta é para o 
perigo do exercício do poder desvinculado do comprometi-
mento histórico. Em sua teoria elitista do poder reside uma 
advertência, a de que não podemos ignorar que a linguagem é 
portadora de memória e dotada de historicidade e ao se rom-
per com isso, paga-se um preço.

O significado da “rebelião das massas” dos nossos dias, 
do chavismo à eleição de Donald Trump, reside na perda de 
substância do espaço público. Um espaço que perdeu sua 
vitalidade política e cujo substrato histórico da linguagem 
foi esquecido ou é completamente ignorado. A “rebelião das 
massas” é a face mais agressiva da “civilização do espetá-
culo”. O espaço público já não é mais o espaço exclusivo da 
humanização regido pelo interesse comum, mas sim o es-
paço da espetacularização. A natalidade já não é a categoria 
política central, mas a virtualidade. A biopolítica que histo-
ricamente caracterizou a esfera pública foi substituída pela 
virtualidade. O que importa é viralizar nas redes sociais, o 
espaço público agora é virtual e multimídia. A espetaculari-
zação é a unidade agregadora, não o interesse público.

Nesse particular podemos pensar que sociedades com 
esferas públicas regidas pela virtualidade e espetaculariza-
ção têm vitalidade democrática?! Ou ainda, que os invidí-
duos desgarrados de sua memória histórica e que ignoram 
o valor da cultura, gozam de liberdade individual?!

Danilo Zolo- em Rumo ao ocaso global? Os direitos huma-
nos, o medo e a guerra- nos traz lúcidas ponderações sobre as 
ameaças contra a democracia em uma sociedade onde a esfera 
pública não é autônoma, mas dependente da economia. Onde 
as estratégias de comunicação de massa induzem e manipu-
lam a oponião pública, subtraindo ou mitigando a liberdade 
individual. Não é possível se falar em democracia e liberdade 
sem autonomia cognoscitiva, sem que os indivíduos estejam 
educados para processar criticamente o conteúdo informativo 
e simbólico que sobre eles recaem todos os dias, seja através 
das mídias tradicionais como rádio, jornal e televisão, mí-
dias monopolizantes e verticalizadas; seja através das novas 
mídias, como as redes sociais, fragmentadas e horizontaliza-
das. Na linha de Danilo Zolo, da necessidade de um “Habeas 
mentem”, direito de autonomia cognoscitiva, também aponta 
Umberto Eco, ao vaticinar que os jornais tradicionais por não 
mais poderem concorrer com a velocidade com que a infor-
mação trafega pelas novas mídias, devem, para sobreviver, 
exercer uma nova função, não mais de informar, mas o de fazer 
o controle crítico do fluxo alucinante das informações e con-
teúdo simbólico que trafegam nas novas mídias. Aos jornais, 
tiro a licença para cruzar as duas leituras de Zolo e Eco, caberia 
o papel da construção ou instrumentalização de um habeas 
mentem, a autonomia cognoscitiva sem a qual a democracia é 
fictícia, a liberdade uma mera encenação virtual.

Talvez assim, pela via da autonomia cognoscitiva (ha-
beas mentem), o espaço público recupere sua substância 
vital, voltando a ser o espaço por excelência da construção 
da humanidade e da liberdade, superando o ocaso provo-
cado pela rebelião das massas, na alegoria da pérfida civi-
lização do espetáculo.

Tribunal de Contas da União vê má 
gestão e rombo bilionário no Fies
Ministros determinaram 
audiências dos ex-ministros 
da Educação para explicações

O Tribunal de Contas 
da União (TCU) apontou má 
gestão e rombo bilionário 
no Fies, programa de finan-
ciamento de mensalidades 
em cursos superiores. Em 
decisão tomada em plená-
rio ontem, os ministros de-
terminaram audiências dos 
ex-ministros da Educação 
Fernando Haddad (PT), atual 
prefeito de São Paulo, Aloizio 
Mercadante e José Henrique 
Paim Fernandes para explicar 
inúmeras irregularidades. 

A relatora do processo, 
ministra Ana Arraes, desta-
cou em seu voto que o pro-
grama foi desvirtuado, com 
a concessão indiscriminada 
de crédito sem análise pré-
via das condições sociais 
dos estudantes beneficia-
dos. “Não posso deixar de 
destacar minha indignação 
com o descalabro na gestão 
do Fies”, afirmou.

Fies
O Fundo de Financia-

mento Estudantil do Ensino 
Superior (FIES) foi criado em 
1999 pelo Ministério da Edu-
cação (MEC) com o objetivo 
de financiar as mensalidades 
de cursos de graduação para 
estudantes que estejam re-
gularmente matriculados em 
instituições privadas de Edu-
cação Superior. A proposta é 
beneficiar, prioritariamente, 
estudantes de baixa renda.

Para se inscrever no pro-
grama os interessados preci-
sam estar matriculados em 
uma instituição de Ensino Su-
perior particular cadastrada 
no programa e com conceito 
positivo na avaliação do MEC. 
Além disso, o estudante deve 
informar e comprovar a ren-
da per capita do grupo fami-
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A proposta do Fies é beneficiar, prioritariamente, estudantes de baixa renda de todo o País

liar, que não pode exceder o 
valor referente a 2,5 salários-
mínimos.

Os estudantes que plei-
tearem o financiamento pre-
cisam ter alcançado média 
superior a 450 pontos no Exa-
me Nacional do Ensino Médio 
(Enem), sem ter zerado a re-
dação, considerando as edi-
ções a partir de 2010. 

A partir de 2016, todos 
os interessados em concor-
rer ao Fies devem ter feito o 
Enem. Até mesmo professo-
res de escolas públicas e pes-
soas que terminaram o Ensi-
no Médio antes de 2010, que 
até 2015 eram dispensados 
do exame.

Oferta de vagas
O número de vagas para 

cada região será com base em 
três critérios: o Coeficiente 
de Demanda por Educação 
Superior (CDES), Coeficiente 
de Demanda por Financia-
mento Estudantil (CDFE) e 
o Índice de Desenvolvimento 
Humano Municipal (IDH-M) 
da microrregião. O CDES re-
presenta 70%, o CDFE 30% 
e o IDH-M funciona como um 

peso para o cálculo.
A liberação de financia-

mento também depende do 
conceito que o curso tem no 
Sistema Nacional de Avalia-
ção da Educação Superior 
(Sinaes), que tem por base o 
Exame Nacional de Desempe-
nho dos Estudantes (Enade). 
As graduações com conceito 5 
(máximo) representam 35% 
dos financiamentos; 30% fi-
cam com os cursos que alcan-
çaram conceito 4; 25% aque-
les que tem conceito 3; e 10% 
dos financiamentos serão 
liberados para cursos recém
-autorizados.

Os cursos com conceito 5 
no Sinaes podem separar até 
50% das vagas para o Fies; 
com conceito 4 até 40%; com 
conceito 3 até 30%; e recém
-autorizados até 25%. Em 
2015 estes cursos ofereceram 
100%, 75% e 50% das opor-
tunidades, respectivamente. 

Critérios de seleção
Os critérios adotados 

para selecionar os acadêmi-
cos visam atender a popula-
ção que realmente não pos-
sui condições para assumir 

as despesas de um curso de 
graduação, de forma a ga-
rantir prioridade no atendi-
mento aos estudantes com 
situação econômica menos 
privilegiada. 

O processo seletivo é rea-
lizado, geralmente, duas vezes 
por ano, com base no desem-
penho no Enem, sendo a nota 
da redação o primeiro critério 
de desempate. No caso es-
pecífico dos estudantes que 
não fizeram o Enem, como os 
professores, são levados em 
consideração outros fatores, 
como renda, raça e número de 
integrantes da família.

Inscrição
As inscrições acontecem 

através da internet, no Sis-
tema Informatizado do Fies 
(SisFies). Para se inscrever, os 
estudantes devem informar 
os dados pessoais, o curso no 
qual já está matriculado ou 
deseja se matricular, os dados 
da instituição de ensino e ou-
tros. Terminada a inscrição, o 
aluno tem 10 dias para confir-
mar as informações prestadas 
no site junto a faculdade, além 
de outras exigências.

A presidente do Supre-
mo Tribunal Federal (STF), 
Cármen Lúcia, marcou para o 
dia 1º dezembro o julgamen-
to sobre a denúncia apresen-

tada pela Procuradoria-Geral 
da República (PGR) contra o 
presidente do Senado, Renan 
Calheiros (PMDB-AL). Se a 
denúncia for aceita, o parla-
mentar se tornará réu no Su-
premo. O relator do processo 
é o ministro Edson Fachin.

Julgamento de denúncia contra 
Renan é marcado para dezembro

Segundo a denúncia, que 
tramita no STF desde 2013, 
Renan teria usado o lobis-
ta de uma empreiteira para 
pagar pensão a uma filha 
que teve fora do casamento. 
O peemedebista também é 
acusado de ter adulterado 
documentos para justificar 
os pagamentos. Renan nega 
as acusações. O caso foi reve-
lado em 2007.

Defesa
A defesa de Renan sus-

tenta que o senador “já escla-
receu todos os fatos relativos 

a esta questão e é o maior in-
teressado no esclarecimento 
definido do episódio”. Segun-
do a assessoria de Renan, o 
parlamentar “foi o autor do 
pedido de investigação das 
falsas denúncias em 2007, há 
quase dez anos.”

Em fevereiro deste ano, 
Fachin já tinha pautado a 
ação para julgamento mas, 
no mesmo mês, foi retirada 
da pauta depois que a defe-
sa de Renan Calheiros apre-
sentou um recurso alegando 
a existência de uma falha na 
tramitação do processo.

André Richter
Da Agência Brasil
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Poluição atmosférica mata 467 
mil pessoas por ano na Europa
A Agência Europeia para o 
Ambiente divulgou relatório
sobre a qualidade do ar

Apesar de estudos 
apontarem que a qualidade 
do ar está melhorando na 
Europa, a poluição conti-
nua sendo o principal fator 
ambiental de risco para a 
saúde humana, matando 
467 mil pessoas por ano, 
de acordo com um relatório 
divulgado nessa quarta-fei-
ra pela Agência Europeia 
para o Ambiente.

O documento, intitula-
do Qualidade do Ar na Eu-
ropa em 2016, mostra que 
a poluição provoca mortes 
prematuras e reduz a qua-
lidade de vida em todo o 
continente europeu.

O relatório foi divul-
gado no mesmo dia em 
que o Parlamento Eu-
ropeu aprovou, em Es-
trasburgo um projeto 
que introduz novos limi-
tes de emissão de gases 
causadores do efeito es-
tufa para o período de 
2020/2030.

Cerca de 85% da po-
pulação europeia foram ex-
postos a partículas PM2.5 
em níveis considerados da-
nosos para saúde pela Or-
ganização Mundial da Saú-
de (OMS).  

“É claro que os gover-
nos locais e regionais de-
sempenham um papel cen-
tral na busca por soluções”, 
disse o comissário europeu 
para o Meio Ambiente, Kar-
menu Vella.

Da agência Ansa
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Histórico 
A poluição gerada nas 

cidades de hoje são resulta-
do, principalmente, da quei-
ma de combustíveis fósseis 
como carvão mineral e deri-
vados do petróleo (gasolina 
e diesel ). A queima destes 
produtos tem lançado uma 
grande quantidade de monó-

xido de carbono e dióxido de 
carbono(gás carbônico) na 
atmosfera. Estes dois com-
bustíveis são responsáveis 
pela geração de energia que  
alimenta os setores indus-
trial, elétrico e de transpor-
tes de grande parte das eco-
nomias do mundo. Por isso, 
deixá-los de lado atualmente 

é extremamente difícil.

Problemas 
A poluição tem gerado 

diversos problemas nos gran-
des centros urbanos. A saúde 
do ser humano, por exemplo, 
é a mais afetada com a polui-
ção. Doenças respiratórias 
como a bronquite, rinite alér-

gica, alergias e asma levam 
milhares de pessoas aos hos-
pitais todos os anos. 

Outros problemas de 
saúde são: irritação na pele, 
lacrimação exagerada, infec-
ção nos olhos, ardência na 
mucosa da garganta e proces-
sos inflamatórios no sistema 
circulatório (quando os po-

luentes chegam à circulação). 
Em dias secos e com poluição 
do ar alta, é recomendado be-
ber mais água do que o nor-
mal, evitar atividades físicas 
ao ar livre, utilizar umidifi-
cador dentro de casa (prin-
cipalmente das 10h às 16h) 
e limpar o chão de casa com 
pano úmido. 

A poluição atmosférica atinge os grandes centros urbanos no mundo e causa graves problemas à saúde de popolução, como bronquite, rinite alérgica, alergias e asma

Foto: Reprodução/Internet

O presidente Juan Ma-
nuel Santos anunciou que o 
novo acordo de paz com as 
Forças Armadas Revolucioná-
rias da Colômbia (Farc) será 
assinado nesta quinta-feira 
(24), em Bogotá, antes de ser 
submetido ao Parlamento.

O chefe do grupo guerri-
lheiro, Rodrigo Londoño Eche-
verri, o Timochenko, está na 
capital do país desde a última 
terça-feira (22). Em um dis-
curso em rede nacional, San-
tos afirmou que os negociado-
res trabalharam para alcançar 
uma “oportunidade única de 
fechar um capítulo doloroso” 
da história da Colômbia.

No entanto, ele reconhe-
ceu que o acordo não agra-
dará a todos. “É assim com 
todos os tratados de paz, 
sempre haverá vozes críticas”, 
declarou. O principal opositor 
de um entendimento com as 
Farc é Álvaro Uribe, anteces-
sor do atual mandatário e 
que não apoiará o novo pacto, 
que mantém aberta a porta 
da política para os membros 
da guerrilha e não enquadra 
o narcotráfico como crime de 
lesa humanidade.

Além disso, o segundo 
acordo, assim como o ante-
rior, não prevê que guerri-
lheiros cumpram pena em 
prisões comuns, como defen-
de o grupo de Uribe. 

Colômbia assina novo 
acordo de paz com Farc

Trump pode encerrar 
as pesquisas da Nasa

Um relatório apresen-
tado ontem em Bruxelas 
estima que as mortes pre-
maturas de 550 mil pessoas 
em idade ativa em países da 
União Europeia por doenças 
crônicas, como ataques car-
díacos, acidentes vasculares 
cerebrais (AVC), diabetes e 
câncer, custam 115 bilhões 
de euros à Europa (ou 0,8% 
do seu PIB) anualmente. 

O relatório Health at a 
Glance: Europe 2016 [em 
português, Um Olhar sobre 
a Saúde: Europa 2016], que 
analisa a saúde na Europa, foi 
apresentado ontem em Bru-
xelas pela Organização para 
a Cooperação e Desenvolvi-
mento Econômico (OCDE) e 
pela Comissão Europeia.  

Apresentado pelo secre-
tário-geral da OCDE, Angel 
Gurría, e pelo comissário 
europeu da Saúde e Segu-
rança Alimentar, Vytenis An-
driukaitis, o relatório afirma 
que investimentos em saúde 
pública e políticas de preven-
ção mais eficazes poderiam 
poupar centenas de milhares 
de vidas e bilhões de euros 
por ano na Europa.

O documento observa 
ainda que as diferenças de 
expectativa de vida entre os 
países do bloco são agravadas 
por desigualdades educacio-
nais e socioeconômicas. Em 
média, em todos os países da 

União Europeia (UE), a ex-
pectativa de vida das pessoas 
com níveis de escolaridade 
mais baixos é sete anos me-
nor do que para os mais ins-
truídos. A diferença é particu-
larmente grande nos países 
da Europa Central e Oriental, 
especialmente entre os ho-
mens, devido à maior preva-
lência de fatores de risco.

Entre os mais pobres, o 
número dos que relatam um 
acesso limitado aos cuidados 
de saúde por razões financei-
ras aumentou em vários paí-
ses da UE após a crise finan-
ceira global. Na Grécia, por 
exemplo, a proporção de po-
bres que relatam que não ti-
veram suas necessidades de 
cuidados médicos satisfeitas 
devido ao custo mais que do-
brou desde 2008, passando 
de 7% a 16%, em 2014.

Aproximadamente 1,7% 
do Produto Interno Bruto 
(PIB) dos países da UE é gas-
to em licenças para tratamen-
to de saúde e aposentadorias 
por invalidez anualmente, 
mais do que é gasto com se-
guro-desemprego. No entan-
to, os Estados-Membros da 
UE destinam apenas cerca de 
3%, em média, dos seus orça-
mentos de saúde aos serviços 
públicos e à prevenção.

Gastos de saúde por país
Ainda de acordo com o 

documento, registrou-se um 
crescimento lento dos gastos 
em saúde em muitos países 

da UE em 2015, representan-
do, no total, 9,9% do PIB da 
UE. Alemanha, Suécia e Fran-
ça gastaram cerca de 11% do 
PIB em cuidados de saúde, 
seguidos pelos Países Baixos 
e pela Dinamarca (10,8% e 
10,6%, respectivamente). Os 
países da parte oriental da 
UE tendem a gastar muito 
menos, variando entre 5% e 
6% do PIB.

Em todos os países, há 
uma tendência de aumento 
do percentual de despesas 
com a saúde no PIB nos pró-
ximos anos, principalmente 
devido ao envelhecimento da 
população.

O investimento na aten-
ção básica pode desempe-
nhar um papel importante 
na redução das desigualda-
des na saúde e na resposta às 
novas necessidades de uma 
população europeia envelhe-
cida. Assegurar que os pres-
tadores de cuidados primá-
rios sejam acessíveis onde 
quer que as pessoas vivam, 
seja em zonas rurais e remo-
tas ou em bairros de cidades 
pobres, é crucial para reduzir 
o número de hospitalizações 
que poderiam ser evitadas 
em todos os países da UE.

Segundo o comissário 
Vytenis Andriukaitis, o rela-
tório mostra que na UE mui-
tas pessoas morrem todos 
os anos de doenças poten-
cialmente evitáveis ligadas a 
fatores de risco como tabaco 
ou obesidade. 

Doenças crônicas chegam a 
custar 115 bi de euros à UE
Marieta Cazarré
Da Agência Brasil 

O presidente eleito dos Es-
tados Unidos, Donald Trump, 
pode encerrar as pesquisas so-
bre mudanças climáticas con-
duzidas pela Nasa, a agência 
espacial americana, como parte 
de uma repressão à “ciência po-
litizada”, de acordo com o jornal 
britânico The Guardian.

Segundo a publicação, a 
divisão de Ciências da Terra 
da Nasa poderia ter seu finan-
ciamento cortado. Com isso, 
algumas pesquisas da Nasa 
sobre temperatura, gelo, nu-
vens e outros fenômenos cli-
máticos chegariam ao fim.

Um dos conselheiros da 
campanha de Trump, Bob 
Walker, afirmou ao Guardian 
que não há necessidade de a 
Nasa fazer um “monitoramen-
to ambiental politicamente 
correto”. Walker disse que “ve-
mos a Nasa em papel de explo-
ração. A ciência da Terra está 
melhor colocada em outras 
agências, em que essa seria a 
principal missão”.

O conselheiro de Trump 
disse, ainda, que “seria difícil 
parar todos os programas em 
curso da Nasa, mas os progra-
mas futuros devem, definitiva-
mente, ser acompanhados por 
outras agências. 

Greve de pilotos
da Lufthansa 
atinge 100 mil 
passageiros

Cerca de 100 mil passa-
geiros foram afetados nessa 
quarta-feira (23) por uma 
greve de pilotos da compa-
nhia aérea alemã Lufthansa, 
informou em nota o sindi-
cato da categoria, o Cockpit. 
Ao todo, foram cancelados 
876 dos cerca de três mil 
voos diários da Lufthansa e 
outros 60 da companhia de 
baixo custo Eurowings, que 
pertence ao mesmo gru-
po.  As informações são da 
Agência Ansa.

Segundo nota divulga-
da pelo sindicato, 51 desses 
voos eram internacionais. O 
Cockpit informou ainda que 
a paralisação será esten-
dida até esta quinta-feira 
(24), provocando, nos dois 
dias, cerca de “1,8 mil can-
celamentos” e afetando cer-
ca de “215 mil passageiros”.

O protesto é referente 
ao fato dos funcionários não 
receberem aumentos sala-
riais há mais de cinco anos.

No Brasil
A greve da Lufthansa 

afetou seis voos que parti-
riam do Brasil, informou o 
portal “Uol”. Dois voos que 
estavam agendados para 
ontem - do Rio de Janeiro 
para Frankfurt e de Frank-
furt para São Paulo - não 
partiram. 

Da agência Ansa

Da Agência Estado
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Anvisa define regras 
para venda de remédios 
à base de canabidiol
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Sangue
Saúde incentiva população a doar durante todo o ano

Para reforçar a impor-
tância da doação de sangue, 
sensibilizar novos doadores e 
fidelizar os que já existem, o 
Ministério da Saúde promove 
a Semana Nacional do Doador 
de Sangue, antecipando a ce-
lebração do Dia Nacional do 
Doador de Sangue, 25 de no-
vembro. O objetivo é fazer com 
que mais brasileiros tenham a 
doação de sangue como um 
hábito, não apenas em datas 
específicas ou quando conhe-
cem alguém que necessita de 
transfusão.

“Precisamos expandir 
essa compreensão e doar san-
gue de forma regular, voluntá-
ria e solidária. Uma bolsa de 
sangue pode salvar até quatro 
vidas, mas o sangue é insubsti-
tuível. Por isso, as doações são 
fundamentais o ano inteiro”, 
reforça o ministro da Saúde, 
Ricardo Barros.

Nesse sentido, o Minis-
tério da Saúde está apoiando 
a iniciativa desenvolvida pela 
Uber, em parceria com 40 he-
mocentros, de 25 cidades do 
País, para estimular a doação 
de sangue. Ações como essa 
ajudam os hemocentros na 
manutenção dos estoques es-
tratégicos, o que pode salvar 
muitas vidas. Clique aqui para 
conhecer a iniciativa.

Atualmente, 1,8% da po-
pulação brasileira doa sangue. 
Embora o percentual esteja 
dentro dos parâmetros reco-
mendados pela Organização 
Mundial da Saúde (OMS), de 
que pelo menos 1% da popu-
lação seja doadora de sangue, o 
ministério trabalha constante-
mente para aumentar o índice.

Não há substituto para o 
sangue, que pode ser utiliza-
do para diversas finalidades, 
como tratamento de pessoas 
com doenças crônicas (talas-
semia e doença falciforme), 
alguns tipos de câncer, trans-
plante, cirurgias eletivas de 
grande porte, acidentes ou ou-
tras situações que necessitam 
de transfusão.  Em 2015, cer-
ca de um milhão de pessoas 
doaram sangue pela primeira 
vez, o que representa 38% do 
total das doações. Já outras 1,6 

milhão de pessoas, ou 62% do 
total, retornaram para doar. 
Durante o período, foram rea-
lizadas 3,7 milhões de coletas 
de bolsa de sangue no País, 
resultando em 3,3 milhões de 
transfusões. Apesar disso, os 
serviços do Sistema Único de 
Saúde (SUS) e da Hemorrede 
Pública Nacional encontram-
se com os estoques no limite, 
apresentando dificuldades na 
manutenção dos estoques es-
tratégicos e necessitando de 
mais doadores. 

No Brasil, pessoas entre 
16 e 69 anos podem doar san-
gue. Para os menores (entre 16 
e 18 anos), é necessário o con-
sentimento dos responsáveis, 
e entre 60 e 69 anos a pessoa 
só poderá doar se já o tiver fei-
to antes dos 60 anos. É preciso 
pesar, no mínimo, 50kg e estar 
em bom estado de saúde.

O candidato deve estar 
descansado, não ter ingerido 
bebidas alcoólicas nas 12 ho-
ras anteriores à doação, não 
fumar e não estar de jejum. No 
dia da doação, é imprescindí-
vel levar documento de identi-
dade com foto.

A doação é 100% vo-
luntária e beneficia qualquer 
pessoa, independentemente 
de parentesco. Atualmente, 
32 hemocentros coordenam 
os 530 serviços de coleta dis-
tribuídos por todo o País. Em 
2015, o Ministério da Saúde 
investiu R$ 617,2 milhões na 
rede de sangue. A Campanha 
Nacional de Doação de San-
gue tem como slogan “Doar 
sangue é compartilhar vida”, 
trazendo uma mensagem de 
agradecimento aos atuais 
doadores. A ideia central da 
campanha é constituir uma 
cultura solidária de doação 
de sangue espontânea na po-
pulação brasileira, indepen-
dentemente das característi-
cas individuais e de o doador 
conhecer ou não a pessoa que 
precisa de sangue. Além das 
campanhas anuais, o Ministé-
rio da Saúde mantém divulga-
ção permanente de incentivo 
à doação de sangue por meio 
do Facebook, na página www.
facebook.com/DoeSangueMS. 

Prédio de madeira tem vida útil de mais de 50 anos sem grandes manutenções e atende normas quanto ao desempenho estrutural 

O primeiro prédio do 
Brasil construído com painéis 
de madeira foi erguido em 
40 horas no município para-
naense de Araucária. Finan-
ciado pela Caixa Econômica 
Federal, o empreendimento 
usou a tecnologia em Wood 
Frame (quadro de madei-
ra). Até então, ela havia sido  
utilizada apenas em casas 
do Minha Casa, Minha Vida 
(MCMV), que já beneficiaram 
mais de 10 mil famílias.

Segundo a gerente na-
cional de Padronização e 
Normas Técnicas para a 
Construção Civil da CAIXA, 
Anna Paula Cunha, a tecno-
logia é nova no Brasil, mas 
já consolidada em outros 
países. “No Canadá, por 
exemplo, essa tecnologia é 

comum, tem uma indústria 
florestal bastante consoli-
dada”, explica a gerente. “É 
uma inovação que traz um 
aprimoramento sobre uma 
construção tradicional”, 
complementa.

No Brasil, o sistema foi 
desenvolvido pela Tecverde, 
empresa de engenharia de 
Curitiba (PR) que adaptou 
o método alemão, conheci-
do como Wood Frame, para 
atender às exigências do 
MCMV. “Esta foi a primeira 
vez que aplicamos o nosso 
sistema construtivo em duas 
torres de edifícios residen-
ciais do Programa Minha 
Casa, Minha Vida. É a forma 
mais moderna que existe 
para se construir, no mundo, 
com tecnologia de ponta, agi-

lidade e economia”, afirma o 
sócio fundador e CEO da Te-
cverde, Caio Bonatto.

Tecnologia
A tecnologia utilizada 

em edifícios com até quatro 
pavimentos segue padrões 
internacionais e atende às 
normas brasileiras quanto 
ao desempenho estrutural, 
prevenção de incêndio, im-
permeabilização e conforto 
termoacústico. O sistema 
apresenta durabilidade igual 
ou superior ao sistema con-
vencional, com uma vida 
útil de mais de 50 anos sem 
grandes manutenções.

O primeiro residencial 
do MCMV com imóveis em 
Wood Frame, destinados a 
famílias com renda de até 

R$ 1,6 mil, já comemora seu 
primeiro aniversário. O con-
domínio Moradias Nilo, em 
Curitiba, conta com 66 casas 
e precisou de apenas seis 
meses para ficar pronto, qua-
se metade do prazo normal 
de uma obra em alvenaria.

A estrutura das pare-
des é montada com madei-
ra autoclavada (submetida 
a tratamentos que ampliam 
sua vida útil e a protegem da 
degradação), para garantir 
a proteção contra cupins e 
umidade. Sobre essa estrutu-
ra, vai o isolamento térmico e 
acústico. As casas de madei-
ra têm garantia de dez anos 
e uma média de durabilidade 
de 50 anos, o que as colocam 
em pé de igualdade com uma 
construção em alvenaria.

10 prédio de madeira do Brasil é 
financiado pela Caixa Econômica

TECNOLOGIA DE PONTA

Com o objetivo de au-
xiliar os órgãos públicos fe-
derais no cumprimento da 
legislação sobre a acessibili-
dade digital, o Ministério do 
Planejamento, Desenvolvi-
mento e Gestão (MP) divul-
gou, na última terça-feira, o 
Formulário de Acessibilidade 
Digital (FAD). Todos os por-
tais e sítios eletrônicos da 
administração pública na in-
ternet devem ser acessíveis 
para pessoas com deficiência. 
No Brasil, existem cerca de 45 
milhões de pessoas com al-
gum tipo de deficiência.

“Queremos ajudar os 
órgãos a cumprirem a legis-
lação porque não se constrói 
um governo digital sem a in-
clusão de pessoas com defici-
ência. O formulário vai gerar 

um diagnóstico dos ambien-
tes virtuais de cada órgão fe-
deral”, explicou o secretário 
de Tecnologia da Informação 
do MP, Marcelo Pagotti.

O FAD auxiliará os ór-
gãos também na elaboração 
de relatórios circunstan-
ciados para a Procuradoria 
Federal dos Direitos do Ci-
dadão do Ministério Público 
Federal. A elaboração desses 
relatórios está prevista no 
Art. 120 da Lei nº 13.146, de 
julho de 2015 (Lei Brasileira 
de Inclusão da Pessoa com 
Deficiência – LBI).

Além do formulário, os 
órgãos federais devem cons-
truir, ainda, um plano de 
trabalho para cada ambien-
te digital que não esteja em 
conformidade com as diretri-

zes de acessibilidade. Tanto o 
FAD quanto este plano devem 
ser enviado à procuradoria 
até 2 de janeiro de 2017.

Acesso
O acesso ao formulário 

eletrônico deverá ser solici-
tado à Secretaria de Tecnolo-
gia da Informação (STI) pelo 
dirigente de Tecnologia da 
Informação de cada órgão. 
Para isso, é necessário enca-
minhar para o endereço de 
correio eletrônico govbr@
planejamento.gov.br as se-
guintes informações: I – As-
sunto: “Formulário eletrônico 
de acessibilidade digital”; e 
II – Nome, cargo e telefone do 
responsável pelo preenchi-
mento. A STI responderá a so-
licitação em cinco dias úteis.

Ferramenta permite inclusão 
em sites do Governo Federal

Mais de 90% das obras do São 
Francisco estão concluídas

PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

O ministro da Integração 
Nacional, Helder Barbalho, 
afirmou, nessa terça-feira (22), 
que as obras nos dois eixos 
(Norte e Leste) do Projeto de 
Integração do Rio São Francis-
co estão em pleno andamento.

No Eixo Leste, 90,27% 
das estruturas estão prontas, 
e toda a obra estará finaliza-
da em dezembro. A previsão é 
que a água chegue a Monteiro 
(PB) em fevereiro e a Campina 
Grande (PB) em abril de 2017, 
depois de passar por Pernam-
buco.

O Eixo Norte, com 91,25% 
executado, deve ser entregue 
até o primeiro trimestre de 
2017, e a água deve chegar aos 
estados do Ceará, Pernambuco, 
Paraíba e Rio Grande do Norte 
no segundo semestre do próxi-
mo ano. O empreendimento é 
de alta complexidade. Ao todo, 

12 milhões de pessoas serão 
beneficiadas em 390 municí-
pios nos estados de Pernambu-
co, Ceará, Paraíba e Rio Grande 
do Norte, além das 294 comu-
nidades rurais às margens dos 
canais da obra. “É um grande 
equívoco dizer que as obras 
estão paralisadas. Já estão con-
cluídas 90,8% das estruturas 
e o restante está em constru-
ção, com exceção de um trecho 
do Eixo Norte que estava sob 
responsabilidade da empresa 
Mendes Júnior, mas que já es-
tamos providenciando a subs-
tituição”, afirmou.

Em junho deste ano, a 
empresa Mendes Júnior co-
municou ao órgão a falta de 
condições técnicas e finan-
ceiras para continuar os dois 
contratos da Meta 1N do Eixo 
norte, que vai da captação do 
rio São Francisco, em Cabro-

bó (PE), até o reservatório de 
Jati (CE).  Em 7 de novembro, 
a pasta iniciou o novo proces-
so de licitação com a consulta 
pública da minuta do edital e 
seus anexos. As construtoras 
interessadas têm até o dia 29 
de novembro para dar suas 
contribuições para a versão 
final do edital. “A partir daí, 
prosseguimos com o processo 
de análise para assinarmos o 
contrato até o início de feve-
reiro de 2017”, destacou.

Para recuperar o Rio São 
Francisco, o Governo Federal 
lançou o Plano Novo Chico, que 
vai orquestrar os investimen-
tos de diversos órgãos para as-
segurar a oferta e qualidade de 
água do rio. Serão beneficiadas 
16,5 milhões de pessoas em 
505 municípios nos estados de 
Goiás, Minas Gerais, Bahia, Ser-
gipe, Alagoas e Pernambuco.

FOTO: Divulgação/Caixa Econômica
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stF julga a lei do 
amianto em obras

O Supremo Tribunal Federal 
(STF) começou a julgar ontem a cons-
titucionalidade  de uma lei da cidade 
de São Paulo que proibiu o uso do 
amianto na construção civil. Na ses-
são desta tarde, somente o ministro 
Edson Fachin, relator da ação, proferiu 
voto a favor da validade da norma. Em 
seguida, o julgamento foi suspenso 
por um pedido de vista do ministro 
Dias Toffoli. Não há previsão para o 
processo retornar à pauta da Corte.  
A ação foi proposta pela Confedera-
ção Nacional dos Trabalhadores na 
Indústria (CNTI) contra a Lei municipal 
13.113/2001, que vetou o uso de ma-
teriais e equipamentos da construção 
civil constituídos de amianto.

incêndio provoca 
a morte de freira 

Um incêndio na madrugada 
dessa quarta-feira (23) no Conven-
to São Francisco, em Belo Horizonte, 
provocou a morte de uma freira de 82 
anos. O fogo atingiu os dormitórios, 
onde estava a irmã Valéria Carvalho. 
Ela teve o corpo carbonizado. De acordo 
com o Hospital Madre Tereza, localizado 
próximo ao local, outras quatro freiras 
deram entrada na unidade e estão em 
observação. Elas apresentam quadro 
clínico estável. Duas dessas quatro ir-
mãs foram encaminhadas ao hospital 
por meio do Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência (Samu). 

Huck socorre mulher 
que cortou os pulsos

Participando de uma gravação 
em Fortaleza, no Ceará, o apresen-
tador Luciano Huck interrompeu o 
trabalho para ajudar a socorrer uma 
mulher na tarde da última terça-feira, 
22. De acordo com informações veicu-
ladas por colunistas e pela imprensa 
local, a mulher teria cortado os pulsos 
para chamar a atenção do apresenta-
dor. O incidente aconteceu no bairro 
Novo Mondubim, periferia de Fortale-
za. A mulher foi socorrida pelo Corpo 
de Bombeiros e passa bem. De acordo 
com informações publicadas no portal 
R7, a mulher teria dito que Huck não 
dava atenção para ela e nunca conser-
tou seu carro nem sua casa.

Aquarius é indicado 
para o spirit Awards

O filme brasileiro Aquarius, 
do diretor pernambucano Kleber 
Mendonça Filho, foi um dos nomea-
dos para concorrer na categoria de 
Melhor Filme Internacional, dos In-
dependent Spirit Awards, o “Oscar” 
para o cinema independente nos 
Estados Unidos. O anúncio foi feito 
na última terça-feira (22)  pela or-
ganização, informou Agência Lusa.
Aquarius conta a história de uma 
jornalista aposentada que se nega 
a abandonar seu apartamento em 
frente a uma praia no Recife, apesar 
das pressões de uma construtora 
que quer ali construir um complexo 
imobiliário de luxo.

 califórnia quer se 
separar dos EUA

Os partidários do movimento 
pela independência da Califórnia, 
batizado de “Calexit”, deram o pri-
meiro passo para sua tentativa de 
secessão dos Estados Unidos ao 
apresentar uma proposta de um 
referendo a ser realizado em março 
de 2019 ao escritório do procura-
dor-geral do estado americano. As 
informações são da Agência Ansa. 
O Calexit ocorre no mesmo ano em 
que a população do Reino Unido 
decidiu deixar a União Europeia, no 
histórico Brexit. A ideia da separa-
ção da Califórnia, no entanto, surgiu 
em 2014. 

Remédios são considerados 
psicotrópicos e terão tarja 
preta em seus rótulos

Anvisa define regras para a venda 
A Agência Nacional de Vi-

gilância Sanitária (Anvisa) in-
cluiu derivados da canabidiol 
na lista de substâncias psico-
trópicas vendidas no Brasil 
com receita do tipo A, espe-
cífica para entorpecentes. A 
decisão deve ser publicada 
no Diário Oficial da União nos 
próximos dias.

A norma permite que 
empresas registrem no Bra-
sil produtos com canabidiol 
e tetrahidrocannabinol como 
princípio ativo, passo necessá-
rio para a venda de remédios. 
A medida faz parte da atuali-
zação da portaria nº 344/98, 
que traz a lista das plantas e 
substâncias sob controle es-
pecial no Brasil, incluindo as 
de uso proibido.

A norma estabelece 
também que laboratórios 
registrem os derivados em 
concentração de, no máximo, 
30 mg 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 proi-
bidos no Brasil.

“Atualizamos a portaria 
exatamente para que, se o re-
gistro for concedido, os mé-
dicos saibam como esse me-
dicamento será prescrito”, diz 
o diretor-presidente da Anvi-
sa, Jarbas Barbosa. “Assim, o 
medicamento será prescrito 
da mesma forma que outros 
medicamentos psicotrópicos 
já em uso no Brasil. Ou seja, 
terá a tarja preta e só poderá 
ser vendido com prescrição 
médica especial, que é aquele 

Foto: Reprodução/Internet

formulário que o médico tem, 
numerado. Quando vendido, 
a farmácia terá a obrigação 
de registrá-lo no Sistema Na-
cional de Controle de Medica-
mentos, que é gerenciado pela 
Anvisa, para que possamos 
monitorar se está havendo al-
gum desvio ou abuso na sua 
prescrição”, concluiu.

De acordo com a Anvisa, a 
medida foi motivada pela fase 
final do processo de registro 
do medicamento Mevatyl®. O 
produto é obtido da planta 
Cannabis sativa L. e, portanto, 
possui canabidiol e tetrahidro-
cannabinol na composição.

O medicamento será in-
dicado para tratamento de 
sintomas de pacientes adultos 
com espasticidade modera-
da a grave devido à esclerose 
múltipla.

Importação
A Anvisa também pu-

blicará uma nova Resolução 
da Diretoria Colegiada (RDC) 
acrescentando no Anexo I da 
RDC 17/2015 mais produtos 
à base de Canabidiol em as-
sociação com outros canabi-
noides. A importação desses 
produtos pode ser realizada 
por pacientes com prescrição 
médica que indique essa op-
ção de tratamento, mediante 
avaliação e aprovação prévia 
da Anvisa, caso a caso.

A norma acrescenta sete 
produtos à base de Canabidiol, 
em associação com outros ca-
nabinoides, mais comumen-
te solicitados à Agência, para 
importação excepcional por 
pessoa física. Dessa forma, o 
procedimento de avaliação e 
liberação se tornará mais ágil.

Na relação abaixo consta 
a lista atualizada dos 11 (onze) 
produtos à base de canabinoi-

des que passarão a constar do 
Anexo I da RDC 17/2015, após 
publicação em DOU:

Fábio de Castro
Agência Estado

Cientistas desco-
briram o mecanismo 
que tem provocado o 
rápido derretimento 
do glaciar da Ilha Pine, 
no oeste da Antártida 
e concluíram que a ace-
leração de sua retração 
começou por volta de 
1945, depois de um pe-
ríodo de aquecimento 
oceânico ligado ao fe-
nômeno El Niño.

Entre as geleiras 
que estão derretendo 
em todo o mundo, as 
que tem o maior po-
tencial para contribuir 
com a elevação do ní-
vel do mar são as que 
ficam no Manto de 
Gelo da Antártida Oci-
dental, de acordo com 
os autores do novo es-
tudo, publicado nessa 
quarta-feira, 23, na re-
vista científica Nature.

Localizado em uma 
ilha no Mar de Amund-
sen, no oeste da Antár-
tida, o grande glaciar 
está se retraindo, mas o 
mecanismo inicial que 
levou a essa retração 
não era conhecido.

Para realizar o 
estudo, os cientistas 
analisaram detalha-
damente amostras de 
sedimentos retiradas 
debaixo do glaciar flu-
tuante da Ilha Pine. 

A deposição dos se-
dimentos deixa sinais 
que documentam as 
mudanças ambientais 
ocorridas ao longo dos 
anos.

Com a análise, os 
cientistas mostraram 
que, próximo de um 
proeminente cume no 
solo marinho, o glaciar 
sofreu uma transição 
ao longo do tempo: o 
que era uma geleira as-
sentada no solo passou 
a ser uma plataforma 
de gelo flutuante.

Utilizando técni-
cas de datação aplica-
das aos sedimentos, 
os cientistas revelaram 
que uma cavidade oce-
ânica se formou sob 
a plataforma de gelo, 
por trás dos cumes sub-
marinos, começou a se 
formar aproximada-
mente em 1945, depois 
de um pico de calor 
associado ao fenôme-
no El Niño no Oceano 
Pacífico.

O descolamento 
da plataforma de gelo 
ocorreu na década de 
1970, segundo o estu-
do. De acordo com os 
autores, embora nas 
décadas seguintes as 
condições climáticas 
já tenham voltado aos 
padrões anteriores a 
1940, o afinamento e 
retração do Glaciar da 
Ilha Pine não parou. 

Descoberto mecanismo 
que acelera derretimento

GELEiRAs

Marli Moreira 
Repórter da Agência Brasil

As devoluções de cheques 
por falta de fundos atingiram 
2,5% do total de documentos 
compensados em outubro, 
segundo o Indicador Serasa 
Experian de Cheques Sem 
Fundos. Esse foi o nível mais 
elevado para o mês de outu-
bro e o terceiro maior da série 
histórica iniciada há 25 anos. 
O índice ficou abaixo apenas 
do registrado em março des-
te ano (2,66%) e em novem-
bro do ano passado (2,61%). 
No total, foram devolvidos 
1.204.402 cheques entre 

os 47.802.370 documentos 
compensados. Em setembro, 
2,19% das emissões eram de 
correntistas que não fizeram 
a provisão dos recursos e no 
mesmo mês do ano passado o 
percentual chegou a 2,2%.

De janeiro a outubro 
deste ano, as devoluções atin-
giram a média de 2,36%. O 
pior quadro de inadimplência 
foi verificado no Amapá com 
taxa de 16,98%. Em sentido 
oposto, São Paulo apresentou 
o menor índice (1,8%). Na 
análise dos economistas da 
Serasa Experian, esse resulta-
do é consequência da recessão 
econômica que tem mantido 

em alta o desemprego, das ta-
xas de juros e ainda da “perda 
do poder de compra da po-
pulação por causa da inflação 
ainda em patamar elevado”.

No acumulado do ano, o 
Nordeste foi a região que re-
gistrou a maior taxa (4,63%) 
e o Sudeste a menor (1,94%). 
No Norte, o índice chegou 
a 4,44%; no Centro-Oeste, 
2,04% e no Sul, 2,04%. No 
Nordeste, a devolução de che-
ques em outubro chegou a 
5,16% do total de documentos 
compensados, com destaque 
para o Maranhão (9,31%), se-
guido de Piauí (6,98%) e Rio 
Grande do Norte (6,22%).

Brasil tem recorde de cheques 
sem fundo para mês de outubro

PERdA do PodER AQUisitiVo

Maiana Diniz e Bianca Paiva 
Repórteres da Agência Brasil

Amanhã, estabelecimen-
tos comercias e lojas virtuais 
vão colocar à venda milhares 
de produtos com preços pro-
mocionais. É a Black Friday 
(em português, sexta-feira 
negra), uma ação comercial 
criada nos Estados Unidos. Os 
Procons e a Associação Brasi-
leira de Defesa do Consumidor 
(Proteste), alertam para possí-
veis propagandas enganosas 

no período. A Proteste destaca 
que a Black Friday no Brasil é 
lembrada pelo grande núme-
ro de fraudes praticadas no 
comércio e pede cautela nas 
compras. A dica é para que o 
consumidor não feche o negó-
cio se notar que os descontos 
são enganosos e que o anúncio 
de oferta não passa de um ar-
tifício para vender mais, o que, 
segundo a Proteste, é comum 
no período. A sugestão é fa-
zer pesquisas em outras lojas 
para ter certeza de que o pre-

ço é realmente promocional. A 
diretora do Procon Amazonas, 
Rosely Fernandes, destaca 
que as reclamações de consu-
midores costumam aumentar 
em períodos de liquidações. 
“A empresa diz que vai dar 
70% de desconto quando, na 
realidade, estava praticando 
um preço bem acima, para 
chegar no dia da promoção 
e baixar. É uma maquiagem 
de preço que nós, consumi-
dores, devemos boicotar e 
denunciar aos Procons”.

Procon e Proteste alertam sobre 
fraudes durante a Black Friday

coMÉRcio VAREJistA

Importação de produtos à base de canabidiol em associação com outros canabinoides terá avaliação e aprovação prévia da Anvisa
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Emissão inclui todas as empresas varejistas da PB em janeiro 

Nota Fiscal Eletrônica
Superávit poderá 
chegar a US$ 45 bi

O ministro interino da Indús-
tria, Comércio Exterior e Serviços 
(MDIC), Marcos Jorge de Lima, afirmou 
ontem, no Encontro Nacional de Co-
mércio Exterior (Enaex), que apesar 
da queda observada nas importações 
e nas exportações em 2016 o Brasil 
apresenta saldo positivo de mais de 
US$ 40 bilhões na balança comercial 
de janeiro até a terceira semana de 
novembro e caminha para fechar o 
ano com superávit de entre US$ 45 
bilhões e US$ 50 bilhões. É possível 
que o superávit ultrapasse o maior da 
série histórica iniciada em 1999, de 
US$ 46,456 bilhões, em 2006. 

Consumidor espera 
inflação de 9,2%

A mediana da inflação esperada 
pelos consumidores nos próximos 12 
meses ficou em 9,2% em novembro, 
informou ontem a Fundação Getulio 
Vargas (FGV). O resultado é levemente 
superior ao dado de outubro (9,1%). 
De fevereiro a outubro, o indicador 
havia recuado 2,3 pontos percentuais. 
“Este é um resultado esperado, uma 
vez que após fortes quedas, a expec-
tativa de inflação dos consumidores 
tende a se estabilizar”, diz o economis-
ta Pedro Ferreira, do Instituto Brasileiro 
de Economia da FGV.

Fazenda substitui 
gestor de secretaria

O economista Marcello de 
Moura Estevão Filho substituirá o 
diplomata Luís Antonio Balduino 
Carneiro na Secretaria de Assuntos 
Internacionais do Ministério da Fazen-
da, informou ontem o órgão. Estevão é 
atualmente chefe de missão do Fundo 
Monetário Internacional, em Washin-
gton (EUA). Graduado e mestre em 
economia pela PUC do Rio de Janeiro 
e PhD pelo Massachusetts Institute of 
Technology (MIT), ele também foi eco-
nomista-chefe na Tudor Investment 
Corporation, em Londres, e Greenwich, 
nos Estados Unidos, e economista no 
Federal Reserve Board.

BC cria comitê de 
relação com cidadão

O Banco Central (BC) criou um 
comitê para tratar de questões ine-
rentes ao relacionamento do cida-
dão com as instituições do Sistema 
Financeiro e com o BC. O Comitê para 
Assuntos de Relacionamento do 
Cidadão com o Sistema Financeiro 
e com o Banco Central (Comitê do 
Cidadão)  será integrado por chefes 
de unidades do BC relacionadas a 
assuntos de interesse do cidadão: 
relacionamento institucional e ci-
dadania; atendimento institucional; 
educação financeira; supervisão; 
meio circulante e ouvidoria.

Dívida pública 
federal cai 0,46% 

A Dívida Pública Federal, que 
inclui o endividamento interno e 
externo, teve redução de 0,46%, 
em termos nominais, passando de 
R$ 3,046 trilhões em setembro 
para R$ 3,032 trilhões em outubro. 
Os dados foram divulgados ontem 
(23) pelo Tesouro Nacional. A varia-
ção do endividamento do Tesouro 
pode ocorrer por meio da oferta 
de títulos públicos em leilões, pela 
internet (Tesouro Direto) ou pela 
emissão direta. A variação pode 
ocorrer também pela assinatura de 
contratos de empréstimo. 

A partir de janeiro de 
2017, todas as empresas va-
rejistas no Estado da Paraíba 
vão passar a emitir a Nota 
Fiscal de Consumidor Ele-
trônica (NFC-e). Conforme 
o calendário publicado em 
portaria no Diário Oficial Ele-
trônico (DO-e) pela Receita 
Estadual, a obrigatoriedade 
para a emissão de NFC-e foi 
antecipada em seis meses. Os 
documentos deverão ser emi-
tidos dentro do novo sistema 
a partir de 1º de janeiro.

Segundo as normas pre-
vistas pela Receita Estadual, 
apenas os microempreen-
dedores individuais (MEI) e 
as empresas varejistas com 
faturamento de até R$ 120 
mil ao ano, desde que não 
realizem vendas no cartão de 
crédito, ficarão desobrigadas 
a emitir a Nota Fiscal de Con-
sumidor Eletrônica no Esta-
do em 2017.

Durante este ano, as em-
presas varejistas com fatura-
mento acima de R$ 3,6 milhões, 
no ano de 2014, incluídas na 
obrigatoriedade, passaram a 
emitir as notas fiscais eletrôni-
cas ao consumidor no Estado.  

Vantagens da NFC-e 
A implantação do novo 

serviço da NFC-e tem como 
objetivo reduzir os custos 
das empresas varejistas com 
a dispensa do uso de impres-
sora fiscal ECF (Emissor do 
Cupom Fiscal), pois cria a 
possibilidade de abrir novos 
caixas de pagamento com im-
pressoras não fiscais. A flexi-
bilidade de imprimir o cupom 
fiscal por qualquer impresso-
ra sem a obrigatoriedade de 
ser fiscal gera uma economia 
de 30% nos custos para as 
empresas varejistas.

Já para o consumidor, 
além da compra ficar mais 
simplificada, terá acesso aos 
documentos fiscais, que fica-
rão arquivados de forma ele-
trônica, no Portal da SER-PB, 
que garante autenticidade 
de sua transação comercial 
e mantém a recuperação do 
cupom fiscal a qualquer mo-
mento. Ou seja, o consumidor 
passa a ter com a nova tecnolo-
gia acesso à nota fiscal na hora 
que precisar, mas a empresa 
continua obrigada a imprimir 
de impressoras convencionais 
o cupom fiscal. Além disso, 
haverá maior transparência 
fiscal com a nova plataforma.

Acesso via QR-Code 
O consumidor também 

poderá consultar a nota eletrô-
nica via código QR-Code, im-
presso no Documento Auxiliar 
da Nota Fiscal de Consumidor 
Eletrônica (DANFE NFC-e), que 
contém mecanismo de autenti-
cação digital, baseado em códi-
go de segurança fornecido pela 
SER-PB ao contribuinte.

Consumidores 
podem consultar 
o documento 
por meio do có-
digo QR-Code, 
que contém 
mecanismo de 
autenticação 
digital

Microempreendedor individual e empresa varejista com faturamento de até R$ 120 mil ao ano ficam desobrigados de emitir a NFC-e

A Receita Federal publi-
cou, ontem, no Diário Oficial 
da União (DOU), as mudan-
ças para a Declaração do Im-
posto sobre a Renda Retido 
na Fonte (Dirf) de 2017.

O ato normativo apre-
sentado pela Receita tem 
duas novidades em relação 
aos anos anteriores: anteci-

pa o prazo de apresentação 
da declaração para 15 de 
fevereiro do ano que vem, e 
obriga a identificação de to-
dos os sócios das Sociedades 
em Conta de Participação.

A apresentação da Dirf 
2017 é obrigatória para em-
presas e pessoas físicas que 
pagaram ou creditaram rendi-

mentos sobre os quais tenha 
incidido retenção do Imposto 
sobre a Renda Retido na Fonte, 
ainda que em um único mês do 
ano-calendário, por si ou como 
representantes de terceiros.

Declaração
A Dirf 2017 deve-

rá ser apresentada até as 

23h59min59s do dia 15 de 
fevereiro de 2017 por meio 
do Programa Gerador de De-
clarações (PGD Dirf) 2017 
– de uso obrigatório –, que 
será disponibilizado pela Se-
cretaria da Receita Federal 
do Brasil (RFB) na Internet a 
partir do primeiro dia útil de 
janeiro de 2017.

Receita divulga mudanças no IR

Em meio à recessão 
econômica prolongada, com 
altas taxas de desemprego, 
contração de renda e en-
dividamento das famílias, 
72% dos brasileiros vão 
usar o 13º salário para sal-
dar dívidas e pagar contas 
típicas do início do ano. É 
o que revela a pesquisa de 
Hábitos de Consumo para 
Natal e Final de Ano da 
Boa Vista SCPC divulgada 
ontem. Esse porcentual foi 
calculado a partir da parce-
la de 74% das 700 pessoas 
entrevistadas que disseram 
que vão receber o 13º em 
2016. 

De acordo com o levan-
tamento, do porcentual de 
72%, 56% das pessoas vão 
quitar dívidas e 16% vão 
guardar o dinheiro para 
as contas de início de ano, 
tais como IPVA, IPTU e ma-
trícula escolar. Ainda se-
gundo a pesquisa, somente 
13% dos entrevistados vão 
poupar ou investir o mon-
tante do 13º. 

Regiões
Em todas as regiões do 

País, a maioria dos entre-
vistados disse que vai pa-
gar contas com o dinheiro 
do 13º salário. Na região 
Norte, o porcentual ficou 
em 76%, seguida de Cen-
tro-Oeste (65%), Nordeste 
(58%), Sudeste (55%) e 
Sul (53%).

Já na divisão por clas-
ses sociais, a maior inten-
ção de pagar dívidas com 
o 13º salário ficou com as 
classes D e E, com 66% das 
menções. Na classe C, essa 
porcentagem caiu para 48% 
e, nas classes A e B, a fatia 
ficou em 21%. 

Com relação às pessoas 
que devem poupar o valor 
do 13º salário, 26% devem 
conseguir guardar até 30% 
do montante, 17% aponta-
ram que vão poupar de 30% 
a 50% do benefício e outros 
9% guardarão a totalidade 
do 13º. Já 48% disseram 
que não vão poupar nada, 
proporção mais elevada que 
em 2015 (44%). Segundo a 
Boa Vista SCPC, a pesquisa 
revelou que “a disposição 
do consumidor em guardar 
parte ou todo o 13º salário 
está diminuindo ao longo 
do tempo”. 

Economia
A região Norte é o local 

em que os consumidores re-
velaram maior dificuldade 
em guardar a renda extra, já 
que 52% disseram que não 
vão poupar nada do 13º, 
seguido do Sudeste, onde 
49% das pessoas afirma-
ram que não vão economi-
zar o benefício. 

A pesquisa ainda infor-
mou que, entre as pessoas 
que disseram que vão gastar 
mais com as compras de Na-
tal, 73% disseram que vão 
guardar parte ou a totalidade 
do 13º salário.

72% vão usar 130 para 
pagar contas e dívidas

RECESSÃO ECONÔMICA

A queda na ativida-
de do setor de constru-
ção civil acelerou no mês 
de outubro, segundo 
dados da pesquisa Son-
dagem da Indústria da 
Construção, divulgada 
ontem pela Confedera-
ção Nacional da Indústria 
(CNI). Numa escala de 0 a 
100, o índice do nível de 
atividade apurado no 
mês foi 40 pontos, ante 
41,5 registrados em se-
tembro e 41,8 pontos em 
agosto. Para o número 
de empregados, o índice 
foi 37,7 pontos, ante 39,7 
pontos em setembro.

Pela metodologia 
da CNI, esses resultados 
abaixo dos 50 pontos 
indicam que houve re-
dução da atividade e do 
emprego em compara-
ção com o mês anterior.

A entidade informa 
também que o índice 
de ociosidade tem esta-
do abaixo do usual “há 
diversos meses”. Em ou-
tubro, a utilização da ca-
pacidade atingiu 56%, 
oito pontos porcentuais 
abaixo da média históri-
ca para o mês e um pon-
to porcentual abaixo do 
registrado em setembro. 

Diante desse quadro, a 
intenção de investimen-
tos, que vinha se recupe-
rando nos últimos três 
meses, com alta acumu-
lada de 3,5 pontos, in-
verteu o sinal e caiu. Na 
medição para o mês de 
novembro, ela chegou a 
27,3 pontos, uma queda 
de 1,5 ponto na compa-
ração com outubro. O 
resultado está 8,4 pontos 
menor do que a média 
histórica da série iniciada 
em novembro de 2013. 

Os empresários do 
setor não esperam me-
lhora no desempenho 
deste mês, apurou a pes-
quisa. Consultados, se 
mostraram pessimistas. A 
expectativa para o nível 
de atividade foi de 45,5 
pontos, para a compra 
de insumos e matérias- 
primas foi 43,9 pontos, 
para o número de em-
pregados foi 44,2 pontos 
e para novos empreen-
dimentos e serviços, 44,7 
pontos. Resultados abai-
xo de 50 pontos indicam 
perspectiva negativa.

O levantamento foi 
realizado entre 1º e 11 
de novembro com 580 
empresas, das quais 183 
são de pequeno porte, 
262 são médias e 135 
são de grande porte.

Setor aprofunda 
queda em outubro

CONSTRUÇÃO CIVIL

Thaís Barcellos
Da Agência Estado

Lu Aiko Otta
Da Agência Estado
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Empresários Adilson 
Cavalcanti de Oliveira, 
Marcelo Pereira Neves, 
Pedro Lindolfo de Lucena 
e Marcos Antônio Olivei-
ra do Bú, ex-deputado 
Neto Franca, diagramador 
Damásio Roberto, execu-
tivo Everardo Matias, Sra. 
Socorro Campos Asfora, 
médico Climarcos Rodri-
gues.
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Ele disse Ela disse

oretti G Zenaide
@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

ParabénsDois Pontos

Pandora
A JOALHERIA 

Pandora, com loja 
no Manaíra Shop-
ping, promove hoje 
um almoço de Na-
tal, reunindo con-
vidados especiais 
no restaurante Nau 
Frutos do Mar, em 
Manaíra.

A marca, com 
30 anos de atuação 
e mais de 10 mil 
pontos de venda no 
mundo inteiro, tra-
balha com materiais 
genuínos, de alta 
qualidade e design 
exclusivo.

“A beleza não está na 
cara; a beleza é uma luz 
no coração”

“A beleza ainda é mais 
difícil de contar do que 
a felicidade”

KHALIL GIBRAN SIMONE DE BEAUVOIR

    A Associação das Mulheres Empreendedoras da Paraíba realiza encontro com 
entrada gratuita na próxima segunda-feira, às 19h na Unepi, sobre educação financeira. 
Como palestrante estará o planejador financeiro Guilherme Baia, que tem MBA em finanças 
pela Fundação Getúlio Vargas.

   Integrantes do Corpo de Bombeiros Militar da Paraíba promoveram na última 
terça-feira um dia de ação social com as crianças pacientes do Hospital Napoleão Laureano. 
A ação faz parte do projeto “Policiais contra o câncer infantil” da Polícia Rodoviária Federal.

Festa da Penha

COMEÇOU ontem 
a tradicional Festa 
de Nossa Senhora da 
Penha, com a realização 
do Tríduo em três dias 
e no sábado encerran-
do com a Romaria.

O tema deste 
ano é “Maria, Mãe da 
Misericórdia, ajuda-nos 
a buscar a conversão 
e cuidar da casa co-
mum”. A celebração de 
hoje será feita pelo 
padre Luiz Júnior, com 
o tema “Da Misericórdia 
de Deus nasce o dese-
jo de conversão do 
homem”.

20

   O filme "Aquarius", estrelado 
por Sônia Braga com direção do per-
nambucano Kléber Mendonça Filho, está 
concorrendo ao Film Independent Spirit 
Awards, na categoria de melhor filme 
internacional, disputando com “Cheva-
lier”, “My Golden Days”, “Toni Erdmann” 
e “Under the Shadow”.
  O concurso, que vai acontecer 
no dia 25 de fevereiro de 2017 em Los 
Angeles, premia cineastas e produções 
independentes.

Ana Cristina Colaço, Antônio Sobrinho, Maria das Graças Colaço e Erica Marques no Inova Iesp

Zum Zum Zum

FOtOS: Goretti Zenaide

Empresária de moda Tereza Ribeiro com new look assinado pelo 
cabeleireiro Kintela 

Escritor paulista Eduardo Sugaib, palestrante no Inova Iesp com o 
jornalista Kubitschek PInheiro e a diretora Erica Marques

   O paraibano e mestre cervejeiro Luciano Fialho lança hoje em evento para convidados 
no Bar So.Cal, na Praia de Manaíra, a erveja artesanal pernambucana DeBron Bier. O projeto 
tem como sócios Thomé Calmon, Eduardo Farias e Raimundo Dantas. 

Carolina Montenegro Cavalcanti e Francisco Sales de Sousa Lima Júnior são os noivos de hoje

FOtOS: Divulgação

Prêmio cultural

FORAM pror-
rogadas até o dia 30 as 
inscrições para o Con-
curso Cultural “Prêmio 
Hermes Nascimento”, 
promovido pelas 
Secretarias de Edu-
cação e de Cultura de 
Cabedelo. O artista 
Hermes Nascimento 
foi cantor, compositor, 
pesquisador da cultura 
e do folclore e mestre 
da Nau Catarineta, ten-
do falecido em 2001.

A anfitriã de  hoje, Analine Azevedo e a amiga Edna Martins

Casamento
CASAM-SE hoje no Fórum Cível da Capital os jovens 

Carolina Montenegro Cavalcanti e Francisco Sales de Sousa 
Lima Júnior, que em seguida receberão familiares para um 
almoço no Restaurante Nau Frutos do Mar.

A noiva é filha do economista e professor Ivaldo 
Cavalcanti Brandão e Rosa Lia Montenegro Cavalcanti e 
o noivo, filho de Francisco Sales de Sousa Lima e Maurise 
Quaresma.

   Analine Azevedo, paraibana que esteve por muitos anos radicada em Recife e 
hoje reside em João Pessoa, recebe um grupo de amigas para um chá em sua residência, 
no bairro de Manaíra.

CONtEMPLADO pelo Prêmio “Myriam Muniz 2015, che-
ga a João Pessoa o espetáculo “OE”, inspirado na obra do 
escritor japonês Kenzaburo OE (Prêmio Nobel de Literatura 
1994), sobretudo no romance autobiográfico “Jovens de um 
novo tempo despertai!”. onde o autor procura definições 
sobre a sociedade e a vida para seu filho mais velho, de-
ficiente intelectual.

O espetáculo vai circular pelo Nordeste até janeiro de 
2017 e na capital paraibana se apresenta no Centro Cultural 
Piollin, amanhã e sábado às 20h com entrada gratuita.

Espetáculo OE

Aulão de Yoga

A FUNESC e a Escola 
Arte Yoga vão promover 
um aulão gratuito no 
próximo dia 3 de dezem-
bro, às 16h no mezanino 
2 do Espaço Cultural José 
Lins do Rego. 

A atividade será    
aberta ao público e 
conduzida pelo professor 
Roberto Miranda (Ràvi) 
com auxílio de instru-
tores, inclusive Madha 
(Marcela Junkes), de 
Santa Catarina.

Bandas Marciais

A SECREtARIA de 
Estado da Educação, 
através da Gerência de 
Bandas Marciais, pro-
moveu em parceria com o 
Departamento de Música 
da UFPB, a II Formação 
de Professores de Ban-
das Marciais das Escolas 
Estaduais. 

O concerto de 
abertura foi com apre-
sentação de Alexandro 
Lima (tuba) e Heber Jamin 
(piano) e também do 
grupo instrumental Brasil, 
de Pernambuco, de Este-
vam Vieira e da Orquestra 
de Metais e Percussão da 
SEE, realizado no au-
ditório Radegundis Feito-
sa da UFPB.
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Bota e Campinense têm 
jogos decisivos hoje 
pela Copa Nordeste

BRASILEIRO DA SÉRIE B

Última rodada reserva emoções
Foto: Vasconet
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Jogo de maior tensão 
será no Maracanã entre 
Vasco da Gama e Ceará

A Série B do Campeo-
nato Brasileiro, no próximo 
sábado, conhecerá os dois úl-
timos clubes que subirão de 
divisão e o quarto rebaixado. 
Bahia, Vasco e Náutico so-
nham com o acesso, enquan-
to Oeste e Joinville tentam 
evitar o descenso. O Atlético 
Goianiense já é o campeão 
da Série B. Além do clube 
goiano, o Avaí também su-
biu para a Série A. Em com-
pensação, Bragantino, Tupi 
e Sampaio Corrêa desceram 
para a Série C. 

A rodada promete emo-
ções, principalmente para 
a torcida do Vasco que não 
quer ver o seu time de novo 
na Série B. O jogo contra o 
Ceará que seria no Estádio 
São Januário passou para 
o Maracanã. A diretoria do 
Vasco tomou a posição de 
mudar o local temendo pro-
blemas com o seu torcedor 
devido a proximidade maior 
com os jogadores. Foi por 
questões de segurança para 
jogadores e dirigentes.

O site estatístico srgoool, 
após apresentar os cenários 
do quinteto para a última ro-
dada, traz a campanha destes 
sonhadores em casa e fora 
dependendo da situação do 
último jogo. Todos os con-
frontos envolvendo os clubes 
do acesso e do rebaixamento 
serão no sábado, às 17h30.

Atlético-GO x Bahia
O Bahia, 3º colocado com 

63 pontos, precisa de um sim-
ples empate para conquistar o 
acesso. Mas o desempenho do 
Tricolor fora de casa é desani-
mador. O Bahia ocupa apenas 
o 12º lugar na classificação de 
visitantes. São 16 pontos em 
18 jogos. Aproveitamento de 
29,6%. O Esquadrão conse-
guiu só três vitórias, sete em-
pates e oito derrotas, além de 
20 gols a favor e 22 contra. No 
sábado, às 17h30, o Bahia vai 
encarar o campeão Atlético 
Goianiense no Estádio Olím-
pico Pedro Ludovico Teixeira, 
em Goiânia.

Vasco x Ceará
O Vasco, na 4ª posição 

com 62 pontos, depende 

apenas de suas forças para 
subir. Em caso de tropeço, o 
Náutico não poderá vencer. O 
Gigante da Colina terá o Cea-
rá pela frente e o duelo será 
no Maracanã. Como mandan-
te, o Vasco ocupa o modes-
to 7º lugar com 36 pontos. 
Aproveitamento de 66,7%. O 
clube carioca obteve ao lado 
da torcida 11 vitórias, três 
empates e quatro derrotas, 
além de 28 tentos a favor e 
19 contra.

Náutico x Oeste
O Náutico também joga-

rá em casa contra o Oeste. O 
Timbu tem desempenho me-
lhor do que o Vasco. O clube 
pernambucano está no G4, 
na 4ª posição da classificação 
dos mandantes, com 41 pon-
tos e aproveitamento alto de 
75,9%. São 13 triunfos, dois 
empates e só três derrotas, 
além de 34 gols a favor e 14 
contra. Na 5ª colocação com 
60 pontos, o Náutico terá que 
vencer e ainda torcer por um 
tropeço do Vasco ou uma 
derrota do Bahia.

O Oeste, além de enfren-
tar um clube que sonha com 
o acesso, terá que superar o 
fraco desempenho fora de 
casa. O clube paulista apare-
ce na 13ª colocação da clas-
sificação dos visitantes com 
16 pontos e aproveitamento 
de 29,6%. O Oeste venceu 
só três vezes longe de casa, 
empatou sete vezes e per-
deu oito, além de ter anotado 
míseros 13 gols e levado 25. 
No 16º lugar com 38 pontos, 
o Oeste só depende das suas 
forças para seguir na Série B.

Joinville x Vila Nova
O Joinville vai encarar o 

eliminado Vila Nova e ainda 
poderá jogar em casa. Mas 
mesmo assim não há moti-
vos para comemorar. O JEC 
tem a segunda pior campa-
nha como mandante. O clube 
catarinense acumulou ape-
nas 20 pontos, um a mais do 
que o lanterna e rebaixado 
Sampaio Corrêa. Em casa, o 
Tricolor fez três vitórias - a 
última foi em 15 de outubro 
-, 11 empates e quatro derro-
tas, além de 13 tentos a favor 
e 15 contra. O Joinville terá 
que vencer e torcer por um 
tropeço do Oeste para esca-
par da queda.

Foto: Felipe oliveira/Bahia

É hoje a grande decisão para 
a Seleção Feminina Sub-20. Depois 
de oito anos, o Brasil chegou às 
quartas de final da Copa do Mun-
do da Papua-Nova Guiné e enfren-
ta o Japão. O confronto é às 19h30 
(7h30 de Brasília), no National Foo-
tball Stadium.

O treino de ontem, véspera 
do jogo, foi de conhecimento do 
gramado, em que o técnico Dori-
va Bueno aproveitou para fazer 
alguns ajustes de marcação e po-
sicionamento. Além disso, uma das 
equipes atuou no estilo do Japão, 
realizando algumas jogadas que o 
adversário apresentou em partidas 
anteriores, pela fase de grupos.

Para o confronto com as asiáti-
cas, o treinador tem todas as joga-
doras à disposição. A zagueira Gio-
vanna, suspensa no último jogo 
contra a Suécia, já está liberada. 
Katrine, que saiu sentindo dores 

no joelho esquerdo na partida con-
tra as suecas também está disponí-
vel. “Todas as jogadoras que estão 
neste grupo foram chamadas por-
que têm suas importâncias. Confio 
muito nelas. Vamos jogar com res-
ponsabilidade, de igual para igual, 
respeitando o Japão, mas impon-
do o nosso estilo de jogo” concluiu 
Doriva Bueno.

Caso a partida termine em-
patada no tempo normal, haverá 
prorrogação (dois tempos de 15 
minutos). Se o placar permanecer 
empatado, a decisão vai para as 
cobranças de pênaltis.

Goleira Carla
Carla é a goleira da Seleção 

Brasileira Feminina Sub-20, que 
disputa a Copa do Mundo da Pa-
pua-Nova Guiné. O jeito falante 
e extrovertido é visto dentro de 
campo. A camisa 1 do Brasil é da-

quelas que orienta durante toda a 
partida, conversa com as zagueiras 
e laterais, sempre que necessário.

Foram cinco gols na primeira 
fase do Mundial, três deles de bola 
parada. E, apesar de esse não ser 
um ponto forte do Japão, adversá-
rio da seleção, essa é uma das prin-
cipais cobranças de Carla com ela 
mesma e com suas companheiras.

“Não é preocupação. Treina-
mos muito as bolas paradas, mas 
sempre que tem escanteio ou falta 
no jogo, peço para as meninas ain-
da mais atenção, pois no detalhe, 
às vezes, o jogo é resolvido” ana-
lisou.

Ainda sobre o Japão, Carla es-
tava na equipe que enfrentou as 
asiáticas em 2015 no torneio amis-
toso, no início da formação deste 
grupo e da trajetória até a Copa 
do Mundo, e ela conhece bem o 
estilo de jogar.

Brasil vai enfrentar o Japão hoje por uma vaga nas semifinais
COPA DO MUNDO SUB-20 FEMININO

Na fase classificatória, o Brasil conseguiu vencer a Suécia
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O Bahia precisa 
apenas de um 
empate para 
garantir o acesso

O Vasco, do meia 
Nenê, vai jogar 

pressionado para 
voltar à elite do 

futebol



CBB sofrerá intervenção e será 
comandada por três entidades

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 24 de novembro de 2016

Atual presidente será 
afastado e novo comando 
fica até o ano de 2020

Federação e cronistas 
esportivos se reuniram 
esta semana em busca 
de uma linguagem única: o 
sucesso do campeonato. 
Afinados, as entidades de 
classe e de administração 
do futebol paraibano andam 
bem sintonizadas, seja nas 
ondas do rádio, nas imagens 
de TV, nas letras impressas 
ou digitais. Uma reunião na FPF em João Pessoa e 
outra em Campina Grande serviram para pontuar 
os problemas e a busca de soluções diante do pa-
pel importante da mídia. Enfim, tudo caminha para 
termos o melhor campeonato dos últimos anos 
com a imprensa, clubes e FPF buscando o melhor.

Todos afinados

Paraibano 2017 deve 
ser um dos melhores

Quem não acredita no sucesso do Campeona-
to Paraibano de 2017? Ao contrário dos últimos anos 
quando a interdição de estádios e os TACs se tornaram 
mais importantes que o evento, a edição do próximo ano 
promete mexer com os torcedores de João Pessoa a Ca-
jazeiras. O Botafogo manteve a base e segue anunciando 
novidades, assim como o Campinense. Esses dois clubes 
vêm dominando o futebol do Estado há quatros anos. O 
Belo ganhou os campeonatos de 2013 e 2014, enquanto 
a Raposa fez a festa em 2015 e 2016. Quem vai ousar 
desafiá-los? A julgar pela movimentação dos adversários, 
a competição promete ser das mais acirradas.

O Treze, que muita gente não acreditava em renas-
cimento devido a grave crise financeira vivida desde o 
passado, se agiganta e pelos reforços anunciados não 
vai competir simplesmente. Quer muito mais. O Galo quer 
retornar ao lugar que sempre ocupou, ou seja, a briga 
pelo pódio, bem diferente deste ano quando amargou 
uma sexta colocação e ficou fora do Campeonato Bra-
sileiro. A meta é reconquistar vaga na Copa do Nordeste, 
Copa do Brasil e Brasileiro em 2018. Esse novo trabalho 
orgulha o torcedor e põe preocupação nos adversários, 
afinal o Galo virá com as suas esporas afiadas.

E o Auto Esporte? O macaco alvirrubro está assa-
nhado nesse início de temporada. Trouxe Fábio Bilica, ex-
jogador da Seleção Brasileira e sonha alto na competição. 
O presidente Watteau Rodrigues não para de dar entre-
vistas à imprensa falando de novidades. Não pensem di-
ferente de Internacional e CSP, os outros dois clubes da 
capital. Novamente vão dar trabalho aos grandes e estão 
montando elencos competitivos, assim como o Serrano 
que retorna a disputa depois de vários anos.

Se no Litoral e Agreste a euforia é tamanha, o que 
dizer do Sertão, onde o Atlético de Cajazeiras está tra-
zendo diversos jogadores do interior paulista. O Paraíba 
também vem reforçando o seu elenco, assim como o 
Sousa, hoje ainda a equipe mais forte da região. Aldeone 
segue garimpando jogadores. Ele sempre forma times 
competitivos. O Paraibano de 2017 vai ser show de bola.

Um dos jogos mais esperados no Campeonato Paraibano 
de Futebol Feminino vai acontecer na segunda rodada, 
programada para este domingo no CT Ivan Thomas, no 
Valentina Figueiredo, onde jogam Botafogo x Kashima.

Paraibano feminino

Botafogo e Campinense 
decidem a sua sorte hoje na 
Copa do Nordeste Sub-20 
que acontece em Alagoas. 
O Belo pega o Estanciano e 
a Raposa enfrenta o Vitória 
da Conquista-BA.

Copa Sub-20
A equipe de futebol de campo 
dos servidores de A União 
faz estreia hoje nos Jogos 
dos Servidores Públicos e 
terá como adversário o Corpo 
de Bombeiros, em partida no 
Estádio Almeidão às 18h30.

Time de A União

Dirigentes de clubes, de Federação e da imprensa participam 
hoje às 15h de uma reunião na Secretaria da Juventude, Espor-
te e Lazer, com o secretário Bruno Roberto e na pauta ações  
voltadas para o Campeonato Paraibano de 2017 e, obviamen-
te, uma primeira conversa sobre o Gol de Placa, programa do 
Governo do Estado que ajuda os clubes profissionais.

Reunião na Sejel

varellajp@yahoo.com.br

Geraldo 
Varela

Em ação inédita no bas-
quete brasileiro, a Confede-
ração Brasileira sofrerá in-
tervenção nos próximos dias. 
Encurralada após a Federa-
ção Internacional (Fiba) sus-
pendê-la até 28 de janeiro de 
2017, restou à CBB aceitar a 
intervenção. Caso não topas-
se poderia ver a modalidade 
suspensa por tempo inde-
terminado ou desfiliada da 
Fiba, causando impacto em 
seleções e clubes, que não 
poderiam participar de com-
petições internacionais.

Sendo assim, assumem 
o basquete até 2020 o Comi-
tê Olímpico Brasileiro, que se 
reuniu na semana passada 
com a Fiba em Doha (Catar), 
o Ministério do Esporte e a 
própria Fiba em uma força-
tarefa que terá inicialmente 
duração de quatro anos. Até 
2020, portanto, não haverá 

eleição na entidade e o pleito 
previsto para abril de 2017 
está cancelado. Com os trâmi-
tes jurídicos já em andamen-
to, o anúncio deverá ser feito 
nos próximos dias. 

O mesmo procedimen-
to (intervenção) foi realizado 
pelo COB na Confederação de 
Vela em 2007, também atolada 
em dívidas à época. De acordo 
com uma fonte do alto escalão 
do esporte ouvida pelo blog 
“bola na cesta”, ''a força-tarefa 
destes três poderes somará 
forças para trabalhar para o 
basquete brasileiro voltar a 
ter destaque de forma positiva 
no cenário internacional''.

A dúvida maior neste 
momento é se Nunes, presi-
dente da entidade máxima 
do basquete brasileiro, re-
nunciará ao cargo ou se so-
frerá o impedimento formal 
por parte do Comitê. Seja 
como for o blog “bola na ces-
ta” apurou que a intervenção 
do COB colocará em prática 
alguns dos principais dese-

jos da Federação Internacio-
nal: a mudança no estatuto 
da CBB, fazendo com que 
mais eleitores sejam parte 
integrante do processo de 
votação (atualmente apenas 
os presidentes de Federa-
ção elegem o mandatário da 
Confederação) e um planeja-
mento de longo prazo para o 
esporte nacional.

Neste novo modelo de 
gestão haverá quatro inte-
grantes como os responsá-
veis pela nova fase do bas-
quete brasileiro. Dois destes 
já foram selecionados: Pau-
linho Villas-Boas, ex-jogador 
da Seleção Masculina de Bas-
quete e que trabalhou recen-
temente no Comitê Olímpico 
Brasileiro e no Rio-2016, e 
José Luiz Saez, ex-presidente 
da Federação Espanhola e o 
interventor designado pela 
Fiba para apurar a situação 
da CBB recentemente. Saez 
já viria ao Brasil na próxima 
semana. O grupo já possui in-
clusive um plano estratégico 

em suas mãos chamado de 
''Brasil 2020″.

O Comitê Olímpico Bra-
sileiro foi procurado, mas 
disse que não daria posicio-
namento formal em relação 
a situação da Confederação 
Brasileira. A CBB, por sua 
vez, informou que não falaria 
com a imprensa.

Carlos Nunes não chega-
rá ao final de seu mandato, 
previsto inicialmente para 
cessar em março de 2017. 
Ele deixará para a força-tare-
fa liderada pelo COB uma en-
tidade com R$ 17 milhões de 
dívida, sem nenhuma credi-
bilidade junto ao órgão má-
ximo da modalidade (Fiba), 
com os dois clubes do País 
ausentes da Liga das Amé-
ricas devido a suspensão 
(Flamengo e Bauru) e com 
as suas duas seleções mais 
novas (as Sub-15) fora de 
campeonatos internacionais 
no mínimo até 2018 (Copa 
América em 2017 e Mundial 
no ano seguinte).

FOTO: Lancepress
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O basquete brasileiro passa por um momento complicado e está suspenso de competições internacionais por decisão da Fiba

Alonso atrapalhou a carreira de Massa
De 2006 a 2008, Felipe 

Massa ganhou 11 corridas 
pela Ferrari, esteve na briga 
pelo título a até quatro pro-
vas do fim em 2007 e perdeu 
a disputa por um ponto no 
ano seguinte. Porém, desde 
o GP do Brasil de 2008, o 
brasileiro não venceu mais 
nenhuma corrida e termi-
nou todas as temporadas 
atrás de seu companheiro 
de equipe.

Há quem defenda que 
essa guinada na carreira 
de Massa tenha sido conse-
quência do acidente que o 
piloto sofreu na classificação 
do GP da Hungria, em 2009, 
que o deixou de fora de pra-
ticamente metade daquela 
temporada. Afinal, mesmo 
com as dificuldades enfren-
tadas pela Ferrari, que não 
tinha um bom carro naquele 
ano, Massa estava batendo 
o então companheiro Kimi 
Raikkonen de forma convin-
cente antes da batida. Ou-
tros apontam motivos como 
mudanças técnicas no regu-
lamento e nos pneus para a 
queda de rendimento do bra-
sileiro.

Para o engenheiro Rob 
Smedley, que trabalhou di-
retamente com Massa na 

FÓRMULA-1

Ferrari de 2006 a 2013 e de-
pois seguiu o piloto na Wil-
liams, onde assumiu o cargo 
de chefe de performance 
em 2014, a explicação para 
a queda de Massa não tem 
nada a ver com estes moti-
vos e, sim, é o ambiente cria-
do por Fernando Alonso na 
Ferrari.

Segundo Smedley, a Fer-
rari para a qual Massa voltou 
após recuperar-se do aciden-
te, no início de 2010, quando 
Alonso substituiu Raikko-
nen, era completamente di-

ferente do time que ele havia 
deixado seis meses antes.

“Falar isso é uma bes-
teira!”, disse o engenheiro 
quando perguntado pelo 
UOL Esporte se o acidente 
era o motivo para a seca de 
vitórias de Massa. “A melhor 
prova disso é o primeiro tes-
te quando ele voltou, com o 
carro de 2007. Todos os pi-
lotos de teste que estavam 
na ativa na época andaram 
também e ele estava acaban-
do com todos eles. Ele fazia 
tempos de volta dos quais os 

outros nem chegavam perto. 
[O acidente] não foi o proble-
ma do Felipe.”

A forma como Alonso 
moldou a equipe em seu favor 
seria, portanto, o grande mo-
tivo para a queda de Massa.

“A equipe que ele deixou 
em 2009 era muito equili-
brada entre ele e o Kimi. O 
time para o qual ele voltou 
em 2010 era completamente 
focado em Fernando. Tudo 
acontecia em volta de Fernan-
do. Esse foi o problema dele. 
Não teve nada a ver com ele.”

Felipe Massa e Fernando Alonso na Ferrari. O espanhol tratou de moldar a equipe italiana a seu favor

FOTO: FIA/Divulgação



Pedida a prisão de Neymar
NA ESPANHA

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 24 de novembro de 2016

Promotoria também quer 
ver o ex-presidente do 
Barça atrás das grades

Foto: Reprodução

A Promotoria espanhola 
pediu ontem 2 anos de pri-
são e 10 milhões de euros 
de multa para Neymar e 5 
anos para o ex-presidente do 
Barcelona Sandro Rosell por 
crimes de corrupção e fraude 
na contratação do atacante, 
uma queixa realizada pelo 
fundo brasileiro DIS, que 
possuía 40% de seus direitos 
federativos.

No documento que cons-
ta a acusação, o promotor 
da Audiência Nacional José 
Perals, que pediu o arquiva-
mento da causa para o pre-
sidente do Barcelona, Josep 
María Bartomeu, por falta de 
indícios contra ele, reivindi-
ca, além disso, o pagamento 
de 8,4 milhões de euros de 
multa para o clube espanhol 
e 7 milhões para o Santos.

As autoridades também 
solicitaram dois anos de pri-
são para o pai de Neymar e 
um ano para sua mãe, ambos 
pelo crime de corrupção, e 
pede além disso uma multa 
de 1,4 milhão de euros para a 
empresa familiar N&N, além 
de reivindicar a cada um de-
les a mesma multa de 10 mi-
lhões de euros que o promo-
tor pediu para o jogador.

Entenda o caso
Em maio de 2013, o 

Barcelona anunciou a con-
tratação de Neymar junto 
ao Santos por € 57 milhões 
(cerca de R$ 182 milhões), 
o que seria a 11ª contrata-
ção mais cara da história do 
futebol. Deste valor, o clube 
pagou 17,5 milhões de euros 
ao clube Santos e 40 milhões 
de euros “a uma sociedade”, 
supostamente de proprieda-
de do pai do jogador. Porém, 
como este valor foi conside-
rado baixo, uma vez que o 
Real Madrid também teria 
feito proposta pelo jogador, 
o jornal espanhol El Mundo 
publicou, na segunda-feira, 
20 de janeiro de 2014, que 
o Barcelona desviou 38 mi-
lhões de euros (R$ 121 mi-
lhões) da contratação do ata-
cante brasileiro.[5]

A investigação começou 
em dezembro de 2013, após 
Jordi Cases, um dos sócios do 
Barcelona, entrar na Justiça 
para exigir esclarecimentos 
sobre supostas irregularida-
des na transferência do bra-
sileiro (ele apresentou uma 
denúncia contra o então pre-
sidente Sandro Rosell, que 
não teria declarado parte do 
valor pago pelo jogador).

Em janeiro, o diário es-
panhol El Mundo publicou 
reportagem dando detalhes 
do contrato. Enquanto o Bar-
celona afirmava oficialmente 
que o custo da contratação 
era de 57,1 milhões de euros, 
o jornal apontava um valor 
de 92 milhões.

Rosell, então, renunciou 
à presidência do clube após 
a Justiça afirmar que inves-
tigará a denúncia sobre o su-
posto desvio de dinheiro na 
transferência do jogador. Se-
gundo o jornal “La Vanguar-
dia”, Rossell optou pela saída 
para “preservar o clube na 
medida do possível, já que se 
presume que será uma longa 
batalha jurídica”. No mesmo 
dia da renúncia de Rosell, 
Neymar postou uma foto em 
seu instagram sorrindo, o 
que gerou muitas críticas da 
imprensa espanhola.
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Sandro Rosell e Neymar quando da assinatura do contrato da polêmica contratação no ano de 2013. Desde então começou a ser questionada a transação na Espanha

Muralha faz um balanço positivo da temporada
Mesmo sem chances 

matemáticas de título no 
Campeonato Brasileiro, o 
goleiro Alex Muralha fez 
um balanço da atual tem-
porada e o saldo foi po-
sitivo. Segundo o goleiro, 
equipe deu o melhor em 
todas as partidas, mas in-
felizmente a conquista não 
veio. Mesmo assim, o cami-
sa 38 viu superioridade em 
2016 sobre outros anos no 
passado recente do clube. 

“Demos o nosso me-
lhor, fizemos o possível 
pelo título, mas infeliz-
mente não dá mais. O Fla-
mengo brigando por título, 
foi melhor que nos últimos 
anos.

“A gente sabe da im-
portância que é para o 
clube ficar em segundo. 
A parte financeira é uma 
ajuda para o ano que vem. 

Terminar o ano em se-
gundo vai ser uma boa. 
Vamos entrar tranquilo 
para conseguir a vitória no 
domingo”completou falan-
do sobre o duelo contra o 
Santos. 

O goleiro ainda falou 
sobre o seu ano em par-
ticular, onde foi um dos 
destaques no time titular 
do Flamengo. Segundo ele, 
trabalho e espera por um 
momento foi crucial para 
conseguir uma vaga no 
time e agora também na 
seleção, já que vem sendo 
lembrado por Tite nas lis-
tas para as Eliminatórias.

“Esperei meu tempo. 
Particularmente foi um 
ano muito bom. Cheguei à 
seleção. Foi um dos melho-
res anos para mim e agora 
vou continuar trabalhando 
para manter. Estamos foca-

dos aqui ainda (em 2016), 
mas esse ano foi bom para 
aprendizado. Garantido na 
Libertadores, vamos estar 
mais fortes e acostumados. 
Vamos entrar forte nas 
competições e disputando 
títulos.

Muralha falou sobre 
o "cheirinho" que acom-
panhou o Flamengo neste 
Campeonato Brasileiro. 
Para ele, brincadeira da 
torcida motivou os joga-
dores para tentar o título 
e o goleiro espera que em 
2017 o "cheirinho" con-
tinue rondando pelo Ru-
bro-Negro. 

“ O cheirinho nos for-
taleceu e nos estimulou. 
Vai ser sempre o objetivo 
para dar sempre o nosso 
melhor. Ano que vem vai 
continuar e vamos dispu-
tar todos os títulos”, disse.

FLAMENGO

Meia já ajudou a rebaixar o Palmeiras em 2012
Moisés tornou-se um 

dos pilares do time do Pal-
meiras no Brasileirão 2016. 
Titular absoluto do time de 
Cuca, o meia pode, no próxi-
mo domingo, proporcionar à 
torcida alviverde um senti-
mento completamente inver-
so ao de quatro anos atrás, 
quando ele ajudou a salvar a 
Portuguesa do rebaixamen-
to e contribuiu para a queda 
palmeirense.

O fato deu-se há exatos 
quatro anos, na 36ª rodada 
do Campeonato Brasileiro 
2012. Com a camisa 10 da 
Lusa, Moisés converteu um 
pênalti e abriu caminho para 
o time paulista empatar por 
2 a 2 com o Grêmio no Canin-
dé - o meia também sofreu 
a falta dentro da área que 
resultou no primeiro gol do 
duelo disputado no dia 18 de 
novembro de 2012.

O ponto conquistado 

pelo time ajudou muito na 
luta contra o descenso. Com 
ele, a Portuguesa abriu sete 
pontos em relação ao Pal-
meiras a duas rodadas do 
fim do campeonato. A equi-
pe de Geninho, porém, só se 
livraria do rebaixamento na 
última rodada, ao empatar 
com a Ponte Preta - o Sport 
caiu para a Série B ao lado de 
Palmeiras, Atlético-GO e Fi-
gueirense.

No mesmo dia em que 
venceu o Grêmio com gol 
de Moisés, o time Alviverde 
empatou com o Flamengo 
por 1 a 1 em Volta Redonda, 
momentos antes de a Portu-
guesa entrar em campo. Com 
isso, a equipe chegou à mar-
ca de 34 pontos na tabela - a 
Lusa alcançou 41.

Por coincidência, o Pal-
meiras quase manteve as 
chances de escapar do des-
censo com a ajuda de Zé Ro-

berto. Depois de abrir 2 a 0 
no placar, a Portuguesa viu o 
Grêmio reagir e quase virar 
o placar. O lateral esquerdo, 
que atuava no meio-campo 
gremista, com a camisa 10, 
marcou o segundo gol dos 
gaúchos, já no fim do segun-
do tempo.

Mas não teve jeito. O 
rebaixamento palmeirense 
virou realidade com o apito 
final do árbitro no Canindé. 
Naquele momento, o elenco 
alviverde voltava a São Pau-
lo de ônibus pela Via Dutra 
depois do empate com o Fla-
mengo no Rio. 

O meio-campista tam-
bém foi às redes contra o 
próprio Palmeiras, em jogo 
que marcou o início do re-
turno do Brasileirão 2012. 
O camisa 10 fechou a golea-
da de 3 a 0 com um belo gol 
da entrada da área, sem dar 
chances ao goleiro Bruno.

MOISÉS

Muralha tomou o lugar de Paulo Victor e chegou à Seleção Brasileira

Moisés é hoje um dos 
principais destaques 
do Palmeiras 



A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 24 de novembro de 2016

Clubes paraibanos têm 
jogos decisivos para se 
manterem na disputa

Belo e Raposa decidem vagas
Copa do nordeste sub-20

Hoje é o dia D para os 
clubes paraibanos que estão 
participando da Copa Nor-
deste de Futebol Sub-20. Bo-
tafogo e Campinense entram 
em campo, para decidir a 
classificação para a próxi-
ma fase da competição. Pelo 
Grupo B, o Botafogo enfrenta 
o Estanciano de Sergipe, às 
15 horas, no Estádio Nelsão, 
em Maceió. No mesmo horá-
rio, no Estádio Olival Elias de 
Moraes, em Boca da Mata, o 
Campinense encara o Vitória 
da Conquista, da Bahia.

O Botafogo tem 4 pontos 
e o ocupa a vice-liderança do 
Grupo B, perdendo no crité-
rio de saldo de gols para o 
Salgueiro, primeiro coloca-
do. O Belo vem de um empa-
te em 1 a 1, contra o próprio 
Salgueiro, em partida dispu-
tada na última terça-feira, e 
enfrenta o Estanciano, que 
após ser derrotado na es-
treia para o Salgueiro, ven-
ceu na última rodada o Bahia 
por 4 a 3 e está vivo na briga 
por uma vaga para a próxi-
ma fase. No grupo, apenas o 
Bahia não tem mais chances 
de classificação.

O técnico do Belo, Adria-
no Rodrigues, está otimista 
com a classificação da equi-
pe para a próxima fase. "Os 
garotos estão conscientes de 

que o jogo de amanhã (hoje) 
é uma decisão. Nós temos ao 
nosso favor o fato de jogar 
já sabendo o resultado que 
precisamos para nos classifi-
car. Isto, porque o Salgueiro, 
que está na nossa frente no 
saldo de gols, vai jogar com o 

Bahia, às 9 horas da manhã", 
disse Adriano.

O Campinense está 
numa situação melhor do 
que o Botafogo. A Raposa 
é líder do Grupo D, com 4 
pontos e vai encarar o Vi-
tória da Conquista, que tem 

apenas 2 pontos. A exemplo 
do Botafogo, o Rubro-Negro 
também já vai jogar sabendo 
o resultado que precisa para 
se classificar, já que Santa 
Cruz, que também tem 2 pon-
tos, vai enfrentar o Confiança, 
que tem apenas 1 ponto, às 

9 horas da manhã. Na últi-
ma terça feira, o Campinense 
conseguiu um grande resulta-
do, ao golear o Confiança de 
Sergipe por 4 a 1. 

 De acordo com o regu-
lamento da Copa Nordeste 
de Futebol Sub-20, se classi-

ficam para a próxima fase os 
primeiros colocados dos cin-
co grupos em disputa, mais 
os três melhores segundo co-
locados. A partir daí, a com-
petição segue em sistema de 
mata-mata, eliminatório, até 
a grande final.
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Foto: Botafogo/Divulgação

A equipe do Botafogo conquistou uma vitória e um empate nos jogos contra Bahia e Salgueiro e precisa de um triunfo hoje diante do Salgueiro para avançar na Copa

FPF e crônica esportiva definem parceria para o Estadual
O presidente da FPF, 

Amadeu Rodrigues, consi-
derou altamente positiva 
a reunião com a imprensa 
esportiva na tarde dessa 
terça-feira em seu gabinete 
quando ouviu atentamente 
as demandas da classe. Ele 
aproveitou a oportunidade 
para expor as dificuldades na 
confecção da tabela do Cam-
peonato Paraibano de 2017 
em função da mudança do 
calendário nacional devido 
ao aumento de vagas na Li-
bertadores pela Conmebol. 
“Essa relação profissional en-
tre as entidades da imprensa 
esportiva e a Federação é de 
fundamental importância 
para o sucesso de qualquer 
campeonato, daí ter convi-
dado os cronistas e os repre-
sentantes da Acep e APBCE, 
responsáveis pela demanda 
da classe, no sentido de um 
melhor entendimento, prin-

CredenCIaMento

Zezinho garante que clube já acertou com mais 5 jogadores
O Botafogo acertou esta 

semana a contratação de 
mais cinco jogadores para a 
temporada 2017. A informa-
ção foi confirmada ontem 
pelo presidente do clube, 
Zezinho Botafogo. Segundo 
ele, trata-se de um atacante, 
um meia, um lateral esquer-
do e dois zagueiros. O anún-
cio oficial poderá ser feito a 
qualquer momento, mas por 
enquanto, os nomes destes 
atletas não serão divulga-
dos.

"Não podemos ainda 
anunciar, porque estamos 

aguardando ainda os con-
tratos destes atletas, que es-
tão nos clubes de origem de-
les. A nossa intenção é que 
até o dia 1º de dezembro, 
dia da apresentação do elen-
co, já possamos contar com 
todos eles, atendendo a uma 
solicitação do técnico Ita-
mar Schulle", disse Zezinho, 
garantindo que, pelo menos, 
vinte e seis jogadores esta-
rão presentes na próxima 
semana.

Até o momento, o elenco 
do Botafogo já tem 18 atle-
tas. Segundo a assessoria de 

imprensa do clube,  já estão 
confirmados os seguintes jo-
gadores para o início da pré-
temporada: goleiros - Michel 
Alves, Edson e João Manuel; 
laterais - Gustavo;  zagueiros 
- Plínio, Walber e Nildo; volan-
tes - Djavan, Robston e Amaril-
do;  meias - Marcinho, Raphael 
Luz e Lukinha;  e atacantes 
- Warley, Rafael Oliveira, Van-
derson e Diogo Campos.

Reunião
O presidente do Bo-

tafogo confirmou ontem 
a participação na reunião 

dos dirigentes de clubes, 
membros da FPF e impren-
sa, com o secretário da Ju-
ventude, Esportes e Lazer  
do Estado, Bruno Roberto. 
O encontro será hoje às 15 
horas, na sede da Sejel, em 
João Pessoa. Entre os as-
suntos em discussão, des-
taque para as condições dos 
estádios da Paraíba, e deta-
lhes do Projeto Gol de Placa 
para a próxima temporada. 
O Campeonato Paraibano 
de Futebol está programa-
do para começar no dia 8 de 
janeiro.   (IM)

noVos reForÇos

O presidente do Botafogo diz que o anúncio será na hora certa

cipalmente no tocante ao 
credenciamento como pro-
piciar as melhores condições 
de trabalho a esses profissio-
nais”, disse Amadeu.

Para o presidente da As-
sociação dos Cronistas Espor-
tivos, João Camurça, esse en-
contro mostra que a Federação 
hoje escuta e procura entender 

as dificuldades da classe, daí 
parabenizar o presidente Ama-
deu pela iniciativa.

“Aqui na Paraíba há res-
peito mútuo entre Federa-

ção e imprensa esportiva. 
Não há imposição nenhuma 
como está acontecendo no 
Paraná, onde a entidade de 
classe de lá não é ouvida, 
sendo até ignorada no Esta-
dual. A valorização do cro-
nista é importante e deve 
ser respeitada de Norte a 
Sul do País. Felizmente aqui 
caminhamos unidos com Fe-
deração e crônica esportiva, 
imbuídos de fazer o melhor 
para o sucesso do futebol da 
Paraíba”, explicou Camurça. 
Já o presidente da Associação 
Paraibana de Cronistas Es-
portivos, Elialdo Silva, tam-
bém enalteceu o encontro 
como forma de aproximação 
entre as entidades que bus-
cam o melhor para o futebol 
do Estado. “Essa parceria é 
importante. A APBCE está 
disposta a dar sua contribui-
ção e tem como bandeira a 
valorização da classe e o res-

peito nos eventos esportivos. 
Vamos colaborar com a Fe-
deração e a ACEP no creden-
ciamento que vai ser impor-
tantíssimo no campeonato 
que se aproxima”, pontuou. 
Além da questão do cre-
denciamento nos jogos, as 
associações pediram ao pre-
sidente da FPF o seu apoio 
em relação a melhores con-
dições de trabalhos nos jo-
gos, principalmente em ci-
dades do interior. Amadeu 
Rodrigues ouviu atentamen-
te as ponderações e ficou 
de agendar visitas a Sousa e 
Cajazeiras com João Camur-
ça e Elialdo Silva para enca-
minhar pleitos aos prefeitos 
eleitos Fábio Tyrone (Sousa) 
e José Aldemir (Cajazeiras). 
Todo o credenciamento será 
feito via Federação e a ACEP 
e APBCE ficaram de enviar 
a relação dos cronistas para 
cadastro no site da FPF. 

João Tomé Camurça, presidente da ACEP, Amadeu Rodrigues, da FPF, e Elialdo Silva da APBCE
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Pesquisas apontam setor como principal problema no Brasil

SAÚDE PÚBLICA
A saúde é o principal 

problema do País na opinião 
de 37% dos brasileiros. Os 
médicos, entretanto, são os 
profissionais com o maior 
grau de confiança e credibi-
lidade da população (26%). 
É o que apontam pesquisas 
do Instituto Datafolha en-
comendadas pelo Conselho 
Federal de Medicina (CFM) 
e divulgadas ontem (23).

Os estudos ouviram 
2.042 e 2.089 pessoas, res-
pectivamente, de todas as 
regiões do País, incluindo 
Regiões Metropolitanas e ci-
dades do interior do Brasil. 
A margem de erro, de acordo 
com o Instituto Datafolha, é 
de 2 pontos percentuais.

O primeiro levantamen-
to mostra que as mulheres e 
os entrevistados com menor 
grau de escolaridade são os 

que mais indicam a saúde 
como principal problema 
do Brasil.  Já a corrupção, 
considerada segundo maior 
problema, aparece mais nas 
respostas dos homens e dos 
mais escolarizados.

Uso do SUS
A pesquisa do instituto 

e do CFM revela ainda que 
a maioria dos brasileiros 
utilizou os serviços do Sis-
tema Único de Saúde (SUS) 
nos últimos dois anos – um 
total de 82% dos entrevista-
dos. A maior proporção de 
usuários foi registrada entre 
mulheres.

Os serviços de saúde em 
geral – públicos e privados – 
foram considerados ruins 
ou péssimos por 65% das 
pessoas ouvidas. A qualida-
de dos serviços foi avalia-
da como regular por 28% e 
como ótimo ou bom por 6%. 
A reprovação foi maior no 

Sudeste (68%) e no Centro-
-Oeste (66%) e menor, na 
região Sul (58%). Questio-
nados sobre o que o governo 
deve fazer para melhorar a 
saúde no País, 65% dos en-
trevistados responderam 
que deve diminuir a corrup-
ção. Logo depois aparece-
ram as opções de aumentar 
o número de profissionais 
de saúde (58%) e de aumen-
tar o número de leitos para 
internação (50%).

Já o segundo estudo re-
vela que os médicos cons-
tituem a profissão mais 
confiável na opinião da po-
pulação brasileira, à fren-
te de professores (24%) e 
bombeiros (15%). 

“Apesar de tudo, temos 
uma pesquisa que mostra 
que, mesmo com as dificul-
dades, os médicos ainda têm 
o respaldo da população 
brasileira”, afirmou o presi-
dente do CFM, Carlos Vital.

Direito humano funda-
mental, o acesso à água segura 
e ao esgotamento sanitário não 
está disponível da mesma for-
ma para homens, mulheres e 
outras identidades de gênero, 
mostra relatório da Organiza-
ção das Nações Unidas (ONU). 
O estudo foi coordenado pelo 
pesquisador brasileiro Léo Hel-
ler, que é relator especial sobre 
o direito humano à água potá-
vel segura e ao esgotamento 
sanitário da instituição. Heller, 
que também coordena o Grupo 
de Pesquisa em Políticas Públi-
cas e Saneamento da Fundação 
Oswaldo Cruz (Fiocruz), con-
tou que  verificou que em qua-
se todas as localidades onde 
há falta ou má distribuição de 
serviços de saneamento são 
as mulheres que coletam água 
para manter a higiene do lar.

“A situação mais usual é 
que quando não há água nas 
proximidades da residência, 
as mulheres e meninas são, 
na maioria das vezes, encar-
regadas de buscá-la em algum 
lugar, o que demanda tempo 
elevado. Em um país que visi-
tei, o Tadjiquistão, um estudo 
mostra que as mulheres de-
moram de quatro a seis horas 
por dia para fazer isso”, acres-
centou, ressaltando que essa 
situação reforça a dependên-
cia econômica delas dos ma-
ridos, já que não são remune-
radas por esse tempo. O longo 
percurso também apresenta 
riscos a essas mulheres de 
sofrerem ataques de animais 
selvagens e violência sexual, 
sobretudo no local onde la-
vam a roupa e tomam banho.

O risco da violência sexual 
e o estresse também se apre-
sentam em situações em que 
as mulheres não têm acesso 

a banheiros e precisam fazer 
suas necessidades básicas a 
céu aberto, o que as deixa vul-
neráveis. Algumas mulheres e 
meninas relataram ter sofrido 
abordagens grosseiras, lan-
çamento de pedras, esfaque-
amento e estupro enquanto 
procuravam por locais para as 
necessidades básicas.

De acordo com o relató-
rio, essa falta prejudica a vida 
de muitas mulheres, que mui-
tas vezes preferem não sair de 
casa por não ter privacidade 
para a higiene íntima, especial-
mente no período menstrual.

O problema também afeta 
a saúde de muitas que seguram 
a urina por longos períodos de 
tempo e deixam de ingerir lí-
quidos, aumentando o risco 
de infecções de bexiga e rins. O 
Brasil não é exceção e os casos 
mais comuns são vistos nas zo-
nas rurais, onde o problema da 
seca é uma constante.

A violência que atinge 
preferencialmente jovens, ne-
gros e pobres em Fortaleza 
indica que há um grupo da 
sociedade cujas vidas são me-
nos importantes. A conclusão 
é do professor Luiz Fábio Silva 
Paiva, pesquisador do Labora-
tório de Estudos da Violência 
da Universidade Federal do 

Ceará (UFC). “Hoje, na cidade 
de Fortaleza, nós vivemos com 
sujeitos ‘matáveis’. Existem vi-
das hoje que não são dignas de 
ser vividas. Longe de ser uma 
ideia abstrata, que fundamenta 
o preconceito ou uma forma de 
discriminação social, essa ideia 
é estruturante de uma política 
de Estado.” Paiva foi um dos 
participantes da mesa-redonda 
Chacinas em Fortaleza: Violên-
cia e Segregação Social, promo-

vida na última terça-feira pelo 
Programa de Pós-Graduação e 
Sociologia da Universidade Es-
tadual do Ceará. O evento teve 
como tema central a Chacina 
de Messejana, que fez um ano 
neste mês. Durante a chacina, 
em uma só noite, morreram 
11 pessoas, a maioria jovens. 
Todas foram mortas a tiros. Em 
setembro, o Ministério Público 
Estadual denunciou 45 poli-
ciais militares.

Falta de água e de tratamento 
de esgoto prejudica as mulheres

“Fortaleza vive com sujeitos 
matáveis”, diz pesquisador

RELATÓRIO DA ONU

ESCALADA DA VIOLÊNCIA E CRIMINALIDADE

Paula Laboissière 
Repórter da Agência Brasil 

Flávia Villela  
Da Agência Brasil 

A inadequação dos espaços públi-
cos atinge ainda as mulheres trans que 
ficam expostas a agressões morais e fí-
sicas ao usar instalações sanitárias sepa-
radas pelo sexo biológico. Estudos feitos 
na Índia revelam que os transexuais en-
frentam dificuldades em encontrar casas 
para alugar, sendo forçados a viver em 
favelas e áreas remotas, com sérios pro-
blemas de esgoto e distribuição de água.

Outro grupo atingido é a população 
em situação de rua. Em Belo Horizonte 
(MG), um estudo coordenado por Heller 
mostra que os albergues e as unidades 
de acolhimento não são em número su-
ficiente para a quantidade de pessoas 
sem moradia. Embora a maior parte des-
se público seja composta por homens, 
são as mulheres que mais sofrem com a 
falta de privacidade.

Recomendações
O pesquisador ressaltou que o es-

tudo é importante para orientar polí-

ticas públicas voltadas para serviços de 
água e esgoto. “Às vezes, a legislação 
e as políticas públicas, quando são neu-
tras em relação à questão de gênero, 
acabam favorecendo os homens. Nesse 
caso, por exemplo, se fazem necessá-
rias ações afirmativas para mulheres”.

Uma das recomendações do re-
latório é que essas políticas incluam 
mulheres e grupos marginalizados 
na tomada de decisões de todas as 
fases do planejamento e políticas e 
leis de saneamento, monitoramento 
e avaliação.

O estudo sugere ainda que os go-
vernos criem um sistema de indicadores 
de gênero para melhorar a coleta de 
dados desagregados por sexo e outros 
fatores relevantes, que são necessários 
para avaliar o impacto e a efetividade 
das políticas que visam a igualdade de 
gênero e ao fortalecimento da fruição 
dos direitos das mulheres à água e ao 
esgotamento sanitário.

Local inadequado atinge transgêneros

O Conselho Consultivo do Patrimô-
nio Cultural vai decidir nesta quinta-fei-
ra (24) o registro de cinco manifestações 
que podem ser convertidas em patrimô-
nio cultural. O caboclinho pernambuca-
no e mais quatro edificações no Rio de 
Janeiro: Antigas Docas de Dom Pedro 
II, do Antigo Supremo Tribunal Federal, 
do Instituto de Resseguros do Brasil e o 
Lampião do Largo da Lapa podem ser 
tombadas. 

Caboclinho
Criado no final do século XIX, o ca-

boclinho, presente na Região Metropoli-
tana de Recife e na Zona da Mata Norte 
de Pernambuco, simboliza a memória 
do encontro cultural e da resistência, 
sobretudo das populações indígenas e 
também dos povos africanos escraviza-
dos, que reverberam profundamente 
na história do Nordeste rural brasileiro. 
A prática, marcada por uma forte pre-
sença religiosa afro-indígena-brasileira, 
está ancorada principalmente no culto à 
Jurema, com entidades espirituais deno-
minadas caboclos.

Armazém Central 
O edifício do Armazém Central das 

antigas Docas D. Pedro II fica localizado 
em frente à área do Cais do Valongo, o 
maior porto de desembarque de africa-
nos escravizados nas Américas. A região, 
atualmente conhecida como “Pequena 
África”, é espaço simbólico para a co-
munidade afrodescendente que, após a 

realização das pesquisas arqueológicas, 
converteu o local em símbolo da luta 
pela afirmação de sua identidade e de 
sua história.

Brasil colônia
O antigo edifício do Supremo Tri-

bunal Federal, do período colonial, foi 
palco de julgamentos históricos, como 
o banimento da Família Real, o habeas-
corpus de Olga Benário Prestes e o man-
dado de segurança em favor de Café Fi-
lho, quando se viu impedido de assumir 
a Presidência da República. 

República
O Instituto de Resseguros do Brasil 

foi criado em 1939 pelo ex-presidente 
Getúlio Vargas com o objetivo de aca-
bar com o domínio das seguradoras 
estrangeiras. Em 1948, o prédio foi re-
conhecido pelo Royal Institute of Britsh 
Architects (RIBA) como uma das vinte 
melhores obras da época.

Conjunto cultural
Inaugurado em 1906, o lampião 

situado no Largo da Lapa tem impor-
tância histórica, sendo uma das últimas 
obras comandadas pelo ex-prefeito Pe-
reira Passos no início do século XX. Seu 
tombamento complementa a proteção 
de diversos outros bens já tombados 
pelo Instituto do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional (Iphan) na mesma re-
gião, como os Arcos da Lapa, a Igreja da 
Lapa do Desterro e o Passeio Público. 

Cinco manifestações culturais 
do País concorrem ao título

PATRIMÔNIO CULTURAL

FOTO: Felipe Peres/INRC

Caboclinho pernambucano simboliza encontro cultural dos indígenas com o povo africano

Edwirges Nogueira   
Correspondente da Agência Brasil 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE SAÚDE

A V I S O  DE  A D I A M E N T ODEL I C I T A Ç Ã O
PROCESSO Nº 13.760/2016 – CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°10.002/2016
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA – PORTE I
A Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, através da Presidente da Comissão Se-

torial de Licitação, Srª. Juliana Pereira de Lima, nomeada pela Portaria nº. 129/2016 vem por meio 
deste, tornar público o adiamento da sessão que estava prevista para o dia 24/11/2016 às 09:00h, 
para o dia 26/12/2016 às 09:00, considerando a necessidade de alteração do item 17 do Projeto 
Básico, inclusão do subitem 10.5 ao edital, inclusão da composição de preço unitário no Anexo IV, 
reformulação na composição do BDI bem como disponibilização da taxa de encargos sociais. O 
novo Edital com as devidas alterações ficará à disposição dos interessados no prazo prescrito na 
legislação pertinente, no site http://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/licitacoes e/ou na sala da 
Comissão Setorial de Licitação. Consultas com a Comissão de Licitação no HORÁRIO ÚNICO de 
08h00min as 14h00h, no Fone: 83. 3214-7937 ou pelo e-mail cel.smsjp@gmail.com.

 João Pessoa, 23 de Novembro de 2016. 
Juliana Pereira de Lima 

Presidente da CSL

 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE SAÚDE

A V I S O  DE  A D I A M E N T ODEL I C I T A Ç Ã O
PROCESSO Nº 13.761/2016 – CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°10.004/2016
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA – PORTE II
A Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, através da Presidente da Comissão 

Setorial de Licitação, Srª. Juliana Pereira de Lima, nomeada pela Portaria nº. 129/2016 vem por 
meio deste, tornar público o adiamento da sessão que estava prevista para o dia 28/11/2016 às 
09:00h, para o dia 28/12/2016 às 09:00, considerando a necessidade de alteração do item 17 do 
Projeto Básico, inclusão do subitem 10.5 ao edital, inclusão da composição de preço unitário no 
Anexo IV, reformulação na composição do BDI bem como disponibilização da taxa de encargos 
sociais. O novo Edital com as devidas alterações ficará à disposição dos interessados a partir de 
25/11/16, no site http://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/licitacoes. Consultas com a Comissão 
de Licitação no HORÁRIO ÚNICO de 08h00min as 14h00h, no Fone: 83. 3214-7937 ou pelo e-mail 
cel.smsjp@gmail.com.

João Pessoa, 23 de Novembro de 2016. 
Juliana Pereira de Lima 

Presidente da CSL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE SAÚDE

A V I S O  DE  A D I A M E N T ODEL I C I T A Ç Ã O
PROCESSO Nº 13.759/2016 – CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°10.003/2016
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA – PORTE III
A Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, através da Presidente da Comissão 

Setorial de Licitação, Srª. Juliana Pereira de Lima, nomeada pela Portaria nº. 129/2016 vem por 
meio deste, tornar público o adiamento da sessão que estava prevista para o dia 25/11/2016 às 
09:00h, para o dia 27/12/2016 às 09:00, considerando a necessidade de alteração do item 17 do 
Projeto Básico, inclusão do subitem 10.5 ao edital, inclusão da composição de preço unitário no 
Anexo IV, reformulação na composição do BDI bem como disponibilização da taxa de encargos 
sociais. O novo Edital com as devidas alterações ficará à disposição dos interessados a partir do 
dia 25/11/16, no site http://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/licitacoes. Consultas com a Comis-
são de Licitação no HORÁRIO ÚNICO de 08h00min as 14h00h, no Fone: 83. 3214-7937 ou pelo 
e-mail cel.smsjp@gmail.com.

João Pessoa, 23 de Novembro de 2016. 
Juliana Pereira de Lima 

Presidente da CSL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE SAÚDE

A V I S O  DE  A D I A M E N T ODEL I C I T A Ç Ã O
PROCESSO Nº 13.540/2016 – CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°10.005/2016
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA – PORTE IV
A Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, através da Presidente da Comissão 

Setorial de Licitação, Srª. Juliana Pereira de Lima, nomeada pela Portaria nº. 129/2016 vem por 
meio deste, tornar público o adiamento da sessão que estava prevista para o dia 29/11/2016 às 
09:00h, para o dia 29/12/2016 às 09:00, considerando a necessidade de alteração do item 17 do 
Projeto Básico, inclusão do subitem 10.5 ao edital, inclusão da composição de preço unitário no 
Anexo IV, reformulação na composição do BDI bem como disponibilização da taxa de encargos 
sociais. O novo Edital com as devidas alterações ficará à disposição dos interessados a partir do 
dia 25/11/16, no site http://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/licitacoes. Consultas com a Comis-
são de Licitação no HORÁRIO ÚNICO de 08h00min as 14h00h, no Fone: 83. 3214-7937 ou pelo 
e-mail cel.smsjp@gmail.com.

João Pessoa, 23 de Novembro de 2016. 
Juliana Pereira de Lima 

Presidente da CSL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE SAÚDE

A V I S ODEA D I A M E N T ODEL I C I T A Ç Ã O
PROCESSO Nº 12.834/2016 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.109/2016
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO 

CONTRA SINISTRO PARA A FROTA DO SAMU  (AMBULÂNCIAS E MOTALÂNCIAS) 
A Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, através de sua Pregoeira, Srª. Juliana 

Pereira de Lima, nomeada pela Portaria nº. 363/2016 vem por meio deste, tornar público o adia-
mento da sessão que estava prevista para o dia 29/11/2016 às 09:30h,(horário de Brasília) para o 
dia 07/12/2016 às 09:30h, (horário de Brasília),  considerando pedido de esclarecimentos interposto 
por empresas  interessadas no certame, o qual foi acatado pelo parecer do Setor solicitante (SAMU). 
O novo Edital com as devidas alterações ficará à disposição dos interessados no prazo prescrito na 
legislação pertinente, no site www.licitacoes-e.com.br, ficando sob o mesmo número da licitação, 
qual seja: 653893, e no site http://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/licitacoes. Consultas com 
a Pregoeira e sua equipe de apoio, no HORÁRIO ÚNICO de 08h00min as 14h00h, no Fone: 83. 
3214-7937 ou pelo e-mail cel.smsjp@gmail.com. 

João Pessoa, 23 de novembro de 2016. 
Juliana Pereira de Lima 

Pregoeira da CSL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE SAÚDE

A V I S O D E L I C I T A Ç Ã O
PROCESSO Nº 06.520/2015 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.084/2016
DATA DE ABERTURA: 12/12/2016 – ÀS: 09:30h.
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE REAGENTES DE 

HORMÔNIOS E IMUNOLOGIA COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO.
A Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, através de sua Pregoeira, Srª. Juliana 

Pereira de Lima torna público, para conhecimento dos interessados, que fará licitação na modalidade 
Pregão do tipo Eletrônico, sob o critério do menor preço por lote. O Edital ficará à disposição dos 
interessados no prazo prescrito na legislação pertinente, no site www.licitacoes-e.com.br, sob o 
número da licitação 655055, e no site http://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/licitacoes. Consultas 
com a Pregoeira e sua equipe de apoio, no endereço acima, no HORÁRIO ÚNICO de 08h00min as 
14h00h, no Fone: 83. 3214-7937 ou pelo e-mail cel.smsjp@gmail.com. Fonte de Recursos: SUS/
ORDINÁRIOS/TRANSFERENCIA RECURSO ESTADO PROG.SAÚDE. Fundamentação legal: 
Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 5.450/2005, Decreto Municipal nº 5.716/2006, e, 
subsidiariamente, Lei Federal nº 8.666/1993.

João Pessoa, 23 de Dezembro de 2016. 
Juliana Pereira de Lima 

Pregoeira da CSL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE SAÚDE

A V I S O D E L I C I T A Ç Ã O
PROCESSO Nº 10.774/2016 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.099/2016
DATA DE ABERTURA: 06/12/2016 – ÀS: 10:00h.
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMEN-

TÍCIOS - LEITE PASTEURIZADO TIPO “B” - PARA O INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS.
A Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, através de sua Pregoeira, Srª. Ticiana 

Hercilia C. Cavalcanti torna público, para conhecimento dos interessados, que fará licitação na 
modalidade Pregão do tipo Eletrônico, sob o critério do menor preço por lote. O Edital ficará à dis-
posição dos interessados no prazo prescrito na legislação pertinente, no site www.licitacoes-e.com.
br, sob o número da licitação 655138, e no site http://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/licitacoes. 
Consultas com a Pregoeira e sua equipe de apoio, no endereço acima, no HORÁRIO ÚNICO de 
08h00min as 14h00h, no Fone: 83. 3214-7937 ou pelo e-mail cel.smsjp@gmail.com. Fonte de 
Recursos: AIH. Fundamentação legal: Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 5.450/2005, 
Decreto Municipal nº 5.716/2006, e, subsidiariamente, Lei Federal nº 8.666/1993.

João Pessoa, 23 de Novembro de 2016. 
Ticiana Hercilia C. Cavalcanti

Pregoeira da CSL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 04.049/2016 
PROCESSO Nº 2016/002437 da SEMHAB.
DATA DE ABERTURA: 09/12/2016 - ÀS 09h30minh - Horário de Brasília. 
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EM-

PRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM, 
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMHAB

A Prefeitura Municipal de João Pessoa através do Pregoeiro, devidamente autorizado pela Por-
taria nº. 1.763/2011 torna público, que fará realizada a Licitação na modalidade Pregão Eletrônico 
SRP, sob o critério de menor preço por item. O Edital ficará à disposição dos interessados no prazo 
prescrito na legislação pertinente, no site www.licitacoes-e.com.br, sob o número da licitação no BB 
655035. SUPORTE LEGAL: Lei Federal nº. 10.520/02, regulamentada pelos Decretos Municipal 
nº 4.985/03 e 5.716/06, Decreto 7.884/2013, Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores, 
Decreto Federal nº. 5.450/2005, e Lei Complementar nº. 123/06 e 147/14. Fonte de Recursos: 
Ordinários. Consultas com o Pregoeiro e sua equipe de apoio, no endereço Av: Diógenes Chianca, 
1777-Água Fria - João Pessoa/PB, no Fone: 83. 3218-9005 ou pelo e-mail: licitacaojp@gmail.com 
ou sead.copel@joaopessoa.pb.gov.br.

João Pessoa, 23 de novembro de 2016
MANOEL TAIGY DE QUEIROZ MELLO NETO

Pregoeiro da COPEL/SEAD

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA 

EXTRATO DE CONTRATO 
Instrumento: Contrato nº. 09081/2016.
Objeto: Aquisição de produtos de higiene pessoal, para a Rede Municipal de Ensino.
Partes: Secretaria de Educação e Cultura do Município de João Pessoa e a Empresa TUTTO 

LIMP DITRIBUIDORA LTDA.
PROCESSO LICITATÓRIO Nº.  2015/089350, PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 09006/2016; 
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; 10.102.12.365.5389.2791;
Natureza: 3.3.90.30; 
Fonte: 00 (Recursos Ordinários), 03 (Recursos do FUNDEB) e 11 (Recursos do FNDE, Salário 

Educação; Apoio as Creches – Brasil Carinhoso – Resolução nº 19 de 29 de setembro de 2014).
Vigência até 31 de Dezembro de 2016.
Valor Total: R$ 1.581.141,40 (um milhão, quinhentos e oitenta e um mil, cento e quarenta e um 

reais e quarenta centavos).
João Pessoa, 22 de novembro de 2016.

 Edilma Ferreira da Costa
Secretária de Educação e Cultura

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO.
1º ADITIVO DE VALOR 

REF: CONCORRÊNCIA 01.2015.
OBJETO: O presente TERMO ADITIVO tem por objeto, o acréscimo de 0,66% (zero vírgula 

sessenta e seis por cento) sobre o valor total do contrato de R$ 2.259.349,67 (Dois Milhões Du-
zentos e Cinquenta e Nove Mil Trezentos e Quarenta e Nove Reais e Sessenta e Sete Centavos), 
no valor de R$ 14.895,18 (Quatorze Mil Oitocentos e Noventa e Cinco Reais e Dezoito Centavos), 
totalizando o valor final do contrato de nº 00264/2015 datado de 29.04.2015 de 2.274.244,85 (Dois 
Milhões Duzentos e Setenta e Quatro Mil Duzentos e Quarenta e Quatro Reais e Oitenta e Cinco 
Centavos), objetivando a EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DA 
JUVENTUDE NO MUNICÍPIO DE GUARABIRA NO CONJUNTO MUTIRÃO, DE ACORDO COM O 
PROGRAMA ESPORTE E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS DO MINISTÉRIO DO ESPORTE, 
CONFORME CONTRATO DE REPASSE CELEBRADO COM O MINISTÉRIO DO ESPORTE/CEF/
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA – Zenóbio Toscano de Oliveira. 
CONTRATADA: Construtora BRTEC LTDA – CNPJ: 13.493.236/0001-59 - Severino Araújo Neto

JUSTIFICATIVA: No decorrer da obra houve serviços executados que ultrapassarem as quan-
tidades previstas em contrato, sendo necessário acréscimos de serviços na planilha contratada 
conforme em planilha nos autos.

REGIMENTO: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
DATA TERMO ADITIVO: 18/11/2016. 
OBS: Publique-se para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

Zenóbio Toscano de Oliveira - Prefeito

A BIOSEV S.A – CNPJ N° 15.527.906/0009-93 torna público que a SUDEMA – Superintendência de 
Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 3455/2016 em João Pessoa, 13 
de outubro de 2016 – Prazo: 1825 dias. Para a atividade de: Operação de termelétrica, utilizando 
como combustível o bagaço da cana de açúcar, com capacidade total instalada de 30 MW, com um 
tubo gerador com capacidade de 20 MW e outro turbo gerador de 10 MW,na Fazenda Ibura S/N 
– ZONA RURAL Município: PEDRAS DE FOGO – UF: PB. Processo: 2016-002118/TEC/LO-1912.

A BIOSEV S.A – CNPJ N° 15.527.906/0009-93 torna público que a SUDEMA – Superintendência de 
Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação n° 3456/2016 em João Pessoa, 13 
de outubro de 2016 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Instalação de um posto de abastecimento 
de combustíveis, da própria frota, com três tanques aéreos. Na Fazenda Ibura, S/N Município: 
PEDRAS DE FOGO – UF: PB. Processo: 2016-002119/TEC/LI-4760.

PAULO ROBERTO CAMPOS FILHO– CNPJ/CPF Nº044.058.654-26 Torna público que aSUDEMA 
– Superintendência de Administração doMeioAmbiente, emitiu a Licença de Operação nº 3770/2016 
em João Pessoa, 17 de novembro de 2016 – Prazo:730 dias. Para a atividade de: LAVRA DE AREIA 
MANUAL OU MECANIZADA EM TERRA FIRME NUMA AREA DE 49,76 HECTARES REFERENTE 
AO PROCESSO DNPM N. 846.189/2010, FAZENDA SÃO JOÃO DO SALAMARGO, MUNICIPIO: 
PEDRAS DE FOGO-PB Processo: 2016-002837/TEC/L0-2105.

VERTICAL ENGENHARIA E INCORPORAÇÕES LTDA – CNPJ/CPF N° 04.240.307/0001-10 Torna 
público que aSUDEMA  -  SUPERINTENDÊCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE, emitiu 
a Licença de Instalação n°  3545/2016 em João Pessoa, 21 de Outubro DE 2016 – PRAZO: 730 
dias. Para a atividade de: Condomínio Horizontal Residencial com 240 lotes e 14 quadras, além 
de portaria, piscina, quadra de esporte, entre outros. NA (o) – LT-X1, PROPRIEDADE BOI SÓ ou 
RIBAMAR, Município: CABEDELO – UF: PB. Processo: 2015-000488/TEC/LI-3810.

COMUNICADO DE VOLTA AO TRABALHO - A Gama Diesel Ltda. CNPJ: 04.866.656/0002-23, 
(mais uma vez) convida o empregado Hidelbrando da Costa Filho, CTPS Nº 21483/007-PB, para 
comparecer ao trabalho no prazo de 72 horas para cumprir seu exercício profissional, o não com-
parecimento, implicará pena de Rescisão de Contrato por justa causa, fundamentado em Abandono 
de Emprego, conforme art. 482 – CLT. Campina Grande, 23 de novembro de 2016.

TERRAS DE AVENTURA INDÚSTRIA DE ARTIGOS ESPORTIVOS S.A., CNPJ 35.943.604/0044-
96 torna público que requereu a SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de 
Cabedelo a Licença SIMPLIFICADA para ATIVIDADE DE COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS 
DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, ARTIGOS ESPORTIVOS, COMÉRCIO VAREJISTA ESPE-
CIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIP DE ÁUDIO E VÍDEO Situado à AV. FLÁVIO 
RIBEIRO COUTINHO, Nº 220, LOJA S-426 MANAIRA SHOPPING PARQUE VERDE, MANAIRA, 
CABEDELO-PB, CEP 58.310-000. 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA DE BANANEIRAS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
EXTRATO DO 6º ADITIVO CONTRATUAL – PRORROGAÇÃO PRAZO

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS/PB E CONSTRUTORA ANDRADE 
SILVA LTDA. CNPJ: 02.427.754/0001-58. ref. concorrência 0002/2014. OBJETO: Contratação 
de empresa do ramo da construção civil destinada a execução dos serviços de construção de 01 
(uma) UPA – UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – Bananeiras/PB. EXTRATO DO 6º. TERMO 
ADITIVO AO CONTRATO n.º 00265/2014, com a empresa acima mencionada, correspondente a 
prorrogação contratual de prazo pelo período de 03 (três) meses, contados a partir de 06.11.2016 
até 05.02.2017, sob a dotação orçamentária: ORÇAMENTO 2016 - RECURSOS ORDINÁRIOS - 
TRANSFERENCIA DE CONVÊNIO – SAÚDE - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS. 07.01 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 10.302.2008.1052 CONCLUSÃO/CONSTRUÇÃO/EQUIPAGEM 
UNID. DE SAUDE – UPA. 4.4.90.51.01 OBRAS E INSTALAÇÕES. Assinaturas da prorrogação 
contratual em: 04.11.2016.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS

EXTRATO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 00161/2015
1º. Termo Aditivo ao Contrato 00161/2015, assinado em 11/11/2015 – Partes: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE BANANEIRAS/PB e LEMOS & MORAIS LTDA – CNPJ: 05.913.968/0001-22. Objeto: 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO CONTÍNUO ATRAVÉS DE CIRCUITO DEDICADO À 
REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, MODENS, FIBRAS 
ÓTICAS E ROTEADORES QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS À PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, 
PARA TENDER AOS DIVERSOS SECRETARIAS/SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
BANANEIRAS-PB. O valor TOTAL do presente TERMO ADITIVO CONTRATUAL tem como prazo 
12 meses, contados a partir de 11.11.2016 até 10.11.2017, tendo como valor mensal de R$ 2.520,00 
(DOIS MIL QUINHENTOS E VINTE REAIS) implicando o valor anual contratual na ordem de R$ 
30.240,00 (TRINTA MIL, DUZENTOS E QUARENTA REAIS), o qual terá doravante como valor total 
de R$ 60.480,00 (sessenta mil, quatrocentos e oitenta reais), que serão pagos conforme a seguinte 
dotação orçamentária: ORÇAMENTO DE 2016 - RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE BANA-
NEIRAS/FEDERAL 03.00 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - 04.122.2002.2005 MANUTENÇÃO 
DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO; 06.00 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO -  12.361.2014.2016 
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB - 12.361.2014.2017 MANU-
TENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - 12.361.2016.2018 MANUT. DO ENSINO 
C/RECURSOS DA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - 12.361.2019.2020 MANUTENÇÃO DE PRO-
GRAMAS DO FNDE; 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 10.301.2002.2022 MANUTENÇÃO 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - 10.301.2008.2023 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE 
ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO - 10.301.2008.2029 MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS 
DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 10.301.2008.2030 MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO 
FNS FUNDO A FUNDO - 10.302.2008.2035 ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COM-
PLEXIDADE - FNS; 08.00 SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - 08.122.2002.2042 MANUTEN-
ÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL; 08.01 FUNDO DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL - 08.122.2002.2041 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
- 08.243.2004.2046 MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIAVEL - SCFV - 08.243.2004.2047 
MANUTENÇÃO DO PISO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI - 08.243.2004.2048 INDICE DE 
GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - 08.244.2004.2044 MANUTENÇÃO DO INDICE DE 
GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - 08.244.2005.2056 PROGRAMAS DE AS-
SISTÊNCIAS SOCIAL FUNDO A FUNDO; 3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. 
JURIDICA. Fundamento Legal: Art 57 lei 8666/93 e Cláusula Sétima do Contrato. Assinaturas da 
prorrogação contratual em: 08.11.2016

RIBEIRO
CPF/CNPJ: 069788774-09
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  627,50
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 062511
Responsavel.: JACKSON JACOB DE CARVALHO 
173479598
CPF/CNPJ: 017438307/0001-71
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  166,82
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 060087
Responsavel.: JARDEL CAVALCANTE DE OLIVEIRA 
80641
CPF/CNPJ: 011643761/0001-88
Titulo: DUP VEN MER IND  R$2.179,82
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 061395
Responsavel.: JOAO DONATO SOARES
CPF/CNPJ: 768403284-49
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$9.211,03
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 060195
Responsavel.: JOSE ARNALDO ALVES DE ARAUJO
CPF/CNPJ: 964574494-68
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  595,33
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 062571
Responsavel.: JOSE EUDES LEITE MENDES
CPF/CNPJ: 205883134-91
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$4.500,51
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 060414
Responsavel.:  JOSE GERALDO GONCALVES 
51876574453
CPF/CNPJ: 018153141/0001-00
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  497,01
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 062593
Responsavel.: JOSE MARCOS DA SILVA NUNES
CPF/CNPJ: 981011614-49
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  251,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 062471
Responsavel.: KIEVVY MARTINS E MEDEIROS QUEI
CPF/CNPJ: 020286198/0001-29
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  134,62
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 061142
Responsavel.: LINDOMAR CASTILO DE LIMA
CPF/CNPJ: 039892424-40
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$  166,17
Apresentante: PROCURADORIA GERAL FEDERAL
BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 059903
Responsavel.: LUCAS LIMA ROCHA
CPF/CNPJ: 093276074-06
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  990,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 061191
Responsavel.: MANGABEIRA COM DE UTILIDADES
CPF/CNPJ: 025375524/0001-98
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  756,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 060137
Responsavel.: MANGABEIRA COM DE UTILIDADES
CPF/CNPJ: 025375524/0001-98
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.764,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 060151
Responsavel.: MYL REPRESENTACOES E COMER-
CIO LTDA
CPF/CNPJ: 007930622/0001-68
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$5.634,32
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 060571
Responsavel.: JOAO DUARTE DA SILVA
CPF/CNPJ: 374968917-20
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$6.209,46
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 060425
Responsavel.: ROSICLEIDE FERREIRA DE PONTES
CPF/CNPJ: 371802744-53
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$5.163,41
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 060840
Responsavel.: TANIA MARIA ANDRADE VIEIRA DE 
MENDO
CPF/CNPJ: 491889174-87
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$1.366,29
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 060889
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,  24/11/2016
----------------------------------------

Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO
- Titular -

Responsavel.: ACOUGUE POPULARLAILTON FERR 
DA SILV
CPF/CNPJ: 009488300/0001-36
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.368,67
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 060047
Responsavel.: ALBANIZA RAFAEL DA SILVA DIAS 05411
CPF/CNPJ: 023117779/0001-25
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  376,49
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 061072
Responsavel.: BRENO LEONARDI BATISTA FONTES
CPF/CNPJ: 076446484-10
Titulo: DUP PRES SER IN  R$  646,78
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 061369
Responsavel.: CAMAROTE COMERCIO DE ROUPAS 
E ACESS
CPF/CNPJ: 023623578/0001-08
Titulo: DUP VEN MER IND  R$11.000,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 060028
Responsavel.: CLAUDIANA CORDEIRO FERREI-
RA - MEI
CPF/CNPJ: 021859803/0001-76
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  250,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 059946
Responsavel.: DALETE NATUSAYARA DA COSTA
CPF/CNPJ: 060266844-17
Titulo: DUP VEN MER IND  R$2.961,09
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 059450
Responsavel.: DANILO BATISTA DA SILVA
CPF/CNPJ: 103148094-30
Titulo: DUP VEN MER IND  R$30,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 059925
Responsavel.: DUTRA & DORNELAS COMERCIO DE
CPF/CNPJ: 023436202/0001-86
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  952,69
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 061320
Responsavel.: DUTRA & DORNELAS COMERCIO DE R
CPF/CNPJ: 023436202/0001-86
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  559,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 061342
Responsavel.: FRANKLIN NUNES RAIMUNDO
CPF/CNPJ: 028270234-23
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  500,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 060127
Responsavel.: FT COMERCIO DE CALCADOS E 
ROUPAS EI
CPF/CNPJ: 019407225/0001-95
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  440,58
Apresentante: ECOCREDI
TRES CORAS  RS
Protocolo: 2016 - 061467
Responsavel.: GABRIELA AZEVEDO DE ANDRADE 
VELOSO
CPF/CNPJ: 064963904-95
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  880,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 061377
Responsavel.: GEO LIMPEZA URBANA EIRELI
CPF/CNPJ: 016938548/0001-17
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  295,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 062474
Responsavel.: GERIMALDO NUNES COSTA
CPF/CNPJ: 397166784-87
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$7.749,64
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 060264
Responsavel.: GIAFRANCO EVERTON PEREIRA 
DE QUEIRO
CPF/CNPJ: 050971984-84
Titulo: DUP PRES SER IN  R$  270,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 061365
Responsavel.: GILVANIA BARBOSA DA SILVA
CPF/CNPJ: 071252184-40
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$2.594,33
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 060782
Responsavel.: GLAUCUS RAPHAEL ALMEIDA DE 
OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 056683934-29
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  315,78
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 061291
Responsavel.: ITALO CARNEIRO MACEDO
CPF/CNPJ: 023213562/0001-19
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  317,27
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 062478
Responsavel.: JACKELINE MARIA ALCANTARA 

TOSCANO DE BRITO
SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL 

Rua Cândido Pessoa, 31
Fone: 241.7177

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

Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Barra de São Miguel

Comissão Permanente de Licitação
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL SRP N º 023/2016
A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO MIGUEL torna público que realizará licitação na 

modalidade Pregão Presencial SRP do tipo menor preço, no dia 09/12/2016 as 10h00min, objetivo: 
Sistema de Registro de Preços Para Eventual Aquisição de Implementos Agrícolas, A reunião ocorrerá 
na sala da COPELI no prédio sede da Prefeitura Municipal de Barra de são Miguel-PB, Informações: 
(083) 3358-1005 no horário de expediente normal de 08:00 as 12:00 Horas.

Barra de São Miguel, 17 de Novembro de 2016
ANTONIO AELSON CANEJO DA SILVA

Pregoeiro.

Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Barra de São Miguel

Comissão Permanente de Licitação
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL SRP N º 024/2016
A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO MIGUEL torna público que realizará licitação na 

modalidade Pregão Presencial SRP do tipo menor preço, no dia 09/12/2016 as 11h00min, objetivo: 
Sistema de Registro de Preços Para Eventual Aquisição de instrumentos musicais; A reunião ocorrerá 
na sala da COPELI no prédio sede da Prefeitura Municipal de Barra de são Miguel-PB, Informações: 
(083) 3358-1005 no horário de expediente normal de 08:00 as 12:00 Horas.

Barra de São Miguel, 17 de Novembro de 2016.
ANTONIO AELSON CANEJO DA SILVA 

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.14.031/2016

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2.14.031/2016
AVISO 

A Comissão Permanente de Licitação, através do Pregoeiro Oficial do Município, torna público 
para o conhecimento dos interessados, que a licitação na modalidade Pregão Presencial  Nº 
2.14.031/2016, realizado no dia 31 de outubro de 2016 às 08:00 horas, que tem como OBJETO A 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CAIXAS ESTACIO-
NÁRIAS E CARROS PARA COLETA SELETIVA DE LIXO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE 
SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, 
ESTADO DA PARAÍBA, conforme especificações do Edital, foi declarado DESERTO.

A Comissão Permanente comunica aos interessados que será realizada nova licitação na 
modalidade Pregão Presencial Nº 2.14.035/2016, no dia 12 de dezembro de 2016 às 08:00 horas 
com o mesmo OBJETO.

Campina Grande, 21 de novembro de 2016.
RIVALDO AIRES DE QUEIROZ NETO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.14.029/2016

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2.14.029/2016
AVISO 

A Comissão Permanente de Licitação, através do Pregoeiro Oficial do Município, torna público 
para o conhecimento dos interessados, que a licitação na modalidade Pregão Presencial Nº 
2.14.029/2016, realizado no dia 31 de outubro de 2016 às 10:00 horas, que tem como OBJETO A 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE 
GINÁSTICA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA, conforme especificações 
do Edital, foi declarado DESERTO.

A Comissão Permanente comunica aos interessados que será realizada nova licitação na 
modalidade Pregão Presencial Nº 2.14.034/2016, no dia 07 de dezembro de 2016 às 08:00 horas 
com o mesmo OBJETO.

Campina Grande, 21 de novembro de 2016.
RIVALDO AIRES DE QUEIROZ NETO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.12.003/2016

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2.12.003/2016
AVISO 

A Comissão Permanente de Licitação, através do Pregoeiro Oficial do Município, torna público 
para o conhecimento dos interessados, que a licitação na modalidade Pregão Presencial Nº 
2.12.003/2016, realizado no dia 14 de novembro de 2016 às 10:00 horas, que tem como OBJETO A 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE SISTEMA DE 
SEGURANÇA E MONITORAMENTO PARA O CÉU DAS ARTES (CENTRO DE ARTES E ESPORTES 
UNIFICADOS), PRAÇA DOS ESPORTES E DA CULTURA (PRAÇA DO PAC II), LOCALIZADO NA 
RUA DAS JABUTICABEIRAS, S/N, BAIRRO MALVINAS, MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, 
ESTADO DA PARAÍBA, conforme especificações do Edital, foi declarado DESERTO.

A Comissão Permanente comunica aos interessados que será realizada nova licitação na 
modalidade Pregão Presencial Nº 2.12.005/2016, no dia 13 de dezembro de 2016 às 10:00 horas 
com o mesmo OBJETO.

Campina Grande, 21 de novembro de 2016.
RIVALDO AIRES DE QUEIROZ NETO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL(SRP) Nº 2.12.002/2016

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2.12.002/2016
AVISO 

A Comissão Permanente de Licitação, através do Pregoeiro Oficial do Município, torna público 
para o conhecimento dos interessados, que a licitação na modalidade Pregão Presencial(SRP)Nº 
2.12.002/2016, realizado no dia 22 de setembro de 2016 às 08:00 horas, que tem como OBJETO 
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (EQUIPAMENTO) PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL 
FÉLIX ARAÚJO DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA, conforme espe-
cificações do Edital, foi declarado DESERTO.

A Comissão Permanente comunica aos interessados que será realizada nova licitação na 
modalidade Pregão Presencial(SRP) Nº 2.12.004/2016, no dia 13 de dezembro de 2016 às 08:00 
horas com o mesmo OBJETO.

Campina Grande, 21 de novembro de 2016.
RIVALDO AIRES DE QUEIROZ NETO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.06.035/2016

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2.06.035/2016
AVISO 

A Comissão Permanente de Licitação, através do Pregoeiro Oficial do Município, torna público 
para o conhecimento dos interessados, que a licitação na modalidade Pregão Presencial Nº 
2.06.035/2016, realizado no dia 06 de setembro de 2016 às 08:00 horas, que tem como OBJETO 
A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA ATENDER AS OBRAS DE ID  Nº 19655, Nº 19657 E Nº 
2175, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, 
ESTADO DA PARAÍBA, conforme especificações do Edital, foi declarado DESERTO.

A Comissão Permanente comunica aos interessados que será realizada nova licitação na 
modalidade Pregão Presencial Nº 2.06.037/2016, no dia 14 de dezembro de 2016 às 08:00 horas 
com o mesmo OBJETO.

Campina Grande, 21 de novembro de 2016.
RIVALDO AIRES DE QUEIROZ NETO

Pregoeiro Oficial

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

  

 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 JACARAÚ

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00049/2016

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Augusto Luna, 45 - Centro - Jacaraú - PB, às 10:00 horas do dia 06 de Dezembro de 2016, licita-
ção modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Locação de palco, som e gerador, 
destinado as atividades culturais deste município. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 0001/2007. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 32951880.
Jacaraú - PB, 23 de Novembro de 2016

ANA RAQUEL FREIRE DE MENDONÇA - Pregoeira Oficial 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00032/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Antonio de Luna Freire, 146 - Centro - Mari - PB, às 11:00 horas do dia 07 de Dezembro de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de trator agrícola. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal nº 002. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supra-
citado. Telefone: (083) 32872504. Email: prefeiturademari@hotmail.com - Edital: www.mari.pb.gov.br

Mari - PB, 23 de Novembro de 2016.
MARCONES DE SOUZA MONTEIRO - Pregoeiro Oficial



ASSOCIAÇÃO DA MELHOR IADADE DE SAPÉ - AMIS
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 001/16

OBJETO: Execução dos serviços de construção da sede da Associação da Melhor Idade de 
Sapé, neste Município. EMPRESAS HABILITADAS: Construtora Andrade e Machado Ltda. - EPP; 
Construtora e Serviços Exclusiva Ltda. - ME; e Estructural Engenharia Ltda. - ME. EMPRESAS 
INABILITADAS: Humberto Ramalho Trigueiro Mendes - ME; O S Construções e Serviços Eiereli - 
EPP; RLA Construções e Serviços Ltda. - ME; e Trabes Construções e Serviços Ltda. A Comissão 
de Licitação comunica que a sessão pública para abertura dos envelopes Proposta de Preços será 
realizada no dia 07.12.16, às 11:00 horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações 
e vistas ao processo, poderão ser obtidas junto a Comissão de Licitação, em sua sede, na Rua Nossa 
Senhora de Fátima, 640 - Nova Brasília - Sapé - PB, no horário das 08:00 às 12:00 dos dias úteis.

Sapé - PB, 23 de novembro de 2016.
FERNANDO AMARO DE FRANÇA

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS

CONVOCAÇÃO 
PREGAO PRESENCIAL SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS  N.º 019/2016

O prefeito do Município de São José dos Ramos, no uso de suas atribuições, CONVOCA as 
empresas: DENTAL MARIA LTDA/CNPJ: 09.222.369/0001-13; BETANIAMED COMERCIAL EIRELI 
EPP/CNPJ: 09.560.267/0001-08; DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME/CNPJ: 09.193.047/0001-93; 
EDILANE DA COSTA CARVALHO-ME/CNPJ: 12710.916/0001-14, para assinatura da Ata de Registro 
de Preços, do Pregão Presencial nº 019/2016, nos termos do item X da peça editalícia. Maiores 
informações na sala da CPL, localizado na Praça Noé Rodrigues de Lima, s/n – Centro – São José 
dos Ramos-PB, no horário de expediente normal de 08:00 as 13:00 Horas.

São José dos Ramos-Pb, 07 de Novembro de 2016.
Eduardo Gindre Caxias de Lima

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00075/2016

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-
ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00075/2016, que objetiva: Aquisições de Salgados e 
Lanches diversos, para atendimento ao Casamento Coletivo realizado pela Administração Municipal 
no dia 24/11/2016; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: MAISON 
DE MEL LTDA - R$ 12.000,00. Fica o licitante convocado para assinatura do contrato nos termos 
do instrumento convocatório.

Guarabira - PB, 23 de Novembro de 2016
ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPALDE ALAGOINHA/PB
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação da Atração Artística “PEDRINHO PEGAÇÃO”, para se apresentar no 
dia 25.12.2016, por ocasião dos Festejos Natalinos, denominado “NATAL PARA TODOS”, edição 
2016. LOCAL: Parque de Feiras e Eventos Petrônio Martins de Albuquerque, Sede do Município. 
FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN 07.2016. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do 
Município: 02.05 - 13.392.0015.2029 - 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 
PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA e PLRW SHOWS LTDA, 
CNPJ: 22.483.363/0001-68 - CT Nº 200/2016 – 23.11.2016 - R$ 60.000,00 – Sessenta Mil Reais.

ALCIONE MARACAJÁ DE MORAIS BELTRÃO
Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB
RESULTADO DE JULGAMENTO – IMPUGNAÇÃO EDITAL

PREGÃO PRESENCIAL Nº 22.2016.
O pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Alagoinha/PB, torna público que em atendimento a 

impugnação do Edital interposta pela empresa W.R. PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA-ME, CNPJ nº 
20.863.529/0001-46, ficam dispensadas as empresas classificadas como “ME e EPP” de apresen-
tações do Balanço Patrimonial do último exercício social, tudo em conformidade ao que preceitua 
o Art. 3º, do Decreto Federal 8.538/2015. Fica mantida para às 08h30min, do dia 25 de Novembro 
de 2016, para recebimentos dos envelopes, assim como as demais informações contidas no Aviso 
de Licitação publicado no DOE e JORNAL A UNIÃO em 11.11.2016, permanecem inalteradas, tendo 
em vista que a alteração efetuada no instrumento convocatório não compromete a elaboração das 
respectivas propostas de preços para o referido certame licitatório, que tem como objetivo, locações 
de PALCO COM 2 CAMARINS, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, GRUPOS GERADORES DE 180 
KVA, PORTAL, TELÃO, GRADES PARA ISOLAMENTOS e PLACAS PARA FECHAMENTOS, ne-
cessários para realizações de eventos festivos tradicionalmente realizáveis no Município até 31 de 
dezembro de 2016. (03.12.2016 – Emancipação Política) e 24 e 25/12/2016 – Festejos Natalinos). 
PUBLIQUE-SE PARA SUA EFICÁCIA.

Alagoinha - PB, 23 de novembro de 2016.
MAX VICTOR DO NASCIMENTO FREITAS

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE DAMIÃO

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL 0002/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e sua Equipe de Apoio, na RUA 

MANOEL INACIO DA SILVA, 110 - CENTRO - DAMIÃO - PB, às 08:00 horas do dia 06 de dezem-
bro de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE 
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e Legislação Municipal vigente. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

DAMIÃO - PB, 23 de novembro de 2016.
UBIRATAN BATISTA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÍ
5.º EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE VALOR

INSTRUMENTO: TERMO ADITIVO A TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2015
PARTES PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÍ/PB E A EMPRESA LUMAR ENGENHARIA 

LTDA-ME. OBJETO CONTRATUAL: EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIL PÚBLICA DE CONSTRUÇÃO 
DA 2ª ETAPA DO PARQUE MUNICIPAL DE MÚLTIPLO USO LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE 
CUBATI. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 57 de lei 8.666/93, alterações Art. 65, I – Lei 8.666/93, 
e alterações. CLAUSULA SEXTA DO VALOR DO TERMO ADITIVO: Ao valor inicial do contrato nº 
00036/2015, que importa em R$ 297.992,41 (Duzentos e Noventa e Sete Mil Novecentos e Noventa 
e Dos Reais e Quarenta e Um Centavos), fica acrescido ao valor R$ 43.676,05 (Quarenta e Três 
Mil Seiscentos e Setenta e Seis Reais e Cinco Centavos), passando o valor final do contrato para 
R$ 341.668,46(Trezentos e Quarenta e Um Mil, Sesicentos e Sessenta e Oito Reais e Quarenta e 
Seis Centavos), tudo de acordo com os dados constantes das novas planilhas adequadas emitidas 
pela engenharia do município que passa a fazer parte integrante do contrato  nº 00036/2015, para 
fins de aquisição e todos efeitos legais. Signatários: EDUARDO RONIELLE GUIMARÃES MARTINS 
DANTAS E LUMAR ENGENHARIA LTDA-ME – Cubati/PB, 09 de Novembro de 2016.

EDUARDO RONIELLE GUIMARÃES MARTINS DANTAS
Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI
 HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2016

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 
o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00005/2016, que objetiva: 
CONCLUSÃO DA AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: OS CONSTRUÇÕES E 
SERVIÇOS LTDA - R$ 23.980,12.

Mari - PB, 23 de Novembro de 2016.
MARCOS AURÉLIO MARTINS DE PAIVA – Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONCLUSÃO DA AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00005/2016.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Mari: 07.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 

10.302.4300.1025 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE 
- 4490.51.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES.

VIGÊNCIA: 60 (sessenta) dias
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Mari e: CT Nº 00098/2016 - 23.11.16 - OS 

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - R$ 23.980,12.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Antonio de Luna Freire, 146 - Centro - Mari - PB, às 09:00 horas do dia 07 de Dezembro de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E 
EQUIPAMENTOS. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº 002. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 32872504. Email: prefeiturademari@hotmail.com
Edital: www.mari.pb.gov.br

Mari - PB, 23 de Novembro de 2016.
MARCONES DE SOUZA MONTEIRO - Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA 
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Primeiro Termo Aditivo. Ref. ao Contrato de n°. 0069/2016. Objeto: prorrogação por mais 40 
(quarenta) dias, contados do termino do prazo de vigência do contrato datado de 08/09/2016 e com 
termino de vigência em 21/11/2016, celebrado inicialmente entre as partes objetivando a executar 
serviços na Perfuração e Instalação de Poços Tubulares, Captação de Água subterrânea para 
uso humano e das Escolas Municipais: E.M.F. Walfredo Cantalice da Trindade, E.M.F. João XXIII 
e E.M.F. Antônio Sinésio dos Santos. Contratante: Prefeitura Municipal de Pirpirituba - Rinaldo de 
Lucena Guedes - Prefeito. Contratado: Construtora Reunidas Ltda - EPP, CNPJ: 10.986.583/0001-
25 – Carlos Antônio de Araújo Barros - sócio administrador. Justificativa: Devido a necessidade de 
mudança do local, (não acessível a perfuratriz), escolhido para a perfuração do poço da E.M.F. 
João XXIII, conforme justificativa técnica fornecida pelo Engenheiro Fiscalizado desta Prefeitura. 
Regimento: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores. Data Termo Aditivo: 18/11/2016. Nova 
vigência do contrato com 1º Termo Aditivo: 31/12/2016.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

PORTARIA INTERNA Nº 023/2016
O SECRETÁRIO DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, no uso de suas atribuições 

legais, conferidas pela Lei nº: 2.182, de 26 de Dezembro de 1990; Decreto nº: 3.396 de 13 de julho 
de 2009 e ainda, em cumprimento às determinações contidas na norma inscrita na Lei 8.666/93 e 
suas alterações, combinado com a Lei Orgânica do Município.

R E S O L V E
Prorrogar por mais 30 (trinta) dias e designa os servidores: Raimundo Antônio de Souza Carvalho, 

matrícula, nº. 9935, Engenheiro, (Diretor Técnico Operacional da URBEMA); Oto de Oliveira Caju, 
matrícula nº. 4821 Procuradores Municipal, lotado na Procuradoria Geral do Município e Adney 
José Duarte de Souza, matrícula nº. 25.079, (Engenheiro Civil/CONTRATO EMERGENCIAL), 
lotado na Secretaria de Planejamento, para emitir relatórios referentes a possíveis irregularidades 
em medições, objeto do contrato nº. 1054/2012/CJ/SECOB/PMCG e Construtora Andrade Galvão 
Engenharia Ltda. (Execução de Obras de Drenagem Pluvial e Macro-Drenagem da Canalização 
do córrego de Santa Rosa), executados, neste Município de Campina Grande, 

A Comissão deverá apresentar relatório circunstanciado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, 
a partir da presente data.

Campina Grande, 01 de Novembro de 2016.
ANDRÉ AGRA GOMES DE LIRA

Secretário 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMACULADA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis não perecíveis e material de limpeza 
entrega parcelada destinado a Secretaria de Cidadania e Assistência Social e programas sociais 
SCFV, CRAS e Bolsa Família. Fundamento Legal: Pregão Presencial nº 016/2016. VIGÊNCIA: até o 
final do exercício financeiro de 2016. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Imaculada e 
CT Nº 036/2016 - 14/09/2016 COROA COMERCIO E FRANCIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP 
- CNPJ 21.391.428/0001-82. Valor R$ 95.217,78 (noventa e cinco mil duzentos e dezessete reais e 
setenta e oito centavos). Imaculada-PB, 14 de Setembro de 2016. Aldo Lustosa da Silva-Prefeito.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Presidente e observado o parecer jurídico. 

HOMOLOGO o Processo Administrativo nº 028/2016 Pregão Presencial nº 016/2016. Objeto Aqui-
sição de gêneros alimentícios perecíveis não perecíveis e material de limpeza entrega parcelada 
destinado a Secretaria de Cidadania e Assistência Social e programas sociais SCFV, CRAS e Bolsa 
Família.  Em favor de COROA COMERCIO E FRANCIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP CNPJ: 
21.391.428/0001-82. Itens de 1 a 86 com proposta no valor total de R$ 95.217,78 (noventa e cinco 
mil duzentos e dezessete reais e setenta e oito centavos).Imaculada-PB, 13 de Setembro de 2016.
Aldo Lustosa da Silva - Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO
RESULTADO FASE DE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº. 007/2016
A Prefeitura Municipal de Gurjão, através de sua CPL, torna público aos licitantes interessados, 

o resultado da fase de julgamento dos Documentos de Habilitação da Tomada de Preços nº. 
007/2016, que tem por objeto a REVITALIZAÇÃO E REFORMA DAS PRAÇAS SEBASTIÃO BOR-
GES COUTINHO, MÃEZINHA SOUTO, ANTERO DE FARIAS, MAJOR RAULINO MARACAJÁ E 
PROFESSOR LUÍS DE QUEIROZ CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1017793-51, como 
segue: EMPRESAS INABILITADAS:Não Houve.EMPRESAS HABILITADAS:CONSTRUTORA 
ARARA LTDA, ZENAIDE E PORTO CONSTRUÇÕES LTDA, MOURA & COSTA CONSTRUÇÕES 
LTDA, PLANFORTE CONSTRUÇÃO E PRESTADORA DE SERVIOS EIRELI EPP. Caso não haja 
interposição de recurso, fica marcada a sessão de abertura das propostas de preços para o dia 06 
de dezembro de 2016, as 11h00 min (horário local) ou na mesma hora do primeiro dia útil subse-
quente, na hipótese de não haver expediente na referida data, na sala da Comissão Permanente de 
Licitação, Rua Vicente Borges Gurjão, 158, Centro, Gurjão – Paraíba.Maiores informações poderão 
ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação. Gurjão- PB, 23 de novembro de 2016. Higor 
Pereira Morais – Presidente da CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

RESULTADO DE JULGAMENTO DAS AMOSTRAS
PROCESSO Nº. 2016/022224 PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 09014/2016.

OBJETO: Sistema de Registro de Preços para eventual aquisição de material de limpeza para 
A Rede Municipal de Ensino e Setores Administrativos da SEDEC.

A Pregoeira oficial da Secretaria da Educação e Cultura torna público o Resultado de Julgamento 
da amostra do Item 12 do pregão acima citado. Após a averiguação feita pela Comissão de Avaliação 
de Bens e Serviços, ficou constatado que:

FOI REPROVADA
A amostra apresentada para o item 12 pela empresa TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA, 

inscrita sob o CNPJ: 05.449.553/0001-40, por não atender as especificações solicitadas no Edital. 
João Pessoa, 23 de novembro de 2016.

Gláucia Kaline A. da Fonseca Carvalho
Pregoeira da CSL/SEDEC

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

RESULTADO DE JULGAMENTO DAS AMOSTRAS VII
PREGÃO PRESENCIAL N.º 09034/2015 PROCESSO ADM. Nº. 2015/081748
OBJETO: Sistema de Registro de Preços para Eventual aquisição de Material de Limpeza para 

as Escolas e Creis, da Rede Municipal de Ensino, bem como setores Administrativos da SEDEC.
A Pregoeira oficial da Secretaria da Educação e Cultura torna público o Resultado de Julgamento 

das amostras dos Itens 01, 03, 04, 08, 14, 15, 16, 18, 20, 25, 27, 31 e 31 do pregão acima citado. 
Após a averiguação feita pela Comissão de Avaliação de Bens e Serviços, ficou constatado que:

FORAM APROVADAS:
As amostras apresentadas pela empresa: TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA, inscrita sob o 

CNPJ: 05.449.553/0001-40, referente aos itens 01, 03, 04, 08, 14, 15, 16, 18, 20, 25, 27, 31 e 31; 
por cumprirem com as especificações contidas no Edital;

FOI REPROVADA:
A amostra apresentada para o item 09 pela empresa TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA, 

inscrita sob o CNPJ: 05.449.553/0001-40, por não atender as especificações solicitadas no Edital. 
FOI FRACASSADO:
O item 09, tendo em vista que não havia mais empresas habilitadas no processo.
Diante do exposto, a Pregoeira Adjudica os itens do objeto licitado aos quais as amostras foram 

APROVADAS em favor da empresa vencedora.  
João Pessoa, 22 de novembro de 2016.

Republicado por Incorreção
Gláucia Kaline A. da Fonseca Carvalho

Pregoeira da CSL/SEDEC

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

RESULTADO DE JULGAMENTO
PROCESSO Nº 226/2016PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2016

OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, 
SEM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS 
DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA-PB.

A Prefeitura de Santa Rita, através do seu Pregoeiro oficial, torna público, para conhecimento 
dos interessados, o resultado de julgamento do presente certame, embasado no parecer Técnico 
emitido pela unidade requisitante, do objeto em favor das empresas: PG CONSTRUÇÕES E SERV. 
EIRELLI sob o CNPJ nº 21.052.876/001-51, para o item 01, perfazendo um valor anual de R$: 
240.000,00 (Duzentos e quarenta mil reais);  D & R LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA – ME sob o 
CNPJ nº 19.383.262/0001-00, para os itens 02 e 03 perfazendo um valor anual de R$: 287.280,00 
(Duzentos e oitenta e sete mil e duzentos e oitenta reais), perfazendo um valor global de R$: 
527.280,00 (Quinhentos e vinte e sete mil, duzentos e oitenta reais), classificadas pelo critério de 
menor preço por item.

Santa Rita/PB, 23 de Novembro de 2016. 
José Robson Fausto

Pregoeiro da CPL

HONÓRIO PEREIRA MEDEIROS - CPF Nº 536.515.454-15, requereu junto a SEMAPA - Secretaria 
de Meio Ambiente de Cabedelo, Licença de Operação de um Galpão Comercial, no Loteamento 
João Paulo I, QD F, LT 05, Bairro Renascer - Cabedelo - PB.

ANTONIO HERVÁZIO BEZERRA CAVALCANTI - CNPJ/CPF Nº 160.040.194-53. Torna público que 
a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação 
nº 3819/2016 em João Pessoa, 23 de novembro de 2016 - Prazo: 1460 dias. Para a atividade de: 
PISCICULTURA EM SISTEMA INTENSIVO E SEMI-INTENSIVO (10 VIVEIROS) Na(o) -  Município: 
BANANEIRAS - UF: PB.  Processo: 2016-008334/TEC/LO-3547.

MARCUS FREDERICO PORCIÚNCULA PEREIRA COELHO - CPF Nº 953.320.064-20, torna 
público que foi concedida pela SEMAM - Secretaria de Meio Ambiente a Licença de Operação nº 
585/2016, para atividade Residencial multifamiliar - 06 (seis) unidades área: 369,8 m², situado na 
Rua Lucia Novaes, Setor 57, Quadra 247, Lote 0203, Bairro Gramame Município João Pessoa – 
PB. Processo Nº 2016/303297.
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SOUSA SOARES
SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL

Travessa do Fórum, s/n, Caaporã-PB. CNPJ: 
02.963.523/0001-96

FONE(FAX): 3286-1252 – 2° Ofício de Notas

EDITAL

Responsável:MONTEIRO MATERIAL DE CONS-
TRUÇÃO
CPF/CNPJ (MF): 19.898.820/0001-70
Título: Espécie: DMI – DUPLICATA DE VENDA MER-
CANTIL POR INDICAÇÃO; 
Valor R$ 425,00
Protocolo (cartório): 3.851
Protestante: MV ATACDISTA E MATERIAIS DE 
CONSTRUÇÃO
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A
Protocolo CRA nº.: 2016-107623
Responsável:ESTRUCTURAL ENGENHARIA LTDA - ME
CPF/CNPJ (MF): 05.881.170/0001-46
Título: Espécie: DMI – DUPLICATA DE VENDA MER-
CANTIL POR INDICAÇÃO; 
Valor R$ 680,00
Protocolo (cartório): 3.852
Protestante: MV ATACADISTA E MATERIAIS DE 
CONSTRUÇÃO
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A
Protocolo CRA nº.: 2016-107624
Responsável:BRENON FERREIRA DA SILVA PIMENTEL
CPF/CNPJ (MF): 08.968.667/0001-94
Título: Espécie: DMI – DUPLICATA DE VENDA MER-
CANTIL POR INDICAÇÃO; 
Valor R$ 901,88
Protocolo (cartório): 3.853
Protestante: JAGUARPRODUTOS OTICOS LTDA
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A
Protocolo CRA nº.: 2016-108050
Responsável:MONTEIRO MATERIAL DE CONS-
TRUÇÃO
CPF/CNPJ (MF): 19.898.820/0001-70
Título: Espécie: DMI – DUPLICATA DE VENDA MER-
CANTIL POR INDICAÇÃO; 
Valor R$ 510,00
Protocolo (cartório): 3.854
Protestante: MV ATACDISTA E MATERIAIS DE 
CONSTRUÇÃO
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A
Protocolo CRA nº.: 2016-108316
Responsável: LÓTUS INDUSTRIAL E COMERCIO LT
CPF/CNPJ (MF): 14.225.065/0001-92
Título: Espécie: DMI – DUPLICATA DE VENDA MER-
CANTIL POR INDICAÇÃO; 
Valor R$ 412,51
Protocolo (cartório): 3.857
Protestante: MV ATACADISTA E MATERIAIS DE 
CONSTRUÇÃO
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A
Protocolo CRA nº.: 2016-107623
Responsável: COMPANHIA DE CIMENTO DA PARAÍBA 
CPF/CNPJ (MF): 12.616.864/0002-00
Título: Espécie: DMI – DUPLICATA DE VENDA MER-
CANTIL POR INDICAÇÃO; 
Valor R$ 5.700,00
Protocolo (cartório): 3.858
Protestante: MINAS LOG TRANSPORTES E MUDAN-
ÇAS LTDA
Apresentante: BANCO SANTANDER S/A
Protocolo CRA nº.: 2016-1084439
Responsável: COMPANHIA DE CIMENTO DA PA-
RAÍBA CCP
CPF/CNPJ (MF): 12.616.864/0002-00
Título: Espécie: DMI – DUPLICATA DE VENDA MER-
CANTIL POR INDICAÇÃO; 
Valor R$ 33.390,00
Protocolo (cartório): 3.866
Protestante: EUTECTIC DO BRASIL LTDA
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A
Protocolo CRA nº.: 2016-109627
Responsável: SERGIO JOSÉ DA SILVA DE SANTANA
CPF/CNPJ (MF): 13.052.509/0001-20
Título: Espécie: DMI – DUPLICATA DE VENDA MER-
CANTIL POR INDICAÇÃO; 
Valor R$ 786,71
Protocolo (cartório): 3.869
Protestante: SOFACTORING SOC FOMENTO MERC 

LTDA
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A
Protocolo CRA nº.: 2016-110568
Responsável: MULTIMODAL TRANSP E LOGI EIRELLI
CPF/CNPJ (MF): 12.470.218/0004-31
Título: Espécie: DMI – DUPLICATA DE VENDA MER-
CANTIL POR INDICAÇÃO; 
Valor R$ 1.143,52
Protocolo (cartório): 3.879
Protestante: COMPANHIA DE CIMENTO DA PARAI-
BA - CCP
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A
Protocolo CRA nº.: 2016-112153
Responsável: SERGIO JOSÉ DA SILVA DE SANTANA
CPF/CNPJ (MF): 13.052.509/0001-20
Título: Espécie: DMI – DUPLICATA DE VENDA MER-
CANTIL POR INDICAÇÃO; 
Valor R$ 786,71
Protocolo (cartório): 3.869
Protestante: SOFACTORING SOC FOMENTO MERC 
LTDA
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A
Protocolo CRA nº.: 2016-110568
Responsável: WELLINGTON LIMA BEZERRA
CPF/CNPJ (MF): 700.893.434-27
Título: Espécie: DMI – DUPLICATA DE VENDA MER-
CANTIL POR INDICAÇÃO; 
Valor R$ 300,00
Protocolo (cartório): 3.884
Protestante: WF VEICULOS LTDA 
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A
Protocolo CRA nº.: 2016-112158
Responsável: WELLINGTON LIMA BEZERRA
CPF/CNPJ (MF): 700.893.434-27
Título: Espécie: DMI – DUPLICATA DE VENDA MER-
CANTIL POR INDICAÇÃO; 
Valor R$ 300,00
Protocolo (cartório): 3.885
Protestante: WF VEICULOS LTDA 
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A
Protocolo CRA nº.: 2016-112159
Responsável: ALDENICE DOS SANTOS
CPF/CNPJ (MF): 21.955.358/0001-48
Título: Espécie: DMI – DUPLICATA DE VENDA MER-
CANTIL POR INDICAÇÃO; 
Valor R$ 572,43
Protocolo (cartório): 3.892
Protestante: LMG ROUPAS LTDA
Apresentante: ITAU UNIBANCO S/A
Protocolo CRA nº.: 2016-115295
Responsável: RESERVA DO ABIAI INVESTIMENTOS
CPF/CNPJ (MF): 21.794.026/0001-29
Título: Espécie: DMI – DUPLICATA DE VENDA MER-
CANTIL POR INDICAÇÃO; 
Valor R$ 2.159,50
Protocolo (cartório): 3.893
Protestante: CONCRESERV CONCRETO & SERVICOS 
Apresentante: ITAU UNIBANCO S/A
Protocolo CRA nº.: 2016-115592
Responsável: B A SERV DE E E D DE C E SER
CPF/CNPJ (MF): 09.327.783/0001-97
Título: Espécie: DMI – DUPLICATA DE VENDA MER-
CANTIL POR INDICAÇÃO; 
Valor R$ 1.654,81
Protocolo (cartório): 3.895
Protestante: GRAN SAPAPORE BR BRASIL S.A
Apresentante: ITAU UNIBANCO S/A
Protocolo CRA nº.: 2016-115978
Responsável: COMPANHIA DE CIMENTO DA PARAIBA
CPF/CNPJ (MF): 12.616.864/0002-00
Título: Espécie: DMI – DUPLICATA DE VENDA MER-
CANTIL POR INDICAÇÃO; 
Valor R$ 343,74
Protocolo (cartório): 3.904
Protestante: GLOBAL AIR CARGO LTDA 
Apresentante: ITAU UNIBANCO S/A
Protocolo CRA nº.: 2016-121048
Em Obediência ao Art. 15 da Lei n° 9.492 de 10.09.1997, 
intimo a pessoa física acima citada a vir pagar, ou dar por 
escrito as razões que tem, neste 2° Ofício de Protesto, a 
rua Travessa do Fórum s/n, na cidade de Caaporã-PB, 
no prazo de 03(três) dias, sob  pena de ser o referido 
Título Protestado na forma da LEI. 

Caaporã-PB, 21 de Novembro de 2016. 
Bela.  IVANISE DE SOUSA

-Titular -

Responsavel.: JOACI GOMES BORGES
CPF/CNPJ: 674002484-72
Titulo: DUP VEN MER IND  R$758,72
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 061287
Responsavel.: JOAO FILIPE BARROS FILHO
CPF/CNPJ: 099666524-26
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$10.545,51
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 060198
Responsavel.: JOSE DONIZETE FONSECA
CPF/CNPJ: 374335714-34
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$4.693,35
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 060745
Responsavel.: KHIVIA MONTEIRO NOBREGA
CPF/CNPJ: 010372944-59
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$2.989,14
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 060400
Responsavel.: KHIVIA MONTEIRO NOBREGA
CPF/CNPJ: 010372944-59
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$1.347,13
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 060943
Responsavel.: LEANDRO DUARTE GUEDES
CPF/CNPJ: 055033634-69
Titulo: DUP VEN MER IND  R$312,68
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 061602
Responsavel.: LUCINEIDE TAVARES DE FREITAS
CPF/CNPJ: 204005784-68
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$1.375,11
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 060342
Responsavel.: LUIS GONZAGA SANTANA DA SILVA
CPF/CNPJ: 072541804-49
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 PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 061822
Responsavel.: LUIZ TADEU DIAS MEDEIROS
CPF/CNPJ: 048509124-00
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$6.807,94
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 060360
Responsavel.: MARIA DO SOCORRO VIANA DE 
LUCENA
CPF/CNPJ: 013208424-45
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$6.705,39
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 060350
Responsavel.: MARIA IRANEIDE DE SALES
CPF/CNPJ: 073539274-96
Titulo: DUP PRES SER IN  R$100,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 061358
Responsavel.: MARIA JOZUELMA LEITE FORMIGA
CPF/CNPJ: 689743374-87
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$2.159,33
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 060191
Responsavel.: MAYRLA SAMADAD DE ANDRADE 
BEZERRA P
CPF/CNPJ: 051260634-05
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$3.894,06
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 060366
Responsavel.: NOBERTO LINS DE VASCONCELOS
CPF/CNPJ: 021171394-50
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$379,51
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 PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 061920
Responsavel.: PAULO ROBERIO DE ARAUJO LIMA
CPF/CNPJ: 053782924-50
Titulo: DUP VEN MER IND  R$585,21
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 062255
Responsavel.: PROEX COMERCIO VAREJISTA DE 
FRIOS E
CPF/CNPJ: 069908986/0001-07
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.093,35
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 061507
Responsavel.: RAIMUNDO PADILHA DA NOBREGA
CPF/CNPJ: 726265504-34
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$14.685,20
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 060255
Responsavel.: RENAN FONSECA RODRIGUES - ME
CPF/CNPJ: 022819856/0001-26
Titulo: DUP VEN MER IND  R$250,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 061497
Responsavel.: RICARDO SERGIO LEITE FILGUEIRAS
CPF/CNPJ: 288258884-49
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$4.127,29
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 060472
Responsavel.: RITA LUCIA BRAGA
CPF/CNPJ: 752251904-72
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$14.434,91
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 060307
Responsavel.: RODRIGO FEITOSA DA SILVA
CPF/CNPJ: 051046044-54
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$6.166,08
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 060227
Responsavel.: ROSEANE LINS ROCHA MARQUES
CPF/CNPJ: 567730564-20
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$15.135,91
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 060703
Responsavel.: ROSHELLIA CHRISTINA COM.VAR 
DE ART.
CPF/CNPJ: 020334162/0001-73
Titulo: DUP VEN MER IND  R$246,25
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 061258
Responsavel.: SG INCORPORACAO CONSTRUCAO 
E PLANEJ
CPF/CNPJ: 001732658/0001-50
Titulo: DUP VEN MER IND  R$352,37
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 062193
Responsavel.: SATOLLARE RESTATE LTDA ME
CPF/CNPJ: 008588051/0001-98
Titulo: DUP VEN MER IND  R$785,65
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 062140
Responsavel.: SEGUNDA IGREJA BATISTA DE 
MANGABEIR
CPF/CNPJ: 010293791/0001-49
Titulo: DUP VEN MER IND  R$221,50
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 059945
Responsavel.: SEVERINO AUGUSTO DE SOUSA
CPF/CNPJ: 076275054-53
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 PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 061960
Responsavel.: SO TERRA CONSTRUCOES E PRO-
JETOS LTD
CPF/CNPJ: 040982175/0001-66
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$2.486,35
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 060668
Responsavel.: SULAMYTTA PONTES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 017373709/0001-35
Titulo: DUP VEN MER IND  R$292,68
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 062131
Responsavel.: V C O IMOBILIARIA EIRELI
CPF/CNPJ: 018029227/0001-25
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$9.917,62
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 060970
Responsavel.: VERIDIANA XAVIER DANTAS
CPF/CNPJ: 768263334-49
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$4.201,89
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 060753
Responsavel.: VERONICA DE ALBUQUERQUE 
PATRICIO TR
CPF/CNPJ: 219570104-87
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$1.169,75
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 060489
Responsavel.: VILMA MARIA BATISTA DA SILVA
CPF/CNPJ: 141245304-63
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$4.026,26
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 060244
Responsavel.: WILSON AIRES DO COUTO
CPF/CNPJ: 023515104-10
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 PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 062035

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,  24/11/2016
Bela. MARIA ANGELA SOUTO CANTALICE

- Titular -

Souto
Serviço notarial e registral

2º OFÍCIO DE PROTESTO - 5º OFÍCIO DE NOTAS
BELA.  MARIA ÂNGELA SOUTO CANTALICE

Praca 1817, 40 -  Centro - J. Pessoa - Fone: 3241.3040
E D I T A L

Responsavel.: A N LESSA ARQUITETURA E CONS-
TRUCAO
CPF/CNPJ: 035498856/0001-13
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$1.344,91
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 060661
Responsavel.: ADANEU RAMALHO TERCEIRO
CPF/CNPJ: 053288784-00
Titulo: DUP VEN MER IND  R$100,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 059981
Responsavel.: ADRIANA PATRICIA PEREIRA BEZERRA
CPF/CNPJ: 964770324-49
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$13.309,14
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 060339
Responsavel.: ANDERSON CAMPOS DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 029950494-85
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.165,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 061524
Responsavel.: ANDRE OLIVEIRA DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ: 023682063/0001-70
Titulo: DUP VEN MER IND  R$454,69
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 062148
Responsavel.: ARNAUD FERREIRA DA SILVA NETO
CPF/CNPJ: 090118614-77
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.232,49
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 061297
Responsavel.: CASA NORDESTE TAMBAU COMER-
CIO DE AL
CPF/CNPJ: 022316192/0001-82
Titulo: DUP VEN MER IND  R$667,91
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 062159
Responsavel.: CARLOS ANTONIO ARANHA DE 
MARCEDO
CPF/CNPJ: 044796104-72
Titulo: DUP VEN MER IND  R$ 50,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 062129
Responsavel.: CARLOS KLEBER OVIDIO DE AZEVEDO
CPF/CNPJ: 691149784-15
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 PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 061984
Responsavel.: CELIA MARIA RICARDO
CPF/CNPJ: 437163004-97
Titulo: CED CRE BAN IND  R$2.455,13
Apresentante: BV FINANCEIRA S/A CRED FIN E INVEST
Protocolo: 2016 - 061475
Responsavel.: CESAR HENRIQUE FERREIRA MACEDO
CPF/CNPJ: 705141034-26
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$16.082,63
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 060336
Responsavel.: CLAUDITORONY TOMMASI
CPF/CNPJ: 072865014-29
Titulo: DUP PRES SER IN  R$ 63,33
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 060162
Responsavel.: COMERCIO DE APARELHOS MUSI-
CAIS MIL
CPF/CNPJ: 087270690/0015-82
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.852,74
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 062304
Responsavel.: DCF - REPRESENTACOES COMER-
CIAIS EIR
CPF/CNPJ: 020765414/0001-19
Titulo: DUP VEN MER IND  R$177,94
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 062179
Responsavel.: EDIMILSON FRANCISCO DA SILVA 
JUNIOR
CPF/CNPJ: 035800314-81
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$5.695,93
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 060277
Responsavel.: EDSON MARCONDES MARQUES ME
CPF/CNPJ: 014255131/0001-24
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.103,38
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 062167
Responsavel.: EMPRESA FUNERARIA SAO JOAO 
BATISTA
CPF/CNPJ: 008664153/0001-45
Titulo: DUP VEN MER IND  R$835,67
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 062142
Responsavel.: ERICA DAL BIANCO
CPF/CNPJ: 009663524-08
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$5.876,25
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 060356
Responsavel.: EVARRYAMA SOUZA PIMENTEL
CPF/CNPJ: 008926554-88
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 PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 061826
Responsavel.: FABRICIO DE MELO GARCIA
CPF/CNPJ: 023822394-92
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$630,94
Apresentante: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA-
-PB
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 059576
Responsavel.: FABRICIO DE MELO GARCIA
CPF/CNPJ: 023822394-92
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$745,34
Apresentante: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA-
-PB
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 059574
Responsavel.: FABRICIO DE MELO GARCIA
CPF/CNPJ: 023822394-92
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$672,37
Apresentante: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA-
-PB
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 059575
Responsavel.: FLAVIO MAIA DE MEDINA
CPF/CNPJ: 731558377-72
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 PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 061844
Responsavel.: FRANCISCA GONZAGA DE QUEIROGA 
LACER
CPF/CNPJ: 645779104-20
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$2.292,30
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 060698
Responsavel.: FRANCISCA GONZAGA DE QUEIROGA 
LACER
CPF/CNPJ: 645779104-20
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$2.333,58
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 060380
Responsavel.: FRANCISCO JARDSON DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 317448004-30
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$11.598,30
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 060306
Responsavel.: GABRYELLA AURELIANO ABREU 
DA SILVA
CPF/CNPJ: 024196583/0001-36
Titulo: DUP VEN MER IND  R$278,22
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 062240
Responsave l . :  GENELSON DE MELO GOIS 
04736318490
CPF/CNPJ: 013174076/0001-85
Titulo: DUP VEN MER IND  R$ 99,47
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 062245
Responsavel.: GEORGE AUGUSTO MARTINS TEJO
CPF/CNPJ: 052643214-42
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$3.983,89
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 060316
Responsavel.: GLASSBOX VIDROS TEMPERADOS
CPF/CNPJ: 035508308/0001-27
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.157,33
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 062331
Responsavel.: HOTEL TAMBAU
CPF/CNPJ: 015147499/0005-65
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.676,79
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 061541
Responsavel.: IRINEO SANTOS JUNIOR - EIRELI - ME
CPF/CNPJ: 020386486/0001-55
Titulo: DUP VEN MER IND  R$ 37,96
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 061578
Responsavel.: IVO TEIXEIRA DE ARAUJO FILHO
CPF/CNPJ: 874181934-91
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$1.777,71
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 060531
Responsavel.: JL REPRESENTACOES LTDA - ME
CPF/CNPJ: 040960718/0001-44
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$3.944,87
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 060665
Responsavel.: JOACI GOMES BORGES
CPF/CNPJ: 674002484-72
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.212,18
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 061288
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU

SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA – 3ª Vara
Rua João Teixeira de Carvalho, 480 – Pedro Gondim

João Pessoa – PB – CEP: 58.031-220 – Fone: 2108-4097
PROCESSO Nº: 0800251-56.2014.4.05.8200 - EXECUÇÃO DE TÍTULO

EXTRAJUDICIAL
EXEQUENTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

EXECUTADO: STELA AMALIA GOUVEIA BARBOSA
3ª VARA FEDERAL - JUIZ FEDERAL TITULAR

EDITAL DE CITAÇÃO Nº -4058200.945971- maio / 2016
PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS - ART. 257, III, C.P.C.

FINALIDADE: CITAÇÃO (art. 827 do CPC), da(s) executada(s) STELA AMALIA GOUVEIA 
BARBOSA, brasileira, solteira, inscrita no CPF sob nº.703.850.944-69 e no RG de nº. 2095470 
- SSP/AL, para PAGAR, no prazo de 03 (três) dias, R$ 32.960,10 (trinta e dois mil,novecentos e 
sessenta reais e dez centavos) acrescido da verba honorária de 10% (dez por cento) sobre o valor 
da Execução - R$ 3.296,01 (três mil

duzentos e noventa e seis reais e um centavo), totalizando o valor de R$ 36.256,02 (trinta e seis 
mil duzentos e cinqüenta e seis reais e dois centavos) e INTIMAÇÃO do  executado de que terá o 
prazo de 15 (quinze) dias, contados da juntada aos autos deste mandado, para opor embargos à 
execução, independentemente da garantia do Juízo (artigos 914 e 915, caput do CPC). 

ADVERTÊNCIA - 1: Caso o pagamento seja efetuado no prazo de 03 (três) dias, haverá redução, 
pela metade, do valor da verba honorária, conforme dispõe o art. 827, §1º do CPC.

ADVERTÊNCIA - 2 : Não ocorrendo o pagamento, proceder-se-á a penhora sobre tantos bens 
quantos bastem para integral pagamento do débito.

OBSERVAÇÃO 1: Não tendo o réu condições financeiras de contratar um advogado, poderá 
comparecer à Defensoria Pública da União, nesta capital, para patrocinar sua defesa (Rua Professor 
José Coelho, nº. 25- Centro. Fones: 3133-1400/3133-1406).

OBSERVAÇÃO 2 “O autor ingressou com o feito eletronicamente. A resposta a essa ação 
também terá de ser feita de modo eletrônico (Atos nº 112/2010 e 276/2010, do TRF 5ª Região). Os 
advogados devem efetuar o cadastro no endereço eletrônico https://pje.trf5.jus.br/pje/PessoaAd-
vogado/avisoCadastro.seam e assinar o termo de compromisso no primeiro acesso ao sistema de 
Processo Judicial Eletrônico - PJe, sendo obrigatória a utilização de CERTIFICAÇÃO DIGITAL.”

PUBLICIDADE: e como não foi possível ser citado pessoalmente à ré STELA AMALIA GOUVEIA 
BARBOSA, por se encontrar residindo em lugar incerto e não sabido (art. 256, II, do C.P.C), conforme 
consta dos autos, é expedido o presente, sendo o mesmo afixado na sede deste Juízo, publicado 
uma vez no Diário da Justiça duas vezes em jornal de grande circulação dentro do prazo máximo 
de quinze dias (art. 257, II do C.P.C), mediante o qual ficam devidamente citados.

Dado e passado nesta cidade de João Pessoa, Capital do Estado da Paraíba. Eu, Aíla Belarmino 
Araujo de Oliveira, o digitei. E eu, Rita de Cássia Monteiro Ferreira, Diretora da Secretaria da 3ª 
Vara, o conferi.

CRISTIANE MENDONÇA LAGE
Juíza Federal Titular da 3ª Vara no Exercício da Titularidade Plena

SINTEC/PB
Termo de re - ratificação ao edital publicado na A união no dia 06.10.2016 à página  n○ 25. Leia-se, 

eleição sindical para o quadriênio 2016/2020, conforme assembléia realizada no dia 14.11.2016.
João  Alves Casado

presidente

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE INQUÉRITO

INTIMAÇÃO
O Presidente da Comissão Permanente de Inquérito, designado pelo Secretário de Estado da 

Educação, Professor Aléssio Trindade de Barros, por meio da Portaria nº 952, de 15 de setembro 
de 2016, publicada no D.O.E de 20 de setembro de 2016, INTIMA o (a) senhor (a) MARIA HO-
SANETE VICENTE COELHO, matrícula n° 173.515-2, a comparecer perante esta Comissão, que 
se encontra instalada no Centro Administrativo Estadual, situado a Av. João da Mata, s/n, Bloco 
I, 5º andar, Jaguaribe, na sala da CPI, às 13:30 horas do dia 30 de  NOVEMBRO de 2016, a fim 
de prestar DECLARAÇÕES no Processo Administrativo Disciplinar n° 0024146-8/2016 – Apenso: 
0014252-5/2016, que apura denúncia de omissão na prestação de contas do programa PDDE 
BÁSICO  E MAIS EDUCAÇÃO – 2013, da EEEFM. ANÉSIO DEODÓNIO MORENO, no município 
de CAMPINA GRANDE/PB

João Pessoa, 22 de outubro de 2016.
Cláudio Roberto Tolêdo de Santana

Presidente da CPI/SEE - PB

INTIMAÇÃO
O Presidente da Comissão Permanente de Inquérito, designado pelo Secretário de Estado da 

Educação, Professor Aléssio Trindade de Barros, por meio da Portaria nº 749, de 18 de julho de 2016, 
publicada no D.O.E de 12 de agosto de 2016, INTIMA o (a) senhor (a) Maria da Guia dos Santos, 
matrícula n° 131.598-6, a comparecer perante esta Comissão, que se encontra instalada no Centro 
Administrativo Estadual, situado a Av. João da Mata, s/n, Bloco I, 5º andar, Jaguaribe, na sala da CPI, 
às 13:30 horas do dia 30 de  NOVEMBRO de 2016, a fim de prestar DECLARAÇÕES no Processo 
Administrativo Disciplinar n°. 0010041-6/2016 – Apenso: 0009065-2/2016, que apura denúncia de 
omissão na prestação de contas do programa PDDE BÁSICO E MAIS EDUCAÇÃO – 2013/2014, 
da EEEF POETA CARLOS DRUMOND DE ANDRADE, no município de CAMPINA GRANDE/PB

João Pessoa, 22 de outubro de 2016.
Cláudio Roberto Tolêdo de Santana

Presidente da CPI/SEE - PB

INTIMAÇÃO
O Presidente da Comissão Permanente de Inquérito, designado pelo Secretário de Estado da 

Educação, Professor Aléssio Trindade de Barros, por meio da Portaria nº 993, de 15 de setembro de 
2016, publicada no D.O.E de 20 de setembro de 2016, INTIMA o (a) senhor (a) MARIA DE FÁTIMA 
ARAÚJO, matrícula n° 169.762-5, a comparecer perante esta Comissão, que se encontra instalada 
no Centro Administrativo Estadual, situado a Av. João da Mata, s/n, Bloco I, 5º andar, Jaguaribe, na 
sala da CPI, às 13:30 horas do dia 30 de  NOVEMBRO de 2016, a fim de prestar DECLARAÇÕES 
no Processo Administrativo Disciplinar n° 0023806-1/2016 – Apenso: 0022179-3/2016, que apura 
denúncia de omissão na prestação de contas do programa PDDE BÁSICO – 2013, da CRECHE 
PRÉ-ESCOLA CARLA MEDEIROS, no município de CAMPINA GRANDE/PB

João Pessoa, 22 de novembro de 2016.
Cláudio Roberto Tolêdo de Santana

Presidente da CPI/SEE - PB

INTIMAÇÃO
O Presidente da Comissão Permanente de Inquérito, designado pelo Secretário de Estado da 

Educação, Professor Aléssio Trindade de Barros, por meio da Portaria nº 994, de 15 de setembro 
de 2016, publicada no D.O.E de 20 de setembro de 2016, INTIMA o (a) senhor (a) MARIA DE 
LOURDES LIMA FIGUEIREDO, matrícula n° 145.632-6, a comparecer perante esta Comissão, que 
se encontra instalada no Centro Administrativo Estadual, situado a Av. João da Mata, s/n, Bloco I, 5º 
andar, Jaguaribe, na sala da CPI, às 13:30 horas do dia 30 de  NOVEMBRO de 2016, a fim de prestar 
DECLARAÇÕES no Processo Administrativo Disciplinar n° 0023807-2/2016 – Apenso: 0022183-
7/2016, que apura denúncia de omissão na prestação de contas do programa PDDE BÁSICO – 2013, 
da CRECHE PRÉ-ESCOLA MARIA ROSA DA SILVA, no município de CAMPINA GRANDE/PB

João Pessoa, 22 de outubro de 2016.
Cláudio Roberto Tolêdo de Santana

Presidente da CPI/SEE - PB

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 07.04.16.528 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2016
DATA DE REABERTURA: 06/12/2016 - ÀS 14h.
REGISTRO CGE Nº 16-01034-8
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PANFLETOS, CARTA-

ZES E CARTILHAS PARA AS AÇÕES DE COMBATE À DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKA PARA 
A GERÊNCIA EXECUTIVA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.

O Governo do Estado da Paraíba, através da Secretaria de Saúde, por sua Pregoeira Oficial, 
Sra. Karla Michele Vitorino Maia, nomeada pela Portaria nº 215/2016 da Excelentíssima Senhora 
Secretária de Saúde, torna público, para conhecimento dos interessados, que o certame será 
reaberto na data acima consignada, considerando falha na codificação dos Itens no Termo de Re-
ferência do instrumento convocatório. O novo Edital ficará à disposição dos interessados no prazo 
prescrito na legislação pertinente, na Sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Av. 
Dom Pedro II, nº 1826, Torre, João Pessoa–PB ou nos sites www.paraiba.pb.gov.br/saude/licita-
coes e www.centraldecompras.pb.gov.br. SUPORTE LEGAL: Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto 
Federal nº. 3.555/2000, Decreto Estadual nº. 24.649/2003, e, subsidiariamente, Lei nº 8.666/1993. 
Fonte de recursos: 160 – Convênio - PFVS. Consultas com a Pregoeira e a sua Equipe de Apoio 
no HORÁRIO de 08h às 12h e de 13:30 às 16:30h, no Telefone/Fax: 83. 3218-7478 ou pelo e-mail: 
licitação.saudepb@yahoo.com.br.   

João Pessoa, 23 de novembro de 2016.
Karla Michele Vitorino Maia

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

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Locação de 02 (dois) Veículo (CARRO-PIPA) para Transporte de Água Potável para 

o Consumo Humano e para Abastecimento da População (RURAL OU URBANA) do Município 
de Cubatí - PB..

FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00002/2016.
DOTAÇÃO: Classificação Orçamentária: 09.104.08.244.5003.1476.0287 - 3390.41 Fonte de 

Recursos: 158 Reserva Orçamentaria: 00305 Governo do Estado - Convênio n.º095/2016
VIGÊNCIA: 60 (sessenta) dias
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cubati e:
CT Nº 00083/2016 - 04.11.16 - ERISVALDO SILVA DE SOUZA - R$ 8.100,00
CT Nº 00084/2016 - 04.11.16 - JACONIAS EUSTAQUIO DE SOUSA - R$ 8.100,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DP00002/2016
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DP00002/2016, 
que objetiva: Locação de 02 (dois) Veículo (CARRO-PIPA) para Transporte de Água Potável para 
o Consumo Humano e para Abastecimento da População (RURAL OU URBANA) do Município de 
Cubatí - PB.; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: ERISVALDO 
SILVA DE SOUZA - R$ 16.200,00; JACONIAS EUSTAQUIO DE SOUSA - R$ 16.200,00.

Cubatí.. - PB, 01 de Novembro de 2016
EDUARDO RONIELLE GUIMARÃES MARTINS DANTAS

Prefeito

João Henrique Alves Garcia - ME, Cnpj 11.869.132/0001-70 torna público que requereu a SEMA-
PA - Secretaria de Meio Ambiente pesca e aquicultura de Cabedelo a Licença ( LO) lICENÇA DE 
oPERAÇÃOI para Loja de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines, situado a rua: 
Pastor José Alves de Oliveira, número 225 e 251, Monte Castelo, Cabedelo/PB.

CONSTRUTORA SOLI LTDA - CNPJ/CPF Nº 11.098.297/0001-96. Torna público que a SUDEMA - 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 3409/2016 
em João Pessoa, 6 de outubro de 2016 - Prazo: 720 dias. Para a atividade de: HABITAÇÃO 
MULTIFAMILIAR DOTADO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, TANQUE SÉPTICO 
E SUMIDOURO. Na(o) -  RUA INEZ PEDROSA SOARES, QD-04 LT-14, J. PAULO II Município: 
JOÃO PESSOA - UF: PB. Processo: 2016-004348/TEC/LO-2556.

Colamais Industria e Comercio de Argamassa LTDA- EPP, Cnpj 00.976.915/0001-37 torna público 
que requereu a SEMAPA - Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo, a Licença 
( LO) Licença de Operação para a preparação de massa de concreto e argamassa para construcão, 
situado À RUA: Presidente Arthur Bernardes, número 52, Q 78 L 11  Jardim América  Cabedelo/PB.

Renavin Registro Nacional de Vistorias e Inspeções LTDA - ME, Cnpj 15.305.955/0002-05 torna 
Público que requereu a SEMAPA - Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo, 
a Licença (L0) Licença de Operação para outras atividades de serviços prestados as empresas 
não especificadas anteriomente, situado à BR 230, número 14001 parque verde, Cabedelo/PB.

Claudio Marcelo Pereira da Silva CNPJ 07.571.612/0001-83 torna público que requereu a SEMA-
PA - Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo,, a Licença (LO) Locença 
de Operação para o comercio varejista de artigos de vestuario e acessorios, situado à RUA: av 
GOVERNADOR FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, NÚMERO 220, LOJA S-428, LOJA S 429 E LOJA 
S 430 PARQUE VERDE Cabedelo/PB.

ELIEZIO LIMA DE FRANÇA JÚNIOR, CPF: 705.415.184-45, torna público que recebeu da SEMAPA 
- Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo a LI – Licença de Instalação - Nº 
267/2016, para construção de uma Edificação Multifamiliar, situado à Rua Projetada, Lote - 27, 
Quadra - 3A, do Loteamento Praia do Poço - Cabedelo/PB. (Conforme Resolução CONAMA 006 
de 24/01/1986).

EMEPA GU– Empresa Estadual de Pesquisa Agropecuária da Paraíba – CNPJ Nº. 09.295.684/0001-
70, torna público que requereu a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente 
a Licença de Instalação e Operação, para instalação da Usina de Compostagem, situada na Rodovia 
Ministro Abelardo Jurema – PB 008, KM 07, Jacarapé III, João Pessoa – PB. 

POSTO DE COMBUSTÍVEL INOVAÇÃO LTDA - ME - CNPJ/CPF Nº 24.167.411/0001-34. Torna 
público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença 
de Instalação nº 3713/2016 em João Pessoa, 14 de novembro de 2016 - Prazo: 365 dias. Para a 
atividade de: Implantação de um comércio varejista de combustíveis (gasolina, álcool, diesel). Na(o) 
-  RUA JOSE FABRÍCIO, PB 073 - ROD. PB - SÍTIO CAFUNDO - CENTRO Município:  RIACHO 
DO POÇO - UF: PB.  Processo: 2016-002654/TEC/LI-4794.
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