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l Sistema de gravame no Estado volta a operar a partir de hoje. Página 3

l CMN libera 16 estados a pegarem R$ 7 bi em operações de crédito. Página 8

l Enem poderá excluir treineiros e certificado do Ensino Médio. Página 14

l Mais de 5,5 mil contribuintes paraibanos caem na malha fina. Página 18
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Sol e poucas 
nuvens

Sol e poucas 
nuvens

O Índice de Desenvolvimento Humano, medido pelo Ipea, apresentou evolução na Paraíba no período de 2011 a 2014, 
contrariando o cenário de crise nacional. O Estado passou da faixa de médio para alto desenvolvimento.  PÁGInA 5

IDH cresce e PB tem 
alto desenvolvimento

DÓLAR    R$ 3,393  (compra) R$ 3,393  (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 3,370  (compra) R$ 3,580  (venda)
EURO   R$ 3,580  (compra) R$ 3,584  (venda)

Nublado com 
chuvas ocasionais
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expectativa de vida, educação e renda

concIlIAção  O governador Ricardo Coutinho liberou o pagamento de precatórios para 182 
credores; com a negociação aberta pelo Estado, o Governo economizou R$ 4,5 milhões.  PÁGInA 3

FOTO: Adufcg

FOTO: Evandro Pereira

Número de matrimô-
nios caiu 7,7% em 2015, 
mas quantidade de casa-
mentos homoafetivos au-
mentou 20%.  PÁGInA 25

Presidente da Câma-
ra negou ontem a exis-
tência de movimentação 
na Casa para anistiar o 
caixa 2.  PÁGInA 13

Adiada votação 
das medidas
anticorrupção

Paraibanos estão 
casando menos, 
indica pesquisa

câmara federal

registro civil

Cerca de 300 usuários e familiares estão envolvidos no evento

unIvERsIDADE  Professores de sete campi da UFCG rejeitaram 
ontem a proposta de greve geral da categoria.  PÁGInA 7

Opinião

Na coluna de 
Joana Belarmino, o 
impacto do governo 
Temer sobre a cons-

trução de uma política 
de comunicação pú-
blica isenta e plural.

Joana Belarmino - professora
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Esportes
Paratletas
garantem mais 
18 medalhas

 

Delegação da Pa-
raíba nas Paralimpía-
das Escolares vem 
ganhando destaque 
em SP.  PÁGInA 8

funad

Arte e inclusão
das pessoas
com deficiência

 

PoEsIA Será lançado hoje o 
livro “Outros Sentidos”, publica-
ção da escritora carioca Maria 

Emilia Algebile, 
com ilustra-
ções da parai-
bana Analice 
Uchôa (foto). 

PÁGInA 9
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Continua aberta na Funad, 
em João Pessoa, a 5ª Mostra 
de Arte Inclusiva, que reúne 
teatro, dança, fotografia e tra-
balhos manuais.  PÁGInA 5
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Ao ser abordado por jornalistas, esta 
semana, em Brasília, para falar sobre as 
articulações em torno da votação do pa-
cote de medidas anticorrupção, o pre-
sidente da Câmara dos Deputados, Ro-
drigo Maia (DEM-RJ), pronunciou uma 
frase que pode ter o sentido ampliado, 
para traduzir, à perfeição, o momento 
político que o país atravessa. “Tudo é 
possível”, disse o parlamentar e “homem 
forte” da base aliada do presidente Mi-
chel Temer (PMDB).

Decididamente, tudo pode aconte-
cer, na esfera política, em um país cujo 
atual presidente chegou ao poder pela 
via de um golpe parlamentar, e que tem 
hoje o seu principal articulador políti-
co, no caso, o ministro da Secretaria de 
Governo, Geddel Vieira (PMDB-BA), en-
volvido em um escândalo de tráfico de 
influência. Isto sem falar que a chapa Te-
mer-Dilma Rousseff (PT), na campanha 
de 2014, é alvo de processo de cassação, 
no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

É muito difícil fazer “previsão de 
tempo”, no campo político, em um país 
de “condições meteorológicas” tão di-
versas quanto instáveis. Outra prova 
disso é o caso do presidente do Senado, 
Renan Calheiros (PMDB-AL), que poderá 
tornar-se réu em um processo no qual é 
acusado de peculato, falsidade ideológi-
ca e uso de documento falso. E não fica 
só nisso. No total, Renan responde a 
nada menos que uma dúzia de processos 
no Supremo Tribunal Federal (STF).

Não custa lembrar que o ocupante 
anterior da cadeira onde hoje está sen-
tado Rodrigo Maia é ninguém menos que 
o deputado federal Eduardo Cunha (PM-
DB-RJ), encarcerado em Curitiba (PR) 
por ordem do juiz Sérgio Moro, espécie 
de comandante-em-chefe da Operação 
Lava Jato, da Polícia Federal. Cunha foi 
o principal articulador do golpe que 
derrubou Dilma, mas, não por ironia do 
destino, “caiu do cavalo” e acabou indo 
parar atrás das grades.

O grau de imprevisibilidade políti-
ca elevou-se muito, esta semana. Não se 
pode medir ainda a verdadeira extensão 
dos acordos que estão sendo articula-
dos, no âmbito do Congresso Nacional, 
em sintonia com o Palácio do Planalto, 
no sentido de dar uma satisfação à so-
ciedade, no que diz respeito ao pacote 
de medidas contra a corrupção, desde 
que não contrarie o “instinto de sobre-
vivência” dos parlamentares envolvidos 
na Lava Jato.

Por último, mas não de menor im-
portância, tem-se a famigerada delação 
premiada dos executivos da Odebrecht, 
que, especula-se, pode comprometer a 
reputação de duzentos políticos. Mais 
cem e chegaria aos “trezentos picaretas” 
aos quais aludiu o ex-presidente Luís 
Inácio Lula da Silva (PT). O certo é que 
a sociedade deve manter os olhos aber-
tos, de modo a conseguir enxergar o que 
está acontecendo no país, inclusive sob 
eventuais “cortinas de fumaça”.

Editorial

“Tudo é possível”
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NOTíCIAS FAlSAS

ÍNDICES POSITIvOS PARA A PARAÍBA

Nesta sexta-feira no Inova Iesp 
vai acontecer a II Mostra de 
Gestão Ambiental e Responsa-
bilidade Social no Bloco A, pela 
manhã, além da apresentação 
das campanhas: Preservação do 
Patrimônio Cultural Paraibano 
no Bloco à noite. E ainda um Júri 
Simulado do Curso de Direito, no 
auditório do Bloco D à noite, às 
19h. Tudo no campus da BR. No 
sábado e domingo – no encerra-
mento -  vão acontecer eventos 
ligados aos Esportes Náuticos 
na Praia de Tambaú. 

O Facebook e o Google anun-
ciaram medidas para combater 
sites que propagam notícias fal-
sas, impedindo que estas plata-
formas utilizem seus serviços de 
publicidade. Apesar da decisão 
das duas companhias, as “fake 
news” continuarão aparecendo 
nas buscas e poderão ser com-
partilhadas. As duas gigantes da 
tecnologia declararam guerra aos 
sites de notícias falsas após o Fa-
cebook ser acusado de influen-
ciar no resultado das eleições dos 
Estados Unidos.

A consagrada cantora Ângela 
Maria, aos 65 anos de carreira, 
abraça uma nova parceria. Dessa 
vez com o jovem cantor Márcio 
Gomes, que já possui uma enor-
me legião de fãs no Rio de Janei-
ro, onde está há dois anos em 
cartaz com o espetáculo “Eter-
nas Canções”. No show “Encontro 
de Gerações”, além de duetos, 
Ângela e Márcio fazem números 
solos de clássicos brasileiros e in-
ternacionais. O show será na Sala 
de Concertos do Espaço Cultural, 
às 19h30 de hoje.

As Comissões de Direitos Humanos, Comissão de Combate à Violência e Impunidade contra a Mulher, a 
Comissão de Apoio ao Advogado e a Comissão de Diversidade Sexual da Ordem dos Advogados do Brasil, 
Seccional Paraíba (OAB-PB), irão realizar hoje o I Fórum de Direitos Humanos da OAB-PB. O evento, que 
reunirá grandes nomes do Direito estadual e nacional, acontecerá das 8h às 12h e das 14h às 18h, no 
Centro Cultural Ariano Suassuna do Tribunal de Contas da Paraíba.

Em comemoração ao dia 25 de novembro, Dia Inter-
nacional da Não-Violência Contra a Mulher, o TJPB 
vai realizar desta segunda-feira até a sexta, 2 de 
dezembro esforço concentrado para julgar 300 
processos relacionados à violência doméstica.  O 
evento corresponde à sexta etapa da Campanha 
Nacional “Justiça pela Paz em casa – Nossa Justa 
Causa”, lançada em março de 2015, pelo Supremo 
Tribunal Federal, através da ministra Cármen Lúcia, 
atual presidente do STF, a fim de priorizar o anda-
mento dos processos relativos à Lei Maria da Penha.

A Câmara dos Deputados insiste em 
aprovar uma alteração na legislação para 
anistiar o caixa dois eleitoral. Ontem, 
fracassou pela segunda vez a tentativa 
de aprovação desse item. A votação da 
proposta em plenário foi adiada mais uma 
vez. Possivelmente será votada terça-
-feira, dia 29. Esperamos que não seja 
aprovada.

CAIXA 2
ChEgA DE vIOlÊNCIA

INOvA IESP

DIREITOS hUMANOS

BOA MúSICA

Para os que gostam de 
teimar com os fatos, 
de que a Paraíba vive 
mergulhada num caos 
administrativo, relatório 
divulgado ontem pelo 
Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada 
(Ipea) em parceria com a 
Fundação João Pinheiro 
e o Programa das Na-
ções Unidas para o De-
senvolvimento (PNUD), 
aponta um desenvolvi-
mento humano significativo no Estado no período de 2011 a 2014. Pelos números divulgados, embora o 
período coincida com o início da crise no país, os paraibanos continuaram vivendo mais, estudando mais 
e ganhando mais. O indicador na Paraíba passou de 0,681 em 2011 para 0,701 em 2014, representando 
um salto de 0,020 no IDHM no período. O levantamento mostra ainda que o índice registrou um cresci-
mento a cada ano: em 2012 era 0,682 e em 2013 era 0,692. Tem mais: o IDHM Longevidade na Paraíba 
está na faixa do alto desenvolvimento humano, passando de 0,777 em 2011 para 0,794 em 2014, o que 
significa uma evolução de 0,017, mais do que a registrada no país, que foi de 0.016. A mesma taxa de 
evolução foi observada no quesito renda, que passou de 0,661 para 0,678. 
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“Tem dias que a gente se sente...”

Este é o primeiro verso da belíssima 
canção de Chico Buarque, que não mais 
servirá de abertura para o programa 
“Roda Viva”, da TV Cultura, que ao com-
pletar trinta anos de veiculação, terá ago-
ra de buscar uma nova vinheta para suas 
novas exibições.

A “voz ativa” de Chico Buarque, pode-se 
dizer, sua voz indignada, deu um basta no 
uso informal da sua canção, num programa 
que já não mais corresponde à uma linha 
editorial plural, crítica, com entrevistas in-
teligentes e esclarecedoras.

De fato, uma das primeiras medidas 
do governo Temer foi adequar os meios de 
comunicação pública ao chamado modelo 
publicista de jornalismo, no qual o que se 
apresenta, em todos os programas, é propa-
ganda positiva do governo, das suas políti-
cas e ações.

O primeiro golpe frontal contra a co-
municação e o jornalismo público teve seu 
desfecho final em setembro, quando o depu-
tado Rodrigo Maia, na condição de presiden-
te interino da República, através de medida 
provisória, pôs fim ao Conselho Curador 
da Empresa Brasil de Comunicação, EBC,  
exonerando o então presidente da empre-
sa, Ricardo Melo. Ratificou assim,  medidas 
intentadas pelo presidente Temer, já no mês 
de maio e pondo fim à briga jurídica pela de-
fesa do cargo, da parte de Melo e seus apoia-
dores.

Criada em 2009, no então governo do 
presidente Lula, a EBC vinha se instituindo 
como uma brisa de esperança para a pers-
pectiva do jornalismo independente, as-

fixiado ou mesmo implodido pelo modelo 
jornalístico comercial, ocupado em também 
preconizar jornalismo informativo, parcial 
e tendencioso, pode-se dizer, em todo o pe-
ríodo de predomínio dos governos petistas.

A EBC imprimiu às suas afiliadas, jor-
nalismo de qualidade, primando pela im-
parcialidade e por denúncia incisiva do 
nefasto momento vivido pelo país, culmi-
nando com o impedimento da presidenta 
Dilma Rousseff.

Selos e carimbos puseram fim a esse 
processo, e agora, sob a batuta  do presidente 
Rimoli, aliado do deputado cassado Eduardo 
Cunha, as afiliadas da EBC somam-se ao es-
forço do jornalismo parcial em apoio ao go-
verno Temer e às suas medidas de profundos 
impactos negativos para a sociedade.

Emblemática dessa nova fase da TV Cul-
tura, foi a entrevista do presidente Temer 
no “Roda Viva”, na qual ele agradeceu publi-
camente pela “propaganda” do seu governo.

No país liderado por Temer, há dias em 
que a gente se sente mesmo, como quem 
partiu ou morreu. No reino midiático, a sin-
cronia, a onipresença e a pauta monotemá-
tica agora afinaram suas práticas em torno 
do diapasão da concórdia e da paz. Encena-
ções para uma narrativa de país que cami-
nha a passos largos para o futuro, sob a égi-
de do capital mundial e dos seus interesses. 
A corrupção e o seu combate não passarão 
de narrativa midiática inventada, articula-
da por retórica política e muita maquiagem, 
para um governo que é ele mesmo o susten-
táculo da corrupção sistêmica que infesta a 
cultura brasileira.

Artigo Joana Belarmino - joanabelarmino00@gmailcom

A “voz ativa” de Chico Buarque, indignada, deu um basta no uso informal da sua 
canção, num programa que já não mais corresponde à uma linha editorial plural”
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Governador libera pagamento de 
precatórios a mais de 180 credores 
Valor pago na gestão 
supera em quase 12 vezes 
período entre 2000 e 2010 

O governador Ricar-
do Coutinho liberou, nessa 
quinta-feira (24), durante 
uma solenidade no Palácio 
da Redenção, o pagamento 
de precatórios pelo Governo 
do Estado para 182 credores. 
O Edital de Convocação para 
conciliação de pagamentos 
de precatórios das dívidas de 
2006/2007 pela Câmara de 
Conciliação de Precatórios 
(Conprec), em conjunto com o 
Tribunal de Justiça da Paraíba 
(TJPB), foi lançado em setem-
bro deste ano e os créditos to-
talizavam R$ 12 milhões, mas 
com o deságio de 40%, foram 
pagos R$ 7,5 milhões aos cre-
dores. Também participaram 
da solenidade deputados esta-
duais, auxiliares do Governo, 
representantes do Tribunal 
de Justiça, Ministério Público e 
outros órgãos. 

Na ocasião, Ricardo Cou-
tinho enfatizou que a Paraíba 
está sendo inovadora com a 
implantação deste formato de 
pagamento de precatórios aos 
credores. “Estamos inovando, 
em termos de Brasil, porque 
conseguimos, ao lado do Tri-
bunal de Justiça, formatar um 
instrumento que permite, a 
partir de um edital público 
e com deságio determinado, 
oferecer a oportunidade das 
pessoas saírem da fila crono-
lógica e receberem esses re-
cursos de forma antecipada. 
Muitos desses credores talvez 
já tivessem perdido a esperan-
ça de receber esses pagamen-
tos devido a longa espera. Essa 
dívida de precatórios veio se 
acumulando, mas neste Go-
verno estamos tentando avan-
çar e agilizar o pagamento em 

parceria com o Tribunal de 
Justiça”, comentou.  

Ainda de acordo com 
o governador, entre 2011 e 
2016, mais de R$ 600 milhões 
foram repassados para o pa-
gamento de precatórios na 
Paraíba, enquanto no período 
de 2000 a 2010 o Estado re-
passou apenas R$ 55 milhões. 
“Nos últimos cinco anos repas-
samos quase doze vezes mais 
recursos para pagamento de 
precatórios que no período de 
2000 a 2010. Isso representa o 
esforço enorme que estamos 
fazendo para cumprir a lei e 
manter o repasse, mesmo nes-
se momento de crise. O pro-

blema de precatório no Brasil 
é muito grave, mas estamos 
avançando”, concluiu.

De acordo com o procu-
rador-geral do Estado, Gilber-
to Carneiro, a dívida estadual 
em precatórios acumulados 
ao longo dos anos está orça-
da em cerca de R$ 1,3 bilhão. 
“Criamos um modelo pioneiro 
no país que divide os recursos 
e permite a negociação com os 
credores. Nesse primeiro edi-
tal referente a 2006/2007 tive-
mos uma adesão significativa 
beneficiando 182 credores que 
vão receber o dinheiro em suas 
respectivas contas. O segundo 
edital do biênio 2008/2009 

já foi lançado para as pessoas 
optarem pelo acordo e prova-
velmente terá uma procura 
ainda maior. Esse programa 
garante a segurança jurídica, 
proporciona a possibilidade 
do credor receber de forma 
antecipada com o deságio e 
também faz um incremento na 
economia paraibana”, explicou.

O presidente do Tribu-
nal de Justiça da Paraíba, 
desembargador Marcos Ca-
valcanti, parabenizou a ini-
ciativa pioneira do Governo 
do Estado visando agilizar o 
pagamento dos precatórios. 
“Neste biênio 2015/2016, o 
Governo do Estado repassou 

cerca de R$ 136 milhões para 
pagamentos de precatórios. 
Parabenizo ao governador 
pela medida inovadora, de 
vanguarda, que, através da 
Câmara de Conciliação, faz 
acordos com os credores per-
mitindo que o tribunal avan-
ce nos pagamentos. Estamos 
cumprindo a legislação, tendo 
em vista que esses repasses 
são de grande importância 
para a sociedade”, pontuou.

O funcionário do Instituto 
de Polícia Científica, Alexandre 
Magno, é um dos credores que 
foi beneficiado com o acordo 
de pagamento dos precató-
rios. “Acredito que foi um bom 

acordo porque agilizou o rece-
bimento do valor, já que desde 
2006 que a dívida estava pen-
dente. Acho que é um bom ne-
gócio para quem tem precató-
rios a receber, principalmente 
neste momento de crise, quan-
do todo dinheiro que chega é 
muito bem-vindo”, falou.

“No meu caso foi muito 
bom, tinha uma dívida referen-
te a resíduo de salário mínimo 
sem nenhuma previsão para 
receber o pagamento. Então 
optei por fazer o acordo pro-
posto pelo Governo do Estado 
e fiquei muito satisfeita”, come-
morou a policial civil Patrícia 
de Oliveira. 

Ricardo ressaltou atitude inovadora da gestão estadual; entre 2011 e 2016 foram pagos R$ 600 milhões em precatórios, enquanto de 2000 a 2010 foram R$ 50 milhões

Prazo de seis meses definido pela 1ª Câmara é improrrogável

Foto: José Marques/Secom-PB

Foto: Divulgação/TCE-PB

O procurador-geral 
do Estado, Gilberto Car-
neiro, a direção do De-
partamento Estadual 
de Trânsito (Detran-PB) 
e a Federação Nacio-
nal da Distribuição de 
Veículos Automotores 
(Fenabrave) assinaram, 
nessa quinta-feira (24), 
na PGE, um acordo 
que suspende por um 
período de 60 dias a 
Instrução Normativa 
01/2016, que alterou o 
sistema de registro de 
gravames dos veículos 
financiados na Paraíba.

Com o acordo, na 
manhã desta sexta-feira 
(25), o superintenden-
te do Detran-PB, Aga-
menon Vieira, assinará 
portaria de suspensão 
da IN e a Federação Na-
cional das Seguradoras 
(Fenaseg), por meio da 
Central de Custódia e 
de Liquidação Finan-
ceira de Títulos (Cetip), 
voltará a operar com 
o Sistema Nacional de 
Gravames (SNG) por 
esse período.

De acordo com o 
Termo de Compromis-
so, a partir dessa data 
será criada uma mesa 
permanente de dis-

cussão, formada por 
representantes do 
Detran, Codata, PGE, 
Federação Brasilei-
ra de Bancos (Febra-
ban), Fenabrave, As-
sociação Nacional das 
Instituições de Crédi-
to, Financiamento e 
Investimento (Acrefi 
), além de membros 
das empresas Bunker-
tech e Fenaseg/Cetip.

Entre outros pon-
tos de atuação, a equi-
pe viabilizará os testes 
de segurança do Sis-
grav (novo sistema) 
envolvendo os agentes 
que operam o SNG, 
com sincronização para 
alimentação das duas 
bases. Ao final, caberá 
ao Detran-PB a emissão 
de certificado de usabi-
lidade para garantia da 
segurança desse novo 
sistema.

Além do procura-
dor-geral do Estado, o 
Termo de Compromis-
so foi assinado pelo 
vice-presidente da Fe-
nabrave, José Carneiro; 
pelo assessor jurídico 
do Detran da Paraíba, 
José Serpa Filho, e pelo 
representante da Co-
data, Anthenor Netto.

Sistema de gravame 
volta a operar hoje 

PoR 60 DIAS
Defensoria 
realiza eleição 
para composição 
da lista tríplice 

A Defensoria Pública do 
Estado da Paraíba realiza, nes-
ta sexta-feira (25), eleição para 
formação da lista tríplice para 
defensor público geral. O pleito 
ocorre  na sede administrativa 
da Defensoria Pública, na Ave-
nida Monsenhor Walfredo Leal, 
487, Tambiá, em João Pessoa. A 
votação será realizada em urna 
cedida pelo Tribunal Regional 
Eleitoral, das 8 às 17h. 

Todos os defensores pú-
blicos da ativa estão convoca-
dos a votar. De acordo com a 
Comissão Eleitoral, cada de-
fensor pode votar em até três 
nomes da lista de candidatos. 
Será considerado nulo, o voto 
que tiver mais de três marca-
ções. A apuração vai acontecer 
logo após o fim da votação. O 
resultado deverá ser conhecido 
no mesmo dia.

São candidatos à composição da lista 

tríplice para defensor público geral, 

biênio 2016/2018:

n Enriquimar Dutra da Silva

n Maria Madalena Abrantes Silva

n Otávio Gomes de Araújo

n Ricardo José Costa Souza Barros

n Sylvio Pelico Porto Filho

n Sônia Maria Carvalho de Souza 

Candidatos

A 1ª Câmara do Tribu-
nal de Contas da Paraíba 
concedeu, por unanimida-
de, um prazo de 30 dias à 
Prefeitura de João Pessoa, 
para que seja encaminhado 
um cronograma visando à 
regularização, por meio de 
concurso público, do qua-
dro de pessoal para Unida-
de de Pronto Atendimento 
– UPA de Cruz das Armas, 
ao mesmo tempo, em que 
admite a contratação de 
pessoal, pelo prazo de seis 
meses, improrrogáveis, me-
diante processo seletivo 
simplificado, visando o fun-
cionamento daquela unida-
de, até a substituição pelos 
concursados no período fi-
xado.

A decisão, apreciada 
pela Câmara, na sessão des-
sa quinta-feira (24), decor-
re de um recurso de recon-
sideração interposto pelo 
prefeito Luciano Cartaxo 
Pires de Sá, contra a deci-
são singular TC 0038/2016, 
da lavra do conselheiro Fer-
nando Catão, e referendada 
pelo colegiado, que havia 
suspendido o processo se-
letivo destinado à compo-
sição da unidade de saúde, 
tendo em vista inconformi-

Tribunal de Contas fixa seis meses 
para PMJP realizar concurso público

CoNtRAtAÇÕES NA UPA 

dades levantadas pela Au-
ditoria. O prefeito alegou 
a necessidade da urgência 
nas contratações, já que 
tem previsão para o funcio-
namento da UPA em março 
de 2017.

 O conselheiro Fernan-
do Catão reiterou ainda, 
em seu voto, que a moder-
na tendência da Adminis-
tração Pública e do Direito 
Administrativo, de sempre 
que possível, lastrea-se no 
espírito da consensualida-
de, alternativa preferível 
à imperatividade, e ain-
da, que a regra de admis-
são de pessoal no serviço 
público é a via impessoal 
do concurso (art. 37, II da 
CF/1988).

 Segundo o relator, é in-
dispensável o levantamento 
das vagas existentes no qua-
dro de pessoal do município, 
assim como a deflagração 
do processo administrati-
vo para a criação ou vagas 
por lei, se necessário, bem 
como a elaboração do edital 
para provimento dos cargos 
da UPA, através do exigido 
concurso público a ser sub-
metido ao controle externo, 
ressaltando a necessidade 
da observância de critérios 
impessoais e objetivos na 
seleção dos candidatos à luz 
dos princípios da legalida-
de, impessoalidade, morali-
dade, publicidade e eficiên-
cia, instituídos pelo caput 
do Art. 37 da Carta Magna.



UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 25 de novembro de 2016

Políticas

ALPB possibilita paridade em 
comitê de combate à tortura 
Defensoria Pública da União 
passa a integrar comitê 
que atua em nível estadual

A Assembleia Legislati-
va da Paraíba, durante ses-
são ordinária realizada nessa 
quinta-feira (24), aprovou 62 
matérias, entre projetos de 
lei, mensagens do Governo 
do Estado e requerimentos 
constantes na Ordem do Dia. 
Os deputados aprovaram por 
unanimidade o projeto de lei 
que possibilita a inclusão da 
Defensoria Pública da União 
no Comitê Estadual para a 
Prevenção e Combate à Tor-
tura na Paraíba. 

A aprovação do Proje-
to de Lei 1.129, do Governo 
do Estado, de acordo com 
os parlamentares, possibili-
ta manter a paridade entre 
órgãos do Poder Público e 
da sociedade civil. O Comitê 
Estadual para a Prevenção e 
Combate à Tortura na Para-
íba (CEPCT-PB) é composto 
por 16 (dezesseis) membros 
representando órgãos vincu-
lados ao Poder Executivo, Le-
gislativo e a sociedade civil 
organizada.

 Entre as matérias apre-
ciadas ontem, os deputados 
aprovaram também a urgên-
cia e relevância da Medida 
Provisória 247/2016, tam-
bém do Poder Executivo, que 
desmembra a Secretaria de 
Estado do Planejamento, Or-
çamento, Gestão e Finanças 
passando a funcionar como 
Secretaria de Estado do Pla-
nejamento, Orçamento e 
Gestão e como Secretaria de 
Estado das Finanças. 

O Projeto de Lei 
1.041/2016, de autoria do 
deputado Tovar Correia 
Lima (PSDB), que institui no 
Calendário Oficial de Eventos 
do Estado da Paraíba o Dia 
Estadual de Conscientização 
sobre a Esclerose Múltipla 

também foi aprovado por 
unanimidade pelos parla-
mentares.

Renovação carismática
A Assembleia também 

realizou ontem uma sessão 
solene em homenagem aos 
50 anos (Jubileu de Ouro) da 
Renovação Carismática Ca-
tólica. O autor da propositu-
ra, deputado Raoni Mendes 
(DEM), justifica a homena-
gem destacando que o movi-
mento surgido em meados da 
década de 1960, nos Estados 
Unidos, conta hoje com mais 
de 100 milhões de seguidores 
em todo o mundo. No Brasil a 
estimativa é de 10 milhões de 
católicos seguidores da Reno-
vação Carismática.  

“A Renovação Carismá-
tica Católica caminha num 
processo formativo muito 
profundo e vem crescendo 
por meio dos grupos de ora-
ção. Esta é a dinâmica, formar 
grupos de oração. Além de ter 
inúmeros serviços prestados 
no sentido de unir e preser-
var a família cristã”, pontuou.

 A sessão também con-
tou com a presença dos 
deputados Bosco Carneiro 
(PSL), Jeová Campos (PSB) e 
Buba Germano (PSB).

O Instituto Federal de 
Educação Ciência e Tecnolo-
gia da Paraíba (IFPB) obteve 
a segunda colocação no Prê-
mio Transparência Pública, 
anunciado no final da manhã 
dessa quarta-feira (23), em 
Brasília. A premiação é con-
ferida anualmente pela Câ-
mara dos Deputados aos pro-
fissionais e às instituições 
que se destacam na área. 

Este ano, foram indica-
dos ao prêmio 18 instituições 
públicas na categoria Gover-
namental e oito na catego-
ria Sociedade Civil. A eleição 
aconteceu nessa quarta-feira, 
23, no Anexo II, Plenário 9, 
da Câmara dos Deputados.  O 
IFPB foi indicado ao prêmio 
pelo deputado Rômulo Gou-
veia (PSD), obtendo sete votos. 
O primeiro colocado foi a Pre-
feitura de Rio Branco, no Acre, 
que obteve dez votos. 

O reitor Nicácio Lopes 
disse que o resultado da 
premiação mostra como a 
gestão do IFPB está afinada 
com a transparência públi-
ca. “Mais uma vez, o nosso 
instituto é projetado no ce-

nário nacional e mostra que 
o esforço empreendido pela 
equipe gestora vem renden-
do bons frutos para a socie-
dade”, afirmou o gestor.

Transparência no IFPB
O conceito de transparên-

cia pública, no IFPB, iniciou-se 
no ano de 2014, no início da 
gestão do reitor Nicácio Lopes. 
Naquele ano, foi disponibiliza-
do um sistema de acompanha-
mento de diárias e passagens, 
com o detalhamento mensal de 
todos os gastos realizados pelo 
IFPB no pagamento de diárias 
e passagens para os servidores, 
mostrando, inclusive, o obje-
tivo da missão para o recebi-
mento da diária.

Já no ano de 2016, com 
o lançamento do novo portal 
da instituição, foi disponi-
bilizado o Portal da Trans-
parência do IFPB. Um dos 
destaques deste portal é a 
opção Execução Orçamentá-
ria, onde qualquer cidadão 
pode ter acesso à movimen-
tação financeira do institu-
to, atualizado diariamente. 
Qualquer centavo que entra e 

que sai no IFPB é apresenta-
do no sistema, inclusive, com 
o nome dos favorecidos. Ou-
tros dados públicos também 
estão disponibilizados no 
portal da transparência do 
IFPB, que foi concebido pela 
Diretoria Geral de Tecnologia 
da Informação do Instituto 
Federal da Paraíba.

Sobre o prêmio
O Prêmio Transparência 

Pública é conferido anualmen-
te pela Comissão de Fiscali-
zação Financeira e Controle e 
pela Mesa Diretora da Câma-
ra dos Deputados através de 
duas categorias: (a) Governa-
mental: melhor experiência de 
transparência e de fiscalização 
realizada por órgão, entidade, 
programa ou agente da ad-
ministração pública direta ou 
indireta de qualquer dos Po-
deres da União, dos Estados, 
do Distrito Federal ou dos Mu-
nicípios; e (b) Sociedade Civil 
- pela melhor experiência de 
fiscalização da administração 
pública realizada por pessoa, 
entidade ou conjunto de enti-
dades da sociedade civil.

IFPB é segundo colocado em 
premiação de Transparência

DA CâmArA Dos DEPUTADos

O Ministério Público Federal 
(MPF) em Sousa (PB) ajuizou ação civil 
pública por ato de improbidade admi-
nistrativa contra o ex-prefeito de São 
João do Rio do Peixe, José Lavoisier 
Gomes Dantas, por ocultação de do-
cumentos relacionados a procedimen-
tos licitatórios e diversos convênios 
firmados entre o município e órgãos 
federais. O extravio de documentos se 
deu no processo de transição para a 
nova administração do prefeito elei-
to, José Aírton Pires de Sousa.

Ao final do seu mandato, em 31 
de dezembro de 2012, José Lavoisier 
Gomes Dantas não disponibilizou ao 
seu sucessor político toda a docu-
mentação necessária para assegurar 
a prestação de contas dos convênios 
federais firmados em sua gestão. De 
acordo com a ação, além da docu-
mentação referente aos convênios fe-
derais, o ex-prefeito também ocultou 
diversos documentos relacionados a 
convênios estaduais.

Segundo a ação, o ex-prefeito, 
por meio de sua assessoria, apresen-
tou pastas contendo alguns docu-
mentos, mas após uma inspeção veri-
ficou-se que a documentação estava 
incompleta. Para o MPF, o ex-prefei-
to “sumiu com diversos documentos 

do Município de São João do Rio do 
Peixe com o intuito de dificultar os 
trabalhos da nova gestão municipal – 
além de também dificultar a instrução 
de investigações contra José Lavoisier 
Gomes Dantas”.

Ainda de acordo com a ação, o 
Município de São João do Rio do Pei-
xe ajuizou duas medidas judiciais para 
recuperar a documentação extraviada 
(medida cautelar de busca e apreen-
são e ação de obrigação de entregar) 
em face do ex-prefeito. O Ministério 
Público do Estado da Paraíba (MPPB) 
também ajuizou ação civil pública por 
ato de improbidade administrativa.

O MPF requer a condenação de 
José Lavoisier Gomes Dantas nas san-
ções previstas no artigo 12, inciso III, 
da Lei 8.429/92, com ressarcimento 
integral do dano, se houver, perda da 
função pública, suspensão dos direitos 
políticos de três a cinco anos, paga-
mento de multa civil de até cem ve-
zes o valor da remuneração percebida 
pelo agente e proibição de contratar 
com o poder público ou receber be-
nefícios ou incentivos fiscais ou credi-
tícios, direta ou indiretamente, ainda 
que por intermédio de pessoa jurídica 
da qual seja sócio majoritário, pelo 
prazo de três anos.

Ex-prefeito é acionado por 
ocultação de documentos

sÃo JoÃo Do rIo Do PEIXE

A Assembleia Legislativa da 
Paraíba realizou nessa quinta-fei-
ra (24) uma Sessão Especial com o 
objetivo de debater a violência no 
trânsito na Paraíba.

A sessão foi uma propositura 
do deputado Jeová Campos (PSB) 
e contou com a participação do 
deputado Bosco Carneiro, repre-
sentantes do Detran, Polícia Ro-
doviária Federal (PRF) e bombei-
ros civis, além de representantes 
do Detran-PB e do Departamento 
de Estradas de Rodagem (DER-PB).

Para o deputado Jeová Cam-
pos, além de conscientizar moto-
ristas e pedestres sobre a impor-
tância da prudência no trânsito 
e do respeito às leis que regem o 
tema, é preciso modificar o Códi-
go Nacional de Trânsito para que 
se consiga reverter essa triste rea-

lidade da violência e mortes por 
acidentes no País. “É preciso defi-
nir penas mais duras para crimes 
de acidente de trânsito e acabar 
com essa celeuma do que é crime 
doloso e crime da imperícia, de 
imprudência ou de negligência no 
trânsito. O crime de trânsito pre-
cisa ter pena própria, ser julgado 
por um juiz singular, na proporção 
do fato é que deveria ser aplicada 
a pena. E essa questão só vai ser 
modificada na instância que ela 
pode ser tratada, que é no Con-
gresso Nacional, daí a importância 
da iniciativa da bancada federal 
paraibana que precisa se mobili-
zar em torno de assuntos que são 
realmente importantes para a so-
ciedade como esse”, disse Jeová.

Já o deputado Bosco Carnei-
ro parabenizou a iniciativa da 

discussão e destacou a importân-
cia de falar sobre os acidentes 
de trânsito. “Eu sou do interior 
e presencio nas estradas a im-
prudência. A educação é a única 
forma de combater a violência no 
trânsito”, resumiu.

A chefe da Divisão de Educa-
ção para o Trânsito do Detran-PB, 
Abimadabe Vieira,  destacou que 
o assunto vem preocupando os 
órgãos de trânsito por conta dos 
alarmantes indíces de violência 
nas estradas da Paraíba.

“Temos um hospital de Trau-
ma de Campina Grande que re-
gistra 840 acidentes de motoci-
clistas por mês. Em João Pessoa, 
são registrados cerca de 700 aci-
dentes. A cada 12 minutos uma 
pessoa morre vítima do trânsito 
no país”, lamentou.

Violência no trânsito é pauta em sessão especial 

FoTo: Divulgação/ALPB

Sessão ordinária na Assembleia Legislativa aprovou 62 matérias entre projetos de lei, requerimentos e mensagens do governo

Projeto de lei  
que institui o 
Dia Estadual 
de Conscien-
tização sobre 
a Esclerose 
Múltipla tam-
bém foi apro-
vado por una-
nimidade



Secretaria desenvolve 
projeto de capacitação 
no Presídio do Roger
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Estudo constata que Estado 
teve avanço significativo no 
período de 2011 a 2014

PB tem alto desenvolvimento humano
RadaR idhm

O desenvolvimento hu-
mano na Paraíba apresen-
tou um avanço significativo 
no período de 2011 a 2014, 
passando da faixa de médio 
para alto desenvolvimento 
humano. Isso é o que atesta o 
estudo Radar IDHM, realiza-
do pelo Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (Ipea) 
em parceria com a Fundação 
João Pinheiro e o Programa 
das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento (PNUD), 
divulgado esta semana.

De acordo com a pesqui-
sa, embora o período coinci-
da com o início da crise no 
País, os paraibanos continua-
ram vivendo mais, estudan-
do mais e ganhando mais. O 
indicador na Paraíba passou 
de 0,681 em 2011 para 0,701 
em 2014, representando 
um salto de 0,020 no IDHM 
no período. O levantamento 
mostra ainda que o índice 
registrou um crescimento a 
cada ano: em 2012 era 0,682 
e em 2013 era 0,692.

Pelo estudo, o IDHM 
Longevidade na Paraíba está 
na faixa do alto desenvolvi-
mento humano, passando de 
0,777 em 2011 para 0,794 

em 2014, o que significa uma 
evolução de 0,017, mais do 
que a registrada no País, que 
foi de 0.016. A mesma taxa 
de evolução foi observada no 
quesito renda, que passou de 
0,661 para 0,678. Na educa-
ção o avanço foi mais signifi-
cativo, embora o índice con-
tinue na faixa média: o IDHM  
cresceu 0,027, saltando de 
0,604 em 2011 para 0,631 
em 2014. 

O Radar IDHM utiliza 
informações da Pesquisa 
Nacional por Amostra de 
Domicílios (PNAD), do Ins-
tituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística (IBGE), para 
monitorar tendências desse 
Índice – e de 60 indicadores 
socioeconômicos – nos anos 
intercensitários. 

Segundo a avaliação, 
de 2011 a 2014, o IDHM do 
Brasil apresentou uma ten-
dência de avanço de 0,023. 
Todas as 27 Unidades da 
Federação apresentaram 
tendências de avanços do 
IDHM no período. As maio-
res tendências de avanços 
foram observadas no Amapá 
(0,047), Amazonas (0,037) 
e Piauí (0,034). Por outro 
lado, as UFs que apresenta-
ram as menores tendências 
de avanços foram Roraima 
(0,011) Goiás (0,010) e Ser-
gipe (0,002).

Foto: Evandro Pereira

De acordo com os dados, 
a Paraíba subiu um degrau, 
entre 2011 e 2014, no ran-
king do Radar do IDHM, fi-
cando na 22º posição, dentre 
os 27 unidades federativas 
do Brasil.

A secretária de Estado do 
Desenvolvimento Humano, 
Cida Ramos destacou a im-
portância do crescimento do 
IDHM da Paraíba. “Essa evo-
lução do índice é importante 
porque denota que cresce-
mos economicamente e, prin-
cipalmente, nas dimensões 
sociais, culturais e políticas 
que influenciam diretamente 
na qualidade de vida dos pa-
raibanos”, afirmou. 

Cida Ramos disse ainda 
que a Paraíba tem se desta-
cado em diversos indicado-
res.  “O Estado tem investido 
muito na construção de es-
colas, políticas de proteção 
social na área de segurança 
alimentar como o cartão ali-
mentação e o abono natali-
no, o Empreender PB, o Pri-
ma, além de investimentos 
ao pequeno produtor rural, 
políticas de saúde, políticas 
para as mulheres. Tiramos 
os municípios do isolamento 
que viviam há anos, através da 
construção de estradas. Eu vejo 
com satisfação o nosso IDHM, 
sendo assim, um estímulo 
para que façamos ainda mais 

investimentos”, completou. 
No Brasil, os três estados 

que tiveram os melhores ín-
dices foram Distrito Federal 
(0,839), São Paulo (0,829) e 
Santa Catarina (0,817). A Pa-
raíba, com IDHM de 0,0701 
ficou à frente dos estados de 
Sergipe (0,681), Maranhão 
(0,678), Piauí (0,678), Pará 
(0,664) e Alagoas (0,667). 

 O IDHM considera as 
três dimensões do Índice de 
Desenvolvimento Humano 
(IDH) Global: longevidade, 
educação e renda, mas vai 
além: adequa a metodologia 
mundial ao contexto brasi-
leiro e à disponibilidade de 
indicadores nacionais. O ín-
dice varia de 0 a 1, sendo que 
quanto mais próximo de 1, 
melhor é o resultado. 

A secretária concluiu 
afirmando que o governador 
Riicardo Coutinho tem visão 
estratégica e que governa 
para todos os municípios e 
para todas as pessoas, prio-
rizando sempre os que mais 
precisam. “Ele articula de-
senvolvimento econômico, 
social e participação popular. 
O mais importante é que esse 
é um governo que não se aco-
moda. Cada dia é o primeiro 
dia. Temos a clareza que se 
muito vale o já feito, mais vale 
o que virá. Avante sempre!”, 
concluiu.

Cida destaca crescimento

O Governo do Estado, por 
meio da Secretaria da Mulher 
e da Diversidade Humana, cele-
bra o mês da consciência negra, 
entre outras ações, com uma 
atividade esportiva na região 
do Brejo. A Maratona Quilom-
bola será neste sábado (26) com 
largada às 16h, saindo da co-

munidade Engenho Bonfim, em 
Areia. O percurso é até a Aca-
demia de Saúde da Lagoa Par-
que, no município de Remígio. 
O evento conta ainda com a 
participação da atleta paraiba-
na Ednalva Laureano, conheci-
da como Pretinha.  A maratona 
, assim como outras atividades 

destinadas à população quilom-
bola,  é realizado pela Secreta-
ria da Mulher e da Diversidade 
Humana, por meio da Gerência 
de Equidade Racial. 

A correalização é da Pre-
feitura Municipal de Remígio 
e tem o apoio da Secretaria de 
Estado da Educação. Segundo a 

secretária Gilberta Soares, além 
dos eventos em parceria com 
as comunidades tradicionais, a 
Semdh também desenvolve ati-
vidades educativas e de promo-
ção da igualdade racial. 

Ela ressalta ainda a impor-
tância da atuação em parce-
ria com gestores municipais e 

associações locais. As pessoas 
interessadas puderam se ins-
crever em duas modalidades: 
corrida e caminhada, nas ca-
tegorias masculina e feminina. 
Apesar do incentivo maior ter 
sido para o povo de quilombo, 
a oportunidade também foi 
aberta ao público em geral.

Governo do Estado realiza Maratona Quilombola
Na REGiÃo do BREJo

O espetáculo O Voo da Asa Branca, com a participação de usuários da Fundad, abriu na manhã de ontem a Mostra de Arte Inclusiva

O espetáculo “O Voo da 
Asa Branca”, contando a tra-
jetória do Rei do Baião Luiz 
Gonzaga, abriu na manhã de 
ontem a 5ª edição da Mostra 
de Arte Inclusiva do Estado 
que prossegue hoje na Fun-
dação Centro Integrado de 
Apoio ao Portador de Defi-
ciência (Funad), no bairro 
Pedro Gondim, em João Pes-
soa, com o apoio da Secre-
taria de Educação. Na aber-
tura também foi exibido um 
documentário sobre o dia a 
dia dos usuários e professo-
res intitulado “Construindo 
arte, encantando vidas”. “O 
objetivo maior da mostra é 
produzir arte como um ins-
trumento de inserção social”, 
enfatizou a presidente da 
instituição, Simone Jordão.

Segundo o professor 
de teatro da Funad, Joelton 
Barros, o espetáculo O Voo 
da Asa Branca conta com a 
participação de 60 usuários, 
além de três mães, um pai e 
o grupo musical que acom-
panha todo o show. “Utilizar 
a arte como instrumento de 
inclusão é bastante prazero-
so, tanto para quem ensina 
como para os usuários por-
que a arte transforma as pes-
soas”, disse Joelton.

Ele contou que seis me-
ses antes é feito uma ofici-
na e dentro do processo os 
usuários vão tendo oportu-
nidade de terem autonomia 
e tudo que eles mostram no 
palco é o resultado de todo o 

aprendizado do ano. Os ato-
res que participam da peça 
têm deficiência intelectual, 
deficiência auditiva, síndro-
me de down e deficiência 
física. “O mais gratificante 
é ver meninos que tinham 
dificuldade de locomoção 
e de fala, mas que durante 
o processo da arte, vai me-
lhorando a capacidade de 
desenvolvimento”, revelou 
Joelton Barros.

Para o usuário Edvaldo 
França da Silva que durante 
a mostra está exibindo tra-
balhos em pintura, o ato de 
pintar pra ele é altamente 
relaxante. “Por conta do meu 
trabalho eu me sinto capaz 
e feliz desenvolvendo esse 
trabalho. Na Funad onde já 
sou usuário há mais de cinco 
anos encontrei a paz e o de-
sejo de viver”, disse Edvaldo.

Processo de construção
Cerca de 300 pessoas 

entre usuários da Funad, da 
Apae - Associação dos Pais e 
Amigos dos Excepcionais, do 
Instituto dos Cegos, da ONG 
Pequeno Davi, de Helena 
Olanda, de escolas públicas 
e privadas, e familiares dos 
usuários estão envolvidos na 
5ª edição de Arte Inclusiva 
do Estado. Segundo Simone 
Jordão a mostra é um pro-
cesso de construção já que 
a arte é uma grande aliada 
no processo de afirmação 
das pessoas com deficiência, 
principalmente porque aju-
da e muito no processo de 
reabilitação.

“A grande forma de se 

promover a inclusão social 
é produzindo oportunida-
des para que as pessoas pos-
sam se expressar e mostrar 
o potencial”, disse Jordão, 
pontuando que é isso que 
a gestão Ricardo Coutinho 
tem feito através da Funad, 
inclusive melhorando e am-
pliando a estrutura física do 
prédio, desde o ano de 2011. 
Ela informou que a Funad vai 
fazer uma exposição perma-
nente com o trabalho produ-
zido pelos usuários para que 
as cerca de cinco mil pessoas 
que circulam mensalmente 
pela Funad possam conhecer 
o trabalho dos usuários. 

Três mil usuários
A Funad atende atual-

mente mais de 3 mil usuários 
e também oferece cursos de 
formação e emite laudos. “A 
função da coordenadoria da 
instituição também é fazer 
com que as pessoas com de-
ficiência tenham oportunida-
de de se inserir no mercado 
de trabalho. Temos parceria 
com o Ministério Público do 
Trabalho, com o Unipê e com 
diversas empresas que tem 
em seus quadros um espaço 
para usuários da Funad com 
o perfil que elas desejam em-
pregar”, explicou.

A missão da Funad é 
ampliar o leque de oportuni-
dades melhorando os indica-
dores para inserir mais usuá-
rios no mercado de trabalho. 
Trata-se de um trabalho que 
vem sendo feito em parceria 
com diversas instituições, a 
exemplo da Secretaria do De-

senvolvimento Humano e do 
Sine, promovendo encontros 
entre a Funad.

“Nosso grande desa-
fio hoje é fazer com que 
a pessoa com deficiência 
permaneça no mercado de 
trabalho. A gente encami-
nha uma grande quanti-
dade de pessoas com defi-
ciência para o mercado de 
trabalho, mas apenas 15% 
é o que consegue ficar tra-
balhando. E isso ainda é 
muito pouco. Por exemplo, 
de cada 100 pessoas que 
a gente encaminha para o 
mercado de trabalho uma 
média de 15% acaba sendo 
aproveitada e precisamos 
melhorar esse indicador”, 
afirmou Simone.

Atividades da mostra
Durante a mostra que 

prossegue hoje na sede da 
Funad, estarão ocorrendo 
diversas atividades, a exem-
plo de teatro, dança, música, 
dança com cadeira de roda 
e capoeira. “Além do atendi-
mento necessário de reabili-
tação, os usuários da Funad 
são estimulados a desenvol-
ver atividades que nem ima-
ginavam, num processo que 
desperta talentos e muito 
mais qualidade de vida, so-
bretudo porque há o envolvi-
mento de parentes e habilita-
dores”, explicou Jordão. 

A presidente da Funad 
destacou ainda, que a 5ª edi-
ção da mostra representa 
mais um ano de luta pela me-
lhoria de vida da pessoa com 
deficiência.

Funad promove a 5ª Mostra de 
Arte Inclusiva em João Pessoa

aPoio ao PoRtadoR dE dEFiCiÊNCia

José Alves 
zavieira2@gmail.com
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Secretaria desenvolve projeto de 
capacitação no Presídio do Roger
Apenados vão produzir 
materiais de limpeza para 
a própria unidade prisional

“Cidadania É Sustenta-
bilidade”. Este é o nome do 
projeto desenvolvido pela 
Gerência de Ressocialização 
da Secretaria de Administra-
ção Penitenciária (Seap) que 
proporciona aos reclusos 
fabricação de sabão artesa-
nal e saneantes domésticos, 
iniciou uma nova turma na 
tarde da última quarta-feira 
(23), na Penitenciária de-
sembargador Flósculo da 
Nóbrega (Presídio do Ro-
ger), com a participação do 
Ministério Público, Vara das 
Execuções Penais da capital 
(VEP) e Instituto Federal da 
Paraíba (IFPB). 

Os materiais de limpeza 
produzidos por esta turma 
irão suprir a necessidade da 
própria unidade prisional, 
assim como, haverá a desti-
nação de 10% da produção 
mensal para a instituição fi-
lantrópica Vila Vicentina, lo-
calizada no bairro da Torre.

Sobre a iniciativa, a juíza 
da Vara das Execuções Pe-
nais (VEP) da capital, Andréa 
Arcoverde Cavalcanti, já en-
fatizou em algumas ocasiões 

FOTO: Secom-PB

a potencialidade deste proje-
to, que segundo ela, atinge di-
ferentes objetivos e desperta 
para alguns valores, como a 
importância da preservação 
da natureza, a capacitação e 
reintegração dos apenados e 
a manutenção da higieniza-
ção das unidades prisionais, 
o que é fundamental para 
a melhoria da qualidade de 

vida da população carcerária.
A gerente de ressocia-

lização da Seap, Ziza Maia, 
ressaltou: “Hoje estamos am-
pliando o projeto com o início 
desta nova turma, uma inicia-
tiva idealizada pela Gerência 
de ressocialização que tem 
proporcionado a qualificação 
profissional dos reeducandos 
e  criado nos mesmos, o prin-

cípio do reaproveitamento e 
da reutilização do que nor-
malmente descartamos, do 
trabalho coletivo e da solida-
riedade quando cientes que 
o trabalho deles estará aju-
dando ao próximo através da 
doação a uma entidade filan-
trópica, neste caso os idosos 
da Vila Vicentina. Nossa pers-
pectiva é que até o dia 15 de 

dezembro já estaremos com 
uma produção considerável 
dos saneantes e realizando a 
primeira doação aos idosos 
da Vila Vicentina”. 

O projeto, que teve ini-
cio no dia 20 de julho, no 
PB1 é realizado através de 
uma parceria entre a Seap e 
a coordenação do curso de 
Química do IFPB e objetiva 

proporcionar à população 
carcerária, uma orientação 
quanto à destinação correta 
e sustentável do óleo de cozi-
nha usado, através da oferta 
de oficinas de fabricação de 
sabão artesanal e saneantes 
domésticos, criando opor-
tunidades empreendedoras 
e inovadoras para os apena-
dos, assim como de contri-
buir de forma decisiva para a 
mudança de comportamen-
to, a redução da degradação 
ambiental e para a sustenta-
bilidade econômica e social 
das populações em situação 
de vulnerabilidade social, e 
ainda, de suprir as unidades 
prisionais com materiais de 
limpeza em quantidade sufi-
ciente para um contínuo es-
tado de salubridade, além de 
promover a remição de pena 
através do trabalho.

Parcerias
A participação do IFPB 

nesta parceira dar-se no sen-
tido de capacitar os reeducan-
dos para execução do trabalho 
através das aulas da professora 
do curso de Química, Fátima 
Vilar. Já o  Conselho da Comu-
nidade irá realizar a doação 
mensal de materiais para exe-
cução do projeto na unidade 
do Presídio do Roger.

A Polícia Militar da Paraíba rea-
lizou, na manhã de ontem (24), uma 
instrução voltada para a capacitação 
de policiais quanto ao atendimento 
de ocorrências com bombas, explosi-
vos e assaltos a bancos. 

A instrução foi ministrada no 
Quartel do Comando Geral pelo ca-
pitão Assis Soares, comandante do 
Grupamento de Ações Táticas Es-
peciais (Gate), e contou com a par-
ticipação dos policiais militares que 
atuam como coordenadores de po-
liciamento das unidades da Região 
Metropolitana. 

Segundo o coronel Jarlon Fagun-
des, coordenador do Estado Maior 
Estratégico, essa capacitação surgiu 
após a elaboração de um estudo das 
necessidades da tropa e faz parte de 
um planejamento para que todas as 
unidades do Estado recebam esta 
mesma capacitação. “Iniciamos a ca-
pacitação com os coordenadores de 
policiamento da Região Metropoli-
tana e a estenderemos para todos os 

comandos de policiamento do Esta-
do”, relatou o oficial.

A capacitação trouxe para os pre-
sentes noções sobre o histórico e ti-
pos de explosivos e ainda particulari-
dades das ocorrências que envolvam 
assalto a bancos, com o objetivo prin-
cipal de demonstrar quais as primei-
ras medidas que devem ser tomadas 
em ocorrências dessa natureza.

Segundo o capitão Soares, que é 
especialista em ocorrências com ex-
plosivos, essas capacitações são de 
extrema importância, visto que os 
coordenadores de policiamento são 
aqueles que vão coordenar e contro-
lar a primeira resposta nas ações das 
ruas, sendo essas ações primordiais 
para uma resolução satisfatória da 
ocorrência.

Essas capacitações fazem parte 
de uma série de ações desencadea-
das pelo comando da PM em todo o 
Estado com o objetivo de combater 
as ações criminosas conhecidas como 
“novo cangaço”.

PM realiza instrução para o
atendimento de ocorrências

BOMBAS E EXPLOSIVOS

Capacitação aconteceu no Quartel do Comando Geral com a participação dos policiais militares

O projeto, que teve inicio no PB1, é realizado através de uma parceria entre a Seap e a coordenação do curso de Química do IFPB

A Secretaria de Desen-
volvimento Humano (SDH), 
através da Fundação Desen-
volvimento da Criança e do 
Adolescente Alice Almeida 
(Fundac), realiza nos dias 1 e 
2 de dezembro seminário do 
projeto “Construindo Saberes 
nos Caminhos da Socioeduca-
ção do Estado da Paraíba.” O 
evento será realizado no Ho-
tel Netuanah, das 8 às 17h, na 
Praia do Cabo Branco e as ins-
crições já estão sendo feitas, 
online, através do linkhttps://
docs.google.com/forms/d/e/
1FAIpQLSe7GHMrKy9E4JRR-
NS5aoRDjcyoh7VTJTQ-pq-
v5LeJIDqD4VUA/viewform. 
A confirmação só será possí-
vel após aprovação da coor-
denação do projeto.

Dia 1º de dezembro, pela 
manhã, os participantes vão 
assistir palestra sobre – “A im-
plantação da ENS – Escola Na-
cional da Socioeducação: parâ-
metros, desafios e conquistas”, 
com Cláudio Augusto Vieira da 

Silva/Coordenador do Sinase. 
À tarde, “Os Mecanismos de 
Prevenção e Combate à Tortu-
ra,”com Luís Gustavo Magnata 
Silva/Mecanismo Nacional de 
Prevenção e Combate à Tortu-
ra e “Aspectos Psicológicos e 
Pedagógicos em Socioeduca-
ção,” com a professora doutora 
Maria de Fátima Pereira Alber-
to/UFPB - Psicologia Social.

O segundo dia, pela ma-
nhã, segue com a palestra 
“Marcos legais e Segurança 
em Socioeducação” com o 
doutorando Ricardo Peres/
Consultor em Socioeducação; 
seguido da palestra “As diver-
sidades de gênero, sexual, re-
ligiosa e étnico-racial: desafios 
e práticas em Socioeducação”, 
com Gilberta Soares/Secretá-
ria do Estado da Mulher e Di-
versidade Humana.

À tarde as palestras ver-
sam sobre “A Justiça Restau-
rativa e os Círculos de Cons-
trução de Paz”, que serão 
ministradas pelo professor 

Marcelo Pelizzoli/UFPE e “O 
Sinase, meio aberto e fecha-
do: Intersetorialidade e Polí-
ticas Públicas”, com Socorro 
Vieira/UFPB, Serviço Social. 
Após cada palestra haverá 
debate e encaminhamentos.

O curso é destinado a 
assistentes sociais, psicó-
logos (as), advogados (as), 
diretores (as), vice de unida-
des socioeducativas, todas as 
coordenações da Fundac que 
atuam diretamente com a so-
cioeducação e o semiaberto.

Fundac promove curso de formação
para socioeducadores da Paraíba

EM DEZEMBRO

A Polícia Rodoviária Fe-
deral (PRF) apreendeu cerca 
de um quilo e meio de cocaí-
na e prendeu uma pessoa, no 
início da noite de quarta-fei-
ra (23), na BR-230, no posto 
PRF de Santa Terezinha, em 
Campina Grande, Agreste da 
Paraíba. O flagrante foi regis-
trado na Delegacia da Polícia 
Federal em Campina Grande.

Os agentes da PRF abor-
daram um Honda Civic com 
placas de João Pessoa no 
quilômetro 144 da rodo-
via. No carro haviam qua-

tro ocupantes. Os policiais 
logo descobriram que o 
condutor responde, segun-
do o Tribunal de Justiça da 
Paraíba (TJPB), por crime 
de trânsito e pelo crime de 
receptação de produto de 
roubo ou furto. Em seguida, 
eles iniciaram o trabalho de 
busca pela presença de pos-
síveis ilícitos no carro, tais 
como armas, drogas, contra-
bando ou outros. Esse fato 
é um procedimento padrão 
nas fiscalizações da PRF. E 
foi justamente durante esta 

busca que a droga foi encon-
trada escondida sob o painel 
do veículo. Foram descober-
tos dois tabletes de cocaína, 
pesando 1,439kg no total.

No início, o motorista 
negou que sabia da existên-
cia da droga no carro, mas 
logo entrou em contradição 
e acabou contando aos po-
liciais que pegou o entor-
pecente em João Pessoa e 
entregaria a uma pessoa na 
rodoviária de Campina Gran-
de. Disse ainda que recebeu 
mil reais pelo serviço.

PRF apreende cocaína e prende 
motorista durante fiscalização

EM CAMPINA GRANDE

O evento será 
realizado no 
Hotel Netuanah, 
das 8 às 17h, 
na Praia do 
Cabo Branco

FOTO: Ascom/PM
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Servidores e docentes da UFPB 
protestam hoje contra a PEC 55
Dia Nacional de Paralisação 
será pela manhã, na Praça 
1817, Centro de João Pessoa

Contra a Proposta de 
Emenda à Constituição nº 
55/2016, que limita os in-
vestimentos públicos pelos 
próximos 20 anos, e a Me-
dida Provisória (MP) que 
institui a reforma do En-
sino Médio, professores e 
servidores da Universidade 
Federal da Paraíba (UFPB) 
realizam um ato público, 
hoje, Dia Nacional de Para-
lisação, pela manhã, na Pra-
ça 1817, Centro. 

As atividades de todos 
os campi da UFPB de João 
Pessoa, Areia, Bananeiras 
e Areia serão paralisadas. 
A Universidade Federal de 
Campina Grande (UFCG) 
não vai aderir à paralisa-
ção, mas mantém o indica-
tivo de greve sem previsão. 

A paralisação dos pro-
fessores foi deliberada du-
rante as assembleias do 
dia 16 e 17, e juntamente 
com esta decisão, foi deci-
dido que todos os campi da 
UFPB teriam suas ativida-
des paralisadas.

Após a concentração 
na Praça 1817, os militan-
tes vão abordar a popula-
ção, para explicar sobre os 
motivos da concentração 
e esclarecer as medidas e 
como elas podem preju-
dicar direitos essenciais 
como educação e saúde. 

De acordo com o repre-
sentante o Sindicato dos 
Docentes da Universidade 

Federal da Paraíba (ADU-
FPB), Marcelo Sitcovsky, 
alguns servidores serão en-
viados no dia 29 deste mês, 
data prevista para a votação 
da PEC 55, para uma ação 
que acontecerá em Brasília. 

“Essa paralisação é 
contra todos os ataques 
aos direitos e políticas so-
ciais, que estão consolida-
dos na PEC 55. Mas tam-
bém contra outras medidas 
do atual governo, como a 
Reforma da Previdência e 
Trabalhista”, acrescentou 
Marcelo Sitcovsky.

Greve dos professores
A UFPB não vai ade-

rir à greve para o próximo 
período, de acordo com o 
representante da ADUFPB 
foi discutido o indicativo 
da adesão dos professores 
das instituições federais de 
ensino na UFPB à greve, du-
rante assembleias dos dias 
16 e 17, e foi decidido que 
apesar de identificar que a 
luta contra a PEC 55 é justa 
e importante, não teria sen-
tido entrar em greve em ple-
no final de semestre. “Nós 
avaliamos e resolvemos que 
não iríamos defraudar gre-
ve, pois não faz sentido em 
pleno período de férias. 

Avaliamos que seria 
importante fortalecer as 
atividades de paralisação 
de hoje e a marcha do dia 
29. Mas, vamos permanecer 
em alerta caso haja alguma 
novidade ao funcionamen-
to das universidades”, de-
clarou o representante da 
ADUFPB, acrescentando 
que esse assunto ainda se-
ria discutido.

Rachel Almeida 
Especial para A União

Chico José 
chicodocrato@gmail.com

Por 249 votos contra 47 a favor, 
os professores da Universidade Fe-
deral de Campina Grande (UFCG), 
nos campi de Sumé, Cuité, Pombal, 
Patos, Sousa e Cajazeiras, decidiram 
não entrar em greve por tempo in-
determinado. A mesma decisão foi 
tomada pelos docentes do campus 
de Campina Grande, onde o placar 
foi de 203 votos contrários e 34 fa-
voráveis à paralisação. 

Em princípio, a greve seguin-
do orientação do Sindicato Nacio-
nal dos Docentes (Andes) seria em 
protesto à PEC 55, que limita o teto 
de investimentos para a Educação. 

A assembleia dos professores em 
Campina Grande foi marcada por 
tumulto e bate-boca entre uma 
parte dos docentes. À porta do au-
ditório da Associação dos Docentes, 
onde a assembleia se realizava, os 
estudantes permaneceram durante 
todo o tempo da reunião se mani-
festando contra a greve. 

Um dos docentes foi acusado 
de incitar os estudantes contra a as-
sembleia dos professores. Depois de 
quase cinco horas de reunião, a mesa 
diretora dos trabalhos fez a consulta 
aos presentes, que, majoritariamen-
te, se manifestaram contra a parali-
sação que não contou com o apoio 
do corpo discente da Universidade. 

Foram diversos os argumen-

tos a favor e contra a greve. Mas 
os professores que se manifesta-
ram contra argumentaram que a 
greve contribuiria para a desmo-
bilização da categoria e resultaria 
em prejuízo para os estudantes, 
principalmente aqueles em final 
de curso de graduação. 

Outro argumento foi o de que, 
a greve, mesmo em nível nacional  
não conseguirá suspender a aprova-
ção da PEC 55 que congela os gastos 
do governo em todos os setores da 
administração federal. Outra parce-
la dos docentes também considerou 
inoportuna a ideia da paralisação 
por tempo indeterminado quando 
as atividades letivas estão às portas 
do recesso. 

Professores da UFCG decidem não 
paralisar as atividades neste ano

atividades na ufCg

Apesar da greve dos servidores, os professores decidiram não aderir ao movimento grevista por causa do fim do semestre

fOtO: ADUF-CG

O Hospital de Emer-
gência e Trauma Dom Luiz 
Gonzaga Fernandes, em 
Campina Grande, que in-
tegra a rede hospitalar do 
Governo do Estado, pro-
move, nesta sexta-feira 
(25), uma Ação Educa-
tiva para funcionários e 
acompanhantes durante 
o Novembro Azul, mês de 
conscientização sobre a 
importância do diagnós-
tico precoce do câncer de 
próstata. As atividades 
acontecem das 9h às 15h.

A programação inclui 
verificação de pressão ar-
terial, glicemia capilar e 
distribuição de material 
informativo. A campanha 
possui como slogan “Uma 
Campanha Para Tocar”, e 
alerta sobre a importância 
da prevenção e diagnós-
tico precoce do câncer de 
próstata.

De acordo com o psi-
cólogo Moisés de Lima, 
coordenador do Centro de 
Estudos, Capacitações e 
Estágios no Trauma-CG, o 
objetivo da ação é orientar 
e alertar os homens para a 
importância de cuidados 
com a saúde e da realiza-
ção de exames preventi-
vos do câncer de próstata, 
doença que atinge e pode 
levar à morte um número 
considerável de homens, 

acima dos 50 anos de ida-
de, se não diagnosticados 
e tratados a tempo.

Segundo dados do Mi-
nistério da Saúde, o câncer 
de próstata é a doença ma-
ligna mais comum entre os 
homens. 

O diagnóstico preco-
ce é fundamental para o 
sucesso da cura, já que a 
medicina tem comprova-
do que 90% dos casos são 
curáveis. Por essa razão, 
os homens são orientados 
quanto à importância de 
consulta anual com o mé-
dico urologista.

Trauma de CG chama 
atenção para campanha

nOvembrO azul

Em virtude da ocupa-
ção de escolas públicas por 
estudantes, em protesto às 
propostas de emendas cons-
titucionais em tramitação, a 
Empresa Brasileira de Ser-
viços Hospitalares (Ebserh) 
adiou a data de realização da 
prova objetiva dos concursos 
públicos para os hospitais 
da Universidade Federal de 

Campina Grande (UFCG).
 A aplicação das provas 

objetivas para o preenchimen-
to das 89 vagas para especia-
lidades na área médica, 176 
para a área assistencial e 28 
para cargos administrativos do 
Hospital Universitário Alcides 
Carneiro (HUAC), em Campi-
na Grande, será realizada no 
dia 29 de janeiro do próximo 

ano - nas cidades de Campina 
Grande e João Pessoa. As pro-
vas objetivas para as 71 vagas 
em especialidades na área mé-
dica, 200 na área assistencial e 
31 para cargos administrativos 
do Hospital Universitário Júlio 
Bandeira (HUJB), na cidade de 
Cajazeiras, serão realizadas no 
dia 5 de fevereiro de 2016 - em 
Cajazeiras e Campina Grande.

Chico José
chicodocrato@gmail.com

Faleceu na manhã de 
ontem em Campina Grande 
aos 61 anos, o radialista Car-
los Alberto, que há décadas 
atuava como apresentador 
noticiarista  e repórter da 
Rádio Borborema, uma das 
mais antigas emissoras da ci-
dade. Segundo familiares do 
comunicador, que já estava 
se transferindo para outra 
empresa, ele sentiu fortes 
dores no peito e foi levado a 
uma clínica particular, mas 
não resistiu ao infarto. 

A diretoria do Sindicato 
dos Jornalistas Profissionais 
do Estado da Paraíba divul-

gou nota ontem externan-
do suas  condolências pelo 
falecimento prematuro do 
jornalista e radialista  Carlos 
Alberto Silva. Na nota diz o 
Sindicato que, Carlos Alberto 
era um dos mais conceitua-
dos profissionais da impren-
sa paraibana e que há muitos 
anos atuava na Rádio Borbo-
rema, em Campina Grande, 
e iria iniciar uma nova fase 
profissional no dia 4, com um 
programa na Rádio Caturité, 
emissora pertencente à Dio-
cese de Campina Grande.

O prefeito Romero Ro-
drigues, de Campina Grande, 
lamentou profundamente a 
morte do radialista Carlos 
Alberto. De acordo com Ro-

mero Rodrigues, além de ter 
sido um profissional extre-
mamente experiente e equili-
brado, Carlos Alberto sempre 
manteve uma postura cidadã 
exemplar, tendo conquistado 
ao longo de mais de três dé-
cadas de atividade no radio-
jornalismo um grupo sempre 
crescente de admiradores.

Destacando que o ra-
dialista era seu amigo  há 
muitos anos, o prefeito de 
Campina Grande disse que 
sua tristeza é a mesma com-
partilhada por toda uma ci-
dade que aprendeu a gostar 
e respeitar o trabalho de-
senvolvido por Carlos Alber-
to em todos os projetos que 
abraçou.

Adiadas provas objetivas dos 
concursos do HUAC e HUJB

Infarto mata radialista Carlos 
Alberto da Rádio Borborema

OCupaçãO das esCOlas públiCas

Campina grande

Manifestantes 
vão promover 
protestos contra 
a vaquejada

A cidade de João Pessoa 
adere ao Movimento Crueldade 
Nunca Mais e realiza no próxi-
mo domingo, dia 27 de novem-
bro de 2016, uma manifestação 
contra a vaquejada. Organizada 
por defensores dos animais, o 
evento acontecerá, simultane-
amente, em diversas cidades 
brasileiras. Na capital paraiba-
na, a manifestação será a partir 
das 16h, na Praia de Tambaú,  
no Busto de Tamandaré.

O Movimento Crueldade 
Nunca Mais tem a intenção de 
colocar, neste domingo (27), 
milhares de pessoas nas ruas, 
distribuídas em dezenas de 
cidades brasileiras. Todas em 
apoio à decisão do STF – Su-
premo Tribunal Federal que 
considera a vaquejada prática 
cruel e, portanto, uma afronta 
à nossa Lei Maior, a Constitui-
ção Federal, que proíbe expres-
samente em seu artigo 225, § 
1º, inciso VII, a crueldade para 
com os animais. 

A decisão da Suprema 
Corte brasileira sobre a va-
quejada é recente, decorre da 
finalização, no último dia 6 de 
outubro, do julgamento da Ação 
Direta de Inconstitucionalidade 
(ADI)4983. Na ocasião, o STF 
julgou procedente a referida 
ADI contra a Lei 15.299/2013, 
do Estado do Ceará, que regu-
lamentava a vaquejada como 
prática desportiva e cultural na-
quele Estado.

“A campanha 
possui como 
slogan “Uma 
Campanha Para 
Tocar”, e alerta 
sobre a 
importância 
da prevenção 
e diagnóstico 
precoce do 
câncer de próstata”
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CMN libera DF e 16 estados a pegarem 
R$ 7 bilhões em operações de crédito
Desde 2014, os governos não 
podiam contrair empréstimos 
com garantia do Tesouro

Até o fim do ano, 16 es-
tados e o Distrito Federal 
poderão pegar R$ 7 bilhões 
emprestados no sistema fi-
nanceiro. O Conselho Monetá-
rio Nacional (CMN) autorizou 
ontem unidades da federação 
a pegarem crédito com aval 
da União. Desde dezembro de 
2014, os governos locais não 
podiam contrair empréstimos 
com garantia do Tesouro.

A medida era uma das 
principais reivindicações de 
governadores que, nos últi-
mos meses, pediam aval do 
Tesouro Nacional para finan-
ciarem investimentos e esti-
mularem empregos. A libera-
ção abrange as 14 unidades 
da federação que assinaram 
Programas de Ajuste Fiscais 
(PAF) com a União e mais 
quatro estados que não têm 
acordo com o governo Fede-
ral: Amapá, Piauí, Rio Grande 
do Norte e Tocantins.

Apesar de ter sido anun-
ciada um dia depois do fe-
chamento do acordo entre 
a União e os governadores, 
a subsecretária de Relações 
Financeiras Intergoverna-
mentais do Tesouro, Pricila 
Santanna, disse que a medida 
estava em estudo havia vários 
meses. “Essa autorização es-
tava no nosso portfólio.”

Do total a ser liberado, R$ 
900 milhões irão para os qua-
tro estados sem acordo com 
o governo Federal e R$ 6,1 
bilhões serão destinados 
para as seguintes unidades da 
federação: Amazonas, Amapá, 
Bahia, Distrito Federal, Espí-

rito Santo, Maranhão, Mato 
Grosso, Pará, Pernambuco, 
Paraná, Rondônia, Roraima e 
Tocantins. Com nota B do Te-
souro Nacional, todos esse es-
tados são consideradas com 
baixo risco de calote.

Segundo a subsecretária 
do Tesouro, o Ceará, com nota 
B-, também estaria apto a pe-
gar crédito, mas consumiu 
todo o limite disponível até 
2014. De acordo com Pricila 
Santanna, os R$ 7 bilhões que 
a União está disponibilizando 
agora vieram do remaneja-
mento de limites de crédito 
não utilizado pelos governos 
locais até o fim de 2014.

A concessão de crédito 
com garantias do Tesouro 
Nacional estava paralisada 
desde o fim de 2014 porque 
o governo entendeu que o 
excesso de operações de cré-
dito contribuiu fortemente 
para a crise, de acordo com a 
subsecretária. “O diagnóstico 
era que as operações estavam 
comprometendo as contas 
dos estados e capacidade de 
[o Tesouro] estruturar políti-
ca de garantias.”

Em dezembro do ano 
passado, a Comissão de Fi-
nanciamentos Externos (Co-
fiex) do Ministério do Pla-
nejamento tinha permitido 
aos estados e aos municípios 
contrair US$ 2,3 bilhões em 
empréstimos externos em 
2016. No entanto, os gover-
nos locais ainda dependiam 
da autorização concedida on-
tem para pegarem o dinheiro 
emprestado.

Em fevereiro, o CMN ti-
nha liberado R$ 20 bilhões 
para a contratação de crédi-
to por prefeituras e gover-
nos estaduais. No entanto, 
nenhuma nova operação de 
crédito havia sido autorizada 
desde a liberação.

Wellton Máximo
Da Agência Brasil

A Paraíba subiu 18 vezes no pó-
dio, ontem, segundo dia de disputas 
das Paralimpíadas Escolares Brasilei-
ra, edição 2016, que ocorre desde a 
última quarta-feira, em São Paulo. Os 
paratletas paraibanos conquistaram 
14 medalhas de ouro, três de prata 
e uma de bronze. O destaque, mais 
uma vez, foi no atletismo, onde o Es-
tado vem sendo a grande atração da 
competição. Agora, já são 42 meda-
lhas conquistadas em apenas dois dias 
de disputa. Hoje, outros pódios são 
aguardados.

“A nossa meta é superar as 53 
medalhas conquistadas na edição das 
Paralimpíadas Escolares Brasileira de 
2015, que aconteceram em Natal, ca-
pital do Rio Grande do Norte. Estamos 
muito perto de ultrapassar essa marca. 
Tudo isso é fruto do trabalho sério que 
o Governo do Estado tem feito volta-
do para o desporto e paradesporto”, 
disse ontem Jean Klaud Silva, chefe 
da delegação paraibana no evento e 
também gerente-executivo de para-
desporto da Secretaria de Estado da 
Juventude, Esporte e Lazer (Sejel-PB).

Na modalidade de atletismo, on-
tem, 14 paratletas ergueram a ban-
deira paraibana no pódio das Paralim-
píadas Escolares 2016, com destaques 
para Denilson Silva, Vanessa José, 
Lucas Chaves dos Santos, Bruno Vini-
cius, Edcarlos Franciso, Maria Eduarda, 
Vitória Emanuelly, dentre outros. Na 
natação, foram quatro pódios, todos 

Paraíba já conquistou 42 
medalhas em apenas 2 dias

ParalimPíadas EscolarEs BrasilEira

Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com

de ouro, com Maria Eduarda B. Silva, 
Marcone João de S. Junior, Arthur San-
tos Pereira e Thiago José Duarte.

No total de medalhas, as paratle-
tas do Estado já têm na bagagem 42, 
sendo 31 de ouro, oito de prata e três 
de bronze até o momento. “A cada 
prova, nossos paratletas têm mostra-
do superação. Toda a delegação está 
de parabéns. Estamos muito bem re-
presentando nosso Estado no maior 
evento estudantil voltado para o pa-
radesporto brasileiro”, concluiu Jean 
Klaud. O último dia de competição será 
hoje. Os paratletas retornam à Paraíba 
amanhã, no período da manhã.

Lucas Chaves dos Santos, paratleta paraibano

FoTo: Marcos Lima

O Botafogo derrotou on-
tem, o Estanciano-SE, por 3 a 
0, no Estádio Nelsão, em Ma-
ceió-AL, pela última rodada 
da fase classificatória da Copa 
Nordeste de Futebol Sub-20. 
Com o resultado, o Belo con-
segue a vaga para a próxima 
fase e termina na primeira co-
locação do grupo B, com sete 
pontos. Agora terá pela frente o 
Santa Cruz-PE, no próximo sá-
bado, às 9h, no mesmo estádio.  

O alvinegro está invicto, ao 
vencer o Bahia (2 a 1) e empa-
tar com o Salgueiro-PE (1 a 1). 
Quem não teve a mesma sorte 
foi o Campinense, que perdeu 
para o Vitória da Conquista-BA 
(2 a 1), no Estádio Olival Elias de 
Moraes, em Boca da Mata-AL. 
Com apenas quatro pontos e 
na terceira colocação no grupo 
D, o Rubro-Negro foi superado 
por Santa Cruz-PE e Vitória da 
Conquista-BA, que somaram 
5 pontos. A Raposa empatou 
contra a Cobra-Coral (0 a 0) e 
venceu o Confiança-SE (4 a 0).      

Copinha
Botafogo e Auto Esporte 

conheceram ontem, os gru-
pos que estão incluídos na 48ª 
Copa São Paulo de Futebol Ju-
nior/2017, que acontecerá no 
período de 2 a 25 de janeiro. 
O Belo faz parte do grupo 9, 
ao lado de Vasco da Gama-RJ, 
São Carlos e Rio Branco-ES, 

com sede no município de São 
Carlos-SP. O Alvirrubro ocupa o 
grupo 1, com Grêmio-RS, Votu-
poranguense-SP e Brasília-DF, 
com sede em Votuporanga, no 
interior paulista. 

Os grupos foram divul-
gados ontem, pela Federação 
Paulista de Futebol,  que terá 
120 clubes, com 29 cidades 
sedes. Apenas o primeiro colo-
cado de cada grupo passa para 
segunda fase. A decisão, como 
tradição, ocorrerá no Pacaem-
bu. Nesta edição, cada técnico 
poderá fazer até seis trocas du-
rante as partidas. Para que não 
haja impacto no tempo de bola 
rolando, as alterações deverão 
ser feitas em até três paradas. 
Essa mudança foi adotada pela 
FPF após conversas com profis-
sionais das categorias de base e 
com o Movimento de Formação 
do Futebol Brasileiro (MFFB). 

Auto 
O Auto Esporte confir-

mou a contratação de quatro 
jogadores para o Paraiba-
no/2017, que coneça dia 8 de 
janeiro. Defenderão o Clube 
do Povo, Tiago Bob (zaguei-
ro), que estava no Tupi-RS; 
Bruno (lateral-esquerdo), que 
veio do Miramar de Cabedelo; 
Nal (volante), com passagem 
pelo Nacional de Patos e Isaías 
(atacante), que esteve no Santa 
Cruz de Santa Rita.

Botafogo-PB derrotou o 
Estanciano-SE por 3 a 0

NordEsTão suB-20 Cagepa elabora 
planejamento 
estratégico até 
o ano 2021

Uma reunião da Direto-
ria Comercial da Companhia 
de Água e Esgotos da Paraíba 
(Cagepa), realizada até ontem, 
definiu o planejamento estra-
tégico da empresa para 2017 
até 2021. Os rumos da com-
panhia são traçados com base 
na Lei 13.303, do saneamento 
básico. O evento foi realizado 
na sede administrativa da Ca-
gepa, na capital.

A reunião foi aberta pelo 
presidente da Cagepa, Marcus 
Vinícius Fernandes Neves, na 
quarta-feira. De acordo com o 
diretor Comercial, Marinaldo 
Gonçalves, a ideia foi analisar 
o que foi feito este ano e pla-
nejar os seis pilares do setor: 
faturamento, arrecadação, co-
brança, receitas, orçamento e 
melhoria do atendimento.

“Esse planejamento es-
tratégico logo vai se integrar 
às demais diretorias, e esse 
conjunto vai gerar o plano da 
Cagepa, não apenas restrito 
para 2017, mas para os pró-
ximos cinco anos. Definimos 
os cronogramas, execuções e 
investimentos e, a partir daí, 
vamos acompanhando esses 
projetos, mês a mês, ano a ano, 
para analisar se os resultados 
foram atingidos e se foi alcan-
çado o equilíbrio econômico 
da companhia, tudo com mui-
ta transparência”, explicou.

O ex-presidente da Câ-
mara dos Deputados Eduardo 
Cunha (PMDB-RJ) recorreu, 
por meio de seus advogados, 
ao STJ para tentar deixar a pri-
são. Cunha está preso desde o 
mês passado em Curitiba, por 
determinação do juiz federal 
Sérgio Moro. O caso será deci-
dido pelo ministro Felix Fischer.

Entre os argumentos usa-
dos para justificar o pedido de 

prisão de Cunha, a força-tarefa 
de procuradores da Lava Jato 
afirmou que a liberdade do ex-
deputado representava risco 
às investigações.

Segundo a acusação, “há 
evidências” de que existem 
contas pertencentes a Cunha 
no exterior que ainda não fo-
ram identificadas, fato que co-
loca em risco as investigações. 
Os procuradores ressaltaram 
que Cunha tem dupla naciona-
lidade (brasileira e italiana) e 
pode fugir do país.

Cunha recorre ao STJ 
para deixar a prisão

Dados divulgados 
ontem pelo MS reve-
lam que 855 cidades do 
País estão em situação 
de alerta ou de risco de 
surto de dengue, chikun-
gunya e zika. O número 
representa 37,4% dos 
municípios pesquisados 
no Levantamento Rápi-
do de Índices para Aedes 
aegypti (LIRAa), que é 
o mosquito transmissor 

das três doenças.
Das 22 capitais no 

estudo, Cuiabá está em 
situação de risco e nove 
em alerta: Aracaju, Salva-
dor, Rio Branco, Belém, 
Boa Vista, Vitória, Goiâ-
nia, Recife e Manaus. Ou-
tras 12 aparecem como 
em situação satisfatória: 
São Luis, Palmas, Forta-
leza, João Pessoa, Tere-
sina, Belo Horizonte, São 
Paulo, Rio de Janeiro, 
Macapá, Florianópolis, 
Campo Grande e Brasília.

Aedes: 855 cidades 
em situação de alerta

André Richter
Da Agência Brasil

Paula Laboissière
Da Agência Brasil

Transmissão vertical 
da sífilis em mostra

O resultado do trabalho rea-
lizado em 2016 com 50 gestantes 
atendidas nos cinco Distritos Sa-
nitários da capital foi apresentado 
ontem. Ele diz respeito à sífilis, 
doença sexualmente transmissível, 
que, se a mãe tiver infectada, pode 
transmitir para o filho, o que pode 
causar má-formação do feto, aborto 
ou morte do bebê. O evento foi no 
IFPB (ao lado do Centro Administra-
tivo), em Jaguaribe, para profissio-
nais de Saúde da Atenção Básica, 
hospitais e gestores.

O Grupo de Trabalho foi com-
posto por técnicos da Secretaria de 
Estado da Saúde (Ses), Secretaria 
Municipal de Saúde, de João Pessoa, 
Hospital Universitário da capital e 
Associação Brasileira de Enferma-
gem (Aben). “Este trabalho significa 
o fortalecimento de uma linha de 
cuidado que necessita de uma aten-
ção especial na Paraíba. É urgente o 
tratamento da sífilis na Atenção Bá-
sica e estamos trabalhando para que 
isso se torne realidade no nosso Es-
tado. Temos muito o que avançar nos 
próximos anos e este será o nosso 
foco, enquanto gestão estadual”, 
declarou a gerente operacional das 
IST/Aids e Hepatites Virais da SES, 
Ivoneide Lucena.

relicitação de 
contratos no dou

O Governo Federal publica 
hoje no Diário Oficial da União uma 
medida provisória que prevê a pos-
sibilidade de relicitar contratos de 
concessão de infraestrutura que 
não estejam sendo cumpridos. A 
MP, assinada ontem pelo presiden-
te Michel Temer, também permite a 
prorrogação antecipada de contra-
tos, com a condição de aumento de 
investimentos.

Segundo o governo, o objetivo 
da MP é criar condições para investi-
mentos em infraestrutura, retomar 
a credibilidade do País no cumpri-
mento dos contratos e dar segu-
rança jurídica aos gestores públicos. 
Nos setores rodoviário, ferroviário e 
aeroportuário, os contratos pode-
rão ser relicitados se não estiverem 
sendo cumpridos ou se as empresas 
contratadas demonstrarem inca-
pacidade de cumprir as obrigações 
contratuais ou financeiras. O obje-
tivo é assegurar a continuidade da 
prestação dos serviços.

consenso para evitar 
o desemprego

O presidente Michel Temer 
voltou a defender que convenções 
coletivas de trabalho sobressaiam 
às legislações trabalhistas, desde 
que as normas tenham acordo das 
duas partes. Ao participar de um 
evento da Justiça do Trabalho, o 
presidente disse que negociações 
como essa entre empregados e em-
presas podem evitar o aumento do 
desemprego no Brasil.

Para Temer, readequar a le-
gislação trabalhista é algo “compa-
tível com a mudança dos tempos”. 
Em ocasiões anteriores, ele já havia 
defendido essa tese, elogiando in-
clusive decisões recentes do Supre-
mo Tribunal Federal que reconhe-
cem a convenção coletiva firmada 
entre duas partes. Temer participou 
das solenidades de comemorações 
dos 70 anos do Tribunal Superior 
do Trabalho (TST). Em discurso, o 
presidente do TST, ministro Ives 
Gandra, agradeceu a edição de uma 
medida provisória pelo Governo Fe-
deral, que liberou R$ 353 milhões 
em créditos extraordinários para a 
Justiça do Trabalho.



Alunos de teatro da 
Funesc encenam peças 
de Ariano Suassuna
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Kid Vinil se apresenta  
na festa “Discoteca 
80”, hoje na capital

PÁGINA 12

Espetáculo “OE: modos de 
fazer” chega ao Centro 
Cultural Piollin, na capital

Leitura 
lúdica

Ilustrado pela artista paraibana Analice Uchôa, 
escritora carioca lança hoje, na capital, livro 

de poemas sobre os cinco sentidos  

Vinte e cinco ilustrações - 
que são reproduções de 
pinturas na técnica Naïf, 
também conhecida como 
primitiva - da artista plásti-
ca paraibana Analice Uchôa 
integram o livro de poesia 
intitulado Outros Sentidos, 

que a escritora carioca Maria Emilia Alge-
baile lançará em sessão de autógrafos hoje, 
a partir das 19h, no Ateliê Carlos Djalma, 
localizado na cidade de João Pessoa. Desti-
nada ao público juvenil, a obra - publicada 
por A União Editora, que tem 40 páginas 
e custa R$ 15 - aborda, de forma lúdica, 
sensível e romântica, os sentimentos e as 
primeiras sensações amorosas. Na oca-
sião, as obras originais, todas nas mesmas 
dimensões (15cm x 15cm) estarão em 
exposição e à venda para quem se interes-
sar em adquiri-las. 

“As pinturas são todas inéditas, pois 
foram produzidas especialmente para este 
livro da Maria Emilia Algebaile, que mora 
no Rio de Janeiro, de onde veio apenas 
para lançar o livro, que tem cinco capítulos 
e cujo cunho é paradidático, pois ensina a 
respeito dos cinco sentidos. Fiquei surpre-
sa quando recebi o convite da autora para 
produzir as ilustrações, principalmente 
porque ele partiu de alguém que reside 
fora da Paraíba”, confessou para o jornal A 
União a artista plástica Uchôa, lembrando 
que tudo começou quando a escritora ca-
rioca viu, há cerca de três anos, algumas de 

suas telas expostas na Estação Cabo Bran-
co, em João Pessoa, e decidiu encontrar os 
contatos para oferecer a oportunidade de 
trabalhar no projeto literário.

A base do livro Outros Sentidos é as 
cinco capacidades que o ser humano pos-
sui para interagir com o mundo, os quais 
são o olfato, audição, paladar, tato e visão. 
A obra contém poesias em tamanhos dife-
rentes, algumas com quatro, cinco ou seis 
versos, totalizando 25 estrofes. As imagens 
reforçam o resgate de uma linguagem 
simples, mas repleta de conteúdo, o que 
permite, também, o trabalho no campo das 
artes plásticas. “A minha maior dificuldade 
foi, por meio das ilustrações, passar uma 
mensagem mais objetiva dos poemas, 
que são bem subjetivos”, admitiu Analice 
Uchôa. 

Além disso, a obra da autora carioca 
oferece inúmeras formas de trabalhar o 
texto poético, os significados das palavras 
e o uso do idioma português de forma leve 
e criativa. A razão é que o livro explora 
as várias possibilidades semânticas dos 
signos linguísticos, abrindo ao leitor um 
leque de interpretações e descobrimentos.

Um dos expoentes da pintura Naïf na 
Paraíba, esta não é a primeira vez que a 
artista plástica Analice Rodrigues Uchôa – 
natural de Campina Grande, mas radicada 
em João Pessoa ainda quando era crian-
ça - ilustra um livro. A primeira ocorreu 
quando ela produziu imagens para Os 30 
Dinheiros do Rei Melchior, do escritor por-
tuguês Alberto Correia, lançado em 2011. 
No total, Analice - que começou a pintar 
em 1998, de maneira autodidata, e sua 

temática sempre contempla o universo da 
cultura popular - já atuou como ilustrado-
ra em seis obras infantojuvenis, três das 
quais, atualmente, estão no prelo. 

Já a escritora carioca Maria Emilia 
Algebaile é formada em Letras, com Pós-
Graduação em Teoria Literária, Especiali-
zação em Políticas Públicas e Mestrado em 
Educação. Ela é autora do livro de contos 
e crônicas intitulado Mulheres que correm 
com as baratas, lançado em 2011, e da 
obra de poesias Fratura Exposta (2013). E, 
também, participou de diversas antologias 
de poesia, contos e crônicas. Atualmente, 
ela coordena o Coletivo Multiartístico 
Caneta, Lente e Pincel, desenvolvendo 
oficinas, saraus literários e exposições em 
várias instituições, a exemplo do Centro 
Cultural Justiça Federal, Casa da Leitura – 
Proler e Museu de Arte Moderna (MAM), 
escreve na revista eletrônica Varal do 
Brasil e criou a Bibliothèque Enfant-Brésil 
de Montpellier, uma biblioteca de literatu-
ra brasileira infantojuvenil localizada na 
cidade de Montpellier, na França.

Guilherme Cabral 
guipb_jornalista@hotmail.com

Analice Uchôa (foto) 
exibe obra que será 
lançada na noite de hoje

n Evento: Lançamento de livro 

n Título: Outros Sentidos

n Autoras: Maria Emilia Algebaile (poemas) 

e Analice Uchôa (ilustrações) 

n Data: Hoje 

n Hora: 19h

n Local: Ateliê Carlos Djalma, em João Pessoa

n Valor: R$ 15 

Serviço



Diversidade 

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 25 de novembro de 2016

Inspirado na obra do escritor japonês Kenzaburo Oe, espetáculo 
“OE: modos de fazer” chega ao Centro Cultural Piollin, na capital

Contemplado pelo Prêmio Myriam 
Muniz em 2015, o espetáculo 
intitulado “OE: modos de fazer” 
realiza sua segunda etapa de 
circulação pelo Brasil hoje e ama-
nhã na capital. Marcado para ser 
apresentado ao público no Centro 
Cultural Piollin, OE é uma peça 

teatral solo do ator Eduardo Okamoto que 
está em circulação por cidades do Nordeste 
do Brasil, a exemplo de Bahia, Pernambuco 
e Rio Grande do Norte. Em João Pessoa, a 
apresentação têm início às 20h, com entrada 
gratuita aos interessados em desfrutar da 
arte do teatro. 

“O espetáculo é muito preciso, mas ele 
também é muito aberto como uma leitura de 
um livro, que a gente vê as palavras de autor 
e acompanha toda sua história dando assim 
abertura para o imaginário do leitor. Por isso 
nossa expectativa aqui é grande para saber 
qual o tipo de performance vamos fazer”, 
contou o ator, Eduardo Okamoto.

Inicialmente, OE possui como pronúncia 
“oê” e pra completar é livremente inspirado 
na obra do escritor japonês Kenzaburo Oe 
(Prêmio Nobel de Literatura/1994). No texto 
original, o autor procura definições sobre a 
sociedade e a vida (morte, sonho etc.) para o 
seu filho mais velho, deficiente intelectual. 

Quem se deparar com alguns trabalhos 
do escritor verá que seu trabalho relaciona 
autobiografia, ficção, mitologia, fatos histó-
ricos, comentários sobre arte e política. Para 
ele, existe uma conexão entre a violência em 
escala mundial, representada por artefatos 
nucleares, e a violência existente no interior 
de um único ser humano. Por isso, a sua tare-
fa como escritor está imbuída da escolha da 
imaginação como metodologia de observação 
do mundo contemporâneo. 

Desse modo, o processo de pesquisa para 
a obra de Okamoto só foi possível graças a um 
estágio no Kazuo Ohno Dance Studio, no Japão 
para que de fato o ator pudesse ir a fundo na 
história do escritor e ver como seria possível 
adaptar tamanha obra para o teatro. Logo após 
seu estágio, o ponto de partida tomado pela 
peça tem como foco uma das peculiaridades da 

n Espetáculo: OE: modos de fazer
n Quando: Hoje e amanhã
n Onde: Centro Cultural Piollin - Rua Professor 
Sizenando Costa, S/N, Róger João Pessoa PB
n Horário: 20h
n Ingressos: Gratuitos.

Serviço

Primeira Mostra Ser Tão, em parceria com a Paralelo Cia 
de Dança, fica em cartaz até dezembro em João Pessoa

FOTO: Fernando Stankus

FOTO: Rafael Passos

O premiado ator Eduardo Okamoto, que tem vasta participação em eventos internacionais, é o único artista no palco durante o espetáculo 

Os atores Thardelly Lima, Rafael Guedes e Cely Farias encenam o espetáculo Alegria de Náufragos

Preciso & Imaginário
Lucas Silva 
Especial para A União

obra de Kenzaburo - a firme correlação entre 
a criação artística e a atuação do artista como 
cidadão - como mote para a circulação do espe-
táculo por cidades nordestinas.

Na trama, um escritor, ao se dar conta da 
possibilidade da própria morte, escreve para 
um filho, deficiente intelectual, um livro com a 
definição de todas as coisa existentes no mun-
do: vida, falecimento, sonho, sociedade etc.   

A fim de potencializar esta correlação, o 
projeto teatral compreende, além da apre-
sentação do espetáculo, encontros públicos: 
em bate-papo de Eduardo Okamoto com a 
audiência, conversando sobre a obra de Oe, 
intercâmbios entre o ator e a diretora de 
produção do trabalho, Daniele Sampaio, e a 
criação artística.  

Mas tudo isso só é possível graças ao time 
que está, muitas vezes, por trás da cortina 
vermelha do teatro que sobe e desce ao final 
de cada performance. Na encenação e ilumi-
nação, cenografia e figurino temos Marcio 

Aurélio; dramaturgia de Cássio Pires; atuação 
de Eduardo Okamoto e Assistência de direção 
com Lígia Pereira.

Sendo interpretado unicamente por 
Eduardo Okamoto, o artista é ator, Bacharel 
em Artes Cênicas, Mestre e Doutor em Artes 
pela Universidade Estadual de Campinas (Uni-
camp), onde atualmente é docente. 

Fazendo um recorte em sua história, ele 
já apresentou espetáculos e atividades for-
mativas em diversos estados brasileiros e no 
exterior: Espanha, Suíça, Alemanha, Marrocos, 
Kosovo, Escócia e Polônia. É autor do livro 
Hora de Nossa Hora: o menino de rua e o brin-
quedo circense (Editora Hucitec, 2007). 

Entre seus trabalhos destacam-se: Agora 
e na Hora de Nossa Hora, de 2004, com sua 
própria dramaturgia e direção de Verônica 
Fabrini; Eldorado, com direção de Marcelo 
Lazzaratto e dramaturgia de Santiago Serrano, 
pelo qual, em 2009, foi indicado ao Prêmio 
Shell na categoria de Melhor Ator. 

Quando tudo começou? 
O espetáculo estreou na Mostra Oficial 

do Festival de Curitiba de 2015 e obteve 
excelente repercussão. Em São Paulo, no 
mesmo ano, fez duas temporadas bem 
sucedidas de público e crítica. O trabalho 
já circulou por festivais, como o Festival 
Internacional de Teatro de Londrina (Filo), 
e pelo interior paulista com financiamento 
do Programa de Ação Cultural do Estado de 
São Paulo (Proac).  

Mais uma vez, o Espaço Paralelo, 
que vem promovendo ações teatrais 
na capital, está com novas apresen-
tações marcadas para acontecer na 
cidade durante o final de semana. 
Dessa vez para ser encenado no 
palco do espaço o espetáculo esco-
lhido foi “Alegria de Náufragos”.  
O fruto dessa parceria, que surgiu 
entre o grupo Ser Tão Teatro e da 
Paralelo Cia de Dança, fica em cartaz 
hoje, amanhã e domingo às 20h. 
Mas, quem não puder comparecer 
a atividade hoje, a peça segue até o 
próximo domingo (11) de dezembro. 
O valor da entrada funcionará na 
ótica do projeto “pague o quanto 
puder”, cujo o público paga o que 
achar justo.   

Sendo esse, o mais recente 
trabalho do grupo Ser Tão, “Alegria  
de  Náufragos” vem escancarando, 
literalmente,   as   inquietações   do 
grupo e o desejo de se colocar em 
questão, revisitando toda  a   pes-
quisa  de   linguagem   desenvolvida   
até   o presente e apontando as ne-
cessidades e riscos de se  permanecer  
em  processo.  Trata - se  do  inevitá-
vel:  “ir adiante”. 

Inicialmente, a  trama  é  provo-
cadora,  e foi livremente inspirada 
no Conto de Anton Tchekhov: “Uma 
história enfadonha”. Em seguida, 

ela traz  em  seu  centro o notório profes-
sor Nicolai Stepánovitch, quando este se 
depara,  ao  final  da  sua  existência,  com  
uma  inevitável análise de  si mesmo.  

Com  currículo  impecável,  tendo 
constituído família e sendo reconhecido 
no exercício da cátedra para além das 
fronteiras do seu próprio País, o emérito  
professor  poderia  ser  facilmente  to-

mado  como um  exemplo  de  vida,  ou  
ainda,  nas  palavras  do  próprio autor, 
como um “homem feliz”. 

Na alegria de náufragos, são refle-
xões que rapidamente extrapola os 4 
personagens e invade   o teatro, quando 
não a própria vida. Aos préstimos desses 
olhos, enfadonhos e desesperançados de   
Nicolai, os atores incidem sem concessões 

sobre a própria época e geografia,  
não livrando nem a si mesmo deste 
crivo, valendo-se simultaneamente da 
acidez e do humor. 

Tudo isso sendo contracenado 
pelos atores Cely Farias, Thardelly 
Lima e Rafael Guedes, que incorpo-
ram seus personagens de forma im-
pecável e que durante os 55 minutos 
de espetáculo fazem jus ao nome da 
apresentação. 

Por sua vez, o Lebensform - Para-
lelo Cia de Dança. A Paralelo - propõe 
durante o evento rascunhos de uma 
dança em cena, quase como a exposi-
ção de uma receita para se fazer dança 
contemporânea na Paraíba. Ela pro-
põe, na escrita e apagamento - consti-
tuídos na materialidade do giz - identi-
ficar os rastros e a memória como uma 
“forma de vida” primitiva. 

Composta exclusivamente por 
mulheres desde o seu nascimento em 
2004, a companhia, no Lebensform, 
investiga deslocamentos corpóreos 
como parte da condição feminina de 
agir/pensar/mover/destruir/precarizar 
tudo na vida. Lebensform talvez seja 
um pouco a dança que ninguém da-
qui quer ver, junto com a dança que 
a gente, bailarinas, queremos dançar, 
misturada docemente com a dança 
que você acha que quer ver e que te 
faz viva.



Curso de teatro da Funesc apresenta peça 
inspirada em textos de Ariano Suassuna

Roteiro

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 25 de novembro de 2016

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

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

 

Em cartaz

Teatro

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

Uma das turmas de inicia-
ção teatral da Fundação Espaço 
Cultural encerrará o curso com a 
encenação do espetáculo ‘O santo 
e a porca no auto da boa preguiça’, 
um mix de três textos do drama-
turgo paraibano Ariano Suassuna: 
‘O santo e a porca’, ‘A farsa da boa 
preguiça’ e ‘Auto da Compadecida’. 
As apresentações serão nos dias 
26 (às 20h) e 27 (às 19h), no Tea-
tro Paulo Pontes, em João Pessoa. 
A direção é de Humberto Lopes. 
Os ingressos custam R$ 10 e R$ 5.

Com bom humor, a montagem 
ressalta a sagacidade do nordesti-
no e a facilidade de contar e criar 
histórias, levando ao palco perso-
nagens como Chicó e João Grilo, 

porém em versões femininas: 
Chiquinha e Joana Grilo. A trama 
envolve – em três atos – diversas 
personagens de Ariano Suassuna, 
como Caroba, Eudoro, Benona, 
Margarida, Euricão, Andreza, 
Nevinha, Aderaldo, Clarabella, 
Simão e o cangaceiro Severino de 
Aracaju.  

O elenco conta com a Ana 
Reis, Helena Longo, Itamêr Junior, 
Ivo Correia, Jairton Cruz, Jennifer 
Santos, Kátia Diniz, Luízi Costa, 
Mikaelly Priscilla, Mourram-
bert Flexa, Nielson Júnior, Paulo 
Medeiros, Rayssa Soares, Sônia 
Pontes, Suzanne Barros, Vanes-
sa Albuquerque. O figurino é de 
Fafá Dantas. Já a iluminação, de 

Eloy Pessoa. A adaptação drama-
túrgica é de Mirtthya Guimarães, 
com preparação vocal de Priscilla 
Cler e direção musical de Cleiton 
Teixeira. 

Curso tradicional - O Curso 
de Teatro da Funesc é oferecido 
há mais de 20 anos na Fundação. 
As turmas têm duração de oito 
meses, finalizando sempre com 
uma montagem no fim do ano. Du-
rante este ano vários profissionais 
ministraram blocos de disciplinas, 
como Nyka Barros, Daniel Araújo 
e Mirthya Guimarães. Também 
houve palestras e workshop com 
Mayana Neiva, Paulo Vieira, Thar-
delly Lima e Suzy Lopes (coorde-
nadora de Teatro da Funesc).

FOTOS: Divulgação

Obra sobre game atrai 
editoras do exterior

Baseado no game 
Pokémon Go e lançado 
durante a 24ª edição 
da Bienal Internacio-
nal do Livro de São 
Paulo, que ocorreu 
no período de 26 de 
agosto a 4 de setem-
bro de 2016, O último 
mestre Pokémon, da 
autora brasileira Carol 
Christo, já ganhou 
destaque em outros 
países. Os direitos 
da obra - publicada 
pela Editora Nemo, 
do Grupo Autêntica, 
que tem 128 páginas e 
custa R$ 24,90 - foram 
vendidos, recentemente, para a Itália (Mondadori Elec-
ta), França (Bragelonne), Hungria (Maxim), Austrália, 
Nova Zelândia, Inglaterra e Estados Unidos (Bonnier), 
com adiantamentos significativos, batendo até cinco 
dígitos em leilão. 

A história do livro escrito por Carol Christo é 
considerada tão divertida como o próprio Pokémon 
Go, um game de realidade aumentada que virou uma 
verdadeira febre em âmbito mundial. E foi inspira-
da justamente nesse universo que a jovem escritora, 
também apaixonada pelo jogo, criou uma aventura não 
oficial que reúne três amigos, Pokémons raros e muita 
diversão. 

O interesse despertado em editoras internacionais 
pela obra de Carol Christo deixou animado o diretor 
executivo da Nemo, Arnaud Vin. “Isso é de grande 
importância, não só pelo reconhecimento do nos-
so trabalho como grupo editorial, mas também por 
contribuir com o crescimento da presença do nosso 
País no mercado internacional”, disse ele, que observa 
ser “propício” o cenário para a divulgação de autores 
nacionais em outros países, onde é pequeno o número 
de livros de escritores brasileiros publicados. 

Apesar da reduzida penetração das obras de 
autores brasileiros no exterior, Carol Christo demons-
trou estar contente e otimista com as negociações em 
torno de seu novo livro, cujo subtítulo é Uma aventura 
não oficial de Pokémon Go. “Ser publicada em tan-
tos países, além de me abrir portas, pode, também, 
ajudar meus colegas escritores a trilharem o mesmo 
caminho”, disse ela, que é formada em Publicidade e 
pós-graduada em Roteiro para Cinema e TV, trabalha 
desde 2013 como editora assistente de livros juvenis e, 
a propósito, é “viciada” em games, livros, quadrinhos e 
tudo mais que envolve a cultura pop. 

Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com

Livro em destaque

 

CD E DVD com canções inéditas de 
Adoniran Barbosa são lançados

Hoje, em meio às comemorações de 100 anos do samba, será 
lançado o box “Se Assoprar, Posso Acender de Novo” com CD e DVD 
de Adoniran Barbosa, pois o pai do samba paulista não poderia 
ficar de fora dessa homenagem. Sendo 14 faixas interpretadas 
por importantes e ecléticos ícones da música brasileira, o box 
contém apenas faixas inéditas e possui uma visão de como o cantor 
escrevia e como os artistas enxergam essas poesias com seus 
próprios olhos e ouvidos. O produto, disponível apenas em formato 
de combo, poderá ser encontrado em lojas físicas e digitais pelo 
Brasil, bem como em todas as plataformas de streaming.

Álbum

ANIMAIS FANTÁSTICOS E ONDE HABITAM (EUA 
2016). Gênero: Aventura. Duração: 135 min. 
Classificação: 12 anos. Direção:  David Yates. 
Com Eddie Redmayne, Katherine Waterston, 
Dan Fogler. Sinopse: O excêntrico magizoo-
logista Newt Scamander chega à cidade de 
Nova York com sua maleta, mas Newt mal 
sabe que precisará usar suas habilidades e 
conhecimentos para capturar uma variedade 
de criaturas que acabam saindo da sua male-
ta. CinEspaço3/3D: 14h (DUB) e 16h30, 19h, 
21h30 (LEG). Manaíra5/3D: 12h, 18h (DUB) 
e  15h, 21h (LEG). Manaíra9/3D:  13h, 19h 
(DUB) e 16h, 22h (LEG). Manaíra10/3D: 14h, 
17h, 20h (LEG). Mangabeira1/3D: 13h, 16h, 
19h, 22h (DUB). Mangabeira5/3D: 12, 15h, 
18h, 21h (DUB). Tambiá2: 14h40, 17h40, 
20h40 (DUB). Tambiá6/3D: 14h30, 17h30, 
20h30 (DUB). 

TROLLS (EUA 2016).  Gênero: Animação. 
Duração: 92 min. Classificação: 12 anos. 
Direção: Mike Mitchell (V) e Walt Dohrn. Com 
Jullie, Hugo Bonemer, Hugo Gloss. Sinopse: 
Ramo parte para uma jornada de descober-
tas e aventuras ao lado de Poppy, líder dos 

Trolls. Inicialmente inimigos, conforme os 
desafios são superados eles descobrem 
que no fundo combinam. Manaíra4: 12h30, 
15h15, 17h30 (DUB). Mangabeira4: 13h30 
(DUB). Tambiá3: 14h30 (DUB). Tambiá5/3D: 
14h10 (DUB).  

SHAOLIN DO SERTÃO (BRA 2016). Gênero: Comé-
dia. Duração: 101 min. Classificação: 12 anos. 
Direção: Halder Gomes. Com Edmilson Filho, 
Fábio Goulart, Bruna Hamú. Sinopse: Durante a 
década de 80, lutadores de vale-tudo passam 
por dificuldades. A fim de manter a paixão pela 
luta, eles desafiam os valentões no interior do 
Ceará. Manaíra8: 13h20, 15h20, 18h10, 20h30. 
Mangabeira2: 14h, 16h25, 20h, 22h25. 

CINEMA DE ARTE - ELLE (FRA 2016). Gênero: 
Suspense. Duração: 130 min. Classificação: 
14 anos. Direção: Paul Verhoeven. Com  Isa-
belle Huppert, Laurent Lafitte e Anne Consigny. 
Sinopse: Michèle (Isabelle Huppert) é a execu-
tiva-chefe de uma empresa de videogames, a 
qual administra do mesmo jeito que administra 
sua vida amorosa e sentimental. Sua rotina é 
quebrada quando ela é atacada por um desco-

nhecido, dentro de sua própria casa. Manaíra1: 
14h, 19h30 (LEG). 

CINE BANGÜÊ: O SILÊNCIO DO CÉU (BRA 2016). 
Gênero: Drama. Duração: 102 min. Classificação: 
16 anos. Direção: Marco Dutra. Com Leonardo 
Sbaraglia, Carolina Dieckmann, Chino Darín, 
Álvaro Armand Ugón, Mirella Pascual, Roberto 
Suárez, Paula Cohen. Sinopse: Após ser vítima de 
um estupro dentro de sua própria casa, Diana es-
colhe manter o trauma em segredo. E o silêncio 
peculiar acaba se tornando violência dentro de 
casa. Cine Bangüê: 16h, 19h30, 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, 
18h, 20h30.

“O santo e a porca no auto da boa preguiça” é um mix de três textos: “O santo e a porca”, “A farsa da boa preguiça” e “Auto da Compadecida”



Tropical absurdo - 
operação Mazuá

n Quando: Hoje
n onde: Café Empório
n Horário: 21h
n entrada: Entrada gratuita até 
as 21h, logo após fica R$ 20

Domingo

Sábado

Sábado

Kid Vinil (banda Magazine) se apresenta 
na festa ‘Discoteca 80’ em João Pessoa

m dos maiores conhecedores de rock no País, o músico 
Kid Vinil vem para João Pessoa hoje para discotecar na 
‘Discoteca 80’. A festa, que relembra os clássicos dos anos 
80, será realizada na boate do Esporte Clube Cabo Branco, 
às 21h, e contará com a presença dos DJs Spaghetti, 
Alemão e Ramon J. Lima. Dono de uma coleção de 20 mil 

vinis, aos 61 anos de idade Kid carrega pelo menos 27 de carreira 
musical. Atualmente tem dois programas de rádio - Rádio Rock 89FM 
(SP) e Brasil 2000 (web rádio)-, faz discotecagens e realiza shows com 
a Magazine, além de participar de programas de rádio e televisão.

U

FoTos: Divulgação

agenda

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 25 de novembro de 2016
Fim de semana
aTraçÕes diVersas

n Quando: Hoje
n onde: General Store
n Horário: 19h 
n entrada: r$15

sHow de TiTá Moura
e NaTHalia bellar

n atrações: Rapadura Xique Chico (CE), Dj Alf,  
ABanca Cabrón (Snoppy Mc, Menestréis, MCs  
SH Torres e Dj Adriano), por fim,  Sinta A Liga
n Quando: Domingo
n onde: Vila do Porto
Entrada: R$ 15 (meia-entrada) e R$ 30 (inteira) 

rap suNseT 

n Quando: Amanhã 
n onde: General Store
n Horário: 15h
n entrada: R$ 10 Antecipado 
e R$15 na hora

FiesTa del sol coN MacuMbia 
+ discoTecageM laTiNa

Hoje Hoje

Hoje

6 persoNageNs À 
procura de uM auTor

n Quando: Hoje, amanhã e 
domingo
n onde: Teatro Ednaldo do 
Egypto
n Horário: 20h
n entrada: R$ 20 e R$ 10,00

paraíba: todos os cantos Teresa duarte - teresaduarte2@hotmail.com

l  João pessoa
A edição de novembro do 

Projeto Music From Paraíba traz 
duas bandas já conhecidas na cena 
local. As atrações são Glue Trip 
e Falange na noite do rock que 
acontece no próximo domingo, a 
partir das 20h, no Teatro de Arena 
do Espaço Cultural José Lins do 
Rego, em João Pessoa, com entra-
da gratuita.

l  campina grande
Foi iniciado ontem e acontece até o pró-

ximo domingo no Parque do Povo, em Campina 
Grande, o 11º Campina Grande Moto Fest, o me-
gaevento internacional do Nordeste. O evento 
vai contar com diversas atividades, prometendo 
muita animação na cidade. A entrada é 2kg de 
alimento não perecível, para ações sociais jun-
to com o Fome Zero, onde você receberá uma 
pulseira que dá direito a entrada nos 4 dias do 
MotoFest.

l  carapibus 
A Confraria Vinho Club & Pousada Oásis 

Tajaja será iniciada hoje e se realizará até o 
próximo domingo na sede da pousada loca-
lizada na Praia de Carapibus, Litoral Sul. O 
evento vai contar com a presença do som-
melier Ângelo Miranda e os vinhos degusta-
dos serão da Cantu Importadora. Com quan-
tidade restrita de participantes, a confraria 
contará com jantar harmonizado, regado à 
espumante e vinhos brancos e tintos. Con-
tatos para participar da Confraria do Vinho 
Club podem ser feitos com Rildo Saraiva, 
pelo telefone (81) 99750.7926 (whatsapp). 
A Pousada Oásis Tajaja fica localizada na 
Rua Mário F. Gominho. Contatos: pelo (83) 
31922121 e (83) 981272468 ou pelo e-mail: 
info@oasistajaja.

l  dicas sebrae 
O passeio turístico na jardi-

neira Flor da Trilha, veículo Mer-
cedez-benz 4x4 com capacidade 
para transportar 44 pessoas em 
roteiros, está inserido no livro 
“Paraíba: 35 dias de vivências e 
experiências”, que reúne cerca de 
150 atividades criativas com foco 
na produção associada ao turismo, 
na economia criativa e de expe-
riência das regiões do Litoral, Brejo 
e Cariri paraibanos. A publicação é 
resultado das ações realizadas em 
parceria do Sebrae Paraíba e a As-
sociação de Cultura Gerais (ACG), 
que iniciou, em 2012, a formatação 
e estruturação das atividades cria-
tivas em diversos municípios. A Flor 
da Trilha está inserida em roteiros 

do Litoral, incluindo o Pôr do Sol na 
Praia do Jacaré ao som do Bolero de 
Ravel, e em municípios do Brejo parai-
bano. Informações: (83) 99995-4243/ 
(83) 999127-9723. 

l  réveillon 
O Garden Hotel está com uma proposta inovadora para as festas de fim de ano. 

Uma mega estrutura está sendo montada para o Réveillon 2017 em Campina Grande, 
com objetivo de proporcionar a virada do ano com estilo e qualidade, no que se refere 
sofisticação e bem-estar. Segundo Washington Souza, o grande diferencial este ano 
será a parte destinadas as crianças com muitas brincadeiras, local para descanso dos 
baixinhos, disponibilidade de computador, entre outras atividades. A ideia é propor-
cionando tranquilidade aos pais durante o evento que será realizado na pérgula da 
piscina contando com animação de Alexandre Tan, Orquestra Volare e Banda Tom. A 
compra do passaporte inclui show pirotécnico, open bar e Buffet completo 5 estrelas. 
Informações e reservas (83)  3310.4000 ou gardenhotelcampinagrande.com.br.

l  inga 
A Criativa Turismo promove no 

próximo domingo, mais um dos seus 
roteiros turísticos nos municípios de 
Ingá e Fagundes, onde a cultura e a 
natureza caminham de mãos dadas. O 
roteiro será iniciado com visita á Pedra 
do Ingá, monumento arqueológico iden-
tificado como “Itacoatiara”, constituí-
do por um terreno rochoso que possui 
inscrições rupestres entalhadas na 
rocha. A formação rochosa em gnaisse 
cobre uma área de cerca de 250 m2. 
No seu conjunto principal, um paredão 
vertical de 50 metros de comprimento 
por 3 metros de altura, e nas áreas ad-
jacentes, há inúmeras inscrições cujos 
significados ainda são desconhecidos. 
Em Fagundes uma visita à Pedra de 
Santo Antônio, conhecido como o san-
to casamenteiro, que é famosa pela 
tradição que diz que quem passar por 
debaixo dela consegue pretendente 
a casamento. Informação: Mário (83) 
98826-9730  Whatsapp.

FotoS: teresa Duarte

Foto: Evandro Perreira
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Adiada votação do pacote anticorrupção
CÂMARA DOS DEPUTADOS

Carolina Gonçalves
Da Agência Brasi

O presidente da Câma-
ra, Rodrigo Maia (DEM-RJ), 
decidiu adiar a votação do 
projeto de lei que estabele-
ce medidas contra a corrup-
ção (PL 4.850/16) e disse 
que não há nenhuma movi-
mentação para que o texto 
permita o perdão a quem 
praticou o caixa 2 antes 
da sanção da lei, caso seja 
aprovada. A votação deve 
ocorrer na próxima terça-
-feira (29).

“Vamos acabar com 
essa discussão de anistia. 
Não há anistia de um crime 
que não existe. É só um jogo 
de palavras para desmora-
lizar o Parlamento brasi-
leiro”, disse Maia antes de 
anunciar o fim da sessão 
convocada para votar o pro-
jeto ontem.

Desde que o relatório 
apresentado pelo deputado 
Onyx Lorenzoni (DEM-RS) 
foi aprovado nesta madru-
gada, surgiram rumores de 
que um grupo de líderes 
partidários estaria elabo-
rando um texto alternativo 
para ser apresentado ao 
plenário com previsão de 
anistia do caixa 2 cometido 
no passado.

Após incluir a tipifica-
ção do crime no texto, Lo-
renzoni tem afirmado que o 
artigo não anula processos 
anteriores, já que foram ba-
seados em outros artigos e 

considerando que o caixa 2 
não estava definido em lei.

Ontem, Maia reiterou 
este posicionamento e re-
forçou o discurso em ple-
nário. O presidente da Casa 
disse ainda que o plenário é 
soberano para tomar qual-
quer decisão e disse que 
todas as legendas serão ou-
vidas até a próxima terça-
-feira (29), quando o proje-
to deve voltar à pauta.

Segundo Maia, não se-
ria possível haver “pega-
dinhas” em relação a um 
assunto de interesse da so-
ciedade. “Cada um tem seu 
mandato e compromisso 
com seu eleitor. Ninguém 
pode sozinho tomar deci-
são. O plenário tem liber-
dade para votar da forma 
como quiser. Isto não é con-
tra o Judiciário ou o Minis-
tério Público, mas é a favor 
da sociedade brasileira. 
Nossa obrigação é, de ca-
beça erguida, discutir esta 
matéria”, afirmou.

Regime de urgência
Os debates sobre a ma-

téria começaram ainda pela 
manhã. Deputados conse-
guiram aprovar por 312 
votos a favor, 65 contra e 2 
abstenções o regime de ur-
gência que permitira a vota-
ção ainda hoje.

Pelo regimento, o texto, 
que chegou da comissão es-
pecial nesta madrugada, só 
poderia ser votado depois 
de um intervalo de duas 
sessões. Maia disse que pre-
tende concluir a votação do 
projeto na Câmara até o dia 
29 e que espera pressa do 
Senado na análise do tema.

Erich Decat
Da Agência Estado

Relator do pacote anticorrup-
ção, o deputado Onyx Lorenzoni 
(DEM-RS) minimizou ontem o adia-
mento da votação da proposta no 
plenário da Casa para a próxima 
terça-feira, 29. “Não estou frustra-
do, mas feliz. O tempo dá condição 
de que a racionalidade esteja aci-
ma de qualquer outro interesse”, 
afirmou à reportagem, logo após 
o anúncio da nova data, proferido 
pelo presidente da Câmara, Rodri-
go Maia (DEM-RJ).

Questionado se a ampliação 
do prazo não abriria espaço para 
uma maior interferências de parla-
mentares contrários ao texto, o re-
lator emendou: “Não abro mão do 
texto que foi aprovado e acabou”.

 Nos bastidores, líderes ouvi-
dos pela reportagem consideram, 
contudo, que o adiamento dará 
tempo para que se amplie a pres-
são dentro da Casa contra o rela-
tório de Onyx Lorenzoni. Diante 
desse cenário, alguns parlamenta-
res não descartam a possibilidade, 
inclusive, de não se votar na próxi-
ma semana.

 A possibilidade de adiamento 
da votação ganhou corpo ao lon-
go do dia em meio a várias reu-
niões realizadas no gabinete de 
Maia. “Ninguém se entende. Cada 
uma apresenta uma sugestão dife-
rente. Eu, na minha opinião, acho 
que não devemos votar isso de for-
ma açodada”, afirmou o líder do 
PP, Aguinaldo Ribeiro (PB), após 
deixar um dos encontros. “Não 
tem um texto. Está uma bagunça 
geral”, afirmou Vicente Cândido 
(PT-SP). “Foi melhor o adiamen-
to porque estava confuso”, disse 
Vanderlei Macris (PSDB-SP). 

Relator diz que não abre mão de relatório
O deputado Onyx Lorenzoni afirmou que não está preocupado com o adiamento da votação, pois acredita na racionalidade

FOTO: Duda Sampaio-Estadão Conteúdo

Da Agência Estado
 
O Supremo Tribunal 

Federal (STF) encaminhou 
à Procuradoria-geral da Re-
pública o depoimento do 
ex-ministro Marcelo Calero 
no qual ele confirma ter re-
cebido pressão do ministro 
geddel Vieira Lima para li-
berar as obras de um prédio, 
em Salvador. Agora, a equipe 
do procurador-geral Rodrigo 
Janot irá se debruçar sobre 
as informações prestadas à 
Polícia Federal para decidir 
se é necessário solicitar a 
abertura de uma investiga-
ção formal ou se o caso deve 
ser arquivado. A reportagem 
apurou que a tendência é pela 
abertura do inquérito, assim 
geddel passa a ser investiga-
do formalmente.

 A Polícia Federal infor-
mou nessa quinta-feira, 24, 
que o ex-ministro da Cultura 
Marcelo Calero prestou ter-
mo de declarações sobre fa-
tos relacionados à concessão 
de parecer técnico do Insti-
tuto do Patrimônio Histórico 
e Artístico Nacional (IPHAN). 

Ao deixar a Pasta, Marce-
lo Calero alegou ter sido ‘pres-
sionado’ pelo ministro geddel 
Vieira de Lima, da Secretaria 
de governo, para liberar as 
obras do empreendimento de 
alto padrão La Vue Ladeira da 

Barra, em Salvador, onde ged-
del possui apartamento.

 Segundo a PF, a docu-
mentação foi encaminhada ao 
STF, responsável por investi-
gar o eventual cometimento 
de crimes por pessoas com 
prerrogativa de foro. Na quar-
ta-feira, 23, a Justiça Federal 
na Bahia determinou a sus-
pensão imediata das obras e 
da comercialização das uni-
dades do empreendimento. A 
decisão acolhe manifestação 
da Procuradoria da República 
e impõe pena de multa diária 
de R$ 10 mil aos responsáveis 
pelo negócio em caso de des-
cumprimento.

 De acordo com o pare-
cer do Ministério Público Fe-
deral, a excessiva altura do 
prédio de luxo apontada pelo 
projeto comprometeria a vi-
sibilidade de pelo menos três 
bens históricos tombados na 
capital baiana - a Igreja de 
Santo Antônio, o Outeiro de 
Santo Antônio e o Forte de 
Santa Maria.

PGR analisa se abrirá 
inquérito contra Geddel

DEMISSÃO DE CALERO

Kelly Oliveira
Repórter da Agência Brasil 

O ministro da Fazen-
da, Henrique Meirelles, 
disse ontem que espera 
a aprovação da Proposta 
de Emenda à Constituição 
(PEC) 55/2016, conhecida 
com o PEC do Teto. Meirel-
les fez a declaração após 
reunião com o presidente 
do Senado, Renan Calheiros 
(PMDB-AL), no Congresso 
Nacional.

A proposta limita os 
gastos públicos pelos próxi-
mos 20 anos e será votada 
em dois turnos no Senado, a 
partir da próxima semana. 
“É o tempo necessário para 
de fato nós acertamos de 
vez a estrutura para o país 
voltar a crescer”, destacou o 
ministro.

Meirelles disse acredi-
tar que os senadores man-
terão o texto aprovado na 
Câmara. “A perspectiva que 
temos é que seja mantido 
o texto que foi aprovado na 
Câmara dos Deputados e 
que já é um texto bastante 
consolidado, inclusive, na 
percepção da sociedade e 
na percepção internacio-
nal”, disse o ministro.

O ministro acrescentou 
que tem tido uma série de 

conversas com investidores 
e agentes econômicos do 
mundo inteiro e a visão de-
les sobre o Brasil é otimista. 
“Evidentemente que se es-
pera a aprovação para que 
de fato isso se consolide e 
que a recuperação da eco-
nomia possa, com o tempo, 
de fato adquirir mais con-
dições de começar a se con-
cretizar”, enfatizou.

Meirelles disse que 
ainda não negociou com os 
municípios a repartição de 
recursos da multa da cha-
mada Lei da Repatriação. 
“Estamos evidentemente 
preparando conversas com 
os municípios para ver qual 
é melhor solução para esse 
caso”, disse.

A lei permitiu a regu-
larização de recursos, bens 
ou direitos remetidos ou 
mantidos no exterior ou 
repatriados por residentes 
ou domiciliados no País que 
não tinham sido declarados 
ou que tinham sido decla-
rados incorretamente. Para 
regularizar os recursos, o 
contribuinte teve que pagar 
15% de Imposto de Renda e 
15% de multa, totalizando 
30% do valor regularizado.

Nesta semana, o gover-
no e os estados entraram 
em um acordo para distri-

buição aos estados de cerca 
de R$ 5 bilhões referente às 
multas da regularização de 
ativos no exterior, condicio-
nado ao ajuste fiscal esta-
dual. 

Por meio do programa 
de regularização deste ano, 
o governo Federal arreca-
dou R$ 46,8 bilhões, dos 
quais R$ 4 bilhões referentes 
a Imposto de Renda foram 
repartidos com os estados e 
cerca de R$ 5,5 bilhões com 
os municípios, conforme de-
termina a Constituição.

Em relação aos 15% da 
multa, a Constituição não 
obriga a repartição, mas o 
Distrito Federal e 24 esta-
dos conseguiram liminares, 
no Supremo Tribunal Fede-
ral (STF), que bloquearam 
em uma conta judicial a 
parcela equivalente aos es-
tados. Com o acordo, as un-
didades da Federação terão 
de executar programas de 
ajuste fiscal e desistir das 
ações judiciais em troca do 
recebimento do dinheiro 
da multa.

Está em tramitação no 
Congresso Nacional proje-
to que prevê nova abertura 
de prazo para a regulariza-
ção em 2017, com multa de 
17,5% e Imposto de Renda 
de 17,5%.

Meirelles espera que Senado 
mantenha o texto da PEC 55

TETO DE GASTOS TSE revoga 
a prisão do
ex-governador 
Garotinho
Vitor Abdala 
Da Agência Brasil 

O plenário do Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE) de-
cidiu ontem conceder habeas 
corpus ao ex-governador do 
Rio de Janeiro, Anthony ga-
rotinho, que está em prisão 
domiciliar. O político foi preso 
por decisão da Justiça Eleitoral 
de Campos dos goytacazes, no 
norte fluminense. Ele é suspei-
to de usar um programa as-
sistencial do município para a 
compra de votos.

De acordo com o TSE, 
garotinho poderá ser solto, 
mas está proibido de manter 
contatos com testemunhas do 
caso e de entrar no município 
de Campos até o final da ins-
trução processual.

garotinho foi preso pela 
Polícia Federal em 16 de no-
vembro, mas no mesmo dia ele 
se sentiu mal e teve que ser in-
ternado no Hospital Municipal 
Souza Aguiar, no centro do Rio. 
No dia seguinte, ele foi transfe-
rido para o hospital penal do 
Complexo Penitenciário de Ban-
gu, na zona Oeste da cidade.

No último dia 19, a mi-
nistra Luciana Lóssio, do TSE, 
autorizou a transferência de 
garotinho para um hospital 
particular e concedeu a prisão 
domiciliar ao ex-governador. 

A Procuradoria
vai averiguar as 
informações 
prestadas à PF

Projeto de lei agora será 
analisado pelo deputados 
na próxima terça-feira
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A tolice das análises 
econômicas atuais 

Sigo com atenção as análises econômicas que se fazem 
no Brasil e pelo mundo afora. Com raras e boas exceções, 
a grande maioria dos analistas são reféns do pensamento 
único neoliberal mundializado. Raramente  fazem uma 
autocrítica que rompa a lógica do sistema produtivista, 
consumista, individualista e anti-ecológico. E aqui vejo 
um grande risco seja para biocapacidade do planeta Terra 
seja para a subsistência da nossa espécie. O título do livro 
de Jessé Souza “A tolice da inteligência brasileira”(2015) 
inspirou o título de minha reflexão: “A tolice das análises 
econômicas atuais”.        

Meu sentido do mundo me diz que se não tomarmos 
absolutamente a sério dois fatores fundamentais, podemos 
conhecer cataclismas ecológico-sociais de dimensões dan-
tescas: o fator  ecológico, de teor mais objetivo e o resgate 
da razão sensível de viés mais subjetivo.      

Quanto ao fator ecológico: em sua grande maioria a 
macroeconomia ainda alimenta a falsa ilusão de um cres-
cimento ilimitado, no pressuposto ilusório de que a Terra 
dispõe de recursos igualmente ilimitados e que possui 
ilimitada resiliência para suportar a sistemática exploração 
a que é submetida. A maldição do pensamento único mos-
tra soberano desdém aos efeitos negativos em termos de 
aquecimento global, devastação de ecossitemas, escassez 
de água potável e outros, tidos como externalidades, vale 
dizer, dados que não entram na contabilidade das empre-
sas. Esse passivo é deixado para o poder estatal resolver. 
O que deve ser garantido de qualquer forma é o lucro dos 
acionistas e a acumulação de riqueza em níveis inimaginá-
veis que deixaria Karl Marx enlouquecido.    

A gravidade reside no fato de que as instâncias que se 
ocupam com o estado da Terra, por parte dos organismos 
mundiais como a ONU ou mesmo nacionais que denun-
ciam a crescente erosão de quase todos os itens fundamen-
tais para a continuidade da vida (uns 13), não são tomados 
em conta. A razão é que são anti-sistêmicos, prejudicam o 
crescimento do PIB e os ganhos das grandes corporações.         

Os cenários projetados por sérios centros de pesqui-
sa são cada vez mais perturbadores. O aquecimento, por 
exemplo, não cessa de aumentar como se afirmou agora 
em Marrakesch na COP 22. A temperatura global de 2016 
ficou 1,35 C acima do normal para o mês de fevereiro, a 
mais alta dos últimos 40 anos. Os próprios cientistas como 
David Carlson da Organização Meteorológica Mundial, 
uma  agência da ONU, declarou: “isso é espantoso…a Terra 
certamente é um planeta alterado”.         

Tanto a Carta da Terra quanto a encíclica do Papa 
Francisco Laudato Si: como cuidar da Casa Comum alertam 
sobre os riscos que a vida corre sobre o planeta. A Carta 
da Terra (grupo animado por M. Gorbachev, do qual tenho 
participado) é contundente: ou formamos uma aliança 
global para cuidar da Terra e uns dos outros, ou arriscamos 
a nossa destruição e a da diversidade da vida”.       

Nos debates sobre economia, em quase todas as ins-
tâncias, os riscos e o fator ecológico sequer são nomeados. 
A ecologia não existe, mesmo nas declarações do PT, nas 
quais a palavra ecologia sequer aparece. E assim, gaia-
mente, poderemos trilhar um caminho sem retorno, por 
ignorância, irresponsabilidade e cegueira produzida pela 
volúpia da acumulação de bens materiais.         

Donald Trump declarou que o aquecimento global é 
um embuste e que cancelará o acordo de Paris, já assinado 
por Obama. Paul Krugman, Nobel de economia, já alertou 
que tal decisão poderá  significar um grave dano aos USA  e 
ao planeta inteiro.         

Conclusão: ou incorporamos o dado ecológico em 
tudo o que fizermos, ou então nosso futuro não estará 
garantido. A estupidez da economia só nos cega e nos 
prejudica.         

Mas esse dado científico, fruto da razão instrumental 
analítica, não é suficiente, pois ela  friamente analisa e 
calcula  e entende o ser humano fora e acima da natureza 
que pode explorá-la a seu bel-prazer. Temos que comple-
tá-la com o resgate da razão sensível, a mais ancestral em 
nós. Nela reside a sensibilidade, o mundo dos valores, a 
dimensão ética e espiritual. Aí residem as motivações para 
cuidarmos da Terra e nos engajarmos por um novo tipo de 
relação amigável com a natureza, sentindo-nos parte dela e 
seus cuidadores, reconhecendo o valor intrínseco de cada 
ser, e inventando outra forma de atender nossas neces-
sidades e o consumo com uma sobriedade compartida e 
solidária.         

Temos que articular os dois fatores: o ecológico (ob-
jetivo) e o sensível (subjetivo): caso contrário dificilmente 
escaparemos, mais cedo ou mais tarde, da ameaça de um 
colapso do sistema-vida.

Senado aprova projeto que aumenta 
pena para motoristas embriagados
Crime de homicídio culposo 
na direção aumenta reclusão 
para cinco a oito anos

O plenário do Senado 
aprovou ontem um projeto de 
lei que modifica o Código de 
Trânsito Brasileiro para au-
mentar as penas de motoristas 
bêbados ou drogados que pro-
vocarem mortes no trânsito. O 
texto, que era originário da Câ-
mara, foi alterado pelos sena-
dores e volta agora para última 
análise dos deputados.

O projeto “aumenta a 
pena privativa de liberdade do 
crime de homicídio culposo na 
direção de veículo automotor, 
quando o agente estiver com a 
capacidade psicomotora alte-
rada em razão da influência do 
álcool ou de outra substância 
psicoativa que determine de-
pendência”, para cinco a oito 
anos de reclusão.

Atualmente a pena pre-
vista é de dois a quatro anos 
e o relatório do senador Aloy-
sio Nunes Ferreira (PSDB-SP) 
mantinha o projeto original 
com pena mínima de quatro 
anos, mas foi alterado por 
emenda do senador Antônio 
Anastasia (PSDB-MG). O ob-
jetivo do senador mineiro era 
evitar que a pena mínima per-
mitisse que o motorista conde-
nado não chegasse a cumprir 
pena em regime fechado.

Quando o acidente nes-
sas circunstâncias não resul-
tar em morte, mas o motoris-
ta for enquadrado por lesão 
corporal culposa, a pena será 
aumentada para de dois a 
cinco anos de reclusão se a 
lesão for considerada grave 
ou gravíssima. No entanto, as 
penas restritivas de liberdade 
poderão ser transformadas 
em restritivas de direitos se 
o motorista for condenado a 
até quatro anos de prisão.

O projeto também esta-
belece a tipificação penal para 
“a conduta de exibição ou de-
monstração de perícia em ma-
nobra de veículo automotor, 
não autorizada pela autorida-
de competente, gerando situa-
ção de risco à incolumidade 
pública ou privada”.

“Tal providência é salutar, 
tendo em vista a ocorrência, 
cada vez mais divulgada pela 
mídia, de veículos fazendo exi-
bições não autorizadas, como 
cavalos-de-pau por exemplo, 
sendo que a referida conduta 
não se encaixa perfeitamente 
no tipo atualmente existente 
de participação em ‘corrida, 
disputa ou competição auto-
mobilística’”, explica o relator.

Outra emenda do senador 
Antônio Anastasia também 
incluiu no texto a previsão de 
que o motorista poderá ser 
detido de um a três anos por 
dirigir tendo ingerido álcool ou 
qualquer substância que altere 
a consciência, independente 
da quantidade. Atualmente, o 
motorista só é preso a partir de 
uma determinada quantidade 
de álcool por litro de sangue.

Mariana Jungmann
Da Agência Brasil

Atualmente a 
pena privativa de 
liberdade do cri-
me de homicídio 
culposo na dire-
ção é de dois a 
quatro anos

Foram assinados, com as construtoras, contratos de 7.127 moradias na Faixa 1 do programa

FOTO: Reprodução/Internet

O ministro das Cidades, 
Bruno Araújo, e o presidente 
da Caixa Econômica Federal, 
Gilberto Occhi, anunciaram 
ontem a retomada da cons-
trução de unidades habita-
cionais do Programa Minha 
Casa, Minha Vida. Foram 
assinados, com as constru-
toras, contratos de 7.127 
moradias na Faixa 1 do pro-
grama, destinada às famílias 
com renda mensal bruta de 
até R$ 1,8 mil.

“A retomada de obras que 
estavam paralisadas, levando 
prejuízo de dinheiro públi-
co sob o sol e sob a chuva, é 

uma forma não só de gerar 
emprego e ativar a economia, 
mas, sobretudo manter vivo o 
sonho da entrega da casa pró-
pria”, disse o ministro.

As execuções repre-
sentam investimentos de 
R$ 257,4 milhões, com re-
cursos do Fundo de Arren-
damento Residencial, da 
Caixa Econômica Federal. 
As obras serão retomadas 
em nove estados: Acre, 
Alagoas, Amazonas, Pará, 
Pernambuco, Paraná, Rio 
Grande do Sul, Rio de Janei-
ro e São Paulo.

Segundo Araújo, quase 
60 mil obras de unidades ha-
bitacionais estavam paralisa-
das e vêm sendo retomadas. 

“Só estamos anunciando o 
número de obras que temos 
a segurança de que podere-
mos cumprir, segurança de 
previsibilidade é uma priori-
dade”, disse o ministro, con-
tando que uma nova rodada 
de retomadas será anuncia-
da até 20 de dezembro.

A expectativa é retomar 
todas as obras paralisadas 
até o final de janeiro, para, 
então, fazer novas contrata-
ções na Faixa 1 do programa.

Segundo o Ministério 
das Cidades, em 2017, o or-
çamento da habitação vai ga-
nhar investimentos de R$ 7 
bilhões de recursos do FGTS. 
A meta é contratar 600 mil 
novas unidades.

Governo retoma mais de 7 
mil obras paralisadas no País

MINhA CAsA, MINhA VIdA

Andreia Verdélio
Da Agência Brasil

O novo modelo do Exame Nacio-
nal do Ensino Médio (Enem) não de-
verá mais servir para certificar a con-
clusão do Ensino Médio. Os treineiros 
– aqueles que fazem as provas só pra 
treinar –  também deverão ser excluí-
dos do processo e terão, em troca, um 
simulado nacional, aplicado em julho, 
antes do Enem, que ocorre no final do 
ano. As mudanças foram adiantadas 
pela presidente do Instituto Nacional 
de Estudos e Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira (Inep), Maria Inês Fini, 
na reunião do Conselho Nacional de 
Secretários de Educação (Consed).

O anúncio oficial do novo Enem 
será feito após a segunda aplicação 
do exame, que será nos dias 3 e 4 de 
dezembro. Algumas das mudanças 
podem começar a valer em 2017. Se-
gundo Maria Inês, o Inep estuda for-
mas de adequar o Enem à reforma do 
Ensino Médio, que consta na Medida 
Provisória 746/2016. As alterações ain-
da estão em discussão.

Certificação
Atualmente, o Enem pode ser usa-

do para que os estudantes obtenham 
certificado de conclusão do Ensino 
Médio. Para isso, é preciso alcançar 
pelo menos 450 pontos em cada uma 
das áreas de conhecimento das provas 
e nota acima de 500 pontos na reda-

ção. Cerca de 11% dos inscritos con-
seguem esse resultado anualmente e 
obtêm a certificação.

“O exame não foi preparado para 
fazer esse tipo de avaliação”, disse a 
presidente do Inep. No ano passado, 
segundo ela, dos 990 mil candidatos 
que fizeram o Enem com essa finali-
dade, 74 mil obtiveram a certificação.

A intenção é que as certificações 
sejam concentradas no Exame Nacio-
nal para Certificação de Competências 
de Jovens e Adultos (Encceja) já apli-
cado atualmente no Brasil e no exte-
rior. O Encceja pode ser usado para a 
certificação no nível de conclusão do 
Ensino Fundamental para quem tem 
no mínimo 15 anos completos, e do 
Ensino Médio, para aqueles com 18 
anos ou mais.

A ideia de retirar a certificação do 
Ensino Médio do Enem vem desde a 
gestão passada do Ministério da Edu-
cação (MEC). O então ministro Aloizio 
Mercadante chegou a anunciar um 
novo exame voltado apenas para isso, 
que seria aplicado este ano. Isso não 
ocorreu.

Treineiros
O Inep quer aplicar um simulado 

nacional para os treineiros, ou seja, 
aqueles que ainda estão cursando o 
Ensino Médio. Atualmente, os treinei-
ros fazem o exame na mesma data, 
mas não podem usar o resultado para 
ingressar no Ensino Superior.

Novo Enem poderá excluir 
treineiros e certificado do EM

MudANçAs AdIANTAdAs peLO INep

Mariana Tokarnia
Da Agência Brasil
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Ataque do Estado Islâmico mata 
mais de 100 pessoas no Iraque
O atentado foi causado 
pela explosão de um 
carro-bomba, em Hilla

Um caminhão-bomba 
matou mais de 100 pessoas 
nessa quinta-feira no Ira-
que, em maioria peregri-
nos xiitas iranianos, em um 
posto de gasolina na cidade 
de Hilla, 100 quilômetros 
ao sul de Bagdá, disseram 
fontes médicas e da polícia.

O Estado Islâmico, gru-
po militante sunita extre-
mista que considera todos 
os xiitas apóstatas, reivin-
dicou responsabilidade 
pelo ataque em comunica-
do online.

Os peregrinos seguiam 
da cidade sagrada xiita de 
Kerbala, no Iraque, de volta 
para o Irã após comemorar 
o Arbaeen, 40º dia de luto 
pela morte de Imam Hus-
sein, neto do profeta Mao-
mé, no século 7 depois de 
Cristo, disseram as fontes 
médicas.

O posto de gasolina 
possui um restaurante po-
pular entre viajantes. Cinco 
ônibus usados pelos pere-
grinos foram incendiados 
pela força da explosão do 
caminhão, que estava re-
pleto de explosivos, disse 
uma fonte policial.

O Estado Islâmico in-
tensificou ataques durante 
o mês passado em áreas 
fora de seu controle, em 
tentativa de enfraquecer 
a ofensiva militar apoia-
da pelos Estados Unidos e 
iniciada em 17 de outubro 
para retomar Mosul, última 
grande cidade sob controle 
do grupo no Iraque.

Da Reuters

Da Agência Ansa 

O presidente colombiano, Juan 
Manuel Santos, e o comandante das 
Forças Armadas Revolucionárias da 
Colômbia (Farc), Rodrigo Londoño 
Echeverri, o “Timochenko”, assina-
ram nessa quinta-feira no Teatro 
Colón, em Bogotá, um novo acor-
do de paz.  As informações são da 
Agência Ansa.

O tratado foi firmado pouco 
menos de dois meses depois de o 
pacto anterior ter sido rejeitado 
em um referendo popular. Assim 
como o anterior, o novo acordo en-

frenta resistências de parte da so-
ciedade, principalmente do grupo 
liderado pelo ex-presidente Álvaro 
Uribe.

Desta vez, o documento será 
submetido apenas ao Parlamento 
e não passará pelo crivo das urnas. 
Na última terça-feira (22), o pre-
sidente Santos já havia reconhe-
cido que o tratado não agradará 
a todos. O novo pacto mantém 
aberta a porta da política para os 
membros das Farc e não enquadra 
o narcotráfico como crime de lesa 
humanidade. Além disso, assim 
como no acerto anterior, não pre-

vê que ex-guerrilheiros cumpram 
pena em prisões comuns, como de-
fende Uribe.

As negociações entre Bogotá 
e as Farc para encerrar o conflito 
mais longevo da América Latina já 
duram mais de quatro anos e ren-
deram a Santos o Prêmio Nobel 
da Paz deste ano, mesmo após o 
primeiro acordo ter sido rejeitado 
pelo povo.

Pelo novo tratado, os membros 
da guerrilha terão cinco cadeiras 
garantidas no Senado e na Câmara 
dos Deputados nos próximos dois 
ciclos legislativos.

Governo da Colômbia e Farc
assinam novo acordo de paz

Após rejeição De referenDo

Juan Santos (E) e o comandante das Farc Rodrigo Timochenko apertam as mãos após assinar o novo acordo de paz em Bogotá

Itália investiga 
assassinato de 
uma turista que 
ocorreu no Brasil
Da Agência Ansa 

Após a divulgação do re-
sultado da autópsia da italia-
na Pamela Canzonieri, assas-
sinada no Morro de São Paulo, 
na Bahia, a Procuradoria de 
Roma também abriu um in-
quérito por homicídio doloso 
sobre o caso. As informações 
são da Agência Ansa.

O promotor-adjunto da 
capital italiana, Francesco 
Caporale, já solicitou mais 
informações das autoridades 
brasileiras e o laudo comple-
to da necropsia, que apontou 
que Pamela morreu por as-
fixia  no pescoço provocada 
por mãos. Ela era natural de 
Ragusa, na região italiana da 
Sicília. tinha 39 anos e tra-
balhava como garçonete no 
Morro de São Paulo.

Nessa quinta-feira (24), 
a Secretaria de Segurança 
Pública da Bahia anunciou 
a prisão de um suspeito do 
crime, mas não revelou sua 
identidade. O suposto assas-
sino era vizinho da vítima e 
tinha envolvimento com o 
tráfico de drogas.

“Depois de ouvir algu-
mas testemunhas, julguei 
necessário solicitar a prisão 
deste indivíduo. Esse período, 
autorizado pela Justiça, nos 
permitirá interrogá-lo mais 
de uma vez e confrontar as 
versões, além da produção 
de laudos periciais”, disse a 
delegada Argimária Freitas, 
responsável pelo caso.

Da Agência estado   

Pequim (AE) - Um an-
daime entrou em colapso 
em um canteiro de obras no 
leste da China nessa quin-
ta-feira, matando ao menos 
67 trabalhadores naquele 
que já é considerado o pior 
acidente de trabalho em 
mais de dois anos.

O colapso aconteceu 
perto das 7h30, horário lo-
cal, na cidade de Fengcheng, 
na província de Jiangxi, afir-
mou uma autoridade local 
que não quis se identificar. 
Segundo relatos da mídia 
local, todos os operários 
que estavam sobre o andai-
me morreram na queda

Cerca de 500 pessoas 

participam dos esforços de 
resgate no local, de acordo 
com a TV estatal CCTV, con-
tando com a ajuda de cães 
farejadores.

Nos últimos anos, a 
China tem sofrido com 
grandes casos de acidentes 
no ambiente de trabalho. 
As autoridades culpam a 
corrupção e a pressão para 

impulsionar a economia 
em meio à desaceleração 
do Produto Interno Bruto 
(PIB) local. No início do 
mês, 33 mineiros foram 
mortos por uma explosão 
de gás em uma mina de 
carvão no sudoeste chinês. 
Em 2014, uma explosão em 
uma fábrica de ferro dei-
xou 146 mortos.

Do portal UoL

Um terremoto de mag-
nitude 7,2 originado nessa 
quinta-feira em El Salvador 
sacudiu grande parte da 
América Central e provo-
cou um alerta de tsunami, 
informou o Ministério do 
Meio Ambiente e Recursos 
Naturais do país (MARN).

 Ainda não houve rela-
tos sobre vítimas ou danos 
materiais graves devido ao 

tremor, que aconteceu às 
12h43 (hora local; 16h43 
de Brasília) em Usulután, 
foi sentido em todo El 
Salvador e obrigou diver-
sas instituições a esvaziar 
edifícios como prevenção 
contra possíveis desaba-
mentos.

 Segundo o MARN, um 
tsunami com ondas de 30 
centímetros a 1 metro de al-
tura “pode gerar fortes e in-
comuns correntes oceânicas 

e inundações de menor con-
sideração em praias, estuá-
rios e baías, áreas de portos 
e píeres”.

Além disso, o órgão 
advertiu para o risco de 
inundações e danos em re-
sidências, restaurantes e 
hotéis próximos à costa.

O governo recomen-
dou que a população se 
afaste de zonas litorâneas 
e vá, “se possível, em di-
reção a regiões altas ou a 

qualquer lugar seguro fora 
da área de risco”. Além dis-
so, pediu que tripulantes 
de pequenas e médias em-
barcações “evitem zarpar 
nas horas seguintes ao ter-
remoto”.

Já a Nicarágua decre-
tou estado de emergência 
em todo o país por estar 
sendo afetada pelo furacão 
Otto, de categoria 2, e sob 
alerta de um tsunami após 
o terremoto.

Acidente em canteiro de obras 
na China mata 67 trabalhadores

Terremoto atinge América Central 
e provoca um alerta de tsunami

qUeDA De AnDAime

sem vítimAs fAtAis

Da Agência Ansa  

A oposição venezuela-
na anunciou que as nego-
ciações com o governo do 
presidente Nicolás Madu-
ro estão “congeladas”. De 
acordo com o secretário 
do partido Mesa de Uni-
dade Democrática (MUD), 
Jesús Torrealba, a decisão 
foi tomada porque Maduro 
não enviou representantes 
a duas reuniões marcadas 
para a noite da última ter-
ça-feira (22). 

“Posso confirmar que 
o governo, de maneira ir-
responsável, congelou o 
processo de diálogo ao dei-
xar de comparecer a duas 
reuniões da comissão téc-
nica”, disse Torrealba. As 
informações são da Agên-
cia Ansa. 

Outro líder da opo-
sição, Henrique Capriles 
disse que a ausência do 
governo nas negociações 
é uma reação ao fato de a 
Assembleia Nacional ter 
discutido um caso de trá-
fico de drogas no qual são 
citados dois sobrinhos de 
Maduro, Efraín Campos 
Flores e Franqui Francisco 
Flores de Freitas, ligados à 
primeira-dama Cilia Flores.

“O governo se ausen-
tou das mesas de negocia-
ção depois deste debate 
no Parlamento, dando uma 
desculpa. Além disso, o go-
verno não cumpriu nada 
que prometeu, inclusive 
sobre a participação do 
papa Francisco na media-
ção”, disse Capriles, que já 
tentou a candidatura presi-
dencial duas vezes.

Campos Flores e Flores 
de Freitas foram conside-
rados culpados pela Corte 
de Nova York, nos Estados 
Unidos, por traficarem 800 
quilos de cocaína no país.

Já o governo de Madu-
ro negou que tenha aban-
donado as negociações 
políticas que estão sendo 
mediadas pelo Vaticano e 
pela União de Nações Sul-
-Americanas (Unasul). 

A oposição e o governo 
iniciaram em 30 de outubro 
uma série de rodadas de 
diálogo para tentar colocar 
um fim à crise política, so-
cial e econômica local, que 
provoca há meses um de-
sabastecimento, inclusive 
de alimentos, e um êxodo 
de cidadãos venezuelanos. 
A próxima rodada de nego-
ciações está marcada para 
6 de dezembro. 

Oposição “congela” o 
diálogo com Maduro 

venezUeLA

foto: César Carrión/SIG
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5.575 paraibanos 
caem na malha fina 
da Receita Federal
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Paraibanos casam menos e casamentos gays crescem na PB

Pesquisa do IBGE
Iluska Cavalcante 
Especial para A União

O bissexualismo futebolístico vem desde 30
  Essas coisas Carlos Aranha  -  Membro da Academia Paraibana de Letras  -  caranha@terra.com.br

Geleia geral

três mulheres e dois homens da socieda-
de de então, decidiram fundar um clube 
esportivo, mas estavam determinados na 
construção de algo diferente.

Queriam um clube que reunisse homens 
e mulheres para o entretenimento cultural 
e esportivo, algo incomum para a época, no 
qual as agremiações esportivas eram majori-
tariamente somente para homens.

O que se transformou em 
Mixto Esporte Clube foi outrora o 
Clube Esportivo Feminino, dedica-
do a discussões e saraus sobre as 
literaturas mato-grossense, brasi-
leira e europeia. Se misturou com 
o Clube Esporte Pelote, liderado 
por Nali Hugueney e também por 
Zulmira Canavarros.

O Pelote era um time de vôlei 
feminino que surgiu para pôr fim à 
invencibilidade da equipe do Bos-
que. Funcionava numa quadra de 
esportes, no bairro da Boa Morte, 
próximo à antiga sede do Mixto, 
entre as ruas Cândido Mariano e 
Campo Grande. Ao final dos jogos 
de vôlei eram realizados, no mes-
mo local, tradicionais bailes, que 
continuaram como tradição na 
vida do alvinegro.

nnnnnnnnnnnn

O Esportivo Feminino foi fundado em 
1928 pela professora Zulmira Canavarros, 
que - liderando um grupo de moças cuia-
banas - criou um clube composto somente 
por mulheres, onde buscavam promover 

Já fazia mais de uma semana, sim, sem 
escrever “Essas coisas”. E outras. Uma 
crise me pegou não pelo pé, mas entre 
o tórax e a bacia. Abdômen incomoda 
mesmo. Tira do sério e da alegria.
         Completando, tricolor do cora-
ção, vejo o Fluminense a capengar 
com resultados bizarros, como os de 
de Lima Barreto em “O cemitério dos 
vivos”. No meio das torcidas futebo-
lísticas, há quem prefira o bissexua-
lismo. Ou seja: fazer times mistos de 
ambos os sexos, contanto que não seja 
uma mistura de amor e ódio. Quem 
sabe se um dia a Fifa chegará lá...

Aconteceu que na terceira década 
do século passado, cá no Brasil, o bis-
sexualismo futebolístico apareceu.

nnnnnnnnnnnn

Em maio de 1934, no centro de Cuiabá, na 
antiga Livraria Pepe (um casarão construído 
em estilo colonial e tombado pelo Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional) foi fundado o 
Mixto Sport Club (assim era a grafia original 
do nome do clube).

Reunidos no casarão de estilo colonial, 

recreação, esporte e cultura. Após a funda-
ção do Mixto ambos se separaram em suas 
trajetórias.

O Mixto tornou-se um clube centrado no 
lazer esportivo, e o feminino no lazer músical. 
O Clube Esporte Feminino possui sua sede 
na Rua Barão de Melgaço, esquina com a Rua 
Campo Grande, próximo à antiga sede do 
Mixto, num casarão tombado pelo Patrimônio 
Histórico de Mato Grosso.

Nas origens do Mixto uma mescla de 
cultura literária, tradicões regionais e espor-
tes praticados por homens e mulheres: assim 
começou o legado do clube considerado o 
mais querido de Mato Grosso.

nnn Uma das camisetas mais vendidas 
em San Francisco, tem escrito: “I’m not gay 
but my boyfriend is”. Tradução: “Eu não sou 
gay, mas meu namorado é”.  Ninguém ne-
gará no futuro que Barack Obama mudou o 
clima diante do homossexualismo nos EUA.
nnn Dizem os roqueiros que Recife não é 
mais a Veneza, mas a Seattle brasileira, com 
sua proliferação de bandas e estúdios. Foi num 
deles que gravei “Sociedade dos poetas putos”.
nnn O cantor brega Amado Batista, na 
época da ditadura foi fichado pelo DOPS 
de Goiás como “colaborador dos comu-
nistas”. Amado era vendedor numa livra-
ria de Goiás e facilitava a leitura de obras 
“proibidas”. Ficou preso seis meses.

Foto: Reprodução/Internet

Estudo aponta que lesão na retina de crianças com microcefalia tem relação com a infecção pelo zika

Os paraibanos estão 
casando menos. O número 
de pessoas no Estado que 
seguiu a tradição do matri-
mônio, em 2015, caiu 7,7% 
em comparação com o ano 
anterior. A Paraíba foi o Es-
tado que registrou a maior 
queda no número de casa-
mentos em 2015, de acordo 
com os dados de registros 
civis divulgados ontem pelo 
Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE). 
Em 2015, foram registrados 
um total de 18.974 casa-
mentos, enquanto que em 
2014, esse número era de 
20.537 contratos sociais. 

Por outro lado, o núme-
ro de casamentos homoafe-
tivos aumentou. A união 
entre homens cresceu pou-
co mais de 20%. Enquanto 
em 2014, foram registrados 
16 casamentos, e em 2015, 
esse número aumentou 
para 18. O casamento entre 
mulheres cresceu de forma 
bem mais significativa, o au-
mento foi de 106% em com-
paração com o ano anterior. 
Em 2014, foi registrado um 
total de 15 casamentos des-
se tipo, enquanto em 2015 
foram realizados 31 matri-
mônios. 

São Paulo
Esse número ainda é 

pequeno se comparado a es-
tados como São Paulo, que 
registrou cerca de 2.008 ca-
samentos em 2015, o equiva-
lente a 41% do total de casa-
mentos realizados em todo o 
Brasil, segundo o IBGE.

Desde 2013, quando o 
Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ) aprovou a resolução 
nº 175, que determina a to-
dos os cartórios do territó-
rio brasileiro habilitar ou 
celebrar casamento entre 
pessoas de mesmo sexo, 109 
casamentos homoafetivos 
foram realizados na Paraíba.  

Os paraibanos não estão 
apenas casando menos, o 
número de divórcios tam-
bém diminuiu em 2015. A 
redução foi de cerca de 6% 
em comparação com o ano 
anterior. Em 2015, o núme-
ro de divórcios foi de 5.354,.
Já em 2014, ocorreram 
5.166 separações. O tempo 
médio de duração dos casa-
mentos, na Paraíba, é de 15 
anos, segundo a pesquisa. 
No entanto, o maior núme-
ro de divórcios registrados 
em 2015, no Estado, foi de 
casamentos que duraram 
mais de 20 anos, num to-
tal de 1.342. As mulheres 
foram quem mais pediram 
o divórcio, em 2015, na Pa-
raíba, quase 19% a mais do 
que os pedidos realizados 
por homens. 

Violência
O número de mulheres 

da faixa etária entre 15 a 
24 anos que morreram por 
violência, na Paraíba, dimi-
nuiu em 3,1% entre 2005 
e 2015, enquanto a dos ho-
mem aumentou em 40,2%. 
Apesar do crescimento de 
mortes masculinas, a Paraí-
ba foi o Estado do Nordeste 
que menos verificou o au-
mento desse número, fican-
do atrás apenas de Pernam-
buco, que registrou uma 
redução de 14,5%  no nú-
mero de óbitos de homens.

Em 2015, ocorreram 
25.987 mortes na Paraí-
ba. Dessas, 23.162 foram 
por causas naturais e 2.535 
violentas. O número de mu-
lheres que morreram por 
causas violentas, em 2015 
,foi de 317, esse número 
aumentou se comparado ao 
ano anterior, que registrou 
um total de 288 mortes. Já 
o número de mortes de ho-
mens por causas violentas 
permaneceu o mesmo nos 
dois anos, um total de 2.218.

 Continua na página 25

Um aparelho de tomogra-
fia de coerência óptica (OCT) 
tem auxiliado pesquisadores a 
diagnosticar, com alta precisão, 
lesões nas retinas de crianças 
com microcefalia, cujas mães 
foram infectadas pelo vírus 
zika durante a gravidez.

Diversos estudos já de-
monstraram a relação entre a 
infecção pelo vírus zika e dis-
túrbios graves nos olhos do 
bebê, que podem ser observa-
dos com um exame de fundo 
de olho, por exemplo. A dife-
rença agora, com o uso desse 
equipamento, é que ele ajuda o 
oftalmologista a detectar, com 
maior precisão, qual o tipo 
de reabilitação mais adequa-
da para essa criança que tem 
distúrbios na retina. O exame 
de imagem não é invasivo e 
costuma ser rápido. A dificul-

dade, no entanto, é posicionar 
os bebês de forma que eles não 
se mexam muito, explicou o 
oftalmologista Maurício Maia, 
professor do Departamento de 
Oftalmologia da Universidade 
Federal de São Paulo (Unifesp). 
Segundo ele, é preciso fazer 
o laser chegar até a retina e o 
movimento da cabeça do re-
cém-nascido dificulta o exame. 
“Conseguimos isso por meio 
de uma técnica especial”, disse 
ele, ressaltando que esse é o 
melhor equipamento para de-
tectar lesões na retina.

A técnica especial, expli-
cou o médico, consiste em en-
volver as crianças em lençóis. 
“Nós desenvolvemos uma so-
lução bem simples e barata, 
envolvendo essas crianças em 
roupas, em um lençol mais 
apertado, sem precisar fazer 
qualquer sedação. A braçadei-
ra do equipamento também faz 
com que as crianças fiquem em 

uma posição específica, quieta, 
em que o laser é capaz de en-
trar no olho e dar essa imagem 
para a gente”, acrescentou.

“Essas crianças vão pre-
cisar de reabilitação para o 
resto da vida. O tipo de rea-
bilitação que vamos fazer é 
diretamente proporcional ao 
tipo de lesão que a gente en-
contra com o OCT. Esse é um 
estudo extremamente impor-
tante porque vai dar a diretriz 
para o oftalmologista de como 
planejar a reabilitação visual 
da criança e que tipo de equi-
pamento usar tal - óculos nor-
mal, lupa de aumento ou um 
óculos prismático”, afirmou 
Maia. Esta é, de acordo com 
ele, a primeira vez que o equi-
pamento é utilizado para esse 
tipo de estudo. “O estudo con-
segue definir melhor para nós 
o quanto essas crianças terão 
de potencial visual e o quanto 
elas vão enxergar. 

Aparelho de tomografia detecta 
com precisão lesões na retina 

CRIAnçA Com mICRoCEFAlIA

Elaine Patricia Cruz
Repórter da Agência Brasil

Tecnologia faz 
o mapeamento 
de recifes 
profundos na PB

Biólogos, geógrafos e 
oceanógrafos se uniram para 
mapear os ecossistemas de 
recifes profundos, localizados 
entre 30 e 90 metros de pro-
fundidade, no Litoral da Paraí-
ba. O Projeto Caracterização de 
Ecossistemas Recifais Mesofó-
ticos, realizado pelo Centro de 
Pesquisas Ambientais do Nor-
deste (Cepan) e apoiado pela 
Fundação Grupo Boticário de 
Proteção à Natureza, utilizará 
equipamentos de última gera-
ção para registrar os habitan-
tes do fundo do mar. 

Os sonares que serão uti-
lizados geram imagens 3D com 
qualidade e realismo, já o ROV 
(Veículo Operado Remotamen-
te) produz imagens ao vivo e 
em alta resolução. Os ambien-
tes mais profundos do mar são 
pouco conhecidos pela ciência 
e o seu mapeamento será útil 
para subsidiar a criação de 
unidades de conservação na 
costa do Estado. a Fundação 
Grupo Boticário de Proteção 
à Natureza é uma organização 
sem fins lucrativos cuja missão 
é promover e realizar ações de 
conservação da natureza. 

Criada em 1990 por 
iniciativa do fundador de O 
Boticário, Miguel Krigsner, a 
atuação da Fundação Grupo 
Boticário é nacional e suas 
ações incluem proteção de 
áreas naturais, apoio a pro-
jetos de outras instituições 
e disseminação de conheci-
mento. Desde a sua criação, a 
Fundação Grupo Boticário já 
apoiou 1.493 projetos de 493 
instituições em todo o Brasil. 
A instituição mantém duas 
reservas naturais, a Reser-
va Natural Salto Morato, na 
Mata Atlântica; e a Reserva 
Natural Serra do Tombador, 
no Cerrado.



UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 25 de novembro de 2016

ECONOMIA

18

5.576 caem na malha fina na PB
IMpOstO dE RENdA

pacto combate crime 
em universidades

Com o objetivo de superar 
a violência, a intolerância, o pre-
conceito e a discriminação no am-
biente universitário, o Ministério da 
Educação (MEC), em parceria com o 
Ministério da Justiça e Cidadania, 
lançou ontem, o Pacto Nacional Uni-
versitário pela Promoção do Respeito 
à Diversidade e da Cultura de Paz e 
Direitos Humanos. A iniciativa prevê 
o desenvolvimento de atividades 
nas linhas de ensino, pesquisa, 
extensão, gestão e convivência uni-
versitária e comunitária. Segundo 
o ministro da Justiça e Cidadania, 
Alexandre Moraes, levar os direitos 
humanos para a educação é um im-
portante avanço. 

Justiça lança cartilha 
“Racismo é crime”

Para fortalecer o rol de ações 
e políticas públicas voltadas à igual-
dade racial no Brasil, o Ministério da 
Justiça e Cidadania (MJC) lançou, na 
última quarta-feira, a cartilha “Ra-
cismo é Crime”. O lançamento ocorre 
após o dia Nacional de Zumbi e da 
Consciência Negra, celebrado no Bra-
sil no último domingo (20). Durante 
a cerimônia de lançamento, o minis-
tro da Justiça e Cidadania, Alexandre 
de Moraes, também assinou duas 
portarias relacionadas. O primeiro 
documento trata da convocação para 
elaboração de plano que institui a 
política nacional para os povos e 
comunidades tradicionais de matriz 
africana e de terreiro. 

prêmio de Inovação 
abre as inscrições

Empresas de todos os por-
tes já podem se inscrever para o 
Prêmio Nacional de Inovação Edição 
2016/2017. Prazo para a candida-
tura, feita exclusivamente pelo site 
do prêmio, vai até 15 de janeiro de 
2017. Os participantes podem sub-
meter projetos, produtos e proces-
sos inovadores e concorrer a R$ 900 
mil pré-aprovados no Edital Senai 
Sesi de Inovação e cursos de edu-
cação executiva. Vencedores serão 
conhecidos no Congresso Brasileiro 
de Inovação, em junho de 2017.

MpF-AM denuncia 
desvio de R$ 50 mi 

O Ministério Público Federal do 
Amazonas denunciou 16 pessoas acu-
sadas de envolvimento em um esquema 
de desvio de mais de R$ 50 milhões de 
recursos públicos da saúde do Estado. 
A atuação do grupo foi descoberta 
pela Operação Maus Caminhos, de-
flagrada no dia 20 de setembro pela 
Polícia Federal com a participação da 
Controladoria-Geral da União (CGU). 
A organização criminosa tinha con-
tratos firmados com o governo do 
Amazonas, em nome do Instituto No-
vos Caminhos, para a gestão de três 
unidades de saúde na capital e nos 
municípios de Tabatinga e Rio Preto 
da Eva. 

Agredido, rapaz ainda
é fã de Justin Bieber

Desde a última terça-feira,  
Justin Bieber voltou a ser o centro das 
atenções por mais uma polêmica: deu 
um soco num fã. O rapaz agredido é 
Kevin Ramírez, de 18 anos. Ele deu sua 
primeira entrevista sobre o caso na 
noite da última quarta-feira, 23, à rá-
dio Europa FM. O caso ocorreu antes de 
um show de Bieber em Barcelona. Ele 
deixou claro que não guarda mágoas 
de Bieber. Ele ainda explicou melhor o 
que aconteceu no momento do soco: 
“O carro de Justin não se afastou, não 
levantou a janela. Eu pensei que pode-
ria apertar as mãos dele. Pensei que 
poderíamos nos tocar. Mas foi ele, sim, 
que me tocou. E bem tocado”, disse.

Rodolfo Amorim
Especial para A União

Fábio Grellet
Agência Estado

Número se refere aos 
exercícios de 2012 a 2015, 
segundo a Receita Federal

Ao declarar o Imposto de 
Renda pessoa física de manei-
ra incoerente, o contribuin-
te pode ser levado à malha 
fina. Atualmente, um total de 
5.576 paraibanos estão reti-
dos na malha fiscal, número 
referente aos exercícios de 
2012 a 2015 - os números de 
2016 são contabilizados após 
o último lote do ano, no dia 
15 de dezembro. No ano ante-
rior, quase 15 mil paraibanos 
caíram na malha fiscal da Re-
ceita Federal. Dentre os prin-
cipais motivos estão a omis-
são de rendimentos, seguida 
pelas despesas com saúde e a 
pensão alimentícia. 

O contribuinte, que esti-
ver com a declaração presa na 
malha fina da Receita, pode fa-
zer a autorregularização atra-
vés do portal e - CAC (Centro 
de Atendimento Virtual), pelo 
site (www.receita.fazenda.
gov.br). Para descobrir o que 
levou a declaração para a ma-
lha, é preciso criar um código 
de acesso, com informações 
dos dados, como CPF e data de 
nascimento, com isso é pos-
sível consultar pendências. 
Após a conclusão da retifica-
ção, a declaração retificadora 
deve ser enviada para a Recei-
ta, e se ainda restar saldo para 
pagar, basta gerar o Documen-

to de Arrecadação de Receitas 
Federais (Darf) e quitar em 
banco. O contribuinte tem cin-
co anos para fazer a declara-
ção retificada ou pode esperar 
o processamento do sistema 
da Receita Federal.

A Receita Federal julga 
a malha fina como um termo 
usado para definir o processo 
de verificação de incoerên-
cias na declaração do Impos-
to de Renda de Pessoa Física 
e também de Pessoa Jurídica, 
respectivamente conhecidos 
como IRPF e IRPJ. Ela serve 
para selecionar os proces-
sos de declarações que estão 
incorretos, incompletos ou 
com alguma pendência. Por 
isso que o cidadão sempre é 
orientado a fazer a declara-
ção correta, e com todos os 
dados, sobre os seus rendi-
mentos do ano base, devida-
mente coerentes.

A declaração que é en-
viada pelo cidadão passa por 
diversas verificações. O ob-
jetivo, de acordo com a RF, é 
fazer o cruzamento das infor-
mações dos bancos e estabe-
lecimentos comerciais com as 
informações expressas pelo 
contribuinte. Quando o cida-
dão cai na malha fina, ele tem 
direito de fazer a retificação 
da sua declaração, que é, na 
verdade editá-la para alte-
rar as informações. Essa é a 
chance que a Receita Federal 
do Brasil dispõe para que o 
contribuinte corrija o pro-
cesso que foi feito de forma 
incorreta, para evitar proble-
mas mais sérios.

n Prestar informações de despesas 
médicas diferente daquelas que apa-
recem nos recibos em especial devido 
a função da DMED (Declaração de 
Serviços Médicos e de Saúde);
n Dar informações incorretas em 
relação aos dados do informe de rendi-
mento em especial valores e CNPJ;
n Deixar de prestar informações a 
respeito de rendimentos recebidos 
durante o ano analisado;
n Esquecer de informar os rendimen-
tos dos dependentes;
n Informar a existência de depen-
dentes sem que haja a relação de 

dependência;
n Empresas que alteram informações 
de rendimentos e não informam isso 
ao funcionário;
n Esquecer ou deixar de informar ren-
dimentos obtidos de aluguel recebidos 
durante o ano;
n Informar rendimentos que diferem 
daqueles que foram declarados pelos 
administradores ou imobiliárias.

sERVIÇO 
Receita Federal
Site: www.receita.fazenda.gov.br
Telefone: 146

Motivos que levam à malha fina

A Comissão de Defesa dos Con-
sumidores da Ordem dos Advogados 
do Brasil, Seccional Paraíba (OAB-PB), 
orienta os consumidores paraibanos 
sobre armadilhas na Black Friday (sex-
ta-feira negra, em tradução livre), 
promoção com tradição nos que ocor-
re nos Estados Unidos, na última sex-
ta-feira de novembro, com o objetivo 
é renovar os estoques para o Natal.

A Black Friday chegou ao Brasil 
em 2010. Contudo, muitos consu-
midores reclamam que aqui as pro-
moções não são verdadeiras: as lojas 
“maquiariam” os preços para simular 
descontos nos produtos. Por isso, é 
preciso ter muita atenção.

O primeiro cuidado que o consu-
midor deve ter é identificar se os pro-
dutos realmente estão mais baratos. 
Algumas lojas aproveitam essa data 
para anunciar como promocionais 
itens com preços semelhantes aos ve-
rificados antes do período ou elevem 

o preço do produto semanas ou dias 
antes da Black Friday para passar a im-
pressão de que houve desconto. Essa 
prática é  considerada publicidade en-
ganosa.

O consumidor deve ficar atento 
com o que estabelece o Código de 
Defesa do Consumidor (CDC), caso o 
produto apresente defeito, a loja ou 
fabricante deve reparar a falha em 
até 30 dias.

Ainda segundo o CDC, compras 
realizadas fora de lojas físicas - pela 
internet, catálogos ou telefone - po-
dem ser canceladas no prazo de sete 
dias a partir da entrega do produto, 
mesmo que ele não apresente qual-
quer defeito.

De acordo com o presidente Ro-
naldo Xavier e o vice-Presidente Lean-
dro Carvalho, a OAB-PB através da 
Comissão de Defesa do Consumidor 
ficará atenta e fiscalizará eventuais 
armadilhas da promoção.

OAB-PB orienta consumidores 
paraibanos sobre “armadilhas”

BLACK FRIdAY

FOtO: Reprodução/Intrenet

Primeiro cuidado que o consumidor deve adotar é ter certeza de que houve redução de preço

Órgão do Ministério do 
Trabalho e Emprego, vincula-
do à Secretaria de Estado do 
Desenvolvimento Humano 
(SEDH), o Sistema Nacional de 
Empregos da Paraíba (Sine-PB) 
tem reinserido milhares de 
trabalhadores, desde 1976, ao 
mercado. Apenas nos dez pri-
meiros meses deste ano, 1.110 
trabalhadores conseguiram 
voltar ao mercado.

Mas, não é apenas na in-
termediação da mão de obra 
que o Sine atua. O conjunto de 
ações do órgão para amparar o 
trabalhador enquanto estiver 
fora do mercado conta, ainda, 
com seguro-desemprego, qua-
lificação social e profissional e 
emissão da Carteira de Traba-
lho e Previdência Social. 

A articuladora empresa-
rial do Sine-PB, Rita Rocha, 
ressalta que, atualmente, o 
órgão dispõe de um cadastro 
amplo de profissionais com 
capacidade de atender aos 
diversos requisitos exigidos 
pelas empresas na hora da 
contratação. “Grande parte 
desses trabalhadores já tem 
experiência no mercado de 

trabalho, o que faz com que 
as empresas interessadas na 
contratação tenham opções de 
escolher aquele profissional 
que melhor se encaixa no seu 
perfil”, explicou.  Entre milha-
res de encaminhamentos, his-
tórias de quem teve a alegria 
de voltar ao mercado de traba-
lho não faltam.

 Desempregado há mais 
de um ano, o caixa Flavia-
no Fernandes da Silva, de 28 
anos, não escondeu a alegria 
pelo encaminhamento, mes-
mo sendo para um emprego 
temporário. 

“Tenho certeza de que 
agora chegou o momento. Vou 
dar o meu melhor e tenho fé 
em Deus de conquistar essa 
vaga”, disse. “As orientações 
dadas pelo Sine serão muito 
úteis”, prosseguiu.

A auxiliar de serviços ge-
rais Rozana Barbosa Nunes, 
de 37 anos, estava desem-
pregada havia seis meses. Na 
manhã da quarta-feira (22) 
recebeu, ao lado do filho, a 
grata surpresa de que volta-
ria ao mercado. “Durante todo 
esse tempo, compareci quase 

todos os dias ao Sine-PB. Re-
cebi a minha última parcela 
do seguro-desemprego. Com 
essa intermediação, tudo deu 
certo”, comemorou.  Rogério 
Alves dos Santos passou cinco 
anos como atendente de loja. 
Há uma semana foi demitido 
e não perdeu tempo em dar 
entrada no seguro-desempre-
go. Às terças, às quartas e às 
quintas-feiras as equipes do 
Sine-PB visitam pelo menos 
20 empresas para mostrar ao 
setor de Recursos Humanos o 
banco de cadastro do órgão.

 A articuladora empre-
sarial do Sine-PB, Rita Rocha, 
destaca que o trabalho é cri-
terioso.  De acordo com o re-
latório mensal de acompanha-
mento do Sine-PB, o mês de 
março foi o que mais registrou 
o maior número de inscrições 
(3.445), assim como maior nú-
mero de vagas (842).

Foram encaminhadas 
para o mercado de trabalho 
1.528 pessoas. “Para cada 
vaga, temos três trabalha-
dores. Por isso, o número de 
encaminhamentos é sempre 
maior”, esclareceu Rita Rocha. 

Sine-PB recoloca no mercado 
mais de mil trabalhadores 

NA pARAÍBA

A Justiça do Rio de Janeiro 
emitiu no último dia 17 uma 
decisão que impede a polícia 
de prender a advogada Marga-
rete Santos de Brito e seu ma-
rido, Marcos Lins Langenbach, 
por plantarem maconha em 
casa. Eles cultivam a erva para 
usar no tratamento de sua fi-
lha Sofia de 7 anos, portadora 
da Síndrome de Rett, doença 
rara que causa convulsões fre-
quentes, entre outras conse-
quências. Segundo o advogado 
autor do pedido à Justiça, foi a 
primeira decisão desse tipo 
emitida no Brasil.

“Sofia tem convulsões 
desde que completou 45 dias 
de vida. Tentamos todo tipo de 
tratamento, sem o resultado 
esperado”, conta Margarete, 
de 44 anos. Sofia, que vai com-
pletar 8 anos no próximo dia 3, 
chegou a ser submetida a uma 
cirurgia para implantação de 

um aparelho estimulador do 
nervo vago, mas as convul-
sões continuaram. “Em 2013, 
descobrimos uma menina 
americana que se tratava com 
extrato de maconha”, lembra 
Margarete. “Decidimos tentar 
esse tratamento e, em outubro 
daquele ano, importamos o 
produto. Era uma importação 
ilegal, claro, mas decidimos 
correr o risco, porque precisá-
vamos testar.”

Artesanal
O produto americano é 

industrializado, e logo o casal 
soube de um grupo carioca 
que usa a substância, extraí-
da artesanalmente da planta. 
Aliando os produtos importa-
do e artesanal, o tratamento 
finalmente deu resultados.

“O número de convul-
sões da Sofia diminuiu 60%, 
e o estado geral dela também 
melhorou”, comemora a mãe 
da criança. O casal tem outra 
filha, Bia, de 6 anos.

Casal obtém direito de 
cultivo em casa no RJ

MACONHA pARA FINs MEdICINAIs
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74.748 vagas formais foram fechadas em outubro

Emprego no País
Em outubro, 74.748 va-

gas formais foram fechadas 
no País, segundo dados do 
Cadastro Geral de Emprega-
dos e Desempregados (Ca-
ged) divulgados ontem pelo 
Ministério do Trabalho.

A perda de empregos fi-
cou abaixo da registrada em 
outubro de 2015, quando 
houve fechamento de 169.131 
vagas. No acumulado do ano, 
o Caged contabiliza 751.816 
postos a menos. Nos últimos 
12 meses, o País acumula 1,5 
milhão de postos de trabalho 
suprimidos. Os formais foram 
construção civil (-33.517 pos-
tos), serviços (-30.316 postos) 
e agricultura (-12.508 postos).

Apenas o setor do comér-
cio apresentou saldo positivo 
no mês passado, com criação 
de 12.946 postos de traba-
lho. A indústria da trans-
formação, que havia apre-
sentado saldo positivo em 
agosto e setembro, fechou 
5.562 vagas em outubro. As 
perdas mais significativas de 
vagas foram registradas em 

São Paulo (-21.995 postos) e 
no Rio de Janeiro (-20.563). 
As unidades da Federação 
que mais geraram empregos 
foram Alagoas (5.832), Rio 
Grande do Sul (2.386), Ser-
gipe (1.932 postos) e Santa 
Catarina (1.267 vagas).

Divulgado desde 1992, 
o Caged apura o estoque de 
vagas formais de emprego no 
País calculando a diferença 
entre contratações e demis-
sões. Os dados são levantados 
com base em declarações en-
viadas pelos empregadores 
ao Ministério do Trabalho.

Mariana Branco 
Da Agência Brasil

Juros do cheque 
batem recorde

A taxa de juros do cheque 
especial continuou em trajetória 
de alta em outubro. De acordo com 
dados do Banco Central (BC) divul-
gados ontem, a taxa do cheque es-
pecial subiu 4 pontos percentuais 
de setembro para outubro e chegou 
ao novo recorde de 328,9% ao ano. 
Essa é a maior taxa da série históri-
ca iniciada em julho de 1994. Neste 
ano, a taxa do cheque especial já 
subiu 41,9 pontos percentuais em 
relação a dezembro de 2015, quan-
do estava em 287% ao ano.

Voos: demanda tem 
quedas sucessivas

A demanda por voos domés-
ticos apresentou retração de 5,09% 
em outubro, ante o mesmo mês de 
2015, segundo dados da Associa-
ção Brasileira das Empresas Aéreas 
(Abear). Esse é o 15º mês seguido de 
queda nesse indicador. A oferta teve 
redução de 5,14% na mesma base de 
comparação. A taxa de ocupação ficou 
em 79,33% em outubro, 0,04 ponto 
porcentual acima do mesmo período 
do ano anterior. No mês, foram trans-
portados 7,3 milhões de passageiros 
pagos, uma queda de 6,88%, em re-
lação a outubro do ano passado. Esse 
é o menor volume de passageiros 
embarcados desde outubro de 2012.

Crédito não reflete 
recuperação, diz BC

O chefe-adjunto do Departa-
mento Econômico do Banco Central, Re-
nato Baldini, afirmou ontem que o cré-
dito no Brasil ainda não reflete “alguma 
recuperação” da economia. Segundo 
ele, o crédito segue em trajetória de 
retração em 12 meses e a greve dos 
bancários, encerrada apenas no início 
de outubro, impactou as concessões 
de algumas modalidades. “As modali-
dades mais afetadas pela greve foram 
o consignado e o crédito imobiliário”, 
disse Baldini. “São modalidades que 
requerem mais a presença das pessoas 
nas agências”, acrescentou.

Comércio mostra 
mais confiança

O Índice de Confiança do Em-
presário do Comércio (Icec) cresceu 
1,2% na passagem de outubro para 
novembro deste ano. Esta é a sé-
tima alta consecutiva do indicador 
(neste tipo de comparação), que 
mede a avaliação dos empresários 
do comércio sobre a economia, o 
comércio e seus negócios. Na com-
paração com novembro de 2015, a 
alta foi de 23,5%. De acordo com a 
Confederação Nacional do Comércio 
de Bens, Serviços e Turismo (CNC), 
o índice chegou a 98,9 pontos, em 
uma escala de zero a 200. 

ICI da indústria 
subiu 1,1 ponto

O Índice de Confiança da Indús-
tria (ICI) apurado na prévia de novem-
bro avançou 1,1 ponto na passagem 
de outubro para novembro, alcan-
çando 87,7 pontos, informou ontem 
a Fundação Getulio Vargas (FGV) O 
indicador tinha recuado 1,6 ponto no 
mês anterior. O resultado reforça a 
tendência de acomodação da confian-
ça iniciada. No resultado preliminar de 
novembro, o Índice de Expectativas 
(IE) subiu 1,1 ponto, para 89,5 pon-
tos. Já o Índice da Situação Atual (ISA) 
cresceu 1,1 ponto, para 86,0 pontos.

A deterioração do merca-
do de trabalho está impedindo 
que as expectativas mais oti-
mistas dos consumidores com 
o futuro se traduzam numa 
avaliação melhor do momento 
atual, segundo Viviane Seda 
Bittencourt, coordenadora da 
Sondagem do Consumidor, di-
vulgada ontem pela Fundação 
Getulio Vargas (FGV). 

A confiança do consumi-
dor caiu 3,3 pontos em no-
vembro ante outubro, na sé-
rie com ajuste sazonal. Houve 
diminuição da satisfação dos 
consumidores em relação à 
situação presente, mas o re-
sultado geral do indicador foi 
determinado, sobretudo, pela 
piora das expectativas. 

“É uma calibragem das 
expectativas. A confiança vi-
nha melhorando calcada na 
evolução das expectativas, 
mas esse avanço não se confir-
mou em melhora da avaliação 
atual. O mercado de trabalho 
tem sido realmente uma va-
riável-chave na confiança do 
consumidor, porque ele espe-
rava que houvesse reversão 
das contratações até o fim 
do ano, o que não aconteceu. 
As empresas não voltaram a 
contratar”, explicou Viviane. 
Na passagem de outubro 

para novembro, o Índice da 
Situação Atual (ISA) recuou 
1,1 ponto, para 67,9 pontos, 
o menor patamar desde ju-
lho. Já o Índice de Expectati-
vas (IE) caiu 4,9 pontos, para 
87,7 pontos, movimento que 
interrompe uma sequência 
de seis altas seguidas.

A satisfação do consu-
midor em relação à situação 
financeira da família recuou 
1,2 ponto na passagem de 
outubro para novembro, 
para 62,4 pontos. “Algumas 
famílias tiveram perda de 
renda, seja porque algum in-
tegrante perdeu o emprego, 
seja por causa do endivida-
mento, juros altos e inflação”, 
lembrou Viviane.

Mas o item que mais 
contribuiu para a queda na 
confiança do consumidor em 
novembro é o que mede o 
otimismo em relação à situa-
ção econômica geral nos pró-
ximos seis meses. O subindi-
cador acumulou um avanço 
de 32,2 pontos entre março 
e setembro, mas contabiliza 
uma perda de 5,4 pontos nos 
últimos dois meses, tendo 
recuado 4,1 pontos apenas 
em novembro, para 108,1 
pontos. Houve piora também 
na avaliação sobre a situação 
financeira futura da família 
(-3,6 pontos) e na intenção 
de compras (-6 pontos).

Mercado limita melhora
Daniela Amorim 
Da Agência Estado

A segunda parte do 13º 
salário dos aposentados e 
pensionistas do Instituto 
Nacional do Serviço Social 
(INSS) começou a ser de-
positada ontem, junto à fo-
lha dos benefícios do mês 
de novembro, segundo o 
Ministério da Previdência 
Social. Os primeiros a rece-

ber serão os segurados que 
ganham até um salário-mí-
nimo. Os que recebem aci-
ma do salário-mínimo terão 
seus benefícios creditados a 
partir do dia 1º de dezem-
bro. O calendário segue até 
o dia 7 de dezembro.

A primeira parcela do 
13º salário dos beneficiários 
do INSS foi creditada na fo-
lha de agosto. O valor gasto 
para o pagamento da primei-

ra parcela foi de R$ 18,2 bi-
lhões. A despesa com o paga-
mento da segunda parcela do 
abono anual é de R$ 18,4 bi-
lhões, segundo o ministério.

Desconto
A segunda parte do 13º 

salário vem acompanhada do 
desconto do Imposto de Ren-
da, para os benefícios que se 
encontram na faixa de valor 
em que o imposto incide. De 

acordo com a lei, tem direito 
ao 13º salário do INSS quem, 
durante o ano, recebeu be-
nefício previdenciário, como 
aposentadoria, pensão por 
morte, auxílio-doença, auxí-
lio-acidente, auxílio-reclu-
são ou salário-maternidade. 
No caso de auxílio-doença e 
salário-maternidade, o valor 
do abono anual será propor-
cional ao período recebido. 
Aqueles que recebem benefí-

cios assistenciais (Benefício 
de Prestação Continuada da 
Lei Orgânica da Assistência 
Social – BPC/LOAS e Renda 
Mensal Vitalícia – RMV) não 
têm direito ao abono anual.

Em caso de dúvidas so-
bre data e valor do pagamen-
to, o beneficiário pode ligar 
para a Central 135 ou con-
sultar o Extrato de pagamen-
to de benefícios no site www.
previdencia.gov.br.

2a parcela começa a ser depositada hoje
DéCImo TErCEIro Dos aPosEnTaDos

Camila Boehm 
Da Agência Brasil

A Caixa Econômica Federal anun-
ciou ontem medidas voltadas para 
estimular o setor de materiais de 
construção e da construção civil e, con-
sequentemente, expandir a geração de 
empregos. Depois de ter lançado o Car-
tão Reforma - uma linha de financia-
mento de até R$ 5 mil para a reforma 
de casas - o governo informou que está 
ampliando o leque de equipamentos 
que podem ser adquiridos por meio do 
cartão Construcard, uma outra linha de 
crédito também destinada à compra 
de materiais de construção.

O Construcard foi criado em 1998 
e, desde agosto, conta com uma linha 
de crédito de R$ 7 bilhões não só para 
a construção, mas também para reforma 
e ampliação de imóveis residenciais. Di-
ferentemente do Cartão Reforma, para 
acessar esse crédito o beneficiário não 
depende de autorização de autoridades 
municipais ou do Ministério das Cidades. 
Basta ao interessado ir a uma agência da 
Caixa. A expectativa é de que ele venha 
a beneficiar 2 milhões de pessoas.

Segundo o presidente Michel Te-
mer, que presidiu o lançamento das 
medidas, entre os objetivos do cartão 
está o de praticar uma política social 
eficiente. “Temos ciência e consciência 
de que a construção civil é o setor que 
mais rapidamente pode gerar empre-
gos. Por isso, temos praticado atos de 
incremento à construção civil, àque-

les que produzem materiais, aos em-
preendedores dessa área, e que gere 
mais emprego”, disse ele durante a 
cerimônia em Brasília.

Por meio do Construcard, as 
pessoas terão seis meses para fazer 
compras de materiais de construção, 
armários não removíveis, piscinas, ele-
vadores, caixas de água, aquecedores 
solares e equipamentos de geração de 
energia solar e eólica. As compras só 
podem ser feitas em lojas autorizadas 
pela Caixa Econômica Federal.

A novidade anunciada hoje é sig-
nifica a possibilidade de aquisição de 
aparelhos de eficiência hídrica e ener-
gética, caso de equipamentos para sis-
tema de reutilização de água e fossas 
ecológicas, e equipamentos para se-
gurança residencial.

De acordo com a Caixa, o processo 
de aquisição do cartão ficou mais ágil. 
“Incluímos agora a possibilidade de 
adquirir equipamentos para o siste-
ma de abastecimento, reúso e uso efi-
ciente da água e também de sistemas 
de segurança, como cercas elétricas, 
monitores de vigilância de ambientes 
e sirenes”, detalhou o presidente da 
Caixa, Gilberto Occhi.

Também foi anunciado um convê-
nio entre a Caixa e a Associação Na-
cional de Lojistas de Material de Cons-
trução (Anamaco). De acordo com o 
presidente da entidade, Cláudio Go-
mes, por meio dessa parceria será pos-
sível ampliar de 60 mil para 80 mil a 
rede de lojas parceiras.

Caixa amplia equipamentos 
que podem ser adquiridos

CarTÃo ConsTrUCarD

FoTo: Reprodução/Internet

Reforma e ampliação de imóveis residenciais contam com crédito de R$ 5 bilhões da Caixa

Pedro Peduzzi 
Da Agência Brasil

Nos últimos 12 
meses, o Brasil 
acumula 1,5 
milhão de postos 
de trabalho 
suprimidos, diz 
o Ministério do 
Trabalho
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Vice-governadora Lígia Feliciano e o deputado federal Damião Feliciano nas comemorações do Dia da 
Consciência Negra em Brasília

Fernanda Cavalcante e Jerônimo Braga são os noivos deste domingo no Porto Pinheiro Recepções

FOTO: Divulgação

Dois Pontos

Empresários Ricardo Rolim, 
Lola Cruz, Maria Alice Cris-
pim Holanda, Rosa Guedes 
Rabello, Rosilene de Araújo 
Gomes, jornalista Liana 
Costa, agente de viagens 
Suzana Gonçalves, Sra. Car-
men Leda Nóbrega, assis-
tente social Adriana Araújo, 
médico Clóvis Beltrão, 
deputado Arthur Filho.

Parabéns

Pet Week
O SEBRAE pro-

move de hoje a do-
mingo a Pet Week 
2016 com palestras, 
exposição de animais, 
desfiles de cães e 
estandes com produ-
tos e serviços de um 
setor que cresce em 
seu faturamento a 
cada ano.

Há na Paraíba 
cerca de 1, 1 mil pe-
quenos negócios no 
segmento pet e o 
evento será realizado 
no estacionamento 
do Shopping Sul, no 
bairro dos Bancários, 
das 15h às 21h.

Dia da Consciência Negra
A VICE-governadora Lígia Feliciano participou em 

Brasília das comemorações do Dia da Consciência Negra, 
celebrado anualmente no dia 20 de novembro, cuja pro-
gramação foi iniciada na última terça-feira e vai até o dia 
30 deste mês com várias ações voltadas para a valorização 
e divulgação da cultura negra.

O evento foi realizado no Espaço Mário Covas, na 
Câmara dos Deputados onde constava um painel de fotos 
em homenagem aos parlamentares negros daquela casa 
legislativa, numa iniciativa do deputado paraibano Damião 
Feliciano. Houve, ainda apresentação musical com o grupo 
Tambor de Crioulo Lua Nova e uma oficina de turbantes, 
onde as pessoas aprenderam a usar o adereço.

Lola Cruz, que hoje aniversaria e Nancy Trombetta

20

   A atriz Cláudia Abreu foi tida 
como a celebridade mais comentada 
na Mídia, segundo o PR Newswire, 
empresa de serviços de monitora-
mento de notícias.
  Em segundo lugar ficou Bruna 
Marquezine e o terceiro lugar ficou 
para Xuxa, enquanto que o quarto 
e o quinto foram, respectivamente 
para Mariana Ximenes e Cláudia Raia.

   A marca de calçados Jorge Bischoff, que já tem duas unidades em João Pessoa,  
abriu loja no Partage Shopping, em Campina Grande. À frente das três lojas da franquia 
estão as empresárias Marcella e Manuelly Toscano.

Movimento

O COLUNISTA 
Fábio Bernardo con-
vidando para o lança-
mento de um jornal 
impresso no próximo 
dia 29 no bacana 
Holanda´s Prime, em 
Tambaú. 

Será a partir das 
18h, com um talk show 
com o jornalista Bruno 
Astuto, dirigido a con-
vidados especiais.

    Estreiou ontem no Cinespaço Mag Shopping o filme “A Chegada”, baseado no 
conto “Story of Your Life”, do escritor de ficção científica Ted Chiang. 

Estilista alagoana Marta Medeiros e o colunista Fábio Bernardo que vai movimentar a sociedade 
paraibana no próximo dia 29 no Holanda´s Prime

“Liberdade significa 
responsabilidade. É por 
isso que tanta gente tem 
medo dela”

“Nada reaproxima 
tanto o ser humano como 
o fato de sentirem 
medo juntos”

GEORGE BERNARD SHAW MARGUERITE YOURCENAR

FOTOS: Arquivo

Carmen Leda Nóbrega é a aniversariante de hoje

FOTO: Goretti Zenaide

Retro Dance

O RESTAURANTE 
Panorâmico do Clube 
Cabo Branco será palco 
hoje de show do roqueiro 
Kid Vinil, dentro do Pro-
jeto Retro Dance, com 
músicas dos anos 80. O 
evento terá, ainda, disco-
tecagens dos DJs Spa-
ghetti, Alemão e Ramon 
J. Lima.

   Os conselheiros do TCE/PB, Fábio Nogueira, Oscar Mamende Santiago Melo e 
Arthur Cunha Lima participaram esta semana do V Encontro Nacional de Tribunais de 
Contas, realizado em Cuiabá-MT.

   Pela terceira vez consecutiva, o Município de Cabedeo recebeu o reconhecimento 
do Unicef pelo trabalho que vem realizando em prol das crianças e adolescentes. A 
entrega oficial será no próximo dia 1 de dezembro no Espaço Cultural José Lins do Rego.

Casamento
CASAM-SE neste domingo, 27, a advogada Fernan-

da Cavalcante e o cirurgião dentista Jerônimo Braga, 
com cerimônia e recepção no Porto Pinheiro, no bairro 
do Bessa.

A noiva é filha de Roberto Senna Fraga e Elencilda 
Cavalcante França e o noivo, filho de José Jerônimo Leite 
e Geralda Braga Leite.

Artesanato

A SECRETARIA 
de Estado de Turismo 
e Desenvolvimento 
Econômico, através 
do PAP, convocan-
do os artesãos que 
tenham interesse em 
expor seus produtos 
no 25o Salão de Ar-
tesanato da Paraíba 
para que realizem suas 
inscrições até hoje, 
quando termina o 
prazo. O evento será 
realizado em pleno 
verão de João Pessoa, 
no período que vai de 
10 a 19 de janeiro, onde 
há um maior fluxo de 
turistas.

    O poeta e jornalista Linaldo Guedes foi aprovado na qualificação do mestrado em 
Ciências das Religiões da UFPB, com a pesquisa “O Nirvana do Eu: os Diálogos entre a poesia 
de Augusto dos Anjos e a Doutrina Budista”. 

   O Grupo Alliance lança o condomínio horizontal “Sunville Residence”, primeiro 
empreendimento com a sua nova marca, a Unne.
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EXEMPLO DE GESTÃO

Chapecoense encanta o Brasil
Finalista da Sul-Americana 
paga até 14o salário aos 
funcionários este ano

Página 24

Bota aprova tabela da 
Copa Nordeste e já
esperava antecipação

A Chapecoense conse-
guiu na noite dessa quarta-
feira, em uma Arena Condá 
abarrotada, entrar para a 
história, segurar os argen-
tinos do San Lorenzo e ga-
rantir sua classificação iné-
dita para a grande decisão 
da Copa Sul-Americana de 
2016.

Nada mal para uma 
equipe que praticamente 
"renasceu" em 2009, quan-
do subiu da Série D para a 
C, chegou à B em 2013 e, um 
ano depois, retornou à elite 
para não mais sair.

O melhor de tudo vem 
a seguir: mesmo sendo um 
clube de cidade pequena e de 
história curta, a Chapecoen-
se virou exemplo de gestão 
e, apesar das baixas receitas, 
ela pode comemorar o feito 
de quase não ter dívidas a 
pagar.

Segundo estudo reali-
zado pelo especialista em 
marketing e gestão espor-
tiva Amir Somoggi, ela foi a 
agremiação que menos devia 
entre todas as 20 maiores 
no ano de 2015: só R$ 2,2 
milhões, número muito me-
nor que o próximo na lista, o 
também catarinense Joinvil-
le (R$ 15,8 milhões).

Mais que isso: a Chape-
coense segue se mantendo 
na Primeira Divisão e ter-
minando dignamente os 
últimos Brasileirões sendo 
um dos times que menos 
recebem em direitos de te-
levisão (R$ 25 milhões, o 
terceiro pior) e patrocínio e 
publicidade (R$ 7 milhões, o 
quarto pior), além de gastar 
menos com Departamento 
de Futebol (R$ 41,1 milhões, 
o quarto mais barato) e com 
transferências (R$ 4 milhões, 
o segundo menor).

Atualmente, por exem-
plo, o "Verdão do Oeste" é o 
nono colocado do certame 
nacional, com 52 pontos ga-
nhos, só três abaixo do Bo-
tafogo, que seria o primeiro 
time a se classificar para a 
Libertadores da América 
via G-6.

Todo seu primor na 
gestão não só dá resultados 
dentro de campo, mas tam-
bém gera satisfação fora 
dele. Em março deste ano, 
a diretoria da Chapecoense 
reuniu seus funcionários 
em um café da manhã e 
surpreendeu ao anunciar a 
todos que receberiam o 14º 

salário. Tudo como premia-
ção por manter o time na 
elite desde 2014.

"Foi um reconhecimen-
to ao trabalho de todos eles. 
Uma forma de mostrar a 
importância de cada um em 
nosso dia a dia. Do roupeiro 
ao presidente. 

Mais do que mereci-
do. Essa foi uma decisão de 
toda a diretoria. E deixamos 
claro que iremos repetir 
em caso de manutenção na 
Primeira Divisão por mais 
um ano", afirmou à época o 
mandatário Sandro Pallao-
ro, em entrevista ao ESPN.
com.br.

O "time do Brasil"
Foi só árbitro soar o api-

to final - após uma defesa 
milagrosa do goleiro Danilo, 
no último segundo, diga-se 
- para não só a Condá explo-
dir, como também as redes 
sociais.

O mais curioso, porém, 
é o fato de não apenas torce-
dores da Chapecoense come-
morarem o feito inédito de 
um catarinense na decisão 
de um torneio internacional, 
mas também a de diversos 
outros clubes do futebol bra-
sileiro.

Fãs de Palmeiras, Fla-
mengo, Santos, Atlético-MG, 

outros gigantes, e até de "ri-
vais", como Avaí e Figueiren-
se, imediatamente demons-
traram seu carinho e apoio 
pela equipe que atualmente 
encanta o País.

"Um time de futebol que 
paga os salários em dia e 
joga como time grande, me-
rece respeito! Chapecoense 
jamais foi rebaixada para a 
Série B! Fará dupla com o 
meu Avaí na Série A 2017! 
Chapecoense, a Sul-America-
na é sua!", escreveu o torce-
dor Carlls Fidelis, na parte de 
comentários do ESPN.com.
br. Este foi só um dos vários 
exemplos.

Outro fato curioso tam-
bém chamou atenção na tor-
cida pela Chapecoense. Logo 
quando foi noticiado que a 
equipe não poderia jogar a 
final da Sul-Americana con-
tra Atlético Nacional-COL ou 
Cerro Porteño-PAR na Arena 
Condá por conta de sua capa-
cidade, houve diversas mani-
festações de fãs das outras 
equipes "chamando" o clube 
para os estádios de seus lo-
cais de nascimento, como Al-
lianz Parque, em São Paulo, 
Maracanã, no Rio de Janeiro, 
Arena da Amazônia, em Ma-
naus, e até mesmo Beira-Rio, 
em Porto Alegre.

A equipe de Santa Catarina eliminou o San Lorenzo da Argentina e vai decidir a Copa Sul-Americana. Em caso de conquista terá vaga na Libertadores do próximo ano

O Grêmio deu um grande 
passo para conquistar o título 
da Copa do Brasil ao ganhar 
do Atlético-MG por 3 a 1 na 
primeira final. Satisfeito com 
o triunfo alcançado em ple-
no Mineirão na noite dessa 
quarta-feira, o técnico Renato 
Gaúcho prega respeito ao ad-
versário na decisão e pretende 
poupar os titulares no Brasilei-
ro.

"Nada está definido. Tam-
bém tivemos essa vantagem 
contra o Cruzeiro (na semifi-
nal) e tomamos um sufoco na 
Arena. O Atlético-MG é uma 
grande equipe, com jogadores 
experientes e que podem de-
cidir uma partida. Então, todo 
o cuidado é pouco", afirmou 
Renato Gaúcho.

A decisão da Copa do Bra-
sil está marcada para as 21h45 
(de Brasília) da próxima quar-
ta-feira, na Arena do Grêmio. 
O time comandado pelo téc-
nico Renato Gaúcho garante 
o título do torneio nacional 
mesmo com uma derrota por 
1 a 0 dentro de casa.

"Vamos esquecer a van-
tagem e começar zero a zero. 

Depois, no final do jogo, se 
precisar, jogamos com o re-
gulamento. Em casa, temos a 
força da torcida, com 60 mil 
pessoas apoiando. Mas todo 
o mundo aqui está com os pés 
no chão. Não ganhamos nada 
e temos o maior respeito pelo 
Atlético-MG", reforçou.

No Campeonato Brasi-
leiro, com 53 pontos ganhos, 
o Grêmio ocupa a oitava co-
locação e enfrenta o Santa 
Cruz às 19h30 (de Brasília) de 
domingo, em Recife, pela 37ª 
rodada. Pensando no título da 
Copa do Brasil, Renato Gaú-
cho planeja mandar apenas os 
reservas para Pernambuco - o 
próprio técnico permanecerá 
em Porto Alegre.

"De maneira alguma esta-
mos menosprezando o Santa 
Cruz. Pelo contrário, temos o 
maior respeito. Mas estamos 
em uma final de Copa do Bra-
sil e não decidimos isso ago-
ra no vestiário. Então, vamos 
seguir nossa programação. O 
time que jogou hoje e talvez 
mais ou dois jogadores vão fi-
car comigo treinando em Por-
to Alegre", explicou.

Renato diz que a decisão ainda está aberta
GRÊMIO

Após se reunir com 
a diretoria do clube 
ontem à tarde, o técni-
co Marcelo Oliveira, de 
61 anos, foi demitido 
do cargo. A saída vem 
logo depois do Atléti-
co-MG ter sido domi-
nado pelo Grêmio no 
Mineirão na partida de 
ida da final da Copa do 
Brasil, vencida por 3 a 
1 pelos gaúchos.

Dessa forma, Mar-
celo Oliveira nem co-
mandará o time no 
confronto de volta, na 
próxima quarta-feira, 
na Arena do Grêmio. 
Marcelo Oliveira che-
gou ao Atlético-MG em 
maio deste ano, conse-
guindo 18 vitórias, 12 
empates e 9 derrotas, 
com um aproveita-
mento de 56,4%. Ele 
veio ao Galo para subs-
tituir Diego Aguirre.

Bicampeão bra-
sileiro pelo Cruzeiro 
(2013,2014), Oliveira 
foi criticado no Atléti-
co-MG por não conse-
guir extrair mais de um 
dos elencos mais caros 
do Brasil. O Galo é o 4º 
colocado no Brasileiro 
com 62 pontos.

Oliveira caminha-
va para seu quarto 
vice-campeonato da 
Copa do Brasil em cin-
co anos. 

Ele perdeu as fi-
nais de 2011 e 2012 
pelo Coritiba e ganhou 
no ano passado com o 
Palmeiras. 

No próximo do-
mingo, o Atlético, que 
ainda busca o G3 no 
Campeonato Brasilei-
ro, vai enfrentar o São 
Paulo, no Estádio da 
Independência, a par-
tir das 17h.

Marcelo Oliveira não é 
mais técnico do Galo

DEMITIDO

Renato Gaúcho comanda o time gremista
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Ministério Público e PF investigam 
irregularidades em Confederação
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Atual presidente está 
no comando do handebol 
nacional há 27 anos

A divulgação de investi-
gações no Ministério Público 
Federal e Polícia Federal, que 
apontam indícios de fraudes 
em licitações envolvendo a 
Confederação Brasileira de 
Handebol (CBHb), fez com 
que o mundo do esporte se 
movimentasse.

Algumas federações, 
atletas, ex-atletas, dirigentes 
e árbitros já estavam se mo-
bilizando para formar uma 
chapa de oposição para a 
próxima eleição da entidade, 
por acharem necessária uma 
renovação na atual gestão 
que está há 27 anos na dire-
ção da CBHb. O movimento 
aumentou ainda mais após 
as denúncias publicadas pelo 
ESPN.com.br.

“Já havia um movimento 
no sentido de se formar uma 
chapa para disputar a próxi-
ma eleição da CBHb, anterior 
mesmo ao presidente Ma-
noel se lançar, novamente, 
como candidato, substituin-
do outro nome indicado por 
ele, e, é óbvio, que após a 
divulgação das investigações 
por parte da ESPN, todo o 
handebol nacional se movi-
mentou, o que reforçou essa 
intenção de apresentar uma 
chapa como alternativa na 
próxima eleição”, disse Cláu-
dio Dias, presidente da Fede-
ração Mineira de Handebol 
(FMH).

“Algumas federações es-
tão conversando a respeito 
da sucessão da CBHb, e, par-
ticipam do processo desde 
o início, outras que foram 
aderindo a proposta, e, algu-
mas ainda estão indecisas, 

mas estão receptivas a ouvi-
rem novas propostas, e, até 
mesmo, participarem da for-
mulação de um documento 
conjunto. Para melhor es-
truturar este movimento de 
oposição, estamos agendan-
do uma reunião mais ampla, 
com todos os presidentes 
de Federações que desejem 
participar, além de atletas, 
ex-atletas, dirigentes e ár-
bitros, para formularmos 

propostas e montarmos 
uma chapa, mas repito, esse 
movimento é anterior as 
denúncias divulgadas pela 
ESPN, e, se fortaleceu devi-
do às mesmas”, continuou o 
dirigente.

“Antes de tudo, gostaria 
de deixar claro que não te-
nho nada de pessoal contra 
o presidente Manoel Luiz, e, 
acredito que ele tenha justi-
ficativas para as denúncias 

apresentadas. Aproveito 
para informar, que na épo-
ca do Mundial Feminino, eu 
não era presidente da FMH, 
e, portanto, não participei 
de nenhuma decisão refe-
rente ao mesmo, não po-
dendo opinar sobre as deci-
sões tomadas”, acrescentou 
o dirigente mineiro.

As próximas eleições 
da Confederação Brasilei-
ra estão marcadas para fe-

vereiro de 2017. A CBHb 
precisa anunciar a data no 
máximo 60 e no mínimo 30 
dias antes.

As chapas concorrentes 
deverão se inscrever até 15 
dias antes da eleição. O pro-
cesso eleitoral ocorre prova-
velmente, em Aracaju, Sergi-
pe, sede da entidade.

A CBHb foi alvo de inves-
tigações por conta do Cam-
peonato Mundial Feminino 

realizado em São Paulo em 
2011, quando o presidente 
Manoel Luiz Oliveira assinou 
à distância 14 atas que de-
cretaram 14 propostas ven-
cedoras em licitações que 
utilizaram R$ 6 milhões em 
recursos públicos. A CGU diz 
- e a CBHb confirma - que o 
cartola estava na capital pau-
lista na data mencionada. No 
entanto, os encontros foram 
em Aracaju.
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Atletas e dirigentes 
se mobilizam para 

tomar o poder atual da 
Confederação

Depois de ficar fora da 
Paralimpíada do Rio de Janei-
ro, a Rússia precisa cumprir 
uma série de condições de-
terminadas pelo Comitê Pa-
ralímpico Internacional (IPC) 
para retornar às competições 
internacionais em tempo de 
classificar atletas para os Jogos 
de Inverno de Pyeongchang, 
em fevereiro de 2018. No en-
tanto, os russos discordam das 
condições, especialmente das 
taxas para bancar o aumento 
dos números de testes anti-
dopagem, totalizando 575 mil 
euros. O ministro de esportes 
do País, Vitaly Mutko, chegou 
a chamar o valor de extorsão. 
“As questões financeiras estão 
exageradas, e eu até as chamo 
de extorsão”disse Mutko, em 
entrevista à agência de notícias 
russa “Tass”.

O IPC publicou nesta se-

mana a lista de condições para 
o fim da suspensão dos russos, 
que começou no dia 7 de agos-
to. O esporte paralímpico russo 
foi apontado como o quarto 
com maior número de casos 
adversos no relatório McLaren, 
resultado de uma investigação 
de uma comissão independen-
te da Agência Mundial Antido-
ping (Wada). Apenas o atletis-
mo, o levantamento de peso e 
os esportes não olímpicos do 
País tiveram números maiores 
do que os paralímpicos.

Mutko também contes-
tou o pedido do IPC para o 
Comitê Paralímpico da Rússia 
cortar relações com o governo 
do País. “Os membros do IPC 
acham que não há nada acima 
deles além de suas consciên-
cias. Significa que o Estado não 
deve estar entre os administra-
dores? ” disse o ministro.

Rússia vê extorsão para 
retornar as competições

IMPOSIÇÕES

Futuro do piloto ainda segue indefinido
Depois de um ano dos 

mais difíceis que um piloto 
pode enfrentar, Felipe Nasr 
chegou a Abu Dhabi tendo 
que responder perguntas bem 
mais doces ontem que em 
toda a temperatura de 2016. 
Os pontos marcados no caóti-
co GP do Brasil foram os úni-
cos dele e da Sauber até aqui, 
colocando o time suíço no top-
10 do Mundial de Construto-
res e, assim, na lista de equi-
pes premiadas da FIA. O piloto 
ainda não definiu o seu futuro.

 Logo de cara, teve de ex-
plicar passo a passo o que foi 
o GP brasileiro. E, claro, Nasr 
exaltou o fato de ter con-
seguido em casa o que em 
dado momento parecia qua-
se impossível. Felipe garan-
tiu: sabia que teria a chance 
de pontuar. E quem espera 
sempre alcança, diz o velho 
ditado. Agora, anda defendi-
do até por Bernie Ecclestone.

 "Eu não posso imaginar 
uma forma melhor de fazer 
isso que na minha corrida 
de casa. Esses dois pontos 
pareceram mesmo uma vi-
tória para nós, para todo o 
time. Estávamos passando 
por um ano impossível e pa-
recia uma forma impossível 
de atingir os pontos. Mas 
aproveitamos as condições 
complicadas que se apresen-
taram no Brasil. Eu sabia que 
haveria uma oportunidade, 
sabe?", afirmou.

FELIPE NASR NA F-1

 "Foi uma corrida difícil 
para todo mundo, uma pro-
va traiçoeira. Mas quando eu 
passei pela linha de chegada 
e tive a certeza de que aque-
les dois pontos eram nossos 
foi um sentimento incrível, 
porque sei o quanto nos co-
locamos em posição de supe-
rar essa situação. Ainda tem 
uma corrida e temos que fo-
car em manter esse resulta-
do", disse.

 Em seguida, Nasr foi 
questionado sobre se os dois 
pontos o ajudam na disputa 

pela segunda vaga da Sauber, 
visto que a primeira fica com 
Marcus Ericsson. Certeza, 
não há, mas ele espera que 
seja dessa forma. 

 "Eu espero que ajude, 
com certeza. Tudo que um 
piloto pode fazer é contribuir 
para as equipes com pontos. 
Vamos colocar assim: nós 
sabemos o quanto esses pon-
tos significam em termos de 
campeonato e os recursos 
que o time pode ter. Então 
isso é o que de melhor eu po-
deria dar a eles".

 Fim de patrocínio
O Banco do Brasil vai sair 

de cena na F1 e na Sauber ao 
fim da temporada 2016. A 
instituição financeira esta-
tal, que segue a linha adota-
da pelo Governo Federal de 
cortar custos, anunciou que 
vai deixar de patrocinar a es-
cuderia suíça ao fim do ano, 
deixando o futuro de Felipe 
Nasr na F1 diretamente nas 
mãos de Bernie Ecclestone, 
seu principal apoiador na 
luta para encontrar um lugar 
no grid da temporada 2017. 

Esta semana será decisiva para o futuro do brasileiro Felipe Nasr na Fórmula-1 , hoje piloto da Sauber

Vitaly Mutko 
vê exagero 
nas questões 
financeiras



Brasil assume a segunda posição
ranking da fifa
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Seleção supera alemães 
e fica apenas atrás dos 
argentinos por 90 pontos

Em boa fase desde que 
Tite assumiu o comando, a 
Seleção Brasileira assumiu 
a segunda colocação do ran-
king da Fifa em atualização 
anunciada ontem. Com 1544 
pontos, o Brasil ultrapassou 
a Alemanha e se aproximou 
da Argentina, que continua 
na liderança com 1634. A di-
ferença, agora de 90 pontos, 
era de 221 na lista de outu-
bro.

A ascensão brasileira no 
ranking está ligada ao ótimo 
desempenho nas últimas 
rodadas das Eliminatórias. 
Desde a estreia de Tite, em 
setembro contra o Equador, 
o Brasil conseguiu seis vitó-
rias em sequência, assumin-
do a liderança da classifica-
tória sul-americana para a 
Copa do Mundo de 2018.

O curioso é que a Ar-
gentina, apesar de liderar o 
ranking, vive um momento 
de crise. A seleção venceu 
apenas duas das últimas 
seis partidas nas Eliminató-
rias e está em um incômodo 
quinto lugar, o que forçaria 
o País a disputar a repesca-
gem para ir ao Mundial.

Vale destaque ainda a 
ascensão do Chile, que ga-
nhou posições de Bélgica e 
Colômbia e agora é quarto 
no ranking. As demais posi-
ções do top 10 não sofreram 
alterações.

Fora das dez primeiras 
posições, a República da Ir-
landa ganhou dez postos e 
e está entre as 25 melhores 
seleções após conquistar 
três vitórias seguidas nas 
Eliminatórias Europeias 
para a Copa do Mundo da 
Rússia em 2018.

A Fifa levou em conta 
um total de 134 encontros 
para elaborar a classificação 
e, segundo seus dados, Israel 
é a equipe que mais pontos 
ganhou (145), a Armênia a 
que mais postos subiu (38) 
e o Chade a que perdeu mais 
pontos (-155) e mais posi-
ções (-49). Laos é a seleção 
que disputou mais partidas, 
com um total de sete.

A última classificação 
do ano será divulgada em 22 
de dezembro e consagrará 
a seleção do ano (distinção 
dada à seleção que terminar 
o ano no primeiro posto) e a 
seleção de melhor trajetória 
(menção de honra que pre-
mia o time que mais pontos 
somou nos últimos 12 me-
ses).

As 10
melhores

1 - argentina 1634

2 - Brasil 1544

3 - alemanha 1433

4 - Chile 1404

5 - Bélgica 1368

6 - Colômbia 1345 

7 - frança 1305

8 - Portugal 1229

9 - Uruguai 1187

10 - Espanha 1166

A Seleção Brasileira Femi-
nina Sub-20 se despediu ontem 
do Campeonato Mundial da 
categoria, ao perder para o Ja-
pão por 3 a 1, em duelo válido 
pelas quartas de final, em dia 
também de vitória da Coreia do 
Norte sobre a Espanha por 3 a 
2, na prorrogação.

Miyabi Moriya, nos instan-
tes finais do primeiro tempo, e 
Shiho Matsubara, que balançou 
as redes duas vezes na etapa 
complementar, foram as algo-
zes das comandadas por Doriva 
Bueno. A meia Gabi Nunes des-
contou nos acréscimos.

A Seleção Brasileira havia 
avançado às quartas de final 
após terminar na segunda colo-
cação do Grupo B, ficando atrás 
das norte-coreana. A campanha 
geral na competição teve uma 
vitória, um empate, duas der-
rotas, com seis gols marcados e 
dez sofridos.

Até o momento, Gabi Nu-
nes é a artilheira do Mundial, 
tendo balançado as redes cinco 
vezes.

O Jogo
O Brasil começou a par-

tida confiante, valorizando a 
posse de bola e apertando a 
marcação. Com apenas cinco 
minutos de jogo, Geyse já ha-
via arriscado dois chutes a gol. 
Após o bom início brasileiro, o 
Japão tentou pressionar, mas, 
bem postada em campo, a Sele-
ção Brasileira segurou o ímpeto 
adversário e o equilíbrio tomou 
conta da partida. Quando acio-
nada, Carla apareceu bem. Aos 
44 minutos, a camisa 1 do Brasil 
caiu com segurança e defendeu 
o chute rasteiro de Sugita. Nos 
acréscimos, porém, a goleira 
nada pôde fazer para impedir 
o gol de Moriya e o Japão foi 
para o intervalo em vantagem: 
1 a 0.

Com o placar adverso, a 
seleção voltou para etapa final 
com uma postura mais ofensiva, 
buscando o gol do empate, mas 
foram as japonesas que mar-
caram com Matsubara, aos seis 
minutos. Aos 22, Matsubara fez 
mais um e ampliou o marcador, 
3 a 0. Aos 45, Gabi Nunes des-
contou para o Brasil. A camisa 
8 cobrou pênalti com categoria, 
deslocou a goleira e deu núme-
ros finais ao jogo: 3 a 1.

Japonesas eliminam brasileiras no Mundial feminino
DESPEDIDA

Clube pode ter prejuízo de R$ 26,5 mi se não subir
O fracasso na missão 

de retornar à Série A não 
fará apenas uma mancha 
incorrigível na centená-
ria história do Vasco como 
também significará um 
impacto financeiro direto 
nos já combalidos cofres 
cruzmaltinos. No soma-
tório imediato de receitas 
perdidas, o clube deixará 
escapar pelas mãos R$ 26,5 
milhões.

Somente R$ 25 milhões 
serão referentes à redução 
na cota de patrocínio da TV, 
já que o acordo prevê um 
corte de 25% caso a equipe 
não obtenha o acesso. Como 

recebeu R$ 100 milhões em 
2016, o Vasco teria direito a 
R$ 75 milhões na próxima 
temporada.

Os outros R$ 1,5 mi-
lhão se referem à premia-
ção da Caixa Econômica 
Federal pela classificação 
à Série A. Quando renovou 
com a estatal, o Cruzmalti-
no firmou um patrocínio de 
R$ 7,5 milhões por um ano 
com tal acréscimo caso o 
time alcançasse o objetivo.

Os outros reflexos po-
derão surgir ao longo da 
temporada, como no caso 
do sócio-torcedor. O retor-
no à Série A é visto pela di-

retoria como uma forma de 
impulsionar o projeto, que 
atualmente conta com uma 
adesão de pouco mais de 11 
mil pessoas e está abaixo 
do esperado.

O “Gigante” foi lança-
do este ano e é uma grande 
aposta do Vasco para gerar 
uma nova fonte de receita, 
já que o clube vem tendo 
dificuldades para angariar 
patrocinadores.

Vale lembrar que, mes-
mo com as dificuldades, o 
Cruzmaltino tem consegui-
do pagar seus impostos e 
os salários de jogadores e 
funcionários em dia.

VASCO DA GAMA

Eurico Miranda 
vive situação 
dramática com 
o Vasco na 
Série B

O Brasil segue firme em direção ao primeiro lugar do ranking da Fifa que hoje é ocupado pelos argentinos. As duas seleções só voltam a jogar pelas Eliminatórias em março

A Seleção Brasileira esbarrou no melhor futebol das japonesas no Mundial
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Antecipação do início não 
chega a surpreender a 
diretoria do Botafogo

Belo aprova a ordem dos jogos
COPA DO NORDESTE

Os dirigentes do Bota-
fogo  gostaram da tabela da 
Copa Nordeste 2017, divul-
gada na última quarta-fei-
ra pela CBF. Eles acharam 
a distribuição dos jogos 
muito boa, tanto no que diz 
respeito a questão técnica, 
como a financeira. Em rela-
ção a data de início da com-
petição, não houve surpre-
sa, já que esperavam que a 
competição realmente co-
meçasse mais cedo.

Para o vice-presiden-
te do Botafogo, Guilherme 
Novinho, já existia uma ex-
pectativa no clube de que a 
Copa Nordeste começaria 
no domingo, dia 29 de ja-
neiro. A antecipação para 
quinta-feira dia 26 não foi 
encarada como um proble-
ma. “O que a Federação Pa-
raibana de Futebol tem de 
fazer agora é trocar a roda-
da. Os jogos do Paraibano, 
previstos para o meio de 
semana, passarão para o 
final de semana, após a es-
treia na Copa Nordeste.

Sobre a Copa do Brasil, 
Guilherme Carvalho tem 
uma sugestão. “Acho que 
o mais correto é se fazer 
uma tabela, sem marcar 
jogos do Paraibano, pelo 
menos, nas mesmas datas 
das três primeiras fases da 
Copa do Brasil. A partir daí, 
caso algum clube se clas-
sificar, terá de haver um 
remanejamento de datas. 
Outra coisa fundamental é 
que tanto Botafogo, como 
o Campinense, joguem no 
mesmo dia pela Copa do 
Brasil, para que não perca-
mos datas para o Paraiba-
no”, acrescentou Novinho.

A respeito da ordem 
dos jogos, o vice-presi-
dente do Botafogo gostou 
muito, porque a estreia em 
casa será contra uma equi-
pe de Série A do Campeo-
nato Brasileiro, o que vai 
favorecer para que haja um 
grande público no Almei-
dão. “Nós estreamos fora 
de casa contra o América e 
se conseguirmos um bom 
resultado, vamos estrear 
em casa contra uma grande 
equipe, e a torcida vai estar 
super empolgada. Um ou-
tro detalhe é que nos jogos 
da volta faremos duas par-
tidas em casa, inclusive a 
última, para decidir a nos-
sa classificação, contra o 
América”, disse o dirigente.

Reforços
A expectativa no Bo-

tafogo é pelo anúncio da 
contratação de mais quatro 
atletas, nas próximas horas. 
Segundo o vice-presidente 
Guilherme Novinho, o clu-
be está apenas aguardando 
a liberação dos clubes, para 
anunciar a contratação de 
mais um zagueiro, dois late-
rais esquerdos, um direito e 
um atacante. 

“Esta semana, o Boa 
Esporte liberou o zaguei-
ro Bruno Maia e no outro 
dia anunciamos o jogador. 
É possível que os outros 
clubes façam isto nas pró-
ximas horas, e no dia se-
guinte, já informaremos a 
imprensa quem são os atle-
tas”, disse.

Foto: tVtorcedor
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William Simões preocupado com a Copa do Brasil
O presidente do Cam-

pinense, Williams Simões, 
gostou da tabela da Copa do 
Nordeste, divulgada esta se-
mana pela CBF. Para ele, não 
haverá problemas em equa-
cionar as datas com o Campe-
onato Paraibano.  “O que tem 
de se fazer é apenas um re-
manejamento de datas. Não 
vejo grandes problemas com 
a Copa Nordeste. O que nos 
preocupa é a Copa do Brasil, 
e aí sim teremos uma conver-
sa com o presidente Amadeu 
Rodrigues, para ver como re-
solver o problema de conflito 
de datas, com a nossa partici-
pação nos três campeonatos, 
ao mesmo tempo”, disse o di-
rigente rubro-negro.

Williams Simões gostou 
muito de estrear em casa, 
diante do Santa Cruz de Re-
cife. Ele aposta em um jogo 
de casa cheia. “Será um jogo 
contra uma equipe que esta-
va na Série A este ano, atual 
campeã da Copa Nordeste e 
que disputou o título contra 
nós este ano. Será um jogo de 
muita rivalidade e aguardado 
ansiosamente pela nossa tor-

cida. Eu não tenho dúvidas de 
que estará lotado o Amigão.

O presidente da Rapo-
sa espera ir bem longe tanto 
na Copa do Nordeste como 
na Copa do Brasil. “O Campi-
nense já mostrou que sempre 
entra na Copa do Nordeste 
para conquistar o título. Já 
conseguimos ser campeões 
em 2013, e por muito pouco, 
não conseguimos outro título 
está ano. Na Copa do Brasil, 
também é nossa prioridade 
avançar na competição e con-
seguir uma boa verba, com a 
passagem de fases”, disse o 
dirigente rubro-negro.

Reforços
Sobre o anúncio de no-

vos reforços, o presidente 
do Campinense disse que os 
jogadores já estão contrata-
dos, e assim que os contratos 
forem assinados, os nomes 
serão revelados. Nós já  que-
remos começar, na próxima 
segunda-feira, a nossa pré-
temporada, com um número 
máximo possível de atletas, 
ou possivelmente com todos 
eles”, concluiu.  (IM)

CAMPINENSE

José Renato anuncia testes físicos para dezembro
Com a aproximação do 

início do Campeonato Parai-
bano de 2017, programado 
para o dia 8 de janeiro, a Co-
missão Estadual de Arbitra-
gem já prepara uma pré-tem-
porada, que terá um curso 
de aulas práticas e teóricas, 
além de testes físicos, que 
serão supervisionados por 
árbitros da Fifa. O trabalho 
acontecerá nos dias 9,10 e 
11 do próximo mês, em local 
que será definido nas próxi-
mas horas.

Segundo o presiden-
te da Comissão Estadual de 
Arbitragem, José Renato, a 
expectativa são as melhores 
possíveis para a próxima 
temporada. "O nível da arbi-
tragem paraibana vem cres-
cendo, graças a um trabalho 
que estamos fazendo com 
os árbitros, sempre com re-
ciclagens, palestras e cursos 
ministrados por árbitros da 
Fifa, e obedecendo rigoro-

samente o que determina a 
entidade que comanda o fu-
tebol mundial. Se em 2017 
conseguirmos repetir o que 
já conseguimos este ano e 
em 2015, já estou muito sa-
tisfeito. Veja que o nível foi 
tão bom, que até as finais fo-
ram apitadas por árbitros de 
nossos quadros, não preci-
samos de árbitros de outros 
estados, o que é raríssimo no 
País", disse José Renato.

O grupo de árbitros da 
Paraíba vem aumentando, 
nos últimos anos. No Cam-
peonato Paraibano deste 
ano, trabalharam 68 árbi-
tros. Para a próxima tempo-
rada, a previsão é de cerca 
de 85 integrantes no qua-
dro, sendo 35 árbitros, e os 
demais assistentes. "Nós 
fizemos uma renovação no 
quadro, com a entrada de 
novos bons árbitros, que vi-
nham atuando na Segunda 
Divisão. Alguns deles já ga-

nharam destaque, apesar do 
pouco tempo de profissão. 
Este é o caso de Diego Ro-
berto e Josiel Ferreira, por 
exemplo, bastante elogiados 
em suas últimas atuações", 
disse José Renato.

Em relação a participa-
ção dos árbitros paraibanos 
nas competições regionais e 
nacionais, José Renato afir-
mou que a Paraíba não dei-
xou a desejar em nada, em 
comparação aos outros Es-
tados do País. "Agora mesmo, 
nosso árbitro Renan Roberto 
vai apitar Joinville e Brasil e 
Pelotas, pela Série B. Nas úl-
timas 4 rodadas do Campeo-
nato Brasileiro, ele foi consi-
derado o melhor árbitro em 
3 delas, o que mostra o nível 
de nossa arbitragem", disse o 
presidente da Comissão Es-
tadual de Arbitragem que es-
pera a promoção do árbitro 
paraibano para o quadro de 
aspirante da Fifa. (IM)

ARBITRAGEM

O Botafogo está motivado para disputar a Copa do Nordeste e o objetivo principal é chegar às finais e apagar as duas últimas participações quando não passou de fase

O Campinense, que 
foi vice-campeão 
no ano passado, 
também aprovou 
a formatação da 

tabela

José Renato é presidente da Comissão Estadual de Arbitragem

 26/1 - Campinense x Santa Cruz-PE

 5/2 - Uniclinic-CE x Campinense

 12/2 - Campinense x Náutico-PE

 25/2 - Náutico-PE x Campinense

 12/3 - Campinense x Uniclinic-CE

 22/3 - Santa Cruz-PE x Campinense

Jogos do Campinense 

Dia 26/1 - América-RN X Botafogo

 5/2 - Botafogo X Vitória-BA

 12/2 - Sergipe-SE X Botafogo

 25/2 - Botafogo X Sergipe-SE

 12/3 - Vitória-BA X Botafogo

 22/3 - Botafogo X América-RN

Jogos do Botafogo 

FOTO: FPF/Divulgação

FOTO: Reprodução

Dia Dia
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGÍ

SEXTO EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO 
Origem:Tomada de Preço nº 004/2015
Contrato n.° 0034/2015
Objeto: EXECUÇÃO DE REFORMA DA QUADRA DE ESPORTE NA RUA GOV. RONALDO 

CUNHA LIMA NO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGÍ/PB, CONFORME PLANILHA ANEXA.
Aditivo: Prazo Contratual fica prorrogado até 20/02/2017
Contratante: Prefeitura Municipal de São José do Sabugí
Contratada: CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE LIMPEZA C.R.C. LTDA - ME 
Recursos Financeiros: 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - 27.812.3014.1016 - 

CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRA DE ESPORTES - 4490-51 - RECURSOS PROPRIOS.
Data da Assinatura: 21 de Novembro de 2016.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
PROCESSO Nº 0226/2016
PREGÃO 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.

Tendo em vista que o procedimento licitatório tratado nos autos n° 0226/2016, realizado na 
modalidade PREGÃO PRESENCIAL (Sistema de Registro de preços) Nº 042/2016, o certame 
as empresas: PG CONSTRUÇÕES E SERV. EIRELI sob o CNPJ: 21.052.876/001-51 Item 01, 
perfazendo valor anual de R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais);  D & R LOCAÇÕES DE 
VEÍCULOS LTDA – ME sob o CNPJ: 19.383.262/0001-00 Itens 02 e 03 perfazendo valor anual de 
R$ 287.280,00 (Duzentos e oitenta e sete mil e duzentos e oitenta reais), do total perfazendo 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 , com fulcro no inc. VI do art. 43 da Lei Federal nº 8.666/93 e 
suas alterações, de 21 de junho de 1993, ADJUDICO E  HOMOLOGO o procedimento licitatório, 
em consequência, ficam convocadas as proponentes para assinatura do instrumento de contrato, 
nos termos do Art. 64, caput, do citado diploma legal. 

Santa Rita, 24 de Novembro de 2016.
Severino Alves Barbosa Filho

Prefeito Municipal de Santa Rita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00035/2016
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00035/2016, que objetiva: AQUISIÇÃO DE GENEROS 
ALIMENTICIOS, MEDIANTE REQUISIÇÃO; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
em favor de: SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - R$ 55.575,50.

Pocinhos - PB, 22 de Novembro de 2016
CLAUDIO CHAVES COSTA

Prefeito 
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00033/2016
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00033/2016, que objetiva: PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇOES DO PODER EXECUTIVO; HOMO-
LOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: CARLOS ANDRE DE ALCANTARA 
LIMA - R$ 15.400,00.

Pocinhos - PB, 03 de Outubro de 2016
CLAUDIO CHAVES COSTA

Prefeito 
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGÍ

SETIMO EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO 
Origem:Tomada de Preço nº 001/2015
Contrato n.° 0018/2015
Objeto: Execução de Obras de Engenharia de Continuação de Pavimentação nas Ruas Joventino 

Josia de Araújo e na Rua Nossa Senhora de Fátima.
Aditivo: Prazo Contratual fica prorrogado até 20/02/2017
Contratante: Prefeitura Municipal de São José do Sabugí
Contratada: PRIMEE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP 
Recursos Financeiros: 08.000 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - 15.451.3019.1024 

- CONSTRUÇÃO E RESTALRAÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO-FIO - 4490-51 - OBRAS E INS-
TALAÇÃO/RECURSOS PROPIOS.

Data da Assinatura: 21 de Novembro de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Primeiro Termo de Aditivo ao Contrato nº  00078/2015, em 07.12.2015.
PARTES: Prefeitura Municipal de Aguiar e a empresa DEL ENGENHARIA EIRELI ME.
OBJETO CONTRATUAL: Restauração de unidades habitacionais em diversas localidades na 

zona rural do Município de Aguiar-PB, em conformidade com o Convênio  nº 0133/2014. 
OBJETO DO ADITIVO: Prorrogação de Prazo
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Aguiar-PB, 04 de Abril de 2016
Manoel Batista Guedes Filho

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº PP039/2014 

Pregão Presencial nº 020/2014. Contratante: Prefeitura de Livramento/PB. Contratado: Vigolvino 
P. P. Neto, CPF nº 102.743.644-76. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93. Considerando o 
que determina o item 06.1 do Projeto Básico, a cláusula decima segunda do Contrato, ainda o que 
dispõe os itens: I e II do Atr. 57 da Lei 8.666/93, com isso fica prorrogado a vigência de 08/09/2015 
a 08/09/2016, para o período de 08/09/2016 a 08/01/2017. Considerando a prorrogação da vigência 
o valor total acrescido é de R$ 9.151,68, pelos 04 (quatro) meses. Data da Ass.: 25/08/2016. Partes 
Ass.: Carmelita E. V. Sousa (Prefeita) e o Sr. Vigolvino P. P. Neto (Contratado).

Livramento/PB, 25 de agosto de 2016.
Carmelita Estevão Ventura Sousa

Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00034/2016
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00034/2016, que objetiva: AQUISIÇÃO DE HOR-
TIFRUTIGRANGEIRO, MEDIANTE REQUISIÇÃO.; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: MERILUCIA DA SLVA ME - R$ 31.687,80.

Pocinhos - PB, 11 de Novembro de 2016
CLAUDIO CHAVES COSTA

Prefeito 

Mortes violentas de jovens aumentam no Norte e Nordeste

Pesquisa do IBGE
As mortes de jovens en-

tre 15 e 24 anos por causas 
violentas (acidentes de trân-
sito, afogamentos, suicídios, 
homicídios, quedas aciden-
tais) tiveram redução nas re-
giões Sudeste, Sul e Centro-
-Oeste na comparação entre 
2005 e 2015, mas tiveram 
alta expressiva em estados do 
Norte e Nordeste. Os dados 
foram divulgados ontem na 
pesquisa Estatísticas do Re-
gistro Civil 2015 do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Es-
tatística (IBGE).

Segundo o estudo, as 
quedas mais significativas 
ocorreram no Rio de Janeiro, 
no Distrito Federal, em São 
Paulo, no Paraná e em Mato 
Grosso do Sul. No Rio de Ja-
neiro, as mortes violentas ca-
íram 37,5% entre os homens 
e 40,8% entre as mulheres; 
no Distrito Federal, 34,9% e 
10,3%, respectivamente, e 
em São Paulo, 33,1% e 32,7%.

regiões
A pesquisa aponta, no 

entanto, que as mortes vio-
lentas cresceram em estados 
do Norte e Nordeste. Entre 
os homens jovens, o maior 
aumento ocorreu em Ser-
gipe (179,4%), seguido do 
Piauí (171,4%) e do Ceará 
(146,4%), enquanto no Ama-
zonas foi registrada a maior 
expansão de mortes violentas 
na população jovem feminina 
(171,4%).

O pesquisador do IBGE 
Fernando Albuquerque atri-
bui essa inversão geográfica 
das mortes violentas de jo-
vens ao fato de os processos 
de industrialização e urba-
nização serem mais recentes 
no Norte e Nordeste, o que 
fez aumentar os acidentes 
de trânsito, principalmente 
com motos, e os homicídios. 
“A Lei Seca e a fiscalização 
mais intensa vêm diminuin-
do muito o número de aci-
dentes no Sul e Sudeste”, ex-
plica o pesquisador.

Segundo o IBGE, a mor-
talidade masculina por cau-
sas naturais no grupo de 20 a 
24 anos é 2,2 vezes maior que 
a feminina, isto é, um indiví-
duo do sexo masculino nessa 
faixa etária tem duas vezes 
mais chance de não comple-
tar os 25 anos do que se fosse 
do sexo feminino. 

Ana Cristina Campos  
Repórter da Agência Brasil 

As uniões legais entre cônjuges 
de sexo diferentes aumentaram 2,7% 
em 2015 em relação a 2014, enquan-
to as de cônjuge do mesmo sexo cres-
ceram 15,7%, representando 0,5% 
do total de casamentos registrados, 
aponta a pesquisa Estatísticas do Re-
gistro Civil 2015, do Instituto Brasilei-
ro de Geografia e Estatística (IBGE), 
divulgada hoje (24). Em números ab-
solutos, foram registrados 1.131.707 
casamentos entre pessoas de sexos 
opostos e 5.614 entre pessoas do 
mesmo sexo no ano passado.

“(É) importante ressaltar que, em 
2013, o Conselho Nacional de Justiça 
[CNJ] aprovou a Resolução 175, que 
determina a todos os cartórios de 
títulos e documentos no território 
brasileiro a habilitar ou celebrar ca-
samento civil ou, até mesmo, a con-
verter união estável em casamento 
entre pessoas de mesmo sexo. Em 
relação a 2013, as uniões civis entre 
cônjuges do mesmo sexo aumenta-
ram 51,7%”, diz o estudo.

O maior número de uniões ho-
moafetivas deu-se no Sudeste, com 
3.077 casamentos; seguido pelo Nor-
deste, com 1.047; Sul, com 857; Centro
-Oeste, com 403, e Norte, com 230.

Segundo o IBGE, nas uniões civis 
entre pessoas de sexo diferentes, a 
diferença das idades médias ao ca-
sar entre homens e mulheres era de 
três anos, sendo que os homens se 
casaram em média aos 30 anos e as 
mulheres aos 27 anos. “Já para os 
casamentos entre pessoas do mesmo 
sexo, a idade média dos cônjuges sol-

teiros ao contrair a união variou en-
tre 31 e 36 anos entre os homens e 
32 e 34 entre as mulheres”, informa a 
pesquisa. Para a servidora pública Ca-
rolina Cordovil Timóteo, o casamen-
to traz mais respeito para sua união 
com a gerente financeira Ana Paula 
Pereira de Vasconcelos.

“As pessoas veem o casamento 
gay como uma brincadeira. A partir do 
momento em que você vai ao cartório, 
faz uma cerimônia e casa, o recado que 
você dá para a sociedade é que você 
não está brincando de casinha. Você 
quer realmente formar uma família e 
ser respeitado”, disse Carolina.

Juntas há cinco anos, elas oficia-
lizaram a união em fevereiro do ano 
passado para garantir uma série de 
direitos para os filhos. “A intenção de 
casar veio quando decidimos formar 
uma família. Fiz fertilização in vitro e, 
um mês depois do casamento, engravi-
dei de gêmeos. São dois meninos. Nos-
sa intenção era colocar [na certidão] 
a dupla maternidade. Mas isso ainda 
está na Justiça. Eles nasceram em de-
zembro”, contou Carolina, que mora 
no Rio de Janeiro.

O Brasil registrou, em 2015, 
1.137.321 casamentos civis, repre-
sentando um aumento de 2,8% em 
relação a 2014. De acordo com o le-
vantamento, entre as 27 unidades da 
Federação, 20 apresentaram aumento 
dos registros civis de casamentos en-
tre 2014 e 2015 – o Rio de Janeiro e o 
Rio Grande do Sul tiveram crescimen-
to acima de 10% no número de casa-
mentos e o Acre, de 40%. 

Casamento gay cresce mais que civil

FOTO: Arquivo/Agência Brasil

Foram registrados 5.614 casamentos de pessoas do mesmo sexo no ano passado

A mortalidade infantil 
está em queda no Brasil. Os 
dados divulgados ontem na 
pesquisa Estatísticas do Re-
gistro Civil 2015, do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Esta-
tística (IBGE), indicam que as 
mortes de crianças com até 1 
ano de idade passaram de 4% 
do total de óbitos registrados 
em 2005 para 2,5% em 2015. 
Na faixa até 5 anos, esse per-
centual caiu de 4,8% para 3% 
dos óbitos.

Em 1974, os óbitos de 
crianças menores de 1 ano 
representavam 28% do total 
no Brasil e os de menores de 
5 anos, 35,6%. “Cabe enfatizar 
que a diminuição dos níveis 
de fecundidade também con-

tribuiu de forma significativa 
para o declínio destes percen-
tuais”, diz o estudo. E também 
atribui o declínio na mortali-
dade ao aumento da escolari-
dade feminina e à elevação do 
percentual de domicílios com 
saneamento básico adequado, 
além do maior acesso da po-
pulação aos serviços de saúde, 
o que proporcionou melhoria 
na qualidade do atendimento 
pré-natal e durante os primei-
ros anos de vida. 

Houve um aumento do 
volume de óbitos registrados 
no Brasil nos últimos dez anos, 
passando de 992.477 regis-
tros em 2005 para 1.227.396 
em 2015, resultando num 
acréscimo de 23,7%.

A pesquisa Estatísticas 
do Registro Civil 2015, do Ins-
tituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE), no Rio de 
Janeiro, confirma a tendência 
de que as mulheres brasileiras 
estão sendo mães mais tarde. 
Em 2005, 30,9% dos nasci-
mentos eram concentrados 
em mães entre 20 e 24 anos. 
Em 2015, o percentual nessa 
faixa etária caiu para 25,1%.

Os nascimentos em mães 
do grupo de 25 a 29 anos 
entre 2005 e 2015 mantive-
ram-se estáveis, passando de 
24,3% para 24,5%. Segundo 
o estudo, os dados de 2015 
evidenciam o aumento da re-
presentatividade de mães en-
tre 30 e 39 anos (de 22,5%, 

em 2005, chegando a 30,8%, 
em 2015) e a redução dos re-
gistros de filhos de mães mais 
jovens. No grupo de mães de 
15 a 19 anos, o percentual de 
nascimentos caiu de 20,3%, 
em 2005, para 17%, em 2015.

Segundo o IBGE, em 
2015, na região Norte, as 
mulheres tiveram filhos mais 
novas, com 23,3% dos nasci-
mentos entre mães de 15 a 19 
anos, e 29,7% relativos a mães 
de 20 a 24 anos.

 Já os nascimentos relati-
vos a grupo de mulheres com 
30 a 34 anos concentraram-
se no Sudeste (22,4%) e Sul 
(22%), bem como na faixa de 
35 a 39 anos, com 12,3%, no 
Sudeste, e 11,7%, no Sul. 

O número de divórcios 
no País em 2015 caiu 3,6 % 
em relação ao ano anterior. 
A pesquisa Estatísticas do 
Registro Civil 2015 registrou 
328.960 divórcios concedi-
dos em primeira instância ou 
por escrituras extrajudiciais 
no ano passado.

Em 2014, o total de di-
vórcios concedidos em pri-
meira instância ou por es-
crituras extrajudiciais foi de 
341.181, segundo o Instituto 
Brasileiro de Geografia e Es-
tatística (IBGE). A unidade 
da Federação com maior taxa 
geral de separações foi Ro-
raima, onde, a cada mil habi-

tantes, houve 3,78 divórcios, 
enquanto a menor taxa foi 
observada no Rio Grande do 
Norte: a cada mil habitantes 
foi contabilizado um divór-
cio. A pesquisa revelou ainda 
que, em média, na data do 
divórcio, o homem se divor-
cia mais velho que a mulher. 
O homem tem, em média, 43 
anos enquanto a mulher tem 
40 anos.

O estudo mostrou ainda 
que, em todas as unidades da 
Federação, há predomínio de 
mulheres responsáveis pela 
guarda dos filhos menores 
após o divórcio – o número 
chega a 91,4% em Sergipe. 

Mortalidade infantil diminui

Mulher tem filho mais tarde

Número de divórcios cai
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS

Nos termos do julgamento da licitação do PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO nº 
021/2016, feito pela Pregoeira através do Laudo apresentado e regido pela Lei Federal nº 10.520 e 
de conformidade com a Lei Federal n.º 8.666/93, Decreto n.º 7892/13 e alterações, fica decidido a:

HOMOLOGAÇÃO
Do julgamento em favor da empresa: VALDERLANIA RODRIGUES DE MELO09763718473/

CNPJ: 26.305.794/0001-95, no valor total de R$ 23.280,00 (Vinte e três mil, duzentos e oitenta 
reais), pelas razões expostas no referido Laudo. 

Gab. Do Prefeito Municipal de São José dos Ramos - PB, 24 de novembro de 2016.
Eduardo Gindre Caxias de Lima

Prefeito Constitucional

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

CIAL REGISTRO DE PREÇO N.º 021/2016, ADJUDICAMOS a Presente Licitação para a empresa: 
VALDERLANIA RODRIGUES DE MELO09763718473/CNPJ: 26.305.794/0001-95, no valor total de 
R$ 23.280,00 (Vinte e três mil, duzentos e oitenta reais).

Gab. Do Prefeito Municipal de São José dos Ramos - PB, 24 de novembro de 2016.
Maria Simone Rodrigues da Silva

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO
Extrato do 1.º Termo Aditivo ao Contrato nº 00019/2016 – Pregão Presencialn° 00010/2016.
Partes:Prefeitura Municipal de Riachão/PB e Benedito Vital de Souza – CPF nº: 727.921.167-49.
Objeto: Contratação de Empresa ou Pessoa Física, para Preparação e Fornecimento de Refeição 

(Almoço), destinados aos Pacientes Carentes do Município de Riachão/PB, quando em Atendimento 
nos Hospitais da Cidade de João Pessoa/PB.O Valor Total deste Aditivo contratual é de R$4.140,00 
(Quatro mil e cento e quarenta reais). O Contrato do valor é de R$16.560,00 (Dezesseis mil e 
quinhentos e sessenta reais) passando para o valor de R$20.700,00 (Vinte mil e setecentos reais).
Assinatura do Aditivo Contratual: 24/11/2016.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisições de Salgados e Lanches diversos, para atendimento ao Casamento Coletivo 
realizado pela Administração Municipal no dia 24/11/2016. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presen-
cial nº 00075/2016. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS FEDERAIS / OUTROS 
Dotação consignada no orçamento vigente 2016 3.3.90.30.01 - Material de Consumo. VIGÊNCIA: 
até o final do exercício financeiro de 2016. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de 
Guarabira e: CT Nº 00420/2016 – 24.11.16 - MAISON DE MEL LTDA - R$ 12.000,00.

ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA
Prefeito

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DE SAÚDE
ERRATA AO AVISO DE 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, Errata ao Aviso de Licitação 
publicado no DOU, DOE, JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO LOCAL E INTERNET do dia 
24/11/2016, no que se refere a data de publicação do referido aviso, onde se lê: “23 de Dezembro 
de 2016”, lê-se: “23 de Novembro de 2016”. Maiores informações e consultas com a Pregoeira e 
sua equipe de apoio no HORÁRIO ÚNICO de 08:00h às 14:00h, no telefone: (83) 3214-7937, ou 
pelo e-mail: cel.smsjp@gmail.com.

João Pessoa, 24 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 13.571/2015 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.093/2016
DATA DE ABERTURA: 09/12/2016 – ÀS: 09:30 hrs .(Horário de Brasília)
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA 

BISTURIS DA MARCA DELTONIX E WEM.
A Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, através de sua Pregoeira, Srª. Juliana 

Pereira de Lima torna público, para conhecimento dos interessados, que fará licitação na modalidade 
Pregão do tipo Eletrônico, sob o critério do menor preço global 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 655158, e no site http://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/licitacoes. Consultas 
com a Pregoeira e sua equipe de apoio, no HORÁRIO ÚNICO de 08h00min as 14h00h, no Fone: 
83. 3214-7937 ou pelo e-mail cel.smsjp@gmail.com. Fonte de Recursos: ORDINÁRIOS e SUS. 
Fundamentação legal: Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 5.450/2005, Decreto Municipal 
nº 4.985/2003 e 5.716/2006, e, subsidiariamente, Lei Federal nº 8.666/1993.

João Pessoa, 24 de novembro de 2016. 
Juliana Pereira de Lima 
Pregoeira Oficial da CSL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00097/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Rua Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, às 10:30 horas do dia 14 
de Dezembro de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à 
participação de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição de 
Materiais Elétricos para substituição e padronização da rede Trifásica, das Escolas e Creches do 
Município de Cabedelo. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 08/13. Informações: no horário das 08:00 as 14:00 dos dias 
úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3250-3121.
Email: licitacaocabedelo@yahoo.com.br Site: www.cabedelo.pb.gov.br

Cabedelo - PB, 24 de Novembro de 2016
SIMONE MEDEIROS BEZERRA - Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 04.048/2016

OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CARTU-
CHOS, TONNERS, PAPEL SULFITE, PAPEL RECICLADO, E TINTA MASTER PARA DUPLICADOR 
RICOH, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVLVIMENTO SOCIAL, 
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

PROCESSOS Nºs 2016/047222 da SEDES; 2016/062639 e 2016/062647 da SEPLAN; e 
2016/057612 da SEAD.

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

Portaria nº. 623 de 02 de maio de 2014 torna público, que fará realizar a Licitação na modalidade 
Pregão Eletrônico SRP, sob o critério de menor preço por item. O Edital ficará à disposição dos 
interessados no prazo prescrito na legislação pertinente, no site www.licitacoes-e.com.br, sob o 
número da licitação 655103. 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 alte-
rações posteriores, Decreto Federal nº. 5.450/2005, e Lei Complementar nº. 123/06 e 147/14. Fonte 
de Recursos: (00 – Recursos Ordinários; 29/35 – Fundo Municipal). 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, 24 de novembro de 2016
Dalpes Silveira de Souza

Pregoeiro da COPEL/SEAD

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00057/2016

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Sargento Florentino Leite, S/N - Centro - Água Branca - PB, às 08:30 horas do dia 07 de Dezembro 
de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Cestas 
de Natal, destinadas ao Município de Água Branca/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 01/2007. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Água Branca - PB, 23 de Novembro de 2016
DANILA FIRMINO DE LIMA - Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00058/2016

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Sargento Florentino Leite, S/N - Centro - Água Branca - PB, às 09:30 horas do dia 07 de Dezembro 
de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de equipa-
mentos e material permanente destinados a Unidade de Saúde do Bairro José Benone,Unidade 
de Saúde do Bom Jesus e do Povoado de Lagoinha do Município de Água Branca/PB. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
01/2007. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Água Branca - PB, 23 de Novembro de 2016
DANILA FIRMINO DE LIMA - Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00059/2016

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Sargento Florentino Leite, S/N - Centro - Água Branca - PB, às 10:30 horas do dia 07 de Dezembro de 
2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de equipamentos 
médicos e material permanente destinados a Unidade de Saúde do Bairro José  Benone, Unidades 
de Saúde do Bom Jesus e do Povoado de Lagoinha do Município de Água Branca/PB. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
01/2007. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Água Branca - PB, 23 de Novembro de 2016
DANILA FIRMINO DE LIMA - Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00060/2016

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Sargento Florentino Leite, S/N - Centro - Água Branca - PB, às 11:30 horas do dia 07 de Dezembro 
de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de veículos 
0km tipo Van, destinados para a Secretaria de Educação e Saúde do Município de Água Branca/
PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e 
Decreto Municipal nº 01/2007. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado.

Água Branca - PB, 23 de Novembro de 2016
DANILA FIRMINO DE LIMA - Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

 AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2016

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, às 09:00 horas do dia 15 de De-
zembro de 2016, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de 
Empresa para execução de Obra de Apoio a Projeto de Infraestrutura Turística - Requalificação da 
Praça do Jacaré no Municipio de Cabedelo.. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no horário das 08:00 as 
14:00 dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3250-3121. Email: licitacaocabedelo@
yahoo.com.br. O NOVO edital está disponível no site: www.cabedelo.pb.gov.br. Link: Transparencia.

Cabedelo - PB, 24 de Novembro de 2016
SIMONE MEDEIROS BEZERRA - Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA...
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA DE OBRAS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

INSTRUMENTO: TERMO ADITIVO Nº 04 AO CONTRATO Nº 2.08.010/2013/CJ/SECOB/PMCG 
COM O OBJETO: OBRAS E TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS DO 
JARDIM PAULISTANO, MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB PARTES: SECOB/CONSTRUTORA 
RHEMA LTDA-ME. OBJETO: PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 180 DIAS 
A CONTAR DE 07 DE JULHO DE 2016, MANTENDO AS DEMAIS CLÁUSULAS INALTERADAS, 
COM FULCRO NO ART 57, INCISO I, § 1º E § 2º, DA LEI 8666/93. ASSINAM: ANDRÉ AGRA GOMES 
DE LIRA E JOÃO LUIZ GONÇALVES DE ALBUQUERQUE DATA DE ASSINATURA: 01/07/2016.

ANDRÉ AGRA GOMES DE LIRA
SECRETÁRIO DE OBRAS

Protocolo...: 2016 - 059936
Responsavel.: ODONTOSUL SERVICOS DE PRO-
TESE DENTA
CPF/CNPJ....: 024190184/0001-68
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          4.169,94
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 060023
Responsavel.: PANIFICADORA PAO DO BESSA 
LTDA - ME
CPF/CNPJ....: 011670634/0001-78
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          2.990,21
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 060965
Responsavel.: PANIFICADORA PAO DO BESSA 
LTDA - ME
CPF/CNPJ....: 011670634/0001-78
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          3.138,34
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 060969
Responsavel.: PLANC DUO CORPORATE TOWERS 
EMPREEND
CPF/CNPJ....: 016854745/0001-58
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            375,30
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 061439
Responsavel.: PLANET JOAO PESSOA COMERCIO 
DE CONF
CPF/CNPJ....: 017089249/0001-18
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          5.790,46
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 060540
Responsavel.: PONTO ORINTE REPRESENTACOES 
LTDA -
CPF/CNPJ....: 008611809/0001-61
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          6.961,37
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 060574
Responsavel.: RENILZA MARIA PEREIRA DE QUEIROZ
CPF/CNPJ....: 012509084-69
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.337,20
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 060317
Responsavel.: ROBERTO CORREA DE OLIVEIRA 
BELMONT
CPF/CNPJ....: 011127259/0001-14
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          4.976,07
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 060602
Responsavel.: ROGERIO DE ARAUJO OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 885080214-53
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.400,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 059966
Responsavel.: SAVANNA FRIG IND E COMER DE 
ALIMENT
CPF/CNPJ....: 005945751/0001-02
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.425,00
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 060066
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,  25/11/2016
----------------------------------------

Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO
- Titular -

Responsavel.: AMANDA LIRA DOS PASSOS
CPF/CNPJ....: 018911046/0001-28
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            230,72
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 059940
Responsavel.: CM REPRESENTACOES LTDA - ME
CPF/CNPJ....: 011991867/0001-72
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          8.651,81
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 060615
Responsavel.: EM CONSTRULIMP EIRELI EPP
CPF/CNPJ....: 017517638/0001-05
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          3.215,76
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 061216
Responsavel.: EVANDRO NUNES DE SOUZA
CPF/CNPJ....: 131603894-72
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            777,69
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 061268
Responsavel.: IBRA CONSTRUTORA LTDA ME
CPF/CNPJ....: 008933618/0001-16
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            583,64
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 058788
Responsavel.: ILAB - PRODUTOS PARA LABORA-
TORIOS E
CPF/CNPJ....: 005764088/0001-31
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$         11.515,41
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 060862
Responsavel.: MARLI CANDIDO FRANCISCO
CPF/CNPJ....: 021742850/0001-35
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            380,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 059962
Responsavel.: MIRELLA RAMALHO DA SILVA E XEREZ
CPF/CNPJ....: 017179965-82
Titulo......: IND CONDOMINIO   R$            158,74
Apresentante: CONDOMINIO RESIDENCIAL PADOVA
Protocolo...: 2016 - 059256
Responsavel.: MRA ENGENHARIA LTDA-ME
CPF/CNPJ....: 018274799/0001-70
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$             50,00
Apresentante: LOCSOLO-LOCADORA DE EQUIPA-
MENTOS LT
Protocolo...: 2016 - 061350
Responsavel.: MRA ENGENHARIA LTDA-ME
CPF/CNPJ....: 018274799/0001-70
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$          2.520,00
Apresentante: LOCSOLO-LOCADORA DE EQUIPA-
MENTOS LT
Protocolo...: 2016 - 061351
Responsavel.: NATHALYA DE LIMA NASCIMENTO AR
CPF/CNPJ....: 024101814/0001-80
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.000,26
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 060000
Responsavel.: NILDO DA SILVA PONTES
CPF/CNPJ....: 039392404-19
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.384,55
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 060215
Responsavel.: NILSON FERRAZ DE ALMEIDA
CPF/CNPJ....: 893820994-68
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            200,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB

TOSCANO DE BRITO
SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL 

Rua Cândido Pessoa, 31
Fone: 241.7177

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

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

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 nº952, de 15de setembrode 
2016, publicada no D.O.E de 20de setembrode 2016, INTIMAo (a) senhor (a) MARIA HOSANE-
TE 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 programaPDDE 
BÁSICO  E MAIS EDUCAÇÃO –2013, da EEEFM. ANÉSIO DEODÓNIO MORENO, nomunicípio 
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 nº749, de 18de julhode 2016, 
publicada no D.O.E de 12de agostode 2016, INTIMAo (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 programaPDDE BÁSICO E MAIS EDUCAÇÃO –2013/2014, 
da EEEF POETA CARLOS DRUMOND DE ANDRADE, nomunicípio 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 nº993, de 15de setembrode 
2016, publicada no D.O.E de 20de setembrode 2016, INTIMAo (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 programaPDDE BÁSICO–2013, da CRECHE 
PRÉ-ESCOLA CARLA MEDEIROS, nomunicípio 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 nº994, de 15de setembrode 
2016, publicada no D.O.E de 20de setembrode 2016, INTIMAo (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 programaPDDE BÁSICO –2013, 
da CRECHE PRÉ-ESCOLA MARIA ROSA DA SILVA, nomunicípio de CAMPINA GRANDE/PB

João Pessoa, 22 de outubro de 2016.
Cláudio Roberto Tolêdo de Santana

Presidente da CPI/SEE - PB

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 Loteamento. 
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

ESTADO DA PARAÍBA / Poder Judiciário / Comarca de Caiçara
1º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL

Francisca Lúcia Lopes da Costa – 1ª Tabeliã Pública Judicial e Notas, comércio e anexo, Oficiala 
do Registro Geral de Imóveis e Protestos, letras e promissórias da Comarca de Caiçara-PB.

Thomaz Lopes de Carvalho –  Escrevente Encarregado
AVENIDA RIO BRANCO S/Nº - CENTRO

FONE: 0xx83 –  99113-9065

EDITAL DO LOTEAMENTO BAIRRO NOVO

FRANCISCA LÚCIA LOPES DA COSTA, 1ª Tabeliã e Oficiala do Registro Geral de Imóveis da 
Comarca de Caiçara, do Estado da Paraíba, na forma da Lei.

                FAZ Público para ciência dos interessados em cumprimento ao disposto do 
Art. 2º do Decreto Lei nº 58 de 10/12/37 regulamentado pelo decreto nº 3079 de 15/09/38 que a  
ELETROLAR  -  CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMÓVEIS LTDA, pessoa jurídica 
inscrita no CNPJ/MF sob nº 22.315.989/0001-65, com endereço à Rua Tenente Marcolino nº 58, 
centro nesta cidade de Caiçara-PB, neste ato representado  pela Sócia Berenice da Costa Araújo 
Silva, brasileira, casada, empresária, CPF/MF nº 045.343.024-44, residente e domiciliada à Rua 
da Areia nº 135-A, centro nesta cidade de Caiçara-PB, depositou neste Cartório, situado à AV. Rio 
Branco s/nº, nesta cidade de Caiçara-PB, o memorial, planta e demais documentos relativos ao 
imóvel pertencente a (o) proprietária (o) acima mencionada (o) situado neste município e Comarca 
de Caiçara-PB, doravante Loteamento  Bairro Novo, com uma (1) área 158.615,47 m² (cento e 
cinquenta e oito mil, seiscentos e quinze metros quadrados e quarenta e sete centímetros), com 
478 lotes residenciais, 23 quadras, três (03) áreas verdes, uma (01) área para edificações públicas 
e vinte e duas (22) ruas, confrontando-se: Ao Nordeste, limita-se com terras do Sr. Bernardo 
Batista de Lima; Ao Sudeste, com a propriedade do Sr. Ednaldo Alves de Carvalho; Ao 
Noroeste, com a propriedade do Sr. Ednaldo Alves de Carvalho, devendo os que se julgarem 
prejudicados apresentar impugnação quanto ao domínio do referido imóvel, no prazo de quinze (15) 
dias a contar da data da terceira e ultima publicação do presente Edital no Diário, de acordo com a 
Lei nº 6.766 de 19/12/1979. Findo o prazo e não havendo reclamação, será feito o Registro ficando 
todos os documentos a disposição dos interessados neste Cartório. Dado e passado nesta cidade 
de Caiçara. Eu Francisca Lúcia Lopes da Costa, 1ª Tabeliã o digitei e assino.

Caiçara-PB, 04 de novembro de 2016.

Francisca Lúcia Lopes da Costa
1ª Tabeliã Pública.

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

A  CASA LOTÉRICA TRANSAMAZÔNICA LTDA,CNPJ DE NÚMERO 40.967.085/0001-04,TORNA 
PÚBLICO QUE RECEBEU DA SEMAPA-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUI-
CULTURA DE CABEDELO A LICENÇA DE OPERAÇÃO NÚMERO 0383/2016 PARA ATIVIDADES 
DAS CONCESSIONÁRIAS E DA VENDA DE BILHETES DE LOTERIA,SITUADA NA RUA DUQUE 
DE CAXIAS ,293,LOJA 02,CENTRO,CABEDELO-PB,CONFORME O PROCESSO DE NÚMERO 
2016-01161-SEMAPA/PMC. 

ANDERSON DIAS DE ALMEIDA CNPJ/CPF Nº 19.952.366/0001-99 Torna público que a SUDEMA – 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 2281/2016 
em João Pessoa, 26 de agosto de 2016 – Prazo: 730 dias. Para atividade de: Lava Jato Automotivo, 
sem troca de óleo Na(o) – R. JOANA LACERDA DE FIGUEIREDO, S/N – ESTAÇÃO Município: 
SOUSA – UF: PB. Processo: 2016-003217/TEC/LO-2207   

LUIZ GONÇALVES DA SILVA – CNPJ/CPF N° 10.765.543/0009-00 Torna público que a SUDEMA – 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação n° 3820/2016 
em João Pessoa, 23 de novembrode 2016 – Prazo: 365 dias. Para atividade de: COMÉRCIO 
VAREJISTA DE MÓVEIS, ELETRÔNICOS E COLCHOARIAE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE 
CARGAS EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS. Na(o) – RODOVIA BR 230 – S/N, KM 41, BAIRRO 
POPULAR. Município: SANTA RITA – UF: PB. Processo: 2016-007817/TEC/LI-5116.

SERRA DA ARARA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS LIMITADA – CNPJ/CPF 
Nº 15.722.632/0001-36 Torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do 
Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 3718/2016 em João Pessoa, 14 de novembro 
de 2016 – Prazo: 370 dias. Para a atividade de: Comércio Varejista de Combustíveis com Con-
veniência Na(o) – SÍTIO SERRA DE ARARA S/N. Município: CAJAZEIRAS – UF: PB. Processo: 
2016-007615/TEC/LO-3318.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
HOMOLOGAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2016

A Prefeita de Livramento/PB, no uso de suas atribuições legais, resolve homologar, o resultado da 
Dispensa de Licitação nº 002/2016, objetivando a Dispensa de licitação para contratação direta da 
pessoa física: Ednaldo Gomes Barbosa, e da pessoa física: Manoel Guilherme Neto, para prestarem 
serviços com 01 (um) Carro Pipa cada, se obrigando por mês cada um a realizar o percurso de 120 
(cento e vinte) km por dia, de segunda a sábado, transportando e distribuindo nos locais indicados. 
O carro pipa deverá ter a capacidade de, no mínimo, 7 (sete) M/3 de água, no município, conforme 
Convênio nº 100/2016, de 24/10/2016. Pessoa física: Ednaldo G. Barbosa, CPF nº 064.387.984-60, 
com o valor total de R$ 16.200,00, pelos 02 (dois) meses. Pessoa física: Manoel G. Neto, CPF nº 
509.693.154-49, com o valor total de R$ 16.200,00, pelos 02 (dois) meses. Publique-se e cumpra-se.

Livramento/PB, 28 de outubro de 2016.
Carmelita Estevão Ventura Sousa - Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2016

Ratifico, nos termos do art. 26 da lei 8.666/93, a decisão da Procuradoria Geral do Município de 
Livramento/PB, exarada todas às fls. da Dispensa de Licitação nº 002/2016. OBJETO: Dispensa 
de licitação para contratação direta da pessoa física: Ednaldo Gomes Barbosa, e da pessoa física: 
Manoel Guilherme Neto, para prestarem serviços com 01 (um) Carro Pipa cada, se obrigando por 
mês cada um a realizar o percurso de 120 (cento e vinte) km por dia, de segunda a sábado, trans-
portando e distribuindo nos locais indicados. O carro pipa deverá ter a capacidade de, no mínimo, 
7 (sete) M/3 de água, no município. Pessoa física: Ednaldo G. Barbosa, CPF nº 064.387.984-60, 
com o valor total de R$ 16.200,00, pelos 02 (dois) meses. Pessoa física: Manoel G. Neto, CPF nº 
509.693.154-49, com o valor total de R$ 16.200,00, pelos 02 (dois) meses. Fundamento: Dispen-
sar na forma do disposto do artigo 24 inciso IV, da Lei nº 8.666/93, e justifica-se a dispensa pela 
prestação de serviços na execução de Socorro e Assistência às vitimas da seca ocorrida no ano de 
2016, nos município definidos no Decreto Estadual, com os serviços essenciais de abastecimento 
de água através da contratação de carros pipas. Justificativa: Tendo em vista o resultado do trabalho 
apresentado pela CPL, através do Processo de Dispensa Nº 002/2016, realizada em 27/10/2016, 
resolve contratar diretamente os licitantes acima identificados, com arrimo no art. 24, IV, da lei 
nº 8.666/93. Ratificado: Pela Sra. Carmelita E. V. Sousa (Prefeita), com base nos pareceres da 
Procuradoria, anexo aos autos deste processo. Publique-se e cumpra-se.

Livramento/PB, 28 de outubro de 2016.
Carmelita Estevão Ventura Sousa - Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N. º 09021/2016 PROCESSO ADM. Nº. 2016/012406
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PRO-

DUTOS QUÍMICOS PARA TRATAMENTO, MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CAM E DO CENTRO 
DE REFERÊNCIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA – CRMIPD.

INÍCIO DO ACOLHIMENTO DE PROPOSTAS: 09 de dezembro de 2016 - Horário: 09h00min 
(HORÁRIO DE BRASÍLIA).      

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 12/12/2016 - Horário: 09h00min (HORÁRIO DE BRASÍLIA).      
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: 13/12/2016 - Horário: 10h30min (HORÁRIO DE BRASÍLIA).
LOCAL: www.licitacoes-e.com.br
REFERÊNCIA DE TEMPO: Para todas as referências de tempo será observado o horário oficial 

de Brasília - DF.
A Secretaria de Educação e Cultura do Município de João Pessoa através da Pregoeira 

torna público que fará realizar a Licitação na modalidade Pregão Eletrônico, cuja sessão pública 
será realizada através do site www.licitacoes-e.com.br. SUPORTE LEGAL: com Lei Federal nº. 
10.520/2002, que institui a modalidade Pregão; o Decreto Municipal nº. 4.985 de 18 de novembro 
de 2003, que regulamenta o pregão no município de João Pessoa; Decreto Municipal 5.716 de 25 
de agosto de 2006; Decreto Municipal nº. 7.364 de 04 de outubro de 2011; Decreto Municipal 7.884 
de 24 de maio de 2013; Lei Municipal nº. 10.431 de 11 de abril de 2005, publicada no SO nº. 952, 
com aplicação subsidiária da Lei nº. 8.666/1993 e respectivas alterações, Lei Complementar nº. 
123/2006, Lei Complementar nº. 147/2014, Lei nº. 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), 
Decretos nº. 3.555/2000 e 5.450/2005. Edital: cópia a ser adquirida no site www.licitacoes-e.com.
br, a partir de 28 de novembro de 2016.

João Pessoa, 24 de novembro de 2016.
Gláucia Kaline A. da Fonseca Carvalho

Pregoeira da CSL/SEDEC

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE RESCISÃO AMIGÁVEL DE TERMO DE CONTRATO

REF.: CC N.° 00001/2015, CONTRATO N.°00264/2015
Torna público a rescisão amigável do Termo de Contrato de n.°00264/2015, referente aConcor-

rência de n.°00001/2015, com efeitos jurídicos a partir de 24/11/2016, contratada: CONSTRUTORA 
BRTEC LTDA. Objeto: 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. Fundamento legal: Artigo 79, Inciso II, da Lei Federal 
de n.° 8.666/93 e alterações.

Guarabira, 24 de Novembro de 2016.
ZENÓBIO TOSCANO DE OLVEIRA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU/PB 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisições de Equipamentos e Materiais Permanentes destinados a Secretaria 
Municipal de Saúde, FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00019/2016. DOTAÇÃO: 
RECURSOS PMAC / PROPOSTA Nº 08796865000/3130-06 / NASF / VIGILÂNCIA SANITÁRIA / 
CAPS: 10.031.2020.2063 - 10.301.2005.1027 - 10.301.2020.2053 - 4.4.90.52.01 - EQUIPAMENTOS 
E MATERIAL PERMANENTE. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016, PARTES 
CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU e: CT Nº 00055/2016 - 18.11.16 - 
INTELIGENCIA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI –EPP - 36.250,00, CT Nº 
00056/2016 - 18.11.16 - EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP - 5.540,00, 
CT Nº 00057/2016 - 18.11.16 - INDUSTRIAL E COMERCIAL DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA 
– ME - 11.495,00, CT Nº 00058/2016 - 18.11.16 - EQUIPAÇO MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS 
LTDA – ME - 7.160,00, CT Nº 00059/2016 - 18.11.16 - CRM COMERCIAL LTDA - 15.095,00, CT Nº 
00060/2016 - 18.11.16 - EDILANE DA COSTA CARVALHO – ME - 7.724,00.

Mulungu, 18 de Novembro de 2016.
JOANA D’ARC RODRIGUES BANDEIRA FERRAZ - Prefeita

 
 AGRO MERCANTIL URTIGA S/A – AMUSA

CNPJ N° 09.273.145/0001-30   NIRE N.º 25 3 0000197-6
AVISO AOS ACIONISTAS / EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Pelo presente edital, ficam convocados os acionistas da empresa AGRO MERCANTIL URTIGA 
S/A – AMUSA para a reunião da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a ser realizada às 10h 
do dia 05 de dezembro de 2016, na sede da companhia, situada à Fazenda Urtigas, S/N – Zona 
Rural – Santa Terezinha – PB, CEP 58.700-000, com a finalidade de deliberar, EM SEGUNDA 
CONVOCAÇÃO, sobre os seguintes itens:  a) Alterações no estatuto social da companhia em 
razão do resgate das ações do FINOR, inclusive com a conversão das ações preferenciais “B” 
em ordinárias e grupamento de ações – proposta disponível na sede da companhia, conforme o 
art. 135, §3º, da Lei n.º 6.404/76; b) Elaboração do plano estratégico da empresa para continuar 
em funcionamento; c) Outros assuntos de interesse da companhia. Santa Terezinha - PB, 22 de 
novembro de 2016. Arlete Wanderley da Nóbrega Gayoso, Diretora Presidente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALL VELHO
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2016
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO, ESTADO DA PARAÍBA, de acordo com as 

disposições da Lei Federal de nº. 8.666/93 e alterações posteriores, torna público a quem interessar 
que fará realizar às 09:00 horas do dia 12de dezembro de 2016, processo licitatório na modalidade 
de Tomada de Preços, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, para Contratação de empresa especia-
lizada em realização de eventos com bandas musicais para a festa tradicional natalina no dia 24 
de dezembro de 2016 no município de Curral Velho-PB.

O Edital e anexos para a presente Tomada de Preços poderão ser obtidos no horário das 8:00 
às 12:00 no Setor de Licitação, com funcionamento no prédio sede desta Prefeitura, situada na 
Rua Manoel Batista Sobrinho nº 20 – centro de Curral velho – PB.

Curral Velho, 24 de Novembro de 2016.
Cláudio Nogueira dos Santos

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO 
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 016/2016
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO, ESTADO DA PARAÍBA, de acordo com as 

disposições da Lei Federal de nº. 8.666/93 e alterações posteriores, torna público a quem interessar 
que fará realizar às 11:00 horas do dia 12 de dezembro de 2016, processo licitatório na modalidade de 
Tomada de Preços, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, para Contratação de empresa especializada 
em aluguel de estruturas e equipe de apoio para a festa tradicional natalina dia 24 de dezembro 
de 2016 no município de Curral Velho-PB.O Edital e anexos para a presente Tomada de Preços 
poderão ser obtidos no horário das 8:00 às 12:00 no Setor de Licitação, com funcionamento no prédio 
sede desta Prefeitura, situada na Rua Manoel Batista Sobrinho nº 20 – centro de Curral velho – PB.

Curral Velho, 24 de Novembro de 2016.
Cláudio Nogueira dos Santos

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Quarto Termo de Aditivo ao Contrato nº  00082/2014, em 06.11.2014.
PARTES: Prefeitura Municipal de Aguiar e a empresa  CONSTRUTORA SOARES LTDA.
OBJETO CONTRATUAL: Construção de uma quadra escolar coberta com vestiário, em confor-

midade com o Termo de Compromisso PAC  nº 206612/2013. 
OBJETO DO ADITIVO: Alteração de Valor
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Aguiar-PB, 23 de Novembro de 2016
Manoel Batista Guedes Filho  -  Prefeito                          

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

Nº do Contrato: 00030/2014
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ
Contratado: CONTACTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME.
Processo Licitatório: TOMADA DE PREÇOS nº 00004/2014
Valor Original do Contrato: R$ 99.809,42.
Nº do Aditivo: 06
Objeto do Aditivo: PRORROGAÇÃO DO PRAZO POR MAIS 04(quatro) MESES.
Data da Assinatura do Aditivo: 09/05/2016

Adailma Fernandes da Silva Lima – Prefeita.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE TERCIDOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS, MEDIANTE RE-

QISIÇÃO..
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00027/2016.
DOTAÇÃO: DIVRSAS SECRETARIA - 3390-30 - MATERIAL DE CONSUMO - RECURSOS 

PROPRIOS.
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Pocinhos e:
CT Nº 00081/2016 - 22.11.16 - LUIZ VIRGINIO & CIA LTDA - EPP - R$ 40.825,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANGEIRO, MEDIANTE REQUISIÇÃO..
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00034/2016.
DOTAÇÃO: 0104 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - 0105 - SECRETARIA DE FINANÇAS 

- 0106 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 0109 - SECRETARIA DE INFRA-ETRUTURA - 0110 Se-
cretaria de Ind., Comércio e Turismo - 0112 Secretaria Extraordinária - 0113 Secretaria de Cultura e 
Desporto - 0114 Secretaria de Agricultura e Des. Rural - 0115 Secretaria de Serviços Urbanos - 0311 
Fundo Municipal de Saúde - 0408 Fundo Municipal de Assistência Social - 3390-30 - MATERIAL DE 
CONSULMO - 3390-39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA..

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Pocinhos e:
CT Nº 00078/2016 - 14.11.16 - MERILUCIA DA SLVA ME - R$ 31.687,80

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MEDIANTE REQUISIÇÃO.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00035/2016.
DOTAÇÃO: 0104 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - 0105 - SECRETARIA DE FINANÇAS 

- 0106 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 0109 - SECRETARIA DE INFRA-ETRUTURA - 0110 Se-
cretaria de Ind., Comércio e Turismo - 0112 Secretaria Extraordinária - 0113 Secretaria de Cultura e 
Desporto - 0114 Secretaria de Agricultura e Des. Rural - 0115 Secretaria de Serviços Urbanos - 0311 
Fundo Municipal de Saúde - 0408 Fundo Municipal de Assistência Social - 3390-30 - MATERIAL DE 
CONSULMO - 3390-39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA..

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Pocinhos e:
CT Nº 00080/2016 - 24.11.16 - SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - R$ 55.575,50

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE PROMOCÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SAPÉ

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição parcelada de gás de cozinha GPL - botijão de 13 recarga, mediante re-

quisição periódica.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00022/2016.
DOTAÇÃO: Programas do Governo Federal e Recursos Próprios do Fundo Municipal de 

Promoção e A. Social: 10.00 - Fundo Municipal de Assistência Social 08.243.2018.2062 - Manter 
atividades dos serviços convivência e fortalec. de vínculos 08.243.2018.2063 - Manter atividades 
dos serviços convivência e fortalec. de vínculos - FNAS 08.243.2019.2100 - Manter atividades 
do Programa Serviço Acomp. para Crianças e Adolescentes 08.243.2019.2105 - Manter serviços 
proteção social cumprimento medidas socioeducativas 08.243.2019.2106 - Manter ações estraté-
gicas do Programa Erradic. Trabalho Ingnfantil - PETI 08.244.2018.2064 - Manter atividades do 
Programa Atenção Integral Família - PAIF 08.244.2018.2065 - Manter atividades do Programa 
Atenção Integral Família - PAIF/CRAS - FNAS 08.244.2018.2066 - Manter atividades do Programa 
IGD SUAS - FNAS 08.244.2018.2067 - Manter atividades do Programa Bolsa Família - IGD BF 
- FNAS 08.244.2019.2069 - Manter atividades do Programa CREAS - FNAS 08.244.2019.2070 - 
Manter atividades administrativas ao CREAS 08.244.2020.2076 - Manter atividades da Secretaria 
de Promoção e Assistência Social 08.244.2020.2077 - Manter ações do Programa Bolsa Família 
3390.30.01 - Material de consumo

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Promocão e Assistência Social de Sapé e:
CT Nº 00028/2016 - 11.11.16 - REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA - R$ 7.950,00
 

 ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de um sistema para abate de animais - pistola insensibizadora completa 

para abate por penetração com injeção de ar -, para utilização no matadouro público municipal.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00044/2016.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Sapé: 07.00 - Secretaria de Agricultura e Pesca. 

20.451.2002.2046 - Manter Atividade de Manutenção do Matadouro e Mercado Público. 4490.52.01 
- 4490.52.01 - Equipamentos e material permanente

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Sapé e:
CT Nº 00085/2016 - 03.11.16 - MACROTEC EQUIPAMENTOS LTDA - R$ 17.000,00
 

 ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE PROMOCÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SAPÉ

 EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: Pregão Presencial nº 00021/2016.
OBJETO: Aquisição parcelada de enxoval de bebê, tecidos, e artigos de cama, mesa e banho 

diversos.
ABERTURA: 08/11/2016 as 09:00 horas.
JUSTIFICATIVA: Licitação Fracassada.
DATA: 17/11/2016.
 

 ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00034/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. 
Duque de Caxias, S/N - Centro - Cabedelo - PB, às 09:00 horas do dia 07 de Dezembro de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de Empresa para 
fornecimento ininterrupto de gases medicinais e Locação de equipamentos e insumos destinados 
ao tratamento de oxigenoterapia, através do serviço de Home Care - AMPLA PARTICIPAÇÃO. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal nº 08/13. Informações: no horário 08:00 as 14:00h - Email: Sescab.licitacao@cabedelo.
pb.gov.br dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3250-3120.
Edital no link: http://www.cabedelo.pb.gov.br/transparencia/transparencia_editais.asp

Cabedelo - PB, 24 de Novembro de 2016
VINA LÚCIA CARVALHO RIBEIRO - Pregoeiro Oficial

 
 ESTADO DA PARAÍBA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00035/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Av. Duque de Caxias, S/N - Centro - Cabedelo - PB, às 11:00 horas do dia 07 de Dezembro de 
2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição de Equipamentos 
Eletrônicos destinados à Vigilância Sanitária do Município de Cabedelo. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 08/13. 
Informações: no horário 08:00 as 14:00h - Email: Sescab.licitacao@cabedelo.pb.gov.br dos dias 
úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3250-3120.
Edital no link: http://www.cabedelo.pb.gov.br/transparencia/transparencia_editais.asp

Cabedelo - PB, 24 de Novembro de 2016
VINA LÚCIA CARVALHO RIBEIRO - Pregoeiro Oficial

 
 ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA
 HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00013/2016

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 
o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00013/2016, que objetiva: 
CONCLUSÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NO MUNICIPIO DE MANAÍRA/
PB, CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA.; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: M.L.S - CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - ME - R$ 148.780,24.

Manaíra - PB, 23 de Novembro de 2016
JOSÉ SIMÃO DE SOUSA - Prefeito

 
 ESTADO DA PARAÍBA

FUNDO MUNICIPAL DE PROMOCÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SAPÉ
 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2016

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00021/2016, que objetiva: Aquisição parcelada de 
enxoval de bebê, tecidos, e artigos de cama, mesa e banho diversos; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório: Licitação Fracassada.

Sapé - PB, 17 de Novembro de 2016
WIVIANE EUGÊNIA PAIVA - Secretária

 ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE PROMOCÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SAPÉ

 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00022/2016, que objetiva: Aquisição parcelada 
de gás de cozinha GPL - botijão de 13 recarga, mediante requisição periódica; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório em favor de: REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL 
LTDA - R$ 7.950,00.

Sapé - PB, 11 de Novembro de 2016
WIVIANE EUGÊNIA PAIVA - Secretária

 ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00044/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00044/2016, que objetiva: Aquisição de um sistema 
para abate de animais - pistola insensibizadora completa para abate por penetração com injeção de 
ar -, para utilização no matadouro público municipal; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: MACROTEC EQUIPAMENTOS LTDA - R$ 17.000,00.

Sapé - PB, 03 de Novembro de 2016
FLÁVIO ROBERTO MALHEIROS FELICIANO - Prefeito

 
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA 

AVISO DE LICITAÇÃOPREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. 

Gov. Pedro Moreno Gondim, S/N - Centro - Borborema - PB, às 09h00min do dia 07 de Dezembro de 
2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, restrita à participação 
de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisições de Equipamentos 
e Materiais Permanentes, destinados aos PSF’S I e II deste Município, de conformidade PROPOS-
TA Nº 11594.451000/1150-01 - (Ministério da Saúde). Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02, Decreto Municipal nº 009/2007 e Lei Complementar 
n° 147/2014. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supra-
citado.Telefone: (083) 3360-1010.

Borborema - PB, 22 de Novembro de 2016.
ROMUALDO FERNANDES NICOLAU - Pregoeiro Oficial

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 091/2016
Dispensa de Licitação Nº 002/2016. Contratante: Prefeitura de Livramento/PB. Contratado: 

Ednaldo Gomes Barbosa, CPF nº 064.387.984-60. Objeto: Prestar serviço com 01 (um) Carro Pipa 
(PLACA Nº IBR-7917), se obrigando por mês a realizar o percurso de 90 (noventa) km por dia, de 
segunda a sábado, transportando e distribuindo nos locais indicados. O carro pipa deverá ter a 
capacidade de, no mínimo, 7 (sete) M/3 de água, no município, conforme Convênio nº 100/2016, 
de 24/11/2016. Valor Contratado: R$ 16.200,00, pelos 02 (dois) meses. Vigência: 60 (sessenta) 
dias. Fonte De Recursos: Será 100% (cem) por cento do  Convênio nº 100/2016, de 24/10/2016. 
Dotação: QDD/2016. Data da Ass.: 01/11/2016. Partes Ass.: Carmelita E. V. Sousa (Prefeita) e o 
Sr. Ednaldo G. Barbosa (Contratado).

Livramento/PB, 01 de novembro de 2016.
Carmelita Estevão Ventura Sousa - Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 092/2016

Dispensa de Licitação Nº 002/2016. Contratante: Prefeitura de Livramento/PB. Contratado: 
Manoel Guilherme Neto, CPF nº 509.693.154-49. Objeto: Prestar serviço com 01 (um) Carro Pipa 
(PLACA Nº MMO-7481/PB), se obrigando por mês a realizar o percurso de 90 (noventa) km por dia, 
de segunda a sábado, transportando e distribuindo nos locais indicados. O carro pipa deverá ter a 
capacidade de, no mínimo, 7 (sete) M/3 de água, no município, conforme Convênio nº 100/2016, 
de 24/11/2016. Valor Contratado: R$ 16.200,00, pelos 02 (dois) meses. Vigência: 60 (sessenta) 
dias. Fonte De Recursos: Será 100% (cem) por cento do  Convênio nº 100/2016, de 24/10/2016. 
Dotação: QDD/2016. Data da Ass.: 01/11/2016. Partes Ass.: Carmelita E. V. Sousa (Prefeita) e o 
Sr. Manoel Guilherme Neto (Contratado).

Livramento/PB, 01 de novembro de 2016.
Carmelita Estevão Ventura Sousa - Prefeita

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGÍ
RESULTADO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2016
A Prefeitura Municipal de São José do Sabugí -PB, através da Comissão Permanente de Licita-

ção, torna público, para conhecimento dos interessados, o Resultado do Julgamento de Habilitação 
referente à TOMADA DE PREÇOS nº 00001/2016:

EMPRESA INABILITADA: 1 – SETHA CONSTRUÇÕIES E SERVIÇOS LTDA - EPP CNPJ N.° 
24.064.804/0001-12

JUSTIFICATIVA: não apresentou os documentos exigidos nos Itens 5.2.1.3 do edital, a) Certidão de 
registro ou inscrição junto ao Conselho Regional de Engenharia Arquitetura e Agronomia – CREA, b)

Declaração da empresa participante informando o nome, CPF e o número do registro na entidade 
profissional competente de, no mínimo, um responsável técnico, do seu quadro permanente, para 
acompanhar as obras objeto desta licitação, devidamente assinada pelo responsável Legal e visada 
pelo(s) responsável(is) técnico(s), c) A licitante deverá visitar os locais onde serão executados as 
obras e serviços, para se inteirarem de todos os aspectos referentes à sua execução. A visita deverá 
ser realizada por RESPONSÁVEL TÉCNICO da licitante. A Prefeitura Municipal de São José do 
Sabugí expedirá documento de comprovação da visita. Todos os custos associados com a visita serão 
de inteira responsabilidade da licitante, ficando a mesma inabilitada, consoante exigências do edital.

EMPRESA INABILITADA: 2 – PRIMEE CONSTRUÇÕIES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - 
EPP - ME, CNPJ N.° 20.949.329/0001-00

JUSTIFICATIVA: não apresentou os documentos exigidos nos Itens 5.2.1.3 do edital, c) A licitante 
deverá visitar os locais onde serão executados as obras e serviços, para se inteirarem de todos os 
aspectos referentes à sua execução. A visita deverá ser realizada por RESPONSÁVEL TÉCNICO 
da licitante. A Prefeitura Municipal de São José do Sabugí expedirá documento de comprovação 
da visita. Todos os custos associados com a visita serão de inteira responsabilidade da licitante, 
ficando a mesma inabilitada, consoante exigências do edital, Itens 5.2.1.4, Seguro Garantia, ficando 
a mesma inabilitada, consoante exigências do edital.

EMPRESA HABILITADA: 3 – ESTRUCTURAL ENGENHARIA LTDA - ME, CNPJ N.° 
05.881.170/0001-46

JUSTIFICATIVA: por atender as exigências do edital, por tanto ficando a mesma habilitada, 
consoante exigências do edital.

Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do art. 109, I “a” 
da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações.

Abre-se vista do processo aos interessados para conhecimento do inteiro teor da decisão da 
comissão. Comunica-se que, em não havendo interposição de recurso, a sessão pública para 
abertura dos envelopes PROPOSTA DE PREÇOS será realizada no dia 06 de Dezembro de 2016, 
às 08:00 horas no mesmo local e endereço.

São José do Sabugí-PB, 24 de Novembro de 2016.
Francicleude Barreto de Medeiros

Presidente da Comissão
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JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 061649
Responsavel.: JOSE LUIS DA SILVA
CPF/CNPJ....: 012262137/0001-01
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            660,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 061641
Responsavel.: JOSE LUIS DA SILVA
CPF/CNPJ....: 012262137/0001-01
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            475,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 061629
Responsavel.: JOSE REGINALDO DA SILVA
CPF/CNPJ....: 109078074-53
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            664,15
Apresentante: CONS REG DE CONTAB009249137000L59
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 062069
Responsavel.: LEILA TEMOTEO MOREIRA BRITO
CPF/CNPJ....: 021503984-00
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            664,15
Apresentante: CONS REG DE CONTAB009249137000L59
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 061999
Responsavel.: LUCIANO CESAR GUIMARAES DE 
AGUIAR
CPF/CNPJ....: 624577564-72
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$         12.636,38
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 060329
Responsavel.: LUCICLEIDE RODRIGUES CHAVES 
PEDROZA
CPF/CNPJ....: 568893804-87
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            664,15
Apresentante: CONS REG DE CONTAB009249137000L59
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 061874
Responsavel.: LUZAMARA SOUTO MONTEIRO 
92983634434
CPF/CNPJ....: 025006043/0001-05
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            488,01
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 062243
Responsavel.: MARIA AMELIA ALMEIDA BORGES
CPF/CNPJ....: 225887954-04
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            664,15
Apresentante: CONS REG DE CONTAB009249137000L59
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 061824
Responsavel.: MARIA DAS GRAÇAS DE AMORIM
CPF/CNPJ....: 063309404-87
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            664,15
Apresentante: CONS REG DE CONTAB009249137000L59
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 061891
Responsavel.: MARIA HELENA GOMES DE MELO
CPF/CNPJ....: 789661914-87
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          3.668,89
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 060381
Responsavel.: MARIA JEANNE ALVES FIGUEIREDO 
DE AR
CPF/CNPJ....: 424820704-49
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          3.779,28
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 060464
Responsavel.: MAURILIO MEDEIROS DE ALBU-
QUERQUE JU
CPF/CNPJ....: 056347614-17
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.288,51
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 060680
Responsavel.: MEGA CONSTRUCAO E INCORPO-
RACAO LTDA
CPF/CNPJ....: 003880896/0001-39
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            240,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 061592
Responsavel.: PAULO ROBERTO SIQUEIRA DE 
BRITO JUN
CPF/CNPJ....: 007758684-00
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$         13.700,00
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 060346
Responsavel.: PORTAL ADMINISTRADORA DE 
BENS LTDA.
CPF/CNPJ....: 004067463/0001-21
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          4.392,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 062233
Responsavel.: RIBEIRO FILHO IMOBILIARIA LTDA - ME
CPF/CNPJ....: 019165193/0001-69
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          2.391,25
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 060659
Responsavel.: ROBERTO HELDER NASCIMENTO 
LEITE DE
CPF/CNPJ....: 403502988-23
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          2.090,59
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 060468
Responsavel.: SIRIO HENRIQUE DIAS DE ALMEIDA 
COST
CPF/CNPJ....: 009670484-51
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          3.213,37
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 060202
Responsavel.: TANIA GOMES DA SILVA LIMA
CPF/CNPJ....: 467946894-72
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          2.444,89
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 060376
Responsavel.: TRANSLOGIS TRANSPORTES E 
LOGISTICA
CPF/CNPJ....: 002567805/0001-47
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$         12.602,06
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 060816
Responsavel.: UIRANDY VITAL COSTA
CPF/CNPJ....: 023917454-27
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            664,15
Apresentante: CONS REG DE CONTAB009249137000L59
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 061997
Responsavel.: VAMBERTO CAMPOS BATISTA
CPF/CNPJ....: 203484014-34
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          9.128,02
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 060289
Responsavel.: VANILDO JOSE COSTA
CPF/CNPJ....: 144044864-72
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          6.250,92
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 060715
Responsavel.: WAS REPRESENTACOES COMER-
CIAIS EIREL
CPF/CNPJ....: 019841542/0001-15
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          3.359,25
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 060119
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,  25/11/2016
----------------------------------------

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.: ALCIMELIA DE LIMA SILVA ME
CPF/CNPJ....: 017742337/0001-77
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            439,50
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 062588
Responsavel.: AMANDA MENDES LACERDA SANTOS
CPF/CNPJ....: 054905804-45
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            664,15
Apresentante: CONS REG DE CONTAB009249137000L59
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 061836
Responsavel.: ANTONIOS PANIFICADORA LTDA
CPF/CNPJ....: 009164393/0001-43
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          2.221,91
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 060757
Responsavel.: APICE COMERCIO DE COMFECCOES L
CPF/CNPJ....: 008388818/0001-35
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            528,21
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 054897
Responsavel.: ARGEMIRO SOUTO MAIOR DE 
FIGUEREDO
CPF/CNPJ....: 021744564-00
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            664,15
Apresentante: CONS REG DE CONTAB009249137000L59
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 062059
Responsavel.: BRUNO DE MELO Q. BEZERRA 103
CPF/CNPJ....: 088458844-06
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             60,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 062324
Responsavel.: CABRAL & BAPTISTA RESTAURANTE 
E LAN
CPF/CNPJ....: 017949178/0001-86
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          2.107,34
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 060810
Responsavel.: COM DE AP MUSICAIS MIL SONS
CPF/CNPJ....: 087270690/0015-82
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            647,61
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 062745
Responsavel.: COMERCIO DE APARELHOS MUSI-
CAIS MIL
CPF/CNPJ....: 087270690/0015-82
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          7.869,08
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 062664
Responsavel.: CONAL PROJETOS E ARQUITETURA 
LTDA -
CPF/CNPJ....: 008797431/0001-32
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.370,58
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 060755
Responsavel.: EDUARDO JORGE LIMA DE ARAUJO
CPF/CNPJ....: 031332404-20
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            664,15
Apresentante: CONS REG DE CONTAB009249137000L59
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 061986
Responsavel.: ELCIDES DE OLIVEIRA LUCENA
CPF/CNPJ....: 616911274-34
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            664,15
Apresentante: CONS REG DE CONTAB009249137000L59
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 061905
Responsavel.: ELIAS ARAUJO SILVA JUNIOR
CPF/CNPJ....: 295719444-91
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.864,20
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 060471
Responsavel.: LEANDRO FERREIRA DE SOUZA
CPF/CNPJ....: 022438641/0001-65
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.400,00
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 061669
Responsavel.: F LAMY EPP
CPF/CNPJ....: 014066180/0001-19
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            980,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 061659
Responsavel.: FRANCISCO ELEUTERIO DE OLI-
VEIRA JUN
CPF/CNPJ....: 726262754-68
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          2.565,62
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 060419
Responsavel.: GEANNE KALINE BEZERRA TAVARES 
DE QU
CPF/CNPJ....: 024482253/0001-07
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            486,34
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 062151
Responsavel.: GEORGE DOS SANTOS SILVA
CPF/CNPJ....: 033380354-03
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            686,77
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 061277
Responsavel.: GLAUCIANE DE OLIVEIRA BARBOSA
CPF/CNPJ....: 486732424-87
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            664,15
Apresentante: CONS REG DE CONTAB009249137000L59
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 061850
Responsavel.: HELDER OLIVEIRA BENIGNO DE 
MOURA
CPF/CNPJ....: 406210064-91
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            664,15
Apresentante: CONS REG DE CONTAB009249137000L59
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 061901
Responsavel.: IBRA CONSTRUTORA LTDA ME
CPF/CNPJ....: 008933618/0001-16
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$          1.111,14
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 061791
Responsavel.: ICARO GOMES DE CASTRO
CPF/CNPJ....: 090289924-48
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            500,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 062322
Responsavel.: JADIR CRUZ DE LIMA
CPF/CNPJ....: 324797864-04
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            664,15
Apresentante: CONS REG DE CONTAB009249137000L59
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 061872
Responsavel.: JAQUELINE FRANCIANE GOMES 
DA SILVA
CPF/CNPJ....: 009213054-27
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          7.533,24
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 060495
Responsavel.: JOELSON CELESTINO GOMES
CPF/CNPJ....: 048764374-75
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            664,15
Apresentante: CONS REG DE CONTAB009249137000L59
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 061840
Responsavel.: JOSE LUIS DA SILVA
CPF/CNPJ....: 012262137/0001-01
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            475,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 061628
Responsavel.: JOSE LUIS DA SILVA
CPF/CNPJ....: 012262137/0001-01
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            800,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇOES DO 

PODER EXECUTIVO.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00033/2016.
DOTAÇÃO: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - 3390-39 - OUTROS SERVIÇOS DE TER-

CEIRO PESSOA JURIDICA - RECURSOS PROPRIO.
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Pocinhos e:
CT Nº 00079/2016 - 07.10.16 - CARLOS ANDRE DE ALCANTARA LIMA - R$ 15.400,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS

 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00027/2016, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
TERCIDOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS, MEDIANTE REQISIÇÃO.; HOMOLOGO o corres-
pondente procedimento licitatório em favor de: LUIZ VIRGINIO & CIA LTDA - EPP - R$ 40.825,00.

Pocinhos - PB, 18 de Novembro de 2016
CLAUDIO CHAVES COSTA - Prefeito

JOÃO JOSE GOMES (CASA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PAI E FILHO) - CNPJ/CPF 
Nº 08.605.820/0001-19. Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do 
Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 3623/2016 em João Pessoa, 3 de novembro de 
2016 - Prazo: 730 dias. Para a atividade de: DEPOSITO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO Na(o) 
-  RODOVIA PB 041 SITIO ENGENHO NOVO  Município: MAMANGUAPE - UF: PB.  Processo: 
2015-003653/TEC/LO-0052.

MARIA ILCA GOMES HOLANDA - CNPJ/CPF Nº 136.412.634-68. Torna público que a SUDEMA - 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação nº 3522/2016 
em João Pessoa, 18 de outubro de 2016 - Prazo: 530 dias. Para a atividade de: Loteamento resi-
dencial. Na(o) - GRANJA SANTA GERTRUDES, AS MARGENS DA PB 400  Município: SÃO JOSE 
DE PIRANHAS - UF: PB. Processo: 2016-004904/TEC/LI-4987.

SANTA ANA IMOBILIÁRIA E CONSTRUÇÕES LTDA - ME - CNPJ Nº 02.095.902/0001-84, torna 
público que requereu a SEMAPA - Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo 
a Licença de Operação para Funcionamento de Escritório Imobiliário, situado à Avenida Flávio 
Ribeiro Coutinho, 213, Sala 07, 1º Andar. (Conforme Resolução CONAMA 006 de 24/01/1986). M.C. 

CONSTRUTORA EIRELI- EPP, CNPJ Nº 40.941.676/0001-02 torna público que recebeu da SEMAPA- 
Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo a Licença de Operação nº 0387/2016 
para a Construção de um GALPÃO COMERCIAL, situado à Rua Santa Juliana, s/n, Lote 01 da 
Quadra C, Loteamento Costa Verde, Renascer, Cabedelo- Pb., conforme processo de nº 2016.01164.
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SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N283/2016
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

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

Registro de preços para aquisição de material de lavanderia, destinado ao Hospital Regional de 
Emergência e Trauma de Campina Grande - HRETCG/PB, conforme anexo I do Edital.

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

REG. CGE Nº - 16-01075-3
João Pessoa, 24 de novembro de 2016

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N294/2016
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

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

Registro de preços para aquisição de equipamento de informática e projetor multimídia, destinado 
a Secretaria de Estado da Saúde - SES/NAH, conforme anexo I do Edital.

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

REG. CGE Nº - 16-01070-2
João Pessoa, 24 de novembro de 2016

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação
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