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Campanha Policiais Contra o 
Câncer Infantil levou cestas básicas 
e brinquedos para as crianças do 
Hospital Universitário.  PÁGINA 7

Policiais rodoviários 
promovem ação em 
hospital de Campina

30 pacientes foram atendidos 
pela ação implementada no HU

Duas décadas do 
Grande Encontro

Elba, Alceu e Geraldo 
Azevedo trazem de volta aos 
palcos de João Pessoa o 
show “O Grande Encontro”, 
lançado em 1995. PÁGINA 9

Nove lojas foram 
autuadas e seis gerentes 
presos durante operação 
do Ministério Público no 
Black Friday.  PÁGINA 6

Gerentes são 
presos em JP

Estado ganhou 64 me-
dalhas nas Paralimpíadas 
Escolares, perdendo apenas 
para São Paulo.  PÁGINA 8

A vice-governadora 
Lígia Feliciano entregou on-
tem, na cidade de Amparo, a 
13ª unidade de dessalização 
do Estado.  PÁGINA 3

Paraíba termina 
as Paralimpíadas 
como vice-campeã

Amparo ganha 
dessalinizador
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Paraíba
16 cidades têm risco 
de surto de dengue,
zika e chikungunya

 

Dados divulgados ontem 
pelo Ministério da Saúde 
mostram que Estado tem 55 
cidades em alerta.  PÁGINA 7

Polícia desvenda 
assassinato de 
Vivianny Crisley

A Polícia Civil encerrou as investigações do assassinato da vendedora Vivianny Crisley e 
apresentou ontem os três suspeitos do crime. Eles podem pegar 36 anos de prisão.  PÁGINA 5

Essas Coisas

A paixão em 
suas diversas formas 
e apresentações, sem 

culpa ou pecado, é 
o tema da coluna de 

hoje de Carlos Aranha

Carlos Aranha - Escritor e jornalista
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PÁGINA 17

Câncer infantil

AltA
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CORReIO DAs ARTes  Suplemento circula amanhã e destaca 
o trabalho em cerâmica da artista Gina Dantas.  PÁGINA 11

Todos presos
Alex (E) e Juninho (D) teriam 

golpeado a jovem e Bebé
(centro), queimado o corpo
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Um dos hábitos mais antigos dos brasilei-
ros é esperar que os governos, sejam eles de 
qualquer nível, possam resolver todos os pro-
blemas que afetam a coletividade. De fato, e 
não há nada de errado nisso, é obrigação mes-
mo dos governantes se empenhar na solução 
dos casos que, de forma coletiva, venham a 
provocar efeitos nocivos junto aos governados. 
Tanto faz que seja na área política, econômica, 
de segurança pública, de educação ou saúde. O 
aparato estatal não pode, por óbvio, ficar iner-
te diante de calamidades que exigem enfrenta-
mento rápido e eficaz. Afinal, não é para outra 
coisa que a população paga seus impostos.

 Isto posto é preciso lembrar, porém, 
que ocorrem algumas situações em que, para 
além das ações do governo, é absolutamente 
necessário que a comunidade faça a sua parte. 
É direito de cada um, por exemplo, exigir que as 
ruas de sua cidade fiquem permanentemente 
limpas. Cabe, então, ao Serviço de Limpeza Ur-
bana para que assim seja. Mas, por outro lado, 
é dever da cada cidadão não jogar lixo no leito 
das ruas ou em terrenos baldios. Há inúmeros 
outros exemplos que se enquadram nesta rela-
ção binomial entre direitos e deveres. São casos 
que vão desde uma simples providência da ad-
ministração municipal às questões mais com-
plexas, ligadas à política e à macroeconomia. 

Vivemos tempos de muita ebulição e é 
difícil prever o que pode acontecer na política 
brasileira nos próximos dias, e menos ainda 
no próximo ano. Os fatos se sucedem com ta-
manha velocidade que qualquer previsão soa 
ingênua porque será inevitavelmente baseada 
no “achismo”. Sem bases sólidas a sustentá-la. 

Alguma coisa, porém, vai se consolidando nes-
tes tempos de crise e uma delas, certamente, é 
o fato de que já perdemos quase o ano inteiro 
de 2016, sem que tenhamos conseguido avan-
çar na solução dos graves problemas econô-
micos que atingem a população, notadamente 
os mais pobres.

O noticiário da TV mostra, quase diaria-
mente, filas e mais filas de pessoas em busca 
de emprego. No entanto, a informação dos 
órgãos de estatística continua a mesma: o 
desemprego aumenta, as empresas fecham e 
os cortes nos investimentos alcançam inclu-
sive os grandes grupos empresariais. Vive-
mos dias de incertezas. O país entrou numa 
espécie de círculo vicioso que lembra a velha 
anedota do cachorro querendo morder o rabo. 
Sairemos disso tudo, é claro. Afinal, o Brasil, 
apesar de sua elite dirigente, é maior do que a 
crise. O problema é que o tempo passa e a clas-
se dirigente não dá sinais de reconhecer que 
tanto o impasse quanto a solução dependem 
exclusivamentedela. 

Outro dia, observamos aqui: a crise eco-
nômica se retroalimenta em função da crise 
política e esta se robustece na medida exata 
em que os problemas econômicos se agravam. 
Assim, neste processo de realimentação recí-
proca chegamos ao quadro atual. No plano fe-
deral, governo e oposição deveriam agir com 
mais rapidez para enfrentar os impasses da 
nossa economia. Afinal, na briga do mar contra 
o rochedo, sempre sobra para o marisco. Vale 
dizer, para o trabalhador, pai de família e con-
tribuinte. Recaem sobre ele todas as mazelas 
decorrentes desta crise.

Editorial
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Desigualdade
“What Worries World ( O que preocupa o mundo) realizada entre setembro e outubro. 
Apenas 21 por cento dos pesquisados no Brasil mencionaram a desigualdade como preocupação. 

 

A estudante de Jornalismo, 
Marayane Lais da Costa Ri-
beiro, estagiária do TJPB, 
defendeu esta semana o 
Trabalho de Conclusão de 
Curso (TCC), intitulado: 
“Acolher e ressocializar: o 
Centro de Educação Pro-
dutiva de Pindobal e o 
acolhimento de crianças e 
adolescentes em situação 
de vulnerabilidade”. Com 
louvor, a profissional foi 
aprovada com nota máxima

O senador Raimundo Lira, ao 
falar a uma emissora de rádio 
sobre a possibilidade de ser can-
didato ao Governo do Estado em 
2018, disse que ainda é muito 
cedo para pensar em uma candi-
datura que só ocorreria daqui a 
dois anos. “A gente não pode fa-
zer qualquer alusão em relação 
ao Governo do Estado com tanta 
antecedência. Vamos aguardar 
janeiro de 2018 que é quando 
começam todas as conversações 
políticas”, comentou.

A 253ª edição da Romaria da Penha, que 
acontece hoje, em João Pessoa, deve ter 12 
trios elétricos. Todos vão ser inspecionados 
pelo Corpo de Bombeiros. Somente após 
essa inspeção é que os trios que estiverem 
em conformidade com as normas técnicas 
exigidas pelo órgão fiscalizador vão ser 
autorizados a participar da caminhada, ani-
mando os devotos.

O americano dos Estados 
Unidos quando não tem o 
que inventar, consome. É o 
caso do Black Friday, expres-
são em inglês, que significa 
Sexta-Feira Negra. É a sexta- 
feira depois do dia de Ação 
de Graças, ou Thanksgiving 
em inglês. Este termo teve 
origem nos Estados Unidos, 
e é um dia especial porque as 
lojas fazem grandes descon-
tos, e por isso muitas pesso-
as compram presentes para o 
Natal, segundo informa os manuais consumeristas. O Brasil, que copia tudo que vem de fora, não 
ficou atrás e trouxe para cá esse apetite pelo consumo. Importamos até o nome, porque o Brasil às 
vezes parece não ter língua própria, no afã de ser colonizado por tudo que vem de fora. Procons de 
todo o país alertam os consumidores sobre as armações da tal Black Friday, de fingir que reduziu um 
preço para ganhar clientes. Nas redes sociais, todo mundo que reclama da crise se farta de Black 
Friday. Faz parte ser igual, porque ser diferente incomoda. Noam Chomsky já dizia que “não se pode 
controlar o próprio povo pela força, mas se pode distraí-lo com consumismo”. Façamos isso, então. 
Porque o Natal já está batendo na porta e precisamos comprar presentes para manter a tradição.

RomARiA

CRESCER

CAnDIDAtuRA

UN Informe

BOA nOtíCIA

SEm tAxA ExtRACOm lOuvOR

umA ODE AO COnSumISmO

O Governo do Estado, por meio da Secreta-
ria da Administração, informou que o pa-
gamento dos servidores referente ao mês 
de novembro será realizado nesta terça 
(29) e quarta-feira (30), cumprindo um 
compromisso de pagar aos funcionários 
dentro do mês trabalhado. De acordo com 
o calendário, recebem no primeiro dia os 
inativos. Já na quarta-feira, será efetuado 
o pagamento dos servidores da ativa.

A conta de luz de dezembro 
não terá cobrança de taxa 
extra, informou a Aneel 
(Agência Nacional de Energia 
Elétrica) nessa sexta-feira 
(25). Devido às condições 
melhores dos reservatórios, 
a agência decidiu que a ban-
deira tarifária voltará a ser 
verde.  A cobrança de taxa 
extra vigorou em novembro 
pela bandeira amarela, com 
R$ 1,50 a mais a cada 100 
kWh consumidos.

Até este domingo, dia 27/11, ainda é possível fazer a inscrição para o processo seletivo de volun-
tários para a 20ª edição do Crescer – O Encontro da Família Católica, organizada pela Associação 
Carismática Católica São Pio X. Estão abertas 150 vagas para o evento que acontece de 26 a 28 de 
fevereiro de 2017, em Campina Grande. Durante o Crescer, os voluntários poderão atuar nos setores 
de Atendimento ao Público, Comunicação, Apoio Logístico e Serviços de Saúde.

Gonzaga Rodrigues - gonzagarodrigues33@gmail.com

Mesmo abordando a desigualdade so-
cial pela ótica de quem tem o capitalismo 
como o regime ideal, Cóvis Rossi, emérito 
colunista da Folha, chega a se importar 
com a indiferença dos brasileiros em face 
dessa herança selvagem sem início nem 
termo. 

Ele parte de um estudo feito pelo Pro-
grama das Nações Unidas para o Desen-
volvimento que nega ter havido ascensão 
social ou diminuição do fosso entre brasi-
leiros ricos e pobres nos últimos 14 anos.

“... apesar do crescimento da renda 
das pessoas mais vulneráveis e extrema-
mente pobres,” o Brasil não conseguiu 
abrandar essa vala profunda de extremos. 

E Rossi comemora, jactando-se de 
nunca ter acreditado na mentira da as-
censão, “conforme já escrevi um punha-
do de vezes nos meus diferentes espaços 
na Folha, mentira comprada mecânica  e 
acriticamente pela maioria absoluta dos 
jornalistas, até por alguns muito compe-
tentes”. 

Se diminuiu ou não o fosso não é fá-
cil saber, sobretudo a quem só conhece 
a miséria através das estatísticas ou das 
pesquisas. O que não se pode negar é que 
nunca se vendeu tanto automóvel, tanto 
eletro-eletrônico, tanto tijolo e cimento, 
como, igualmente, nunca os índices de 

crescimento urbano subiram tanto como 
nesses quatorze anos. 

Avulta ainda um dado inescapável 
aos olhos nordestinos: nesse período, as 
vítimas das secas não saíram em êxodo de 
fome e de sede para as sombras e alber-
gues das sedes de governo. Aqui em João 
Pessoa, noventa por cento dos que hoje 
estiram a mão debaixo dos semáforos fa-
zem isso a vida toda. Vivem disso. 

Se houve uma coisa ruim, das piores, 
na paisagem nordestina foi o êxodo do 
sítio para a rua, deixando a zona rural 
de casas fechadas, inclusive na região 
do Brejo. Pouco por pouco, a baixa ren-
da veio arranchar-se onde a luz, a água, 
a bodega, o posto de saúde, a escola e 
a maquininha de passar o cartão ficam 
bem em cima. 

Mas Rossi traz uma revelação que o 
surpreende e que, a seu ver, talvez expli-
que porque a desigualdade é uma chaga 
permanente na pele do Brasil: “Trata-se 
de um dos países menos preocupados 
com a pobreza e a desigualdade social 
como mostra edição mais recente da 
pesquisa “What Worries World ( O que 
preocupa o mundo) realizada entre se-
tembro e outubro. Apenas 21 por cento 
dos pesquisados no Brasil mencionaram 
a desigualdade como preocupação. 
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Ricardo defende mais autonomia em 
reunião de governadores do Nordeste
Gestores discutiram 
repatriação, situação 
fiscal e pacto federativo 

FOTO: José Marques/Secom-PB

O governador Ricar-
do Coutinho participou de 
uma reunião com os demais 
governadores do Nordeste 
nessa sexta-feira (25), no 
Palácio do Campo das Prin-
cesas, em Recife (PE), na 
qual defendeu a autonomia 
dos estados para realizar 
os cortes necessários dian-
te do cenário de crise eco-
nômica. Apesar de admitir 
colaborar com a União, para 
ele, a Lei da Repatriação 
não pode ser utilizada como 
instrumento de negociação 
porque é um direito dos 
estados, os quais já estão 
adotando medidas para o 
enfrentamento da situação.

Dentre as questões 
debatidas pelos governa-
dores, estão o repasse de 
recursos oriundos da Lei 
de Repatriação, a situação 
fiscal dos estados e o pac-
to federativo para conter a 
crise econômica nacional.  
“No nosso entender existe 

um choque entre o que foi 
conversado pelos governa-
dores do Brasil com o presi-
dente da República e o que 
está sendo encaminhado 
pelo Ministério da Fazenda. 
É preciso compreender que 
tem que existir uma limita-
ção nas relações de uma fe-
deração, ou seja, os estados 
têm autonomia”, alertou o 
governador. 

Embora o Brasil seja 
um País que centraliza sua 
organização enquanto Esta-
do Nacional, a  prerrogativa 
das unidades federativas é 
de gestão própria. “Não va-
mos aceitar abrir mão disso 
para que uma instância fe-
deral possa dizer o que va-
mos cortar, a discussão não 
é essa. Os estados do Nor-
deste já vêm fazendo corte 
de gastos, não se pode tra-
tar o Brasil de uma mesma 
forma, padronizar as medi-
das”, observou. 

Ricardo ainda enfati-
zou que os governadores 
do Nordeste já estão con-
tribuindo com a redução 
dos gastos em seus estados 

Governador Ricardo Coutinho lembrou que unidades federativas têm prerrogativa de gestão própria, portanto, os estados têm autonomia

A vice-governadora Lígia Feli-
ciano entregou, nessa sexta-feira 
(25), o 13º sistema de abasteci-
mento potável com dessalinizador 
do Programa Água Doce, execu-
tado na Paraíba pela Secretaria 
Estadual da Infraestrutura, dos 
Recursos Hídricos, do Meio Am-
biente e da Ciência e Tecnologia 
(Seirhmact), em parceria com o 
Governo Federal. O equipamen-
to foi entregue no município de 
Amparo beneficiando 192 famí-
lias totalizando um investimento 
superior a R$ 146 mil.

Lígia Feliciano destacou a im-
portância da água potável para a 
saúde e bem-estar da população. 
“Uma das maiores prioridades do 
governo Ricardo Coutinho é aten-
der as necessidades da popula-
ção. As unidades dessalinizadoras 
são um exemplo disso, a água de 
qualidade muda a realidade da 
população, que agora passa a ter 
abastecimento sem se preocupar 
com carro-pipa. Além do conforto, 
o sistema de abastecimento traz 
saúde e bem-estar para todos da 
comunidade”, disse a vice-gover-
nadora.

Em todo o Estado serão entre-
gues 93 sistemas de abastecimen-

to potável com dessalinizadores.  
O equipamento faz o trabalho de 
retirada do excesso de sal e mine-
rais da água para torná-la potável 
e adequada ao consumo humano.

O coordenador nacional do 
Programa Água Doce, Renato Sa-
raiva, explicou como o sistema pu-
rifica a água. “O filtro utilizado 
nos dessalinizadores é um dos mais 
modernos usados no mundo, sen-
do assim é um purificador de água 
muito potente”, explicou.

O prefeito de Amparo, José Ar-
naldo, ressaltou a importância do 
equipamento para a população. 
“Essa obra tem grande relevância 
para a nossa comunidade, entre 
tantas outras que já fizemos em 
parceria com o governador Ricar-
do Coutinho, obras que vieram 
para dar mais qualidade de vida 
para o nosso povo”, disse.

Everaldo Maciel, morador da 
cidade de Amparo e agente de 
saúde, disse que o equipamento 
veio em um momento importante. 
“Essa água vai trazer água de mui-
ta qualidade para a nossa popu-
lação. Estamos muito agradecidos 
em poder receber esse sistema em 
uma época como essa de grande 
estiagem”, concluiu.

Lígia entrega 13º sistema de 
dessalinização, em Amparo

PROGRAMA ÁGUA DOCE
Ação do governo teve investimento superior a R$ 146 mil e vai beneficiar 192 famílias

e querem criar estabilidade 
para o País. “Queremos aju-
dar o País, mas os estados 
também querem respeito 

à sua autonomia e no meio 
disso está um direito nosso, 
que é a liberação da parti-
lha da multa da repatriação. 

Isso não pode ser contesta-
do porque é um direito dos 
Estados. É isso, e outros 
pontos, que vamos aprofun-

dar aqui e ver qual a forma 
que iremos conversar, pos-
teriormente, com o presi-
dente da República”, frisou. 

FOTO: Divulgação/Secom-PB

FOTO: Alberto Machado/Secom-PB

O superintendente do De-
partamento Estadual de Trân-
sito (Detran-PB), Agamenon 
Vieira, assinou portaria, na 
manhã dessa sexta-feira (25), 
suspendendo por um período 
de 60 dias a Instrução Norma-
tiva 01/2016, que alterou o 
sistema de registro de grava-
mes dos veículos financiados 
na Paraíba. 

Com isso, a previsão é de 
que as operações de compra 
e venda de veículos financia-
dos estejam regularizadas, 
voltando a operar com o Sis-
tema Nacional de Gravames 
(SNG) por esse período. Para 
isso, o Detran da Paraíba já 
liberou o sistema, que agora 

depende da reintegração por 
parte do SNG.

Na próxima semana, Aga-
menon Vieira assinará nova 
portaria, criando a comissão 
de capacitação técnica que 
manterá uma mesa perma-
nente de discussão, formada 
por representantes do Detran, 
Codata, PGE, Federação Bra-
sileira de Bancos (Febraban), 
Fenabrave, Associação Nacio-
nal das Instituições de Crédito, 
Financiamento e Investimento 
(Acrefi), além de integrantes 
das empresas Bunkertech e 
Fenaseg/Cetip.

Entre outros pontos de 
atuação, a equipe viabilizará 
os testes de segurança do Sis-

grav (novo sistema) envolven-
do os agentes que operam o 
SNG, com sincronização para 
alimentação das duas bases. 
Ao final, caberá ao Detran-PB 
a emissão de certificado de 
usabilidade para garantia da 
segurança desse novo sistema.

Participaram da assinatu-
ra da portaria que suspendeu 
a IN o representante da Fede-
ração Nacional da Distribuição 
de Veículos Automotores (Fe-
nabrave), Antônio Carneiro, 
além do assessor jurídico José 
Serpa, do chefe da Divisão de 
Processamento de Dados, João 
Eduardo de Melo, e da chefe 
de gabinete, Rafaella Lima, to-
dos do Detran da Paraíba.

Detran suspende instrução e 
gravame volta a operar na PB

POR 60 DIAS

O Governo do Estado, por 
meio da Secretaria de Estado 
do Desenvolvimento Humano 
(SEDH), participou na manhã 
dessa sexta-feira (25), no au-
ditório do Tribunal de Contas 
da Paraíba, da abertura do I 
Fórum de Direitos Humanos 
da Paraíba, realizado pela Or-
dem dos Advogados do Brasil 
(OAB-PB). 

O evento abordou temas 
como Tráfico de Pessoas, Di-
reitos Humanos dos Migrantes, 
Violência de Gênero, Novas 
Relações Familiares e Homea-
fetividade. O fórum visa, tam-
bém, comemorar os 16 dias de 
ativismo em Direitos Humanos 
Internacionais, que engloba o 
combate à violência contra a 
mulher, o racismo e todos os 
tipos de preconceito.

O presidente da OAB, Pau-
lo Maia, fez a abertura do even-
to destacando que nos últimos 
anos os Direitos Humanos está 
muito em evidência. Também 
ressaltou a necessidade de des-
mistificar o conceito de que Di-
reitos Humanos existe só para 
defender bandido. 

Governo participa da abertura 
de Fórum dos Direitos Humanos

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

Compromisso
A secretária da SEDH, Cida 

Ramos, que representou o go-
vernador Ricardo Coutinho no 
fórum, enfatizou o compromis-
so da atual gestão com os Direi-
tos Humanos. 

Ela citou um dado divul-
gado nesta semana pelo Ins-
tituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada (Ipea) em parceria 
com a Fundação João Pinhei-
ro e o Programa das Nações 
Unidas para o Desenvolvi-
mento (PNud) em que a Para-
íba obteve avanços no Índice 
de Desenvolvimento Huma-
no (IDH), passando da faixa 
de médio para alto e que as 

políticas públicas precisam 
ser ampliadas para uma Pa-
raíba ainda melhor. 

“É de suma importância 
dialogarmos sobre os Direi-
tos Humanos, que são uma 
conquista da humanidade. Vi-
vemos uma era de muitas in-
certezas, é preciso reafirmar 
direitos e ampliar as políticas 
para as mulheres, as pessoas 
com deficiência, além das po-
líticas de proteção à criança e 
adolescentes, principalmente 
àqueles que vivem em situação 
de vulnerabilidade. Reafirman-
do o que Hannah Arendt diz  ‘a 
essência dos direitos humanos 
é o direito a ter direitos’”.

Secretária Cida Ramos (C) ressaltou alta no IDH da Paraíba
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Políticas

Igreja promove “limpeza” e 
revolta estudantes da UFPB
Textos de resistência 
política e em defesa de 
minorias foram apagados

Cerca de 50 jovens do 
movimento GodStock, da 
Igreja Cidade Viva, realiza-
ram, na manhã de ontem, 
uma intervenção de ‘limpe-
za’ na Praça da Alegria, loca-
lizada no Centro de Ciências 
Humanas, Letras e Artes 
(CCHLA) da Universidade 
Federal da Paraíba (UFPB), 
apagando pinturas artísticas 
e retirando cartazes fixados 
no local, o que causou revol-
ta e indignação a estudantes 
e professores frequentantes 
da praça.

De acordo com Ana Lia 
Almeida, integrante do Co-
letivo Cordel, formado por 
professores da UFPB, a in-
tervenção do movimento no 
local foi prejudicial por reti-
rar representações artísticas 
e expressões simbólicas de 
movimentos sociais da Uni-
versidade “como se fossem 
apenas sujeira”.

“Ontem aconteceu o dia 
nacional de paralisações e 
fomos pegos de surpresa 
com isso. Ouvimos falar que 
eles tiveram a autorização 
da diretora do CCHLA para 
fazer essa espécie de limpe-
za,  mas aquele local é um lu-
gar que tem uma expressão 
simbólica muito importante 
para todo o mundo lá da Uni-
versidade. Era lá que ficavam 

Jadson Falcão
Especial para A União

Ato promovido dentro do projeto GodStock removeu cartazes e conteúdo artístico-cultural da Praça da Alegria que datava de décadas naquele espaço de convivência

os cartazes do movimento de 
professores, do movimento 
estudantil, e de vários ou-
tros movimentos sociais que 
têm representantes na UFPB. 
Eles limparam toda uma his-
tória de bandeiras e de lutas 
de grupos de esquerda da 
Universidade”, explicou.

Ana Lia Almeida desta-
cou que muitos dos cartazes 
e frases artísticas que esta-

vam nas paredes da praça 
datavam de décadas atrás. 
Para ela, a intervenção da 
Igreja Cidade Viva tem mo-
tivações que vão além da 
limpeza voltada para a par-
te estética.“É uma coisa que 
parece ser uma ação de cida-
dania, mas na verdade é um 
conflito totalmente ideológi-
co”, afirmou.

Segundo Alyne Ramos, 

integrante do movimento 
GodStock, a intervenção na 
praça foi realizada com au-
torização da Prefeitura da 
UFPB e da coordenação do 
CCHLA. “Nós fomos autori-
zados a limpar e pintar, reti-
rando os cartazes, mas não 
na intenção de tirar as coisas 
que são contrárias ao que 
a gente acredita, e sim para 
tornar o ambiente mais bo-

nito. Criamos também alguns 
muros de avisos para que 
essas pessoas que quiserem 
recolocar os cartazes possam 
colocá-los nesses murais já 
próprios para isso”, explicou.

Alyne Ramos afirmou 
que os integrantes do mo-
vimento realizaram ainda a 
limpeza dos banheiros do 
local, ressaltando que todo 
o material foi comprado e 

levado pelos próprios jo-
vens da comunidade reli-
giosa. “Estávamos lá com o 
coração disposto a servir e 
não para causar nenhum 
conflito nem intervir na 
universidade. Todos os mo-
vimentos realizados dentro 
do projeto são autorizados, 
e nós fazemos outras ações 
como essa durante o ano in-
teiro”, completou.

FOTO: Facebook/Bruna Carolina

A Assembleia Legislativa 
da Paraíba (ALPB) realizou, 
na manhã dessa sexta-feira 
(25) sessão solene para a 
concessão de Título de Cida-
dania Paraibana ao professor 
Edílson Nóbrega de Souza. 
A sessão foi presidida pelo 
deputado João Gonçalves 
(PDT), propositor do projeto 
de outorga do título, e contou 
também a com a presença do 
deputado Guilherme Almei-
da, além de familiares e ami-
gos do homenageado.

O deputado João Gonçal-
ves declarou que é um pra-
zer sugerir a homenagem ao 
professor Edílson Nóbrega, 
natural do município de Cur-
rais Novos, no Estado do Rio 
Grande do Norte, que é justi-
ficada pelos relevantes ser-
viços prestados ao Estado da 
Paraíba. “O professor se faz 
digno desta distinção, pois 
trabalha ajudando, estimu-
lando e semeando os sonhos 
de tantos alunos”, declarou o 
deputado.

Para o parlamentar, a 
homenagem é fruto de uma 
junção de esforços do profes-
sor, que ao longo de sua jor-
nada tem contribuído com a 
formação de muitos jovens e 
demonstrado empenho e de-
dicação nos estudos do clima 
no Semiárido paraibano. “Te-
mos aqui um mestre, um ho-
mem simples e do povo, preo-
cupado com as questões do 
Semiárido sofrido e castigado 
pela natureza, mas bravo e re-
sistente”, acrescentou João.

ALPB dá título a Edílson Nóbrega
CIDADANIA PARAIBANA

O professor Edílson Nó-
brega agradeceu ao deputado 
João Gonçalves pelo título e 
afirmou que recebe a home-
nagem com muita felicidade 
e orgulho pelo acolhimento 
realizado pelo Estado da Pa-
raíba. “Agradeço ao deputado 
João Gonçalves pela autoria de 
tão honrosa propositura, aos 
meus amigos e familiares que 
me acolhem e me prestigiam 
nesse singular momento da 
minha vida”, afirmou o profes-
sor. Em seu discurso, Edílson 
Nóbrega disse estar bastante 
emocionado por estar se tor-
nando de fato um cidadão pa-
raibano. “Obrigado, Paraíba, 
por ter me proporcionado ao 

longo da minha trajetória de 
vida, pessoal e profissional, o 
sentimento de servir e ser fe-
liz e agora muito mais por me 
adotar e me reconhecer como 
seu filho”, declarou.

O deputado estadual Gui-
lherme Almeida (PSC) disse 
estar muito feliz com a home-
nagem prestada ao professor 
Edílson Nóbrega e destacou 
sua simplicidade e dignidade. 
“Em Campina Grande, nós ra-
tificamos tudo o que foi dito 
aqui e desejamos sucesso e 
muitos anos de vida no nosso 
convívio aqui na Paraíba ao 
professor Edílson”, declarou 
o deputado.

O professor Edílson Nó-

brega de Souza formou-se 
Bacharel em Geografia e con-
cluiu mestrado Interdiscipli-
nar em Ciências da Sociedade 
pela Universidade Estadual 
da Paraíba (UEPB). É profes-
sor titular do curso de Geo-
grafia do Departamento de 
História e Geografia da UEPB, 
onde já atuou como coorde-
nador do curso de Geografia. 
Na Prefeitura municipal de 
Campina Grande, o professor 
Edílson, entre outras funções, 
também atuou como membro 
da Comissão de Sistematiza-
ção do PmE (Plano municipal 
de Educação e Plano de Car-
gos, Carreira e Remuneração 
do magistério Público.

Professor Edílson Nóbrega é natural do município de Currais Novos, no Rio Grande do Norte

FOTO: Divulgação/ALPB

“Esses golpistas 
que formam o Con-
gresso Nacional, com 
raras e honrosas ex-
ceções, que cassaram 
uma presidente eleita 
legitimamente, sem 
processo, nem julga-
mento, querem legis-
lar em causa própria e 
estão votando, na rea-
lidade um pacote de 
autoabsolvição. Isso é 
um descaramento, uma 
cuspida na cara de to-
dos os brasileiros, uma 
atitude deplorável, ina-
ceitável. Como políti-
co, me sinto envergo-
nhado e constrangido, 
mas usarei a força de 
meu mandato, como 
sempre o fiz na minha 
vida pública, para me 
contrapor a essas ma-
nobras espúrias que só 
enfraquecem a demo-
cracia”, afirmou o de-
putado estadual Jeová 
Campos (PSB). O parla-
mentar se referiu a ma-
nobra dos deputados 
federais de incluir no 
projeto  das Medidas 
de Combate à Corrup-
ção, em tramitação no 
Congresso, a anistia ao 
Caixa 2 e outras medi-
das que beneficiam po-
líticos que cometeram 

crimes de corrupção.
Na prática, explica 

o parlamentar paraiba-
no, essa manobra dos 
deputados abre uma 
brecha para invalidar 
grande parte das inves-
tigações da Lava Jato, 
no que diz respeito ao 
financiamento eleito-
ral de políticos usando 
dinheiro de propinas e 
ainda prevê a punição 
de magistrados e inte-
grantes do Ministério 
Público Federal por cri-
me de responsabilida-
de. “Ora, por que tanta 
pressa em incluir essa 
proposta no projeto 
que autoabsolve os po-
líticos que receberam 
dinheiro para finan-
ciar suas campanhas de 
Caixa 2 e, justamente, 
após o acordo de dela-
ção premiada dos exe-
cutivos da Odebrecht 
ser fechado. Um acor-
do, inclusive, que dei-
xou em polvorosa boa 
parte do Congresso e 
o senhor que ocupa 
ilegitimamente o Palá-
cio do Planalto, já que 
se sabe que a lista de 
políticos que serão ci-
tados é muito grande, 
fala-se até em 200 no-
mes”, relembra Jeová.

Eles querem legislar em 
causa própria, diz Jeová

CONGRESSO NACIONAL
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Os três suspeitos do crime 
estão presos e podem 
pegar 36 anos de prisão

Polícia Civil conclui investigações
caso vivianny

José Alves
zavieira2@gmail.com

“Vivianny Crisley foi 
morta por mim e por Jobson 
Barbosa da Silva Júnior [Ju-
ninho], com golpes de chaves 
de fenda na cabeça, face e 
pescoço porque Juninho es-
tava com ciúmes, já que a ví-
tima queria reatar com o ma-
rido”. Essa foi a declaração 
de Alex Aurélio Thomas dos 
Santos, durante entrevista 
coletiva na manhã de ontem 
na Central de Polícia, com a 
presença do superintenden-
te da Polícia Civil da Paraíba, 
Marcos Paulo, o delegado de 
Homicídios, Reinaldo Nóbre-
ga, e os representantes do 
Instituto de Polícia Científica 
(IPC), responsáveis pela rea-
lização dos exames e laudos 
do inquérito.

Alex foi o primeiro dos 
três suspeitos presos pela 
morte de Vivianny. Até então, 
ele afirmava não estar pre-
sente no momento do assas-
sinato. Segundo as primeiras 
declarações do suspeito, ele 
teria entrado no carro com a 
vítima e outros dois homens, 
mas pediu para ser deixado 
em casa. Horas depois, se-
gundo Alex, os amigos Juni-
nho e Fagner Chagas da Silva 
(Bebé), teriam retornado, 
sujos de sangue, contando 
que haviam matado Vivianny 
porque ela estaria “gritando 

demais” para ir para casa.
Ainda na coletiva, Juni-

nho e Bebé relataram fatos 
diferentes dos apresentados 
por Alex. Eles afirmam ter 
conhecido Vivianny na noite 
do crime e dizem que ela foi 
morta porque estava gritan-
do no carro, querendo ir pra 
casa, e eles queriam “esticar 
a noite”.

A vendedora foi assas-
sinada na madrugada de 21 
de outubro, após ter saído, às 
3h, do bar Bebericos (casa de 
shows no bairro dos Bancá-
rios, na Zona Sul de João Pes-
soa) na companhia de Alex, 
Juninho e Bebé. O corpo só 
foi encontrado no dia 7 des-
te mês, na Mata do Xem-xem, 
no município de Bayeux, Re-
gião Metropolitana de João 
Pessoa.

Os exames cadavéricos 
e de DNA não puderam mos-
trar se Vivianny foi estupra-
da antes de ser brutalmente 
assassinada porque o corpo, 
além de ter sido queimado, 
foi encontrado em alto estado 
de decomposição. Entretanto, 
essa possibilidade não é des-
cartada pela polícia. Os três 
acusados vão responder por 
homicídio, sequestro e ocul-
tação de cadáver e podem pe-
gar até 36 anos de reclusão.

Conclusões da polícia
Segundo a polícia, a ideia 

de matar Vivianny foi de Juni-
nho, que havia “ficado” com a 
jovem na casa de shows. De-
pois que eles saíram da boate 
em busca de outro lugar para 

“tomar a saideira”, segundo 
as palavras dos suspeitos, e 
não encontraram, decidiram 
ir até a casa de Juninho. Lá, 
ele e Alex desceram do car-
ro (um Celta que havia sido 
roubado). Quando voltaram 
da casa para o veículo, te-
riam declarado: “vamos ca-
lar a boca dessa nega” (pois 
Vivianny gritava para ir para 
casa) e começaram a desfe-
rir golpes de chaves de fenda 
no pescoço, face e cabeça da 
vítima que ficou agonizando 
dentro do carro. 

Em seguida, eles segui-
ram até a Mata do Xem-xem, no 

município de Bayeux, jogaram 
o corpo da jovem no meio do 
matagal e atearam fogo. Bebé 
foi apontado pelos amigos 
como o responsável por atear 
fogo no corpo de Vivianny, uti-
lizando gasolina e um pneu.

Depoimentos
A polícia conseguiu con-

cluir as investigações a partir 
da prisão de Alex. Em segui-
da, no último dia 21, conse-
guiu prender com a ajuda 
da polícia carioca Juninho e 
Bebé que estavam no Rio de 
Janeiro. Detidos, eles conta-
ram suas versões que con-

tradisseram com o que reve-
lou Alex. Nos depoimentos, 
Juninho e Bebé afirmaram 
que conheceram Vivianny na 
noite do crime, no Bebericos. 
Já Alex afirma que a vítima já 
conhecia Juninho e que eles 
tinham um caso amoroso há 
algum tempo. 

Durante a coletiva, o de-
legado Marcos Paulo revelou 
que um 4º suspeito foi preso 
injustamente, devido a uma 
mentira contada por Alex. 
Mas como ele voltou atrás no 
depoimento, o quarto suspei-
to acabou sendo descartado 
da participação no crime, mas 

continua detido temporaria-
mente. O médico legista Flá-
vio Fabres afirmou que, atra-
vés dos elementos palpáveis, 
os peritos não conseguiram 
determinar a causa da morte. 
Mesmo a cabeça tendo sido 
encontrada no matagal sepa-
rada do corpo, o legista afir-
mou que não existe qualquer 
indício de esquartejamento.  
Ao final de sua exposição, ele 
informou que a causa da mor-
te foi indeterminada. Isso por-
que os exames não compro-
vam se ela foi morta dentro do 
veículo com golpes de chaves 
de fenda ou queimada.

Durante a entrevista de ontem, na Central de Polícia, detalhes do crime que 
vitimou a vendedora foram divulgados pela Polícia Civil e representantes do IPC

Pelo menos três pessoas, 
sendo dois homens e uma 
mulher, foram presas ontem 
suspeitas de integrarem uma 
quadrilha especializada na ex-
plosão de agências bancárias. 
Na casa onde estavam Michael 
Leite da Silva, 32, Adriano da 
Costa Silva, 27 e Conceição 
Maria da Silva, 26, no Sítio Pe-
dra D`água, no município de 
Barra de Santana, no Agreste 
paraibano foi encontrado um 
verdadeiro arsenal, inclusive 
uma submetralhadora.

A operação policial acon-
teceu na madrugada de ontem 
e foi realizada por policiais da 
3ª Companhia Independente 
de Queimadas, sob o coman-
do da capitã Luciana Firme 
que contou com apoio de po-
liciais da Força Regional de 
Campina Grande. 

Segundo o major Cristo-
vão Lucas, um dos homens é 
do Estado de Pernambuco. 
Já o segundo é de Campina 
Grande e conta com envolvi-
mento em crimes relaciona-
dos a explosões a caixas ele-
trônicos. “Eles foram levados 
para a delegacia de Queima-
das e autuados, tendo em vis-
ta a posse dessas armas de uso 
restrito”, acrescentou o coor-
denador de comunicação da 
PM paraibana.

O major Lucas disse ter 
sido de fundamental impor-
tância a participação de mo-
radores daquela região, pois 

suspeitaram da movimenta-
ção na localidade e resolve-
ram manter contato com a 
polícia. “A Polícia Militar já 
vinha monitorando o grupo“, 
disse o major.

O coordenador de comu-
nicação da PM disse ainda que 
em lugar nenhum do mundo 
existe uma polícia onipresen-
te. Ele lembrou que há dois 
meses, policiais militares tam-
bém “desmantelaram” ou-
tro grupo criminoso, em uma 
ação que resultou na apreen-
são até de armas de guerra. 
“Com o empenho da nossa 
polícia e com a colaboração 
da sociedade teremos res-
postas cada vez mais rápidas 
e eficazes contra o crime”, 
acrescentou.

De acordo ainda com o ma-
jor Lucas, outras pessoas devem 
ainda fazer parte desse grupo. 
Segundo ele, não há dúvidas 
de que estavam se preparando 
para mais uma prática crimino-
sa na Paraíba. “Com o nosso 
empenho e a colaboração da 
sociedade essas ações foram 
frustradas”, afirmou.

A capitã Luciana Firme, 
que coordenou a ação, disse 
que há uma semana os poli-
ciais militares montaram uma 
campana no sítio onde os 
bandidos estavam depois de 
um levantamento feito pelo 
Serviço de Inteligência da PM.  
Ela revelou que outros bandi-
dos conseguiram fugir.

Essa é considerada a maior 
aprensão de armas da história 
da Paraíba.

PM apreende arsenal no Agreste da Paraíba
Baixa na criMinalidade

Cardoso Filho
josecardosofilho@gmail.com

O trabalho realizado pelo 
Serviço de Inteligência da Polí-
cia Militar da Paraíba já permitiu 
a prisão de vários assaltantes e 
apreensão de armas e materiais 
usados pelos bandidos para assal-
tar e explodir agências bancárias.

Alguns integrantes das qua-
drilhas especializadas nos ata-
ques a bancos já são conhecidos 
da polícia, como foi o caso de 
um dos homens preso ontem na 
operação realizada na zona rural 
de Barra de Santana, Agreste da 
Paraíba. 

No último mês de junho a 
Polícia Militar realizou uma ope-
ração na zona rural do município 
de Solânea, onde prendeu um 

jovem de 29 anos e na residên-
cia dele foi encontrado um com-
partimento secreto embaixo de 
um cômodo onde estavam duas 
armas, uma pistola de 9 milíme-
tros e uma espingarda calibre 12, 
além de munições. 

Na garagem da casa, os 
agentes localizaram uma cami-
nhonete com marcas de aciden-
tes e manchas de sangue. O jo-
vem preso foi reconhecido por 
testemunhas de assaltos a ban-
cos.

Ainda em junho, na cida-
de de Cacimba de Dentro, no 
Agreste paraibano, policiais mi-
litares prenderam um jovem de 
19 anos suspeito de assalto a 

banco, porte ilegal de arma de 
fogo e de drogas. De acordo 
com a polícia, ele teria organi-
zado e participado do assalto a 
uma agência bancária no bairro 
da Torre, em João Pessoa, em fe-
vereiro deste ano.

No mês de agosto, foram 
presos pela Polícia Militar dois 
homens e uma mulher, suspeitos 
de integrar uma quadrilha espe-
cializada em assaltos a bancos. As 
prisões aconteceram no bairro de 
Tibiri, em Santa Rita. Com o trio 
foram apreendidos um revólver 
calibre 38, munições e um mapa 
da cidade de João Pessoa, com a 
marcação de agências bancárias 
da capital.

vários suspeitos de assaltos foram presos em 2016

Fuzis, submetralhadora, pistolas, munições e explosivos foram apreendidos na ação policial em Barra de Santana

Foto: Assessoria da PMPB

Fotos: Edson Matos
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MP-Procon prende seis gerentes que 
burlaram a “Black Friday” em JP
Órgão também autuou 
nove estabelecimentos
por propaganda enganosa

FOTO: Assessoria MPPB

Nove estabelecimentos 
comerciais foram autuados e 
seis gerentes presos na ope-
ração do Programa de Prote-
ção e Defesa do Consumidor 
do Ministério Público da Pa-
raíba (MP-Procon), realizada 
ontem (25), durante a “Black 
Friday”. O trabalho contou 
com o apoio da Polícia Mili-
tar e da Polícia Civil da Pa-
raíba e do Procon Municipal. 
Além das lojas físicas, tam-
bém foram fiscalizadas lojas 
virtuais que participam da 
promoção.

De acordo com o pro-
motor de Justiça de Defesa 
do Consumidor e diretor 
do MP-Procon, Francisco 
Glauberto Bezerra, as lojas 
foram autuadas por prática 
abusiva com uso de propa-
ganda enganosa. Numa das 
lojas autuadas por propa-
ganda enganosa, por exem-
plo, uma máquina de lavar 
roupas estava sendo vendi-
da na oferta “Black Friday” 
por R$ 1.149,00, o mesmo 

preço registrado pela equipe 
do MP-Procon em setembro.

Os gerentes das lojas 
de eletrodomésticos e su-
permercados presos foram 
encaminhados à Central de 
Polícia, no Bairro do Geisel 
para a realização do termo 
circunstanciado de ocorrên-
cia (TCO). 

Segundo o promotor, 
a ideia foi verificar, através 
desse monitoramento de 
preços, se houve prática co-
mercial abusiva com uso de 
propaganda enganosa por 
parte dos estabelecimentos 
no “Black Friday”, além da 
prática de crimes contra a 
ordem econômica e relação 
de consumo, previstos na 
Lei 8.137/90. 

“No Brasil, a ‘Black Fri-
day’ não foi recepcionada da 
mesma maneira pelos forne-
cedores e consumidores na-
cionais, gerando, inclusive, 
a ironia com o nome: ‘Black 
Fraude’. Diversas são as quei-
xas dos consumidores, des-
de falsas ofertas, descontos 
modestos e em alguns casos 
inexistência”, explicou Glau-
berto Bezerra.

Desde setembro deste 

Contra a Proposta 
de Emenda à Consti-
tuição nº 55/2016, que 
limita os investimentos 
públicos pelos próximos 
20 anos, e a Medida Pro-
visória (MP) que institui 
a reforma do Ensino Mé-
dio, cerca de 500 pessoas 
ocuparam a Praça 1817,  
na manhã de ontem. 
Paralelo ao ato públi-
co, houve um retardo 
na abertura da agência 
1817, que durou até o 
meio-dia, como uma 
forma de fortalecer  a 
concentração que esta-
va acontecendo. A ação 
contou com a presença 
da centrais sindicais, de 
movimentos sociais, bem 
como a Frente Brasil Po-
pular e Povo Sem Medo.

As atividades do ato 
público foram iniciadas 
em frente a  Praça 1817, 
em seguida os alunos, 
servidores, professores, 
centrais sindicais, se diri-
giram para a Assembleia 
Legislativa, onde alguns 
estudantes entraram no 
local afim de protestar 
para chamar a atenção 
dos deputados esta-
duais, de acordo com o 
representante do Sin-
dicato dos Docentes da 
Universidade Federal da 
Paraíba (ADUFPB), Mar-
celo Sitcovsky. 

As entidades sindi-
cais proclamaram gritos 
de ordem e abordaram 
a população para ex-
plicar sobre os motivos 
da concentração. “Fi-
zemos essas ações e fo-
mos para a Assembleia 
Legislativa, em que alu-

nos protestaram para os 
deputados estaduais. In-
felizmente não tinham 
muitos, no máximo uns 
quatro deputados, mas 
fizemos nossa parte”, 
acrescentou Marcelo Sit-
covsky. As atividades de 
todos os campi da UFPB 
de João Pessoa, Areia, e 
Bananeiras foram para-
lisadas em decorrência 
da manifestação. 

A mobilização dos 
bancários teve o objetivo 
de fortalecer a manifes-
tação de ontem e chamar 
a atenção para questões 
que preocupam a classe 
trabalhadora, como: PEC 
55, Reforma da Previ-
dência e Trabalhista. De 
acordo com o represen-
tante do Sindicato dos 
Bancários, Marcos Henri-
ques, as agências, como 
Banco do Brasil e Caixa 
Econômica, passam por 
uma redução na função 
social, além de diminuir 
o número dos funcioná-
rios, devido ao controle 
dos gastos. 

“É um total desres-
peito com os clientes e 
funcionários, pois com 
essa redução nos gastos 
será preciso economizar 
o capital, diminuindo 
empregos e dessa forma 
deixando o atendimen-
to ao público precário, 
por falta de funcionários 
e agências, que estão 
ameaçadas de fechar”, 
relatou o representan-
te. Marcos Henriques 
comentou ainda que, 
com relação a ação de 
ontem, a paralisação dos 
bancários serviu para dar 
apoio aos professores, 
diante deste momento 
crítico na política.

Manifestantes fazem 
protestos no centro 

PROFESSORES E BANCÁRIOS

Com a assistência técnica 
continuada oferecida pelo Go-
verno do Estado, por meio da 
Emater, empresa integrante 
da Gestão Unificada, agricul-
tores familiares paraibanos 
inovam  para agregar valores 
à sua produção agrícola e com 
isso obter ganhos nas suas 
atividades no campo.

No assentamento Ala-
gamar, onde está sendo im-
plantada a unidade do Proje-
to Ecoprodutivo, agricultores 
criam galinhas de capoeira 
aproveitando material reci-
clado, com resultados satis-
fatórios.

A iniciativa partiu de 
conversas com os técnicos 
da Emater durante visita à 
comunidade, quando foram 
orientados na fabricação de 
seus próprios equipamentos 
destinados a bebedouro de 
galinhas, substituindo os con-
vencionais que são comercia-
lizados nas lojas de produtos 

agropecuários. Com essas 
iniciativas, estão reduzindo 
custos, garantindo economia 
e consequentemente, mais lu-
cratividade.

Outros exemplos 
Em outras comunidades 

rurais, agricultores também 
usam da criatividade para 
manter a produção agrícola 
e a criação de pequenos ani-
mais, sempre realizando as 
atividades com a participação 
dos extensionistas.

No Projeto Ecoprodutivo 
de Pitombeira, no município 
de Várzeas, no Sertão, cria-
dores de caprinos confeccio-
naram cocho para colocar a 
ração dos animais usando 
pneus velhos. Também em 
Sumé um agricultor decidiu 
circular sua horta usando 
pneus e garrafas pet com 
bons resultados e ainda usa a 
experiência para demonstra-
ções práticas com estudantes 

do município, e dessa forma 
cria uma consciência de pre-
servação ambiental.

Experiências inovadoras 
e simples se espalham pelo 
Estado, o que mostra a for-
ça criativa dos agricultores. 
Quando se trata de irrigação 
são muitas as iniciativas, a 
exemplo do São José de Es-
pinharas onde é utilizado o 
processo de uso de garrafas 
e pote de barro enterrado no 
cultivo de hortaliças, igual-
mente com bons resultados.

O gabinete do vereador 
Lucas de Brito (PSL) divul-
gou, ontem (25), o resultado 
do processo seletivo de in-
gresso e formação de quadro 
de reserva do Programa de 
Estágio-Visita “Aprendiz de 
Vereador”. Dos 87 inscritos, 
17 foram aprovados para par-
ticipar do projeto que iniciará 
com a primeira turma na pró-
xima segunda-feira (28).

As provas foram aplica-
das no último dia 19, quando 
os interessados tiveram que 
mostrar domínio da escri-
ta por meio da elaboração 
de um texto dissertativo-ar-

gumentativo com base na 
justificativa de um projeto 
elaborado pela equipe do 
parlamentar. A lista com os 
aprovados pode ser confe-
rida no endereço eletrônico 
http://lucasdebrito.com/wp-
content/uploads/2016/11/
Aprovados-Aprendiz-de-Ve-
reador-2016.pdf.

A convocação dos apro-
vados está sendo realizada 
através de contato telefônico 
ou virtual, de acordo com as 
informações constantes na 
ficha de inscrição preenchi-
da pelo candidato. O prazo 
de validade da seleção é de 

seis meses, a contar da data 
da publicação do respectivo 
resultado final, podendo ser 
prorrogado por igual período.

O “Aprendiz de Verea-
dor” é uma iniciativa do gabi-
nete de Lucas de Brito tendo 
como base a aproximação 
entre o meio acadêmico e o 
Parlamento Municipal. 

Durante o estágio, serão 
passadas orientações sobre 
o funcionamento do proces-
so legislativo, por meio da 
elaboração de leis e ações 
que visem a dar visibilidade 
aos projetos elaborados pelo 
mandato.

Agricultores reduzem custos 
de produção com inovações

Divulgado o resultado do 
processo seletivo de estágio

NA PARAÍBA

APRENDIZ DE VEREADOR

Justiça suspende 
concurso no 
município 
de Alcantil

A Vara Única de Boquei-
rão deferiu, na última quinta-
feira (24), o pedido liminar 
requerido em ação civil pú-
blica pela Promotoria de Jus-
tiça e determinou a suspen-
são imediata do concurso  
promovido pela Prefeitura 
de Alcantil (a 188 quilôme-
tros de João Pessoa). Com 
isso, está suspensa também 
a aplicação da prova mar-
cada para amanhã (27), sob 
pena de multa diária no valor 
de R$ 2 mil e demais sanções 
penal, administrativa e cível 
cabíveis.

A ação civil pública foi 
ajuizada devido à existência 
de diversas irregularidades 
no concurso público lançado 
pelo atual gestor. Para a pro-
motoria, o certame viola pre-
ceitos da Lei de Responsabi-
lidade Fiscal (LRF) e afronta 
também princípios gerais e 
constitucionais da Adminis-
tração Pública, em razão dos 
prazos exíguos entre as da-
tas de publicação do edital, o 
prazo para inscrição no con-
curso e para a realização das 
provas. Por conta disso, foi 
requerido, ao final da ação, 
que seja declarada a nulida-
de do concurso público.

LRF
Sobre a alegação da vio-

lação da LRF, o juiz Antônio 
Gonçalves Ribeiro Júnior ar-
gumentou que a legislação 
não impede a realização de 
concurso público em ano 
eleitoral, que a realização 
do concurso, por si só, não 
implica em aumento de des-
pesa com pessoal (já que 
podem existir cargos vagos) 
e que a administração públi-
ca pode escolher o momen-
to para fazer as nomeações, 
dentro do prazo de validade 
do certame. 

No entanto, o magistrado 
concordou com o Ministério 
Público em relação à violação 
dos princípios da publicida-
de, razoabilidade e impessoa-
lidade na Administração Pú-
blica, uma vez que o intervalo 
entre o lançamento do edital 
e a aplicação das provas foi de 
32 dias e o intervalo entre o 
encerramento das inscrições 
e a aplicação das provas é de 
apenas 11 dias. 

“Se o fim que a Admi-
nistração Pública pretende 
alcançar com a abertura de 
concurso público é a contra-
tação de servidores compe-
tentes e qualificados, não se 
presta o meio escolhido para 
tanto, posto que não há como 
negar que os prazos em co-
mento são ínfimos, princi-
palmente, quando se leva em 
conta os conteúdos exigidos 
dos candidatos, não permi-
tindo que estes se preparem 
adequadamente para o cer-
tamente”, registrou.

A decisão judicial tam-
bém resguardou o direito 
aos candidatos inscritos de 
continuarem participando 
do concurso, assim que fo-
rem resolvidas as irregulari-
dades, independente de nova 
inscrição ou de requerer o 
reembolso do valor pago.

ano, a equipe técnica e o se-
tor econômico do MP-Procon 
vêm monitorando o preço de 
aproximadamente 300 pro-
dutos em estabelecimentos 
físicos e no e-commerce, atra-
vés de pesquisas semanais 
que ocorreram até o último 
dia 22 de novembro, véspera 
do “Black Friday”. Cada esta-

belecimento recebeu 10 visi-
tas semanais da equipe.

Foram pesquisados 
preços de produtos com 
alta perspectiva de circula-
ção nas compras de fim de 
ano e também eletrodomés-
ticos da linha branca, por 
exemplo.

O trabalho de monitora-

mento de preços contou com 
a participação de servidores 
do MPPB e de estagiários do 
Instituto de Educação Supe-
rior da Paraíba (Iesp), que 
atuam no MP-Procon graças 
à celebração de um termo de 
cooperação técnica entre a 
universidade e a instituição 
ministerial.

O promotor de Justiça de Defesa do Consumidor e equipe técnica do MP-Procon fiscalizaram lojas ontem

Rachel Almeida
Especial para A União

Agricultores 
criam galinhas 
de capoeira 
aproveitando 
material 
reciclado
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16 cidades estão em situação de risco 
para dengue, chikungunya e zika
Levantamento dos índices 
foi realizado pelo 
Ministério da Saúde

Levantamento Rápido 
de Índices para Aedes aegyp-
ti (LIRAa) de 2016, realizado 
pelo Ministério da Saúde, 
em conjunto com os municí-
pios, aponta que 71 cidades 
encontram-se em situação 
de alerta ou risco de surto de 
dengue, chikungunya e zika 
no Estado da Paraíba. Des-
se total, 16 municípios es-
tão em risco e 55 em alerta. 
Outros 24 estão em situação 
satisfatória. João Pessoa, a 
capital do Estado está em si-
tuação satisfatória. Os dados 
do LIRAa, foram apresenta-
dos pelo ministro da Saúde, 
Ricardo Barros, que também 
divulgou a nova campanha 
deste ano para combate ao 
mosquito transmissor das 
três doenças. A nova campa-
nha chama a atenção para as 
consequências das doenças 
causadas pela chikungunya, 
zika e dengue, além da im-
portância de eliminar os fo-
cos do Aedes.  

“Para este ano, espera-
mos uma estabilidade nos 
casos de dengue e zika. Como 
chikungunya é uma doença 
nova, e muitas pessoas ain-
da estão suscetíveis, pode 
ocorrer aumento de casos 
ainda este ano. Porém, para 
o próximo, também espera-
mos estabilização dos casos 
de chikungunya” explicou o 
ministro Ricardo Barros. Ele 
ressaltou, no entanto, que 
o Sistema Único de Saúde 
(SUS) está qualificado e pre-
parado para o atendimento 
destas pessoas.

Dos 3.704 municípios 

brasileiros que estavam ap-
tos a realizar o LIRAa – aque-
les que possuem mais de 2 
mil imóveis -  62,6% (2.284) 
participaram da edição des-
te ano. Em comparação com 
2015, houve um aumento de 
27,3% em relação ao número 
de municípios participantes. 
Realizado em outubro e no-
vembro deste ano, o levan-
tamento é um instrumento 
fundamental para o controle 
do mosquito Aedes aegypti. 
Com base nas informações 
coletadas, o gestor pode 
identificar os tipos de de-
pósito onde as larvas foram 
encontradas e, consequente-
mente, priorizar as medidas 
mais adequadas para o con-
trole do Aedes no município.

Atualmente, o levan-
tamento é feito a partir da 
adesão voluntária de mu-
nicípios. O ministro Ricar-
do Barros, no entanto, vai 
propor que a participação, 
no levantamento dos mu-
nicípios com mais de 2.000 
imóveis seja obrigatória, a 
partir de 2017. A proposta 
será apresentada na reunião 
da Comissão Intergestores 
Tripartite (CIT) entre esta-
dos, municípios e União, no 
próximo dia 8 de dezembro.

Os 20 professores da rede es-
tadual selecionados no programa 
Gira Mundo Finlândia participa-
ram, ontem (25), da cerimônia 
de encerramento da parte fin-
landesa do Programa que ocorre 
no Castelo Medieval de Häme, na 
cidade de Hämeenlinna, na re-
gião sul do país. O evento contou 
com as presenças de professores 
e gestores da Häme University of 
Applied Sciences (HAMK), parcei-
ra do Governo da Paraíba na ca-
pacitação. 

Para o professor de Química 
Gilmar Feliciano, um dos seleciona-
dos no programa, “em um período 
de 60 dias, 20 estranhos passaram a 
conviver intensamente, unidos por 
um forte elo: Transformar a educa-
ção de nossas escolas. Esse elo nos 
fez aprimorar aqui nossas práticas 
de sala de aula, nossa visão acer-
ca de abordagens metodológicas, 
acerca de um novo currículo a ser 
desenhado para o aluno”, contou.

“Voltaremos à Paraíba como 
agentes de mudança, os pioneiros 
que contribuirão para a ascensão 
do sistema de ensino público de 
nosso Estado. Aqui pudemos viver 
o que, outrora, no Brasil chamá-
vamos de sonho: Uma educação 
igualitária, de qualidade e pública 
e vamos multiplicar esse aprendi-
zado para envolver mais professo-
res da nossa rede. Isto representa 
um grande avanço para a nossa 
educação”, ressaltou o professor.

Segundo a professora Cami-
la Marinho, que leciona na cida-
de de Sumé (Cariri paraibano). 
O Gira Mundo Finlândia foi uma 
grande oportunidade para “nós 
professores da Paraíba de vermos 
na prática, como funciona um dos 
melhores sistemas educacionais do 
mundo. Foram dois meses de mui-
tos estudos no qual desenvolve-
mos competências que nos auxilia-
rão no nosso processo de ensino e 
aprendizagem”, explicou.

A programação contou com a 
apresentação de um breve histó-
rico da cidade de Hämeenlinna e 
do Castelo de Häme, de pronun-
ciamentos da diretora da Faculda-
de de Educação para Professores 
do Ensino Profissional, Seija Mah-
lamäki-Kultanen, dos professores 
participantes do programa GMF e 
da professora tutora Essi Ryymin. 
Após o almoço e uma sessão de 
fotografias, a cerimônia foi encer-
rada por Maaret Viskari, coordena-
dora do programa na Finlândia. 

A ação representa o encer-
ramento do ciclo de imersão dos 
professores do Estado da Paraíba 
no sistema educacional finlandês. 
A partir de ontem, os professo-
res começam a retornar ao Brasil 
para aplicação do seu projeto de 
desenvolvimento, a fim de colo-
car em prática o aprendizado ad-
quirido na Finlândia contextuali-
zado à realidade de suas escolas 
na Paraíba. 

Professores participam de cerimônia 
ENCERRAMENTO DO PROGRAMA GIRA MUNDO

FOTO: Secom-PB

20 professores da rede estadual da PB, selecionados no Gira Mundo Finlândia, participaram ontem do encerramento do programa

Policiais rodoviários fede-
rais promoveram, na manhã de 
quinta-feira (24) em Campina 
Grande, Agreste da Paraíba, 
a ação dentro da campanha 
“Policiais Contra o Câncer In-
fantil”, promovida pela Polícia 
Rodoviária Federal (PRF), que 
chama a atenção para o Dia 
Nacional de Combate ao Cân-
cer Infantil. O objetivo da ação 
é auxiliar no processo curativo 
das crianças através da promo-
ção de atos que elevam a au-
toestima delas. 

Oito da manhã o ônibus 
da PRF já estava na frente 
do Hospital Universitário 
Alcides Carneiro de Campi-
na Grande esperando as 30 
crianças que estão fazendo 
tratamento de câncer. De 
lá elas foram levadas até o 
Colégio Motiva, onde vive-
riam uma manhã diferente 
das outras; especial. A esco-
la entrou como parceira da 
Polícia Rodoviária Federal, 
juntamente com o Clube de 
Diretores Lojistas (CDL) do 
município. O Motiva forne-
ceu 70 cestas básicas doadas 
pelos alunos para as crian-
ças e seus familiares, todos 
muito carentes; já o CDL 
presenteou a garotada com 
brinquedos. Foram sorrisos 
e lágrimas de emoção. Sor-
risos das crianças; lágrimas 

dos policiais, familiares e 
outros presentes. A garota-
da tirou fotos com os PRFs, 
dentro dos carros da polícia 
e com todos os participantes. 
Foram momentos de muitas 
brincadeiras, recreação, e 
passeio de charretes. A ma-
nhã foi diferente para todos. 
Diferente para as crianças, 
que tiveram a oportunidade 
de interagir com os heróis 
policiais, e diferente para os 
agentes da PRF, pois a ação 
serviu de aprimoramento 
dentro do processo contínuo 
de humanização. 

A campanha “Policiais 
Contra o Câncer Infantil” se 
iniciou em 2014 em Goiânia 
(GO), obtendo apoio de cen-
tenas de policiais. Alguns 
meses depois, a ação foi rea-
lizada em Itabuna, na Bahia. 
No ano de 2015, a campanha 
cresceu bastante, alcançando 
13 estados. Em 2016, a ação 
será realizada em 24 unida-
des da Federação.

Na última terça-feira 
a ação aconteceu em João 
Pessoa, onde crianças da 
pediatria do Hospital Napo-
leão Laureano receberam 
a visita da PRF e Corpo de 
Bombeiros. Na oportunidade 
foram distribuídos lanches, 
brinquedos, fraudas, livros e 
muito afeto e carinho. 

Campina recebe ação da 
Polícia Rodoviária Federal

CONTRA O CÂNCER INFANTIL

A nova 
campanha 
chama a 
atenção 
para as 
consequências 
das doenças

Servidores do Tribunal 
de Contas da Paraíba ouvi-
ram com atenção, intera-
gindo com observações e 
perguntas, as orientações e 
explicações sobre preven-
ção e formas de tratamento 
do câncer de próstata pres-
tadas, na manhã de ontem 
(25), pelo renomado uro-
logista Marcelo Sarmento. 
À convite do TCE, ele fez a 
palestra de encerramento 
da “Semana da Saúde do Ho-
mem”, dentro da programa-
ção do Novembro Azul.

Ao enaltecer o preparo 
e credibilidade do pales-
trante em sua especialida-
de, o presidente em exercí-
cio do tribunal, conselheiro 
André Carlo Torres, desta-
cou tratar-se de mais uma 
oportunidade proporciona-
da pelo tribunal no sentido 
de contribuir para que seus 

servidores adotem práticas 
de vida saudáveis, cuidem 
bem da saúde e conquistem 
melhor qualidade de vida.

Durante sua exposi-
ção, feita em tom informal 
e simples, além de ancora-
da por uso de imagens, o 
médico Marcelo Sarmento 
mostrou como é a prósta-
ta, sua localização e função 
no organismo, os mitos e 
verdades em relação ao 
seu crescimento, cuidados 
preventivos necessários 
contra o câncer e, quando 
diagnosticada, as formas 
de tratamento da doença.

Ele defendeu a ida mais 
cedo ao especialista – entre 
os 40 e 45 anos-, e não a 
partir dos 50, e insistiu com 
os presentes que, com a 
evolução do conhecimento 
e da sociedade, não faz mais 
sentido qualquer tipo de 

reação ou preconceito à re-
alização do exame de toque 
retal. “É um exame simples 
e rápido”, assegurou. E que, 
segundo explicou, embora 
seja essencial, não diminui 
a importância de outras for-
mas de avaliação, como PSA 
e ultrasonografia.

A exemplo da mobili-
zação no ‘Outubro Rosa’, 
destinada a estimular as 
mulheres a realizar exames 
preventivos do câncer de 
mama, o ‘Novembro Azul’ 
foi instituído para incen-
tivar os homens a fazerem 
a prevenção do câncer de 
próstata. O tribunal aderiu 
a ambos e, por meio de seu 
serviço médico, organizou 
atividades de conscienti-
zação junto ao seu quadro 
de servidores e os encerrou 
com palestras de especia-
listas convidados.

TCE realiza palestra sobre 
prevenção ao câncer de próstata

NOVEMBRO AZULSão Vicente de 
Paulo celebra
80 anos de
fundação

O Instituto São Vicente 
de Paulo está completando 
80 anos de fundação. A pro-
gramação de comemoração 
que começou ontem, segue até 
amanhã (27), com o objetivo 
de render graças a Deus pelo 
bem e pela caridade prestada 
à cidade de Campina Grande.

A abertura da comemora-
ção contou com uma missa em 
Ação de Graças, celebrada pelo 
bispo diocesano, dom Manoel 
Delson. Após a celebração foi 
realizada uma sessão solene 
da Câmara Municipal para en-
tregar a Medalhas de Honra ao 
Mérito ao instituto.

Hoje (26), haverá a cele-
bração da Santa Missa, às 16h. 
A programação será encer-
rada amanhã (27), às 10h30, 
com a missa em honra a Nossa 
Senhora das Graças, com dis-
tribuição de Medalhas Mila-
grosas.
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Romaria da Penha contará hoje com 
acompanhamento de 12 trios elétricos
Cortejo sai da Igreja de 
Lourdes e segue até o 
Santuário na Praia da Penha

A 253ª edição da Romaria 
da Penha deve ter 12 (doze) 
trios elétricos. Eles serão inspe-
cionados pelo Corpo de Bom-
beiros. Após inspeção e em 
conformidade com as normas 
exigidas pelo órgão serão auto-
rizados a participar do evento. 

A organização da Romaria 
da Penha confeccionou 2 mil 
camisas do evento, vendidas em 
pontos de João Pessoa, Bayeux e 
Santa Rita, a R$ 18,00 cada uma. 
O dinheiro arrecadado ajuda a 
cobrir as despesas da Romaria. 
A camisa tem a marca da Roma-
ria deste ano: a imagem de Nos-
sa Senhora da Penha, mais uma 
imagem secundária da Pietá e 
elementos da natureza, fazendo 
referência à “casa comum”.

A Romaria da Penha 2016 
tem o apoio de 1.000 pessoas. 
A equipe de coordenação geral, 
comandada pelo Pe. Luiz Antô-
nio, é composta por 10. A equi-
pe de coordenação dos trios 
tem 7. A equipe da coleta con-
ta com 100 colaboradores. E a 
equipe do andor e equipe de 
apoio 50. A Romaria também 
conta com a ajuda de órgãos do 
município e do Estado.

“A Romaria da Penha é uma 
experiência de fé, um profundo 
momento de oração de encon-
tro pessoal com Deus e com seu 
Filho que nos alcança pela sua 
misericórdia. A Romaria não é 
um espetáculo da fé, um carna-
val ou uma espécie de ‘micareta 
católica’, como alguns pensam. A 
Romaria da Penha é como Maria: 
embora sendo grande, reveste-se 
da humildade do povo de Deus”, 
explicam os organizadores.

O percurso é de quase 
14km, começando em frente 
à Igreja de Lourdes, no Centro 

de João Pessoa, e terminando 
no Santuário da Penha, na Orla 
da capital. Saiba por onde os ro-
meiros vão passar:

Início: em frente à Igreja de 
Lourdes - era a Igreja Matriz da 
Paróquia da qual o Santuário da 
Penha fazia parte. Hoje o San-
tuário pertence à Paróquia Nos-
sa Senhora do Perpétuo Socor-
ro, no Altiplano Cabo Branco).

1km: os romeiros seguem 
pela Av. João Machado e com-
pletam 1km de percurso quan-
do passam em frente ao Institu-
to Cândida Vargas; 2km: após a 
Av. João Machado, seguem pela 
Av. Dom Pedro II e no início da 
Mata do Buraquinho completam 
2 km; 3km: na entrada do Jardim 
Botânico; 4km: após o viaduto 
do trevo universitário, na chega-
da à UFPB; 5km: quando passam 
em frente ao CT da UFPB eles 
completam 5km. Em seguida en-
tram no Bancários pela principal, 
Avenida Walfredo Macedo Bran-
dão; 6km: Praça da Paz, no Ban-
cários; 7km: quando passam em 
frente ao antigo INSS, principal 
do Bancários, vão estar no meio 
do percurso; 8km: na altura do 
Trevo das Mangabeiras. Logo 
após o Centro de Controle de 
Zoonoses, dobram à esquerda 
na Rua Paulino dos Santos Coe-
lho (lateral do INSS). Seguem 
direto, continuando pela Aveni-
da Santa Bárbara (na frente do 
CEA). Passam atrás e logo em 
seguida ao lado do Mangabeira 
Shopping, e dobram à esquerda 
na Avenida Hilton Souto Maior, 
seguindo o percurso antigo, até 
o Santuário da Penha. 9km: em 
frente ao CNEC, já na Estrada 
da Penha; 10km: na entrada 
do Quadramares os romeiros 
completam 10km; 11km: na 
subida para a Penha; 12km: na 
entrada da Penha; 13km: na 
rua que leva ao Santuário. Tér-
mino: no Santuário de Nossa 
Senhora da Penha, na Praia da 
Penha, onde uma missa campal 
será celebrada.

Do ClickPB

Dia Nacional do 
Doador de Sangue

Uma recepção especial e 
homenagens aos doadores vo-
luntários de sangue marcaram o 
Dia Nacional do Doador Voluntário 
e os 25 anos de atividades do 
Hemocentro da Paraíba comemo-
rados ontem. 

Durante as comemorações, 
a diretora-geral do Hemocen-
tro da Paraíba, Sandra Sobreira, 
destacou a importância de cons-
cientizar a população para que a 
doação de sangue seja um ato re-
gular e voluntário. Sobreira ainda 
fez questão de agradecer a todos 
os doadores.

Combate à praga da 
mosca das frutas

O secretário de Estado do 
Desenvolvimento da Agropecuária 
e da Pesca (Sedap), Rômulo Monte-
negro, realizou, ontem, uma reunião 
com os fiscais agropecuários fede-
rais e estaduais, pesquisadores e 
entidades de representação dos 
produtores de frutas no Estado e 
demais entidades, para discutir 
estratégias de combate à praga 
da mosca das frutas. Na reunião, 
foram tratados temas como a im-
portância para o Estado manter e 
comprovar que é área livre de mos-
cas das frutas. A iniciativa é do Go-
verno do Estado, por meio da Sedap.

Prorrogação de 
concessões

A prorrogação antecipada 
de concessões de ferrovias e ro-
dovias poderá gerar investimen-
tos de R$ 15 bilhões. Segundo o 
ministro do Planejamento, Dyogo 
Oliveira, mais de dois terços des-
se valor devem ser investidos 
nas concessões de ferrovias, e o 
restante, em rodovias. O governo 
publicou ontem uma medida pro-
visória que permite que as atuais 
concessões de rodovias e ferro-
vias sejam prorrogadas antes do 
prazo final, desde que sejam fei-
tos investimentos adicionais, não 
previstos no contrato vigente.

Agrotóxicos
em alimentos

A Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa) divulgou ontem o 
relatório do Programa de Análises de 
Resíduos de Agrotóxicos em Alimentos 
(PARA), que conclui que quase 99% 
das amostras dos alimentos analisa-
dos estão livres de resíduos de agro-
tóxicos que apresentam “risco agudo” 
para a saúde. O risco agudo está rela-
cionado às intoxicações que podem 
ocorrer dentro de um período de 24 
horas após o consumo do alimento 
que contenha resíduos. Entre 2013 e 
2015, o programa avaliou mais de 12 
mil amostras de alimentos em todos os 
estados brasileiros, além do DF.

Proteção para os  
médicos no País

Representantes de várias enti-
dades médicas do Brasil e da América 
Latina divulgaram ontem um manifesto 
pedindo o fim da violência contra os mé-
dicos no exercício da profissão. O docu-
mento foi aprovado no encerramento 
da Assembleia da Confederação Médica 
Latino Ibero Americana e do Caribe (Con-
femel), em Brasília. A Confemel integra 
22 países da América Latina e do Caribe, 
além de Portugal e Espanha. Entre as 
reivindicações apresentadas na carta 
está a adoção de medidas de seguran-
ça em torno dos serviços de saúde para 
evitar os riscos de agressão.

O Porto de Cabedelo está 
com movimentação ininter-
rupta. Dezenas de trabalhado-
res portuários estão atuando 
em duas operações: uma de 
embarque e outra de desem-
barque. Ontem, o navio SCL 
Anita atracou no Porto de Ca-
bedelo para embarcar para a 
Itália aproximadamente 9 mil 
toneladas de granito em bloco. 
O produto é extraído na região 
de Santa Luzia, Sertão paraiba-
no. Já o navio ELM K, atracou 
na quinta-feira (24) proceden-
te da Argentina com 13 mil to-
neladas de trigo para abastecer 
as indústrias da Paraíba. 

Neste mês, atracaram no 
Porto de Cabedelo sete navios 
e outros quatro estão progra-
mados. O navio Nord Farer, de 

bandeira das Ilhas Marshall, 
atracou na segunda-feira (21) 
e trouxe de Pernambuco 7 mil 
toneladas de derivados de pe-
tróleo. O Federal Tiber, também 
de bandeira das Ilhas Marshall, 
atracou na semana passada com 
19.100 toneladas de petcok. A 
carga veio dos EUA. Outro navio, 
o Torm San Jacinto, de bandeira 
dinamarquesa, atracou no dia 
14, com 14 mil toneladas de ga-
solina.

Desde o início do mês, o 
Porto de Cabedelo vem regis-
trando uma movimentação que 
ultrapassa 60 mil toneladas de 
cargas, como granéis líquidos, 
sólidos e cargas gerais. O na-
vio Global Andes atracou dia 3 
com uma carga de coque. No 
dia 6, o navio Nord Observer, de 

bandeira liberiana, atracou no 
cais com 5,2 mil toneladas de 
Diesel S-10. O produto veio de 
Houston-Texas (EUA). Já o navio 
Nord Farer, também chegou ao 
porto no dia 7, procedente de 
Guamaré-RN, com 10 mil tone-
ladas de gasolina e diesel. 

“A movimentação intensa 
de navios no Porto de Cabe-
delo significa geração de re-
ceita para o Estado da Paraíba, 
bem como renda para todos 
aqueles que estão envolvidos 
na operação portuária. Nossa 
expectativa é de que essa mo-
vimentação perdure também 
no mês de dezembro, fazendo 
com que finalizemos o ano com 
um saldo positivo”,  ressaltou a 
presidente da Companhia Do-
cas, Gilmara Temóteo.

Mês de novembro registra
movimentação intensa de cargas

No Porto De CAbeDelo

Neste mês, atracaram no Porto de Cabedelo sete navios e outros quatro já estão programados

Foto: Secom-PB

A Paraíba é vice-
campeã das Paralimpía-
das Escolares Brasileiras 
2016 com 64 medalhas.
Perdeu apenas para São 
Paulo que conquistou 
136. O Estado encerrou 
na quinta-feira sua par-
ticipação no evento, em 
São Paulo, com a con-
quista de mais 27 me-
dalhas. No total geral, 
os paratletas ganharam 
64 medalhas, sendo 42 
de ouro, 15 de prata e 7 
de bronze, superando a 
marca do ano passado, 
em Natal-RN, que foi 
53. “A meta foi atingi-
da. Batemos o recorde 
de pódios e mostramos 
para o País que o para-
desporto do Estado vive 
hoje uma nova realida-
de. Somos referência 
para grandes centros 
do Brasil”, comemorou 
Jean Klaud Silva, chefe 
da delegação, compos-
ta por 90 pessoas, den-
tre elas, 60 paratletas.

O atletismo foi a 
modalidade onde mais 
a Paraíba conquistou 
medalhas, num total de 

43. As demais vieram 
no judô (7), natação 
(13), bocha (2), tênis de 
mesa (3) e goalball (1). 
“Somos muito forte no 
paratletismo, exemplo 
disso é que temos o me-
lhor corredor do mun-
do, que é o velocista 
Petrúcio Ferreira, recor-
dista mundial dos 100 e 
200 metros, categoria 
T47. Ele foi descoberto 
nos Jogos Paraescolares 
da Paraíba e revelado 
para o mundo nas Para-
limpíadas Escolares. Des-
te grupo de paratletas 
paraibanos que temos 
na atualidade, muitos 
ainda ouviram falar ne-
les”, observou Jean.

No último dia de 
disputa, a delegação 
paraibana surpreendeu 
os presentes nas moda-
lidades de atletismo, 
goalbal, bocha e nata-
ção. No atletismo, o pa-
ratleta Nathan Oliveira 
de Lima ganhou a me-
dalha de ouro duas ve-
zes, no lançamento de 
dardo e na prova dos 
100m livres.

PB é vice-campeã 
com 64 medalhas

PArAlimPíADAS eSColAreS
Delegacias
da Mulher no 
enfrentamento 
da violência

A Paraíba é um dos es-
tados brasileiros que está  se 
mobilizando desde ontem para 
a realização do evento mundial 
intitulado “16 dias de ativismo 
pelo fim da violência contra 
a mulher”. Em João Pessoa, 
houve panfletagem ontem as 
16h, em frente à Delegacia Es-
pecializada em Atendimento à 
Mulher da Zona Norte, na Av. D. 
Pedro II - Centro. A Delegacia 
da Mulher da Zona Sul, locali-
zada na Central de Polícia, no 
bairro do Geisel, também teve 
uma programação especial.

A ação acontece em todas 
as regiões do Estado por meio 
da Polícia Civil da Paraíba, que 
deverá com realização de pan-
fletagens, palestras e outras 
atividades sob a coordenação 
das Delegacias Especializadas 
em Atendimento à Mulher 
(Deam), em parceria com ór-
gãos municipais e entidades 
de classe. As atividades acon-
tecem até o dia 10 de dezem-
bro em todas as Delegacias da 
Mulher e locais de fácil acesso 
à população, como praças e es-
paços públicos.

A coordenadora das De-
legacias da Mulher na Paraíba, 
delegada Maísa Félix, disse que 
essas ações ocorrem sistemati-
camente no Estado. 

O Governo do Estado, 
por meio da Secretaria da 
Administração, informou 
que o pagamento dos servi-
dores referente ao mês de 
novembro será realizado 
nesta terça (29) e quarta-
feira (30), cumprindo um 
compromisso de pagar aos 
funcionários dentro do mês 
trabalhado. 

De acordo com o calen-
dário, recebem no primeiro 
dia os inativos. Já na quar-
ta-feira, será efetuado o pa-
gamento dos servidores da 
ativa, tanto da administração 
direta quanto indireta. 

Com o pagamento do 
salário de novembro, serão 
injetados R$ 330 milhões na 
economia paraibana.

Pagamento dos salários 
começa na terça-feira

ServiDoreS eStADuAiS

O Setor de Pesquisa e Esta-
tística da Autarquia de Proteção 
e Defesa do Consumidor do Es-
tado da Paraíba (Procon-PB) di-
vulgou ontem uma nova pesqui-
sa do preço da cesta básica, por 
meio da comparação de 12 itens 
alimentícios, em oito supermer-
cados de João Pessoa. A variação 
chegou a ser de até R$ 107,21 
entre os estabelecimentos.

O menor preço encon-
trado da cesta básica foi de 
R$ 211,08, no Hiper Bom Pre-
ço, na Torre. Já o maior preço 
da cesta foi de R$ 318,29, no 
Pão de Açúcar, em Miramar. 

Ambos estão localizados na 
Avenida Presidente Epitácio 
Pessoa e apresentam a maior 
diferença no preço, em tor-
no de R$ 107,21 (variação de 
50,79%).

Para a superintendente do 
Procon-PB, Késsia Liliana, pes-
quisar tem que ser hábito do 
consumidor constantemente. 
“Essa informação precisa re-
forçar a atenção do consumi-
dor para pesquisar e comparar 
antes da compra, já que o me-
nor preço pode estar bem mais 
perto de onde ele imagina”, re-
força Késsia.

Cesta básica varia em 
até R$ 107,21 na capital

PeSquiSA ProCoN-Pb



Elba Ramalho, Alceu Valença e Geraldo Azevedo se reúnem na capital e 
comemoram 20 anos do espetáculo musical “O Grande Encontro”

Vinícius de Moraes 
dizia que ‘a vida é 
a arte do encontro, 
embora haja tanto 
desencontro pela 
vida’. Há sempre um 
grande amor entre 
nós quatro, portanto 

existe uma relação muito forte que sempre 
vai nos unir. Somos parceiros da vida toda”, 
descreveu o cantor, Geraldo Azevedo, sobre 
a reunião entre amigos que continua na es-
trada há mais de duas décadas. Batizada em 
1995 de “O Grande Encontro”, os artistas Elba 
Ramalho, Alceu Valença e o próprio Geraldo 
Azevedo chegam à capital hoje para comemo-
rar uma das performances mais aclamadas 
da música brasileira. A apresentação, que têm 
início às 22h, na Domus Hall.  

Após passar por cidades como Brasília, 
Espírito Santo e Minas, o trio se apresentou 
ontem em Campina Grande, antes de vir a João 
Pessoa, entretanto, nessa edição o encontro 
promete trazer novidades ao palco. Além 
disso, o grupo está com DVD marcado para ser 
lançado em dezembro pela Sony Music.

Com show em formato acústico, com 
versões que recriam a mística do cancio-
neiro com intimismo e delicadeza, o novo 
espetáculo irá incorporar uma sonoridade 
elétrica e percussiva, esbanjando energia 
sem perder a ternura.

Como esperado, os gran-
des sucessos feitos em trios, 
duetos e momentos solos, 
não poderão faltar, assim 
como os clássicos que 
todo mundo quer 
ouvir. Entre eles 
estão: “Anuncia-
ção”, “Banho 

de Cheiro”, “Dia Branco”, “Tropicana”, “Moça 
Bonita”, “Caravana”, “Belle de Jour”, “Canção 
da Despedida”, “Coração Bobo”, “Táxi Lunar”, 
“Ciranda da Rosa Vermelha”, “Bicho de Sete 
Cabeças”, só para citar alguns exemplos.

Para se ter idéia, o artista Geraldo 
Azevedo, por exemplo, apresenta na noite de 
performance uma canão da sua nova safra, 
a delicada “Só Depois de Muito Amor”, com 
letra do poeta Abel Silva. Já Alceu se destaca 
com mais uma inédita do repertório, batizada 
“Ciranda da Traição”, cantada pelo trio. 

Entre as surpresas reservadas para o 
público paraibano, duas joias vintage como 
“Papagaio do Futuro” (apresentada por 
Alceu, Geraldo e Jackson do Pandeiro no Fes-
tival Internacional da Canção de 72) e “Me 
Dá um Beijo”, parceria de Alceu e Geraldo, 
serão recriadas agora com a presença de 
Elba nos vocais. E por fim, juntos, Elba e 
Alceu cantam “Flor de Tangerina”, tema da 
novela “Velho Chico”.

O trio sobe ao palco ao lado de sua 
grande banda composta por Marcos Ar-
canjo, Paulo Rafael (violões e guitarras), 
Ney Conceição (baixo), Meninão (sanfo-
na), César Michiles (flauta), Anjo Caldas 
(percussão) e Cássio Cunha (bateria), com 
direção de cena de André Brasileiro. E para 
fechar com chave de ouro, a apresentação 
tem como cenógrafo Gringo Cardia, que 
elaborou a cenografia a partir de painéis do 
artista plástico baiano J. Cunha.

Lucas Silva 
Especial para A União

Duas décadas 
de história

Como dito anteriormente, sua 
semente foi plantada 1995, mas o 
fruto só aflorou quando Alceu, Ge-
raldo e Zé Ramalho (além de Luiz 
Melodia) fizeram um show bene-
ficente no Teatro Guararapes, em 
Recife. Animado, Geraldo sugeriu 
a Zé que o trio idealizasse um es-
petáculo juntos.

Como Alceu tinha outros pla-
nos, Geraldo e Zé começaram a ex-
cursionar em duo. Um ano depois, 
Alceu subiu ao palco em um show da 
dupla no Canecão. Elba, na plateia, 
emocionou-se ao ver o trio cantando 
“Táxi Lunar”. A partir daí o produtor 
Paulo TA sugeriu: Por que não reunir 
os quatro no mesmo palco?

“Estar no palco com Elba e Ge-
raldinho é como cantar em casa, 
numa sala de reboco ou de visitas. 
Geraldo é meu parceiro e compa-
dre, um dos maiores incentivado-
res da minha música desde sempre. 
Elba é uma amiga querida, compa-
nheira de geração e de arte. Somos 
da mesma região, o Agreste e o Ser-
tão de Pernambuco e da Paraíba, e 
juntos criamos uma identidade or-
gânica. Nossa força está na maneira 
fiel e absoluta com que vivenciamos 
esta identidade”, descreveu Alceu 
Valença sobre o sentimento de estar 

no palco com seus amigos.  
Logo a ideia evoluiu para um 

ensaio geral na casa de Geraldo. 
Pensaram o repertório, conceitua-
ram o espetáculo, definiram que o 
formato seria totalmente acústico. 
Munidos somente de seus violões, 
Geraldo, Alceu, Elba e Zé entraram 
juntos pela primeira vez em cena 
no ginásio Machadinho em Natal. 
Duas horas e vinte anos de estrada 
depois, a música brasileira jamais 
seria a mesma. O show seria assis-
tido por mais de um milhão de es-
pectadores em todo o País.

“A grandeza estava na simpli-
cidade e na força de cada um indi-
vidualmente. Quando juntava, era 
explosão! Aprendemos uns com os 
outros e mostramos uma fatia po-
derosa da nossa cultura. O Nordes-
te é potência máxima em música e 
nós mostrávamos toda a sua diver-
sidade”, relembrou Elba Ramalho.

No final de 1996, o álbum grava-
do ao vivo no Canecão (RJ) vendeu 
mais de um milhão de cópias e esta-
beleceu um marco para gravações 
de shows ao vivo no Brasil. O Grande 
Encontro rendeu mais dois CDs e um 
DVD, sem a presença de Alceu. Vinte 
anos o vento torna a sacudir cabelei-
ras vermelhas em raios de sol lilás.

a

Correio das Artes traz 
matéria com a artista 
plástica Gina Dantas

André Ricardo lança 
hoje o livro “Fábulas 
portáteis”, em SP
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Carlos Pereira escreve sobre 
a chegada da estação mais 
quente do ano, o verão
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Parceiros 
de longas 

datas, Alceu 
Valença, Elba 

Ramalho 
e Geraldo 
Azevedo 

prometem 
emocionar o 
público com 

clássicos 
que 

marcaram 
época na 

música 
brasileira

Onde foi o primeiro encontro?
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Paraibano País
da República

Ramalho
LeiteSol gostoso de verão

Carlos Pereira Engenheiro - cpcsilva1@globo.comCrônica

Ex-deputado e jornalista - ramalholeite84@gmail.com

Olhei a folhinha e, de repente, descobri uma pri-
mavera que é muito mais verão. As festas juninas, com 
suas músicas de gosto discutível, saindo  de sanfonas e 
zabumbas eletrônicos, não deixaram saudade; julho que 
já foi um mês de férias, antes das greves dos professo-
res - voou; os ventos alísios de agosto sopraram rapida-
mente, setembro se foi e eu nem senti. Aquele friozinho 
gostoso das noites pessoenses acabou e, aos poucos, o 
calor vai tomando o seu 
lugar, e enchendo as calça-
das, os bares e as esquinas 
de gente, ao tempo em que as 
mulheres vão se descobrindo 
cada vez mais nuas, cada vez 
mais belas.

Eis que vem o verão. E 
verão é fogo, já disse certa vez 
uma profunda conhecedora 
do “metier”, acostumada com  
os vãos e desvãos  próprios de 
uma estação que uma andori-
nha só não faz.

Os cajueiros ficam ple-
nos de flores e os maturís são 
espiados pelos inveterados 
cachaceiros, ávidos por con-
sumirem os primeiros frutos 
mordidos devagarzinho, após 
uma talagada de cana que 
pode ser qualquer uma, con-
tanto que o caju seja o tira-gosto.

As lojas anunciam as primeiras loucuras de verão e 
as roupas de banho aparecem nas praias em tamanhos e 
tipos extremados: ou cobrem tudo ou não cobrem nada. 
Descobrindo tudo permitem ver além do horizonte coi-
sas sempre além da imaginação, cobrindo tudo deixam 
aos olhos mais afoitos a ingente tarefa da descoberta 
que – como tudo importante – também tem o seu ritual 
próprio. Tem começo, meio e quase não tem fim, o fim 
será o próprio fim do verão, quando as águas de março 

empurrarem todos novamente pra dentro de casa.
E já passou outubro que correu célere, permitindo 

que novembro marcasse, também rapidamente, a passa-
gem do dia dos mortos e da Proclamação da República e 
que dezembro diga que pouco falta para acabar este 16o  
ano do novo século.

Namoros vão começar, encontros serão marca-
dos, desmarcados, completados e muitos vão  sair com 

alguém, enquanto outros vão 
apenas “ficar”.

O sol começa a quei-
mar, tostando as partes 
pudicas e as “ïm”, também, 
tudo para alegria dele, sol, 
até agosto morno, chato, 
preguiçoso e agora aceso, 
sexy, atraente, atraído, 
tentador, gostoso e fácil 
de penetrar em qualquer 
um. Um sol respeitável, um 
sol brilhante, um sol forte 
e claro num céu azul dos 
mais azuis do mundo.

Alguns ficaram na 
caminhada, o coração lhes 
fraquejou e eles não pude-
ram sequer esperar pelo 
verão. Sucumbiram no 
caminho que lhes sugou as 
últimas forças e não lhes 

foi possível retemperar a energia porque, no último 
momento, fugiu-lhes o sol da vida. Exatamente este 
sol que agora de manhã me entra pela janela dizen-
do que é preciso acordar mais cedo, dormir menos é 
preciso. 

Então vamos todos abraçar o sol, vamos todos viver 
a vida.

E’ bom viver, é gostoso  viver, é maravilhoso ver o 
sol, sentir o sol, testemunhar mais um verão que é fogo, 
mas certamente é também, cada vez melhor.

Terminei  de 
ler há pouco mais 
um livro do para-
naense Laurentino 
Gomes- 1889. É o 
último da trilogia 
que começou com 
o 1808 e continuou 
com 1822. Se todos 
os que cuidassem 
da história, nar-
rassem os fatos da 
forma como ele o 
faz, todo mundo 
gostaria de ler 
livros de história. 
O singular da sua 
escrita é que ele 
conta os bastidores dos acontecimentos  que a versão 
oficial não passou adiante. Até os detalhes sórdidos 
e o burlesco dos fatos e seus atores, são transmiti-
dos aos que se debruçam sobre os livros. Foi assim 
com a transmudação da Família Real para o Brasil, a 
Independência e agora, a República que, para ele, foi 
fruto da existência de um imperador cansado (Pedro 
II), um marechal vaidoso (Deodoro da Fonseca) e um 
professor injustiçado (Benjamim Constant).

O Imperador deposto por um golpe de Estado 
foi embarcado em uma madrugada para o exílio, 
mesmo tendo  radicais, como o advogado paulista 
Silva Jardim, que pregavam o trucidamento da famí-
lia real, a exemplo do que sofrera a Corte francesa 
de Luiz XVI onde a estrela fora Maria Antonieta. 
Deodoro teria aderido à República diante de um 
fato consumado: o manifesto publicado no jornal do 
abolicionista José do Patrocínio que,  como o Mare-
chal, era monarquista empedernido. Patrocínio, por 
ser negro, devotava amor infinito à Princesa Isabel, 
por motivos óbvios, sendo o responsável pelo título 
de A Redentora com que a filha de Dom Pedro en-
trou para a  história.

Na movimentação militar que antecedeu o 15 
de novembro, dois paraibanos se destacaram: um 
militar, o general Almeida Barreto e o jornalista 
Aristides Lobo, o primeiro nascido em João Pessoa 
e o segundo em Cruz do Espírito Santo. O jornalista 
viveu parte de sua vida em Alagoas onde, mais tarde, 
disputaria  dois mandatos consecutivos de deputa-
do geral, como eram chamados os parlamentares 
federais no Império. Expunha a defesa da mudança 
do regime no jornal A República, fundado por ele 
e outros companheiros de empreitada. Instalada a 
nova ordem, Aristides Lobo foi nomeado ministro do 
Interior, cargo que ocupou por pouco mais de dois 
meses, rompendo com Deodoro.

 A participação do paraibano Almeida Barreto 
foi mais polêmica.  Conta Laurentino Gomes que o 
Visconde de Ouro Pedro, chefe do último ministério 
monárquico, refugiara-se em um quartel e tinha a 
garantir sua integridade e da monarquia agonizan-
te, justamente as tropas sob o comando do general 
Almeida Barreto. Sem que o governo soubesse, 
o general também estava comprometido com os 
golpistas, mas não tinha a absoluta confiança de 
Deodoro. Este, ao se deparar com as tropas diante do 
quartel, mandou intimar o general Barreto a mudar 
de posição. Como Pedro negou a Cristo três vezes, o 
general teria deixado de atender ao chamamento do 
proclamador da República. Na terceira convocação, 
irritado, Deodoro verbera:

- Menino, vá dizer ao Barreto que faça o que já 
por duas vezes lhe ordenei, ou então que meta sua 
espada no ...,pois não preciso dele!

O conteúdo chulo da frase de Deodoro tem sido 
amenizado por outros historiadores que preferem se 
referir a “frase impulsiva e vigorosa” ou “uma excla-
mação violenta”. Para o coronel Ernesto Sena, citado 
por Laurentino, Deodoro mandou o general meter  “ 
a espada... na bainha”. Seja como for, o recado sur-
tiu efeito. O general Almeida Barreto saiu do muro, 
juntou-se  a Deodoro e, mais tarde, ganhou um man-
dato de senador pela Paraíba. Esteve aqui em visita, 
recebido com muitas festas. E hoje é nome de rua.
( Do meu livro “Gente do Passado, Fatos do Presente”, 
à venda na Livraria do Luiz)

As pessoas simples da serra 
chamavam a firma de Debrecha. 
Ou simplesmente de “a firma”, 
como foi dito retro. Debrecha, ou 
a firma, era o gigante que impe-
dia os simples de trabalhar nas 
minas seculares da serra, abertas 
pelos seus avoengos, pelos meus 
avoengos. É verdade que alguns 
vieram de fora, como 
Adolfo van den Brüle, o 
sócio do Padre Cícero e 
do deputado Marcolino 
Pereira Lima, pai do 
também deputado José 
Pereira Lima, de Prin-
cesa, na Paraíba, meu 
bisavô.

O deputado Mar-
colino era proprietário 
das jazidas de ouro de 
Cachoeira de Minas, 
e dos alvarás para 
exploração dessas 
jazidas, no começo dos 
anos 1900. As minas 
distavam cerca de quatro léguas 
e meia de Princesa. Tinham esse 
nome por conta da cachoeira 
que despencava do Rio Gravatá, 
rio de ouro. O gringo Van den 
Brüle entendia de mineração, 
tinha um faro aguçado para 
os metais. Farejou o cobre do 
Padre Cícero no local conhecido 
por Coxá, no Ceará, e o ouro de 
Marcolino.

Debrecha chegou a Prince-
sa com um alvará de pesquisa 
e a promessa da Companhia de 
Desenvolvimento de Recursos 
Minerais da Paraíba (a estatal 
CDRM-PB) de constituir uma 
empresa de mineração, com os 
proprietários, para explorar o 

ouro de Princesa. Quando se es-
tabeleceu detrás da serra, CDRM 
conseguiu uma ordem judicial 
para despejar os trabalhadores 
de seus garimpos. Eram uma de-
zena de garimpos e cerca de dois 
milhares de garimpeiros. Foram 
todos para a Seca. 

Os garimpeiros tiveram de 
garimpar sem água, o 
que é mais ou menos 
impossível. Pois a 
água é indispensável 
para separar o ouro 
da ganga. E era ano 
de Seca. O ouro das 
velhas minas, já se es-
gotando, era remédio 
para o fenômeno cli-
mático gerado pelas 
águas aquecidas do 
Pacífico, nas costas 
do Peru, conhecido 
por El Niño. Esse 
nome vem do Menino 
Deus, pois El Niño 

tem origem nas proximidades do 
Natal. Não há força humana que 
possa com ele.

Os homens tentam fazer 
açudes, cavar poços profundos, 
transpor rios, mas a Seca será 
certa, inamovível. Nem Van den 
Brüle, nem o Padre Cícero – mi-
lagrosos que sejam – tangerão 
a Seca de volta para o mar. A 
Seca soma as forças de Deus e da 
Natureza. O que se pode fazer é 
trazer de longe a feira dos ho-
mens, a ração dos bois. O ouro de 
Cachoeira servia para pagar em 
parte essa despesa. Mas Debre-
cha – a firma – impediu as pes-
soas de cavoucar as minas.

O resultado é que o governo 

tem de pagar a feira dos homens 
bois. Comprar bagaços e reidra-
tá-los, na operação conhecida por 
hidrolisação de bagaço de cana, 
ou de cama de galinha – quando 
o esterco das aves é oferecido às 
galinhas ciscadeiras. Bagaço de 
cana hidrolisado foi meu amigo 
Manelito Dantas com seu cunha-
do Simões que inventou. Os bois e 
as boas (quis dizer vacas, vos-
mecê entendeu) comem de boca 
cheia, até sair pelas oiças.

Não gosto desse nome 
“boas”. É o nome dito científico 
de cobras enormes, como sucuris 
e giboias. Elas matam as vítimas 
e engolem. Boa constritor – já 
pensou? Não há quem pense 
quando se está sendo espremido 
e arrochado por um daqueles 
monstros. Eles torcem e retor-
cem, e espicham  – como um 
pano de coar café, uma rodilha 
de enxugar chão. Como uma 
firma, uma Debrecha. Não há 
quem escape, só se for um porco 
espinho.

Vi na Internet um desses 
monstros arrochando um ele-
fante. Aí é exagero. Antes era 
o cinema que mentia, agora é a 
Internet. Vão mentir assim na 
que pariu. Ninguém, nada engole 
um elefante. Nem a Seca, nem o 
buraco que o garimpeiro cava em 
busca do ouro. Nem o buracão de 
Debrecha. Seca é Seca, elefante é 
elefante, firma é firma. Mas De-
brecha quer engolir Brasil. Não 
engole, nem cavando pelas bei-
ras. Vosmecê não vai deixar!

(Coluna publicada terça, quin-
ta e sábado).

Debrecha
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Otávio Sitônio Pinto   Escritor - sitoniopinto@gmail.com

 
CDRM 
conseguiu 
uma ordem 
judicial para 
despejar os 
trabalhadores 
de seus 
garimpos
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Roteiro

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

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

 

Em cartaz

Suplemento

FM

0h - Madrugada na Tabajara

5h - Aquarela Nordestina

6h - Programação Musical

7h - Cena Cultural

8h - Espaço Ecológico

9h - Programação Musical

17h - Detalhes 105

17h - Programação Musical

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

PROGRAMAÇÃO DE HOJE

Rádio Tabajara

Serviço

O jornal A União circula amanhã, 
com a edição de novembro do Correio 
das Artes. O destaque do suplemento de 
literatura e artes é uma reportagem so-
bre a cerâmica da artista pernambucana, 
radicada na Paraíba, Gina Dantas, que 
estabelece uma conexão entre estética e 
espiritualidade.

De uma maneira geral, a cerâmica 
de Gina caracteriza-se pela predomi-
nância de formas humanas femininas, 
de rostos serenos e bases arredondadas. 
Não são raros, também, talhes híbridos 
(homem/mulher/animal) e, entre os 
principais “atributos”, altos-relevos com 
representações da fauna e da flora.

As figuras híbridas de Gina são 
representações de um espírito cósmico 
no qual estariam integradas as almas 
feminina e masculina. As obras também 
remetem a uma harmonia no relacio-
namento dos seres humanos entre si e 
com a natureza, daí tantas referências ao 
mundo do espírito e o das aparências.

Outros destaques da edição
O crítico de cinema João Batista de 

Brito divulga o resultado da nova enque-
te que realizou com quinze cinéfilos so-
bre os coadjuvantes que se destacaram 
na cinematografia mundial, abordando, 
desta feita, as atrizes que, segundo eles, 
entraram para a história, mesmo atuan-
do em “segundo plano”.

O professor, poeta e crítico literário 
Amador Ribeiro Neto comenta o resul-
tado de um encontro em sala de aula, 
do qual participaram quatro poetas da 
novíssima geração da poesia paraibana, 
inéditos em livro, a saber: Everton Fran-
cisco, Fábio Cardoso, Guilherme Delgado 
e Daniel Sampaio.

O professor, escritor e crítico 
literário Rinaldo de Fernandes publi-
ca a primeira parte da série de quatro 
“anotações” sobre o romance “Quarenta 
dias”, de Maria Valéria Rezende, Prêmio 
Jabuti 2015. “(Valéria) tem uma lingua-
gem fluida, sem excessos ou cacoetes”, 
comenta o colunista.

O professor, poeta e ensaísta 
Carlos Newton Júnior faz uma louvação 
ao poeta e ensaísta norte-rio-grandense 
Deífilo Gurgel (1926-2012), que “escre-
veu uma obra de grande importância 

 

O forró mais tradicional do Rio Grande do Norte, o Forró 
da Lua, apresenta hoje a cantora, atriz, instrumentista e 
apresentadora paraibana Sandra Belê com show que completa 
a programação de novembro na cidade. Entretanto, antes de 
Belê subir ao palco, a abertura será por conta da Orquestra 
Sanfônica do Museu do Vaqueiro, composta por crianças e 
adolescentes das comunidades rurais de São José do Mipibu. 
Por fim, a apresentação terá também a participação do cantor 
natalense Riva Junior. A festa, que acontece uma vez por mês, 
sempre aos sábados, têm início às 19h e custa R$ 30.  

Evento

Enquanto isso...

A equipe do presidente Michel Temer avalia que o acordo de 
delação da Odebrecht tem o risco de atingir a cúpula do Governo 
Federal e gere turbulências no Palácio do Planalto e na Esplanada 
dos Ministérios e que poderá inclusive atingir de forma irreversível 
assessores diretos do presidente. Assessores de Temer avaliam que 
ele deve ser citado pelos executivos da empresa, mas “nada que 
seja considerado fatal”. Ouviu-se alguém murmurar: “Me engana, 
que eu gosto”. Há o receio, contudo, de que envolva pelo menos 
quatro ministros e aliados do governo em siglas como PSDB, PMDB 
e DEM. Estão todos torando prego. No Congresso, parlamentares 
tentam legislar em causa própria para se protegerem.

“Com a chegada de Freire vamos salvar o Brasil”. Frase contida 
no pronunciamento do presidente “Conde” Temer na cerimônia de 
posse do novo ministro da Cultura deputado Roberto Freire. Recor-
ri ao calendário pra ver se era 1º de abril. Pensei que eu estivesse 
com Alzheimer! Freire substituiu o diplomata de carreira Marcelo 
Calero, que pediu demissão na última sexta (18) por ter sofrido 
pressões do ministro da Secretaria de Governo, Geddel Vieira Lima, 
para liberar uma obra em Salvador embargada pelo Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). Geddel confir-
mou que tinha investimento nessa obra.             

Lava Jato anuncia devolução de mais R$ 204 milhões para a 
Petrobras. Soma de recursos de corrupção já repassados para a 
estatal pela força-tarefa é de R$ 500 milhões. Além disso, o BNDES 
irá devolver ao Governo Federal mais de R$ 100 bilhões. Também 
são vultosas as quantias que têm entrado nos cofres da União em 
decorrência da repatriação de recursos pertencentes a brasileiros, 
que estavam depositados sem declaração de origem em contas 
bancárias no exterior. E Temer ainda insiste em sacrificar o povo 
com essa onda de ajuste fiscal? Que contenção/supressão de 
despesas haverá no Legislativo? E no Judiciário? A casta continuará 
garantidamente intocável por 20 anos. 

Líderes de bancadas da Câmara dos Deputados deram “a 
maior demonstração de interesse nos destinos da Nação”, ao se 
unirem e blindarem o ministro da Secretaria de Governo Geddel 
Vieira Lima. A oposição queria que o “super-ministro” de Temer 
fosse convocado para explicar a tentativa de tráfico de influência 
que ele cometeu e que levou à renúncia o ex-ministro da Cultura 
Marcelo Calero. Geddel não irá e mixou o papo.

Senado aprova PEC da reforma política, que modifica a 
forma de eleição dos deputados e pode diminuir a quanti-
dade de partidos políticos dentro do Congresso Nacional. O 
projeto estabelece uma cláusula de barreira para as legendas 
que irão disputar as próximas eleições de 2018, além de pôr 
fim às coligações proporcionais, mecanismo que permite que 
deputados sejam “puxados” pelos votos da coligação. Esta 
última mudança só entrará em vigor em 2022. Vão mesmo 
acabar a sulanca de partidos?

 “Era profundo em tudo. Era, como disse Mary Ventura, um 
conscientizador, um homem que refletia sobre todos os assun-
tos. Refletindo, ele resolvia. Resolvendo, ele passava para você”. 
Palavras da atriz Bibi Ferreira sobre o dramaturgo paraibano 
Paulo Pontes, com quem vivia no momento em que ele faleceu há 
40 anos. O Centro “Raízes da Terra” de Moda, Arte e Cultura está 
programando para janeiro de 2017 o evento “Arte da Resistência 
– Paulo Pontes: 76 anos de nascimento / 40 anos de morte”. Será 
no Casarão 39 da Praça Anthenor Navarro, Varadouro, no Centro 
Histórico de João Pessoa.

Alarico Correia Neto
alaconeto@gmail.com

Mídias em destaque
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Correio das Artes destaca
cerâmica de Gina Dantas

Sandra Belê faz show no, “Forró 
da Lua” no Rio Grande do Norte

FoTo: Divulgação

ANIMAIS FANTÁSTICOS E ONDE HABITAM (EUA 
2016). Gênero: Aventura. Duração: 135 min. 
Classificação: 12 anos. Direção:  David Yates. 
Com Eddie Redmayne, Katherine Waterston, 
Dan Fogler. Sinopse: O excêntrico magizoo-
logista Newt Scamander chega à cidade de 
Nova York com sua maleta, mas Newt mal 
sabe que precisará usar suas habilidades e 
conhecimentos para capturar uma variedade 
de criaturas que acabam saindo da sua 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.

para a cultura brasileira, 
infelizmente ainda pouco 
conhecida para além das 
divisas do seu Estado”.

Música
O escritor mineiro, 

radicado na Paraíba, Thiago 
Andrade Macedo participa da 
edição com um artigo sobre o 
trompetista norte-americano 
Miles Davis (1926-1991). O 
artista, na opinião do arti-
culista, “talvez tenha sido o 
músico que melhor encarnou 
o charme e a sofisticação do 
jazz moderno”.

Poesia
A seção de poesia reúne 

poemas dos poetas parai-
banos Everton Francisco, 
Carlos Alberto Jales, Regina 
Lyra, Carlos França e Félix Di 
Láscio. Os de Regina fazem-se 
acompanhar de uma resenha 
do novo livro da autora, “Entre 
as linhas do deserto”, assinada 
pelo professor Godofredo de 
Oliveira Neto (UFRJ).

Livros
O escritor e jornalista mineiro Jorge 

Fernando dos Santos afirma que a mídia 
nacional, sobretudo televisiva, não soube 
aproveitar o 60º aniversário de lança-
mento de “Grande Sertão: Veredas”, de 
Guimarães Rosa, “para divulgar e desven-
dar esse verdadeiro enigma literário da 
cultura brasileira”.

O poeta Guilherme Delgado publica 
o prefácio que escreveu para o livro de es-
treia do também poeta Carlos Araújo, inti-
tulado “Cascaisó” (2016). A obra divide-se 
em três seções - Cozinha, Alaranjado e 
Voos. Para Guilherme, “o desafio solitário 
do poeta (...) reside na linguagem”.

O professor José Edilson de Amo-
rim assina a resenha de “A Baía que 
traiu Portugal”, romance de estreia do 
jornalista paraibano Ademilson José. O 
livro - assinala Edilson - traz o passado 
para bem perto do leitor, oferecendo 
lições de resistência, além de dar asas à 
imaginação.

Artigos
Paulo Emmanuel Moraes Rodri-

gues faz uma homenagem ao professor 
e colunista do Correio das Artes, Milton 
Marques Júnior, que em dezembro próxi-
mo completa 60 anos de idade. Paulo faz 
o inventário das virtudes de Milton – “o 
Magister” – tanto no plano pessoal como 
no profissional.

A boa e velha crônica é tema do artigo 
do professor José Mário da Silva. “A crônica,-
quando realizada à luz do difícil consórcio 
entre o engenho e a arte, erige-se como litera-
tura da melhor qualidade”, assegura, acrescen-
tando que “o Brasil é o território privilegiado 
desses artistas superiores da palavra”.

Crônicas & Artes visuais
“Coisas que não servem pra nada”, 

de Jerony Cavalcanti, e “A catadora de 
papel”, de Fernando Vasconcelos, são as 
duas crônicas selecionadas. Fechando a 
edição, as “tramas visuais” da artista Lívia 
Costa, que faz uma leitura crítico-poética 
da realidade social contemporânea.

Capa da edição de novembro do suplemento literário
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Depois de sua 
cidade natal, Campina 
Grande, onde o even-
to ocorreu no último 
sábado (19), o escritor 
Thiago Lia Fook Mei-
ra Braga lança hoje, a 
partir das 16h30, no  
Empório Café, em João 
Pessoa, seu segundo 
título, Subversos. Na ocasião, a obra - que reúne 
40 poemas, todos inéditos em livro - será apre-
sentada pelo sociólogo João Matias, que tam-
bém vai dividir mesa com o autor e a multiartis-
ta Nara Limeira, com o objetivo de interagirem 
com o público - que poderá formular perguntas 
ou recitar poemas - sobre literatura e a respei-
to do novo trabalho, o qual é publicado pela 
editora Edições Recusadas, possui 100 páginas 
e custa R$ 30. 

“O livro é de poesia lírica, tratando de 
temas tradicionais, como a vida, morte e amor, 
mas também entra na sátira. Um bom exemplo, 
nesse último caso, é o da carne que está na 
mesa de uma família e o boi começa a lembrar 
a retrospectiva desde o momento em que 
estava no matadouro e foi sangrado até chegar 
ao consumo. E, como desabafo, o boi diz que 
vai se vingar pois a carne fará mal para quem 
a comer”, comentou Thiago Lia Fook para o 
jornal A União. Ele disse, ainda, que há uma 
poesia sobre o Brasil, que é um diálogo com 
um poema do saudoso escritor alagoano Jorge 
de Lima (1893 - 1953). 

Escritor Thiago Lia 
Fook lança livro de 
poesia hoje, na capital

André Ricardo Aguiar explora o humor filosófico e nonsense nos 
contos de “Fábulas portáteis”, livro com lançamento em São Paulo

Bazar de estranhezas

oje à noite, a contística paraibana 
contemporânea marcará presen-
ça no cenário literário da capital 
paulista, tendo como seu repre-
sentante o poeta e ficcionista An-
dré Ricardo Aguiar. O autor pro-
moverá a sessão de lançamento 

de seu novo livro, “Fábulas portáteis”, no salão de 
eventos do Patuscada - Livraria, Bar e Café, localiza-
do na Vila Madalena. O espaço foi criado há um ano 
por Eduardo Lacerda, editor da Patuá, casa respon-
sável pela publicação da obra.

Os contos, minicontos (e outros pequenos 
textos sem um conceito de gênero claramente 
definido) de “Fábulas portáteis” devolvem ao lei-
tor as estranhas e maravilhosas sensações oriun-
das das primeiras experiências de leitura de 
obras de ficção, ocorridas, no mais das vezes, na 
infância. Impossível não rememorar as histórias, 
ou contos de fadas, como também as narrativas 
infantis mais sofisticadas, a exemplo de “Alice no 
País das Maravilhas”.

Até porque, há inversões explícitas, ou seja, 
André Aguiar faz releituras surpreendentes, e sem 
esconder o jogo, de contos clássicos, como “João e 
o pé feijão” (de remota origem inglesa) e, em “Chá 
das 5”, do já citado “Alice no País das Maravilhas”, 
de Charles Lutwidge Dodgson, ou Lewis Carroll. As 
referências ao universo infantil prosseguem com 
textos que falam de casas nas árvores, roubos de 
anões de circo etc., mas não param por aí.

Deve ser uma delícia, para quem entende de 
literatura, debruçar-se sobre um livro de André 
Aguiar, e consumir horas, traçando o mapa das re-
ferências literárias latentes, patentes ou transfigu-
radas, entre outras maneiras de brincar com aquilo 
que os pós-estruturalistas chamam de intertextua-
lidade. Isto, sem perder a ternura, jamais, pelo en-
redo em si, que, como a própria palavra já diz, enre-
da e não solta mais o leitor, até o final do livro.

Saindo do País do faz-de-conta, os contos de 
“Fábulas portáteis” fazem alusões cristalinas às lite-
raturas de um Franz Kafka (“K” etc.) e Julio Cortázar 
(“Pequenos terremotos” etc.), escritores que, junta-
mente com Moacyr Scliar, estão entre os preferidos 
de André Aguiar. As tantas casas das narrativas (de 
bonecas, inclusive), tomadas ou assombradas, fun-
cionam como representações de laços de família, 
ou de realidades subjetiva dos personagens.

William Costa  
wpcosta.2007@gmail.com

Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com

“Music from Paraíba” apresenta
as bandas Glue Trip e Falange

Uma opção de diversão para o final 
de semana é o Projeto Music From Paraí-
ba que traz até a capital amanhã duas 
bandas já conhecidas na cena musical. 
Dessa forma, acontecendo no Teatro de 
Arena do Espaço Cultural, as responsá-
veis por movimentar o público durante a 
noite serão os grupos musicais Glue Trip 
e Falange que liberam de suas novas mu-
sicais todo rock que um domingo precisa. 
A entrada  para a atividade é gratuita e o 
show  têm início às 20h. 

A primeira atração da noite é o gru-
po musical Glue Trip, que após três anos 
após de sua estreia com o EP “Just Tri-
ppin”, os integrantes da banda, encabe-
çado pelo músico Lucas Moura, lançaram 
em abril o seu primeiro álbum homôni-
mo completo no Brasil, Japão e Europa. 

Neste primeiro disco autoral, estão 
as músicas lançadas no EP anterior e ou-
tras inéditas, como “New Place To Start”, 
“Old Blood”, “Tropicaos” e “Solomon”. 
Para se ter ideia, as dinâmicas e os con-
trastes aplicados no CD aparecem não só 
dentro de cada canção, mas dentro tam-
bém no repertório como um todo, que 
passeia pelo dream pop, a bossa nova, e 
o rock psicodélico em faixas mais intros-
pectivas e experimentais, tudo num clima 
mais ensolarado e muitas vezes praiano. 

Algo curioso sobre o lançamento foi 
que o disco foi lançado tanto no formato 

A banda Glue Trip promete mostrar um som muito instigante e psicodélico

H

FOMENTO

CD como em Vinil pelo selo Novomundo 
Records da França para toda a Europa. 
No Japão a distribuição ficou por conta 
do selo dessinee shop, sendo no Brasil o 
lançamento feito de forma independen-
te no próprio site da banda. 

Logo após Glue Trip, a outra atra-
ção da noite que toma conta do palco 
do Teatro de Arena, é a banda Falan-
ge, formado por diversos músicos in-
dependentes da capital paraibana. As 
canções  apresentadas no seu primeiro 
disco, intitulado Falange Vol.1, vêm sen-
do elaboradas e trabalhadas há mais de 
dois anos. Após quase um ano de pro-
dução no Estúdio Mutuca, o disco com 
seis faixas, apresenta temas e melodias 

próprias, oriundas de interações diversas 
entre seus participantes. 

O projeto iniciado há cerca de dois 
anos desenvolveu-se de forma esporá-
dica, porém concisa. Reflete momentos 
vividos e compartilhados entre seus par-
ticipantes nos últimos anos. O Projeto 
Falange não se restringe a um estilo mu-
sical. No disco se encontram desde me-
lodias suaves e mais orgânicas a músicas 
quase completamente sintetizadas. 

Programações rítmicas e guitarras 
gravadas na sala de casa. Parcerias mu-
sicais de mais de uma década, que ago-
ra puderam interagir em estúdio para 
finalizar ideias que refletem gostos e 
estilos musicais diversos. 

Não se pode esquecer da boa e velha mito-
logia grega, presente, por exemplo, em “Labirin-
to”, cuja reconstrução não desmerece em nada 
o mito original. Só André Aguiar para criar uma 
“Agenda para o fim do mundo”, personagens que 
têm febre nos cabelos (“Composição infantil”) ou 
inflam como balões de parques de diversão (“Um 
sopro de vida”). Nele, o “pano amargo” da vida ga-
nha cores festivas, embora o vermelho e o negro 
entrem na estampa.

André Ricardo é um observador perspicaz das 
relações entre as pessoas, e destas com os objetos 
que as circundam e com os quais elas se relacionam 
(às vezes de um modo tão condicionado que as coi-
sas tornam-se invisíveis; perdem o valor). Como um 
mágico legista, o escritor disseca sofás, despertado-
res, ovos, camas, chuveiros e escadas rolantes, reve-
lando mecanismos, funcionalidades e sentidos que 
escapam à logica comum.

Nos contos de André Ricardo, casas, prisões 
e repartições (suas paredes, cômodos, túneis, 
móveis...) podem ser metáforas, e refletir tensões 

cotidianas. Portanto, tornam-se claustrofóbicas, 
como se fossem cavernas assustadoras. Do mes-
mo modo como acontece com as pessoas, a be-
leza e o absurdo da vida também incidem sobre 
as coisas. De seu surrealismo engraçado ninguém 
escapa, nem a morte, que, embora trivial, no fim 
acaba por surpreender.

A imaginação nonsense, divertida e sutilmente 
irônica do autor não tem limites. Em “Fábulas portá-
teis”, os dias podem nascer defeituosos, com pesca-
dores solitários na sala de jantar, parentesguardados 
no porão, encontros marcados em catacumbas, pes-
soas que adoecem de vida (como o poeta Manuel de 
Barros), acometidas de males neófitos (Levralgia, Bi-
bliocese...) que as paralisam em “estado de expedien-
te” ou “estágio de desilusão polida”.

Interessante observar a maneira criativa 
como André Aguiar torce e distorce o tempo. To-
dos os tempos. Às vezes acontece de os relógios 
entrarem de férias, e de uma semana ser toda de 
domingos. Ao contrário de “1984”, de Eric Arthur 
Blair, ou George Orwell, há, em “Fábulas portáteis”, 

uma bem-humorada crítica à burocracia, à opres-
são. Seu olhar de menino transforma em magia a 
precária condição humana (o ser e estar no mun-
do), sem olvidarda metafísica.

O laboratório das experiências literárias cujos 
resultados estão contidos em “Fábulas portáteis” 
foi o Clube do Conto da Paraíba, que André Aguiar 
ajudou a criar, em 2004. Mas a gênese da visão que 
o escritor tem desse tipo de literatura, como ele 
mesmo explica, é mais antiga, está na leitura dos 
autores que o acompanham. “Digamos que o Clube 
do Conto potencializou uma prática constante do 
conto curto, da narrativa breve”, esclarece. 

Ele explica que demorou muito tempo, para 
reunir os contos de “Fábulas portáteis”, porque 
o sentido orgânico do livro sempre lhe escapava. 
“Queria algo próximo de um bazar de estranhezas, 
uma lírica da prosa mesmo, um certo humor filo-
sófico, daí resultou nesse apanhado que, para mim, 
tem vasos comunicantes”, acrescenta. Parafrasean-
do um trecho de “Labirinto”, é como desenhar com 
material sólido o que o vácuo exige. 

Situar “Fábulas portáteis” no conjunto de sua 
obra não é tarefa fácil, para André Aguiar. Ele inter-
preta sua própria literatura “como um projeto mais 
amplo de experimentar formas para a mesma ca-
minhada com a linguagem”, mesmo com resquícios 
do fantástico, do prosaico, do humor e tudo mais. 
“Talvez não ter exatamente um projeto seja a mi-
nha cachaça, ou seja, cada tempo, um posiciona-
mento perante a literatura”, sublinha.

“No mais – prossegue André Aguiar -, ‘Fábulas 
portáteis’ parece indicar uma direção para novas 
formas de ver o conto, ampliando o arco de possi-
bilidades, incluindo os registros metalinguísticos, o 
nonsense, a simulação de outros discursos extra-
literários etc.” Algo mais conclusivo, neste sentido, 
conforme garante o autor, virá após a publicação de 
mais dois livros de contos, que considera meios que 
ele tem disponíveis de treinar para um romance.

Sobre o autor
André Ricardo Aguiar nasceu em Itabaiana 

(PB), em 1969. Publicou “A flor em construção” 
(Poesia, 1993), “Alvenaria” (Poesia, 1997),“O 
rato que roeu o rei” (Infantil, 1ª edição, 2000; 
Rocco, 2007), “Chá de sumiço e outros poemas 
assombrados” (Poesia) e “A idade das chuvas” 
(Poesia, 2013). É um dos fundadores do Clube 
do Conto da Paraíba e criador do Encontro das 
Traças (selecionado pelo Minc e ganhador da 
Bolsa de Fomento à Literatura).

FOTOS: Divulgação

O escritor André Ricardo Aguiar é colaborador do jornal A União com coluna semanal aos domingos 
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Presidente é acusado de 
crime de responsabilidade 
sobre escândalo de Geddel

Oposição quer  impeachment de Temer
crisE no govErno 

Yara Aquino
Da Agência Brasil

A saída de Geddel Vieira 
Lima da Secretaria de Go-
verno, na manhã de ontem 
(25), repercutiu entre par-
lamentares da oposição e da 
base de apoio ao governo no 
Congresso Nacional. Geddel 
era responsável pela arti-
culação entre o governo e o 
Congresso.

O senador Lindbergh 
Farias (PT-RJ) disse que vai 
protocolar um pedido de 
impeachment do presiden-
te Michel Temer na próxima 
segunda-feira (28), por con-
siderar que o episódio en-
volve o chefe do Governo em 
crime de responsabilidade. 
Para Lindberg, o presidente 
pressionou o ex-ministro da 
Cultura Marcelo Calero para 
que este liberasse a constru-
ção de um edifício de alto 
padrão em Salvador no qual 
o ministro Geddel adquiriu 
um imóvel.

“Vamos entrar com 
pedido de impeachment 
porque houve crime de res-
ponsabilidade, tráfico de 
influência, ele desmoralizou 
a instituição da Presidência 
da República”, disse o sena-
dor, acrescentando que está 
conversando com movimen-
tos sociais e representantes 
da sociedade civil sobre o 
pedido.

Enquanto discursava no 
plenário, a senadora Gleisi 
Hoffmann (PT-PR) falou so-
bre a saída de Geddel e disse 
que o governo vive uma crise 
que pode prejudicar a vota-
ção da Proposta de Emenda 
à Constituição (PEC) 55, que 
cria um limite para os gastos 
públicos pelos próximos 20 
anos, e tem votação prevista 
para a próxima semana. 

“Temos duas grandes 
tarefas para a próxima se-
mana. A primeira é impedir 
que a PEC seja discutida e 
votada na terça-feira [29]. 
Antes de se resolver essa 
crise que envolveu a Presi-
dência da República, não há 
condições de discutir uma 
matéria de tal implicação 
para o povo brasileiro. A 
segunda [tarefa] é discutir 
com nossos pares e iniciar 
aqui procedimentos para 
que o Brasil tenha eleições 
diretas para a sucessão de 
Michel Temer”, disse Gleisi.

Na opinião do senador 
Aécio Neves (PSDB-MG), o 
presidente Temer não exer-
ceu qualquer pressão sobre 
o ex-ministro Marcelo Calero, 
para favorecer Geddel no epi-
sódio. “Não vejo dessa forma. 
Li nos jornais que o presiden-
te da República sugeriu que 
esse processo fosse encami-
nhado para a AGU [Advoca-
cia-Geral da União] para diri-
mir as dúvidas que pudessem 
existir ali. Se o presidente ti-
vesse feito uma determinação 
para que se pudesse resolver 
o problema, seria diferente”, 
afirmou Aécio, ao participar 
de um evento do PSDB na Câ-
mara dos Deputados.

Sobre as informações de 
que o ex-ministro da Cultura 
teria gravado uma das con-
versas que teve com Temer, 
o senador disse também que 
seria um fato “extremamen-
te grave” e “inaceitável”. “É 
passível de punição um ser-
vidor público entrar no ga-
binete do presidente, num 
cargo de confiança, e gravar 
o presidente”, afirmou Aécio. 
O senador ressaltou, porém, 
que, tanto ele quanto o PSDB 
entendem que o episódio não 
atinge o presidente da Repú-
blica.

Para o líder do governo 
no Senado, Aloysio Nunes 
Ferreira (PSDB-SP), a saída 
de Geddel não vai dificultar a 
pauta de votações de interes-
se do governo no Congresso. 
“As votações não serão preju-
dicadas, uma vez que aquilo 
que o governo propôs e está 
tramitando aqui no Senado é 

aquilo que corresponde às ne-
cessidades do País e que tem o 
apoio não apenas do Senado, 
mas da população brasilei-
ra. É importante avançarmos 
num caminho de reformas sob 
pena de não sairmos da crise 
que estamos vivendo”, afir-
mou o líder do governo.

Partidos
Em nota assinada pelo 

líder do governo no Congres-
so Nacional, senador Romero 
Jucá (PMDB-RR), o PMDB – 
partido de Geddel e do presi-
dente Temer –  “lamenta que 
o governo perca, neste mo-
mento, um político experien-
te e que estava dando uma 
importante contribuição no 
cargo que ocupava”.

A bancada do PT na Câ-
mara dos Deputados também 
divulgou nota na qual diz que 
o pedido de renúncia de Ged-
del “não elimina a necessida-
de de investigação dos atos ir-
regulares cometidos por ele, 
por outros ministros e pelo 
próprio presidente Michel 
Temer”. A bancada petista In-
formou ainda que vai reque-
rer à Polícia Federal cópia do 
depoimento de Calero para 
análise e identificação de 
eventuais crimes cometidos.

Em nota, o PSOL informou 
que vai protocolar, na próxima 
segunda-feira (28), pedido de 
impeachment do presidente 
Temer, sob o argumento de 
que ele interveio junto ao ex-
ministro Marcelo Calero em 
favor de interesses de Geddel 
e, assim, teria cometido crime 
de responsabilidade.

Base defende presidente

O ministro do Superior Tribu-
nal de Justiça (STJ) Felix Fischer 
negou ontem (25) pedido de liber-
dade ao ex-presidente da Câmara 
dos Deputados Eduardo Cunha 
(PMDB-RJ). Cunha está preso des-
de o mês passado em Curitiba (PR), 
por determinação do juiz federal 
Sérgio Moro, em função das inves-
tigações da Operação Lava Jato.

A prisão foi decretada na ação 

penal em que o deputado cassado 
é acusado de receber R$ 5 milhões, 
que foram depositados em contas 
não declaradas na Suíça. O valor 
seria oriundo de vantagens indevi-
das, obtidas com a compra de um 
campo de petróleo pela Petrobras 
em Benin, na África. O processo 
foi aberto pelo Supremo Tribunal 
Federal(STF), mas após a cassação 
do ex-deputado, a ação foi envia-
da para o juiz Sérgio Moro porque 
Cunha perdeu o foro privilegiado.

Entre os argumentos usados 

para justificar o pedido de prisão 
de Cunha, a força-tarefa de pro-
curadores da Lava Jato afirmou 
que a liberdade do ex-deputado 
representava risco às investiga-
ções. Segundo a acusação, “há 
evidências” de que existem contas 
pertencentes a Cunha no exterior 
que ainda não foram identifica-
das, fato que coloca em risco as 
investigações. Além disso, os pro-
curadores ressaltaram que Cunha 
tem dupla nacionalidade (brasilei-
ra e italiana) e pode fugir do País.

STJ nega pedido de liberdade e 
mantém Eduardo Cunha preso
André Richter
Da Agência Brasil

A Justiça do Rio de Ja-
neiro bloqueou R$ 1 bilhão 
em bens do ex-governador 
fluminense Sérgio Cabral, 
da empresa multinacional 
Michelin e de outras cinco 
pessoas. A decisão foi toma-
da a pedido do Ministério 
Público, depois que a Justiça 
considerou irregular a con-
cessão de incentivos fiscais 
de R$ 1,03 bilhão à Michelin 

pelo governo do Estado, a 
partir de 2010.

Tanto Cabral quanto a 
Michelin haviam sido con-
denados, em outubro deste 
ano, pela 12ª Câmara Cível 
do Tribunal de Justiça do Rio 
a ressarcir os cofres públi-
cos pela concessão irregular 
de benefícios do Imposto so-
bre Circulação de Mercado-
rias e Serviços (ICMS).

A cobrança do imposto 
foi adiada, por prazo indeter-
minado, enquanto a empresa 

comprava maquinário para a 
ampliação de sua fábrica em 
Itatiaia, no sul fluminense.

Na época da condena-
ção, Cabral divulgou nota, 
por meio de sua assessoria 
de imprensa, considerando 
a decisão judicial equivo-
cada, já que, segundo ele, 
o incentivo permitiu que a 
Michelin consolidasse suas 
fábricas dentro do Estado e, 
o que triplicou o ICMS pago.

Além de Cabral e da 
Michelin, tiveram seus bens 

bloqueados o ex-secretário 
estadual de Desenvolvimen-
to Econômico Júlio Bueno, 
o ex-presidente da agência 
estadual de fomento Inves-
teRio Maurício Chacur, a 
ex-diretora de operação da 
InvesteRio, Roberta Simões 
Araújo, a ex-presidente da 
Companhia de Desenvol-
vimento Industrial do Rio 
- Codin Maria da Conceição 
Lopes Ribeiro e Pedro Paulo 
Novellino do Rosário, então 
diretor da Codin.

Justiça bloqueia R$ 1 bi de Cabral e 
de suspeitos de isenção fiscal irregular
Vitor Abdala
Da Agência Brasil

O senador 
Lindberg Farias 
disse que vai 
protocolar um 
pedido de 
impeachment 
de Michel Temer 
na próxima 
segunda-feira

O processo instaurado 
pela Comissão de Ética da 
Presidência da República 
contra o ministro da Secreta-
ria de Governo, Geddel Vieira 
Lima, não será interrompido 
com a carta de renúncia que 
ele enviou nessa quinta-feira 
(24) ao presidente Michel 
Temer. De acordo com o pre-
sidente da comissão, Mau-
ro Menezes, Geddel tem até 
o dia 1° de dezembro para 
apresentar sua defesa.

Menezes disse que, 
como ex-autoridade públi-
ca, a Comissão de Ética não 
tem mais poder para de-
mitir Geddel, mas explicou 

que cabe ao colegiado ana-
lisar tanto a conduta de auto-
ridades quanto de ex-autori-
dades.

“Nós apenas recomen-
damos e deixamos registra-
do que ele [autoridade] tem 
no seu currículo uma deter-
minada avaliação quanto a 
seu comportamento ético”, 
disse Menezes.  “Transgres-
são à ética pública é, sem 
dúvida, a antessala de vio-
lações mais sérias que po-
dem ser cometidas na vida 
pública”, acrescentou.

De acordo com notícias 
publicadas na imprensa, 
em depoimento na Polícia 

Federal, o ex-ministro da 
Cultura Marcelo Calero dis-
se que foi pressionado por 
Geddel para conseguir a li-
beração de um empreendi-
mento imobiliário em Sal-
vador, cujas obras estavam 
embargadas pelo Instituto 
do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional (Iphan). 
Geddel admitiu que tem um 
apartamento neste empreen-
dimento. Segundo Calero, a 
questão da obra embargada 
e do pedido de Geddel foi 
discutida também com o mi-
nistro da Casa Civil, Eliseu 
Padilha, e o presidente Mi-
chel Temer.

Nota de Calero
O presidente da Comis-

são de Ética afirmou que tam-
bém não há mais necessidade 
de intimar Calero, uma vez 
que o que veio a público por 
meio da mídia [o depoimento 
dele na PF] não foi contestado.

Após a entrevista conce-
dida por Menezes, Marcelo 
Celero divulgou nota na qual 
nega ter “solicitado audiên-
cia com o presidente Michel 
Temer no intuito de gravar 
conversa no gabinete presi-
dencial” e diz que nunca agiu 
de má-fé ou maneira ardilosa 
ao longo de sua trajetória na 
carreira diplomática.

Renúncia de Geddel não para processo 

FoTo: Reprodução/Internet

Geddel Vieira não suportou 
a pressão por causa do 
escândalo e pediu 
demissão do governo 
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Repatriação faz Governo Central ter 
superávit primário recorde em outubro
Resultado ficou em R$ 40,8 bi, 
superando os R$ 28,9 bi
de novembro de 2013

Wellton Máximo
Da Agência Brasil

Impulsionado pelo pro-
grama de regularização de 
ativos no exterior, também 
conhecido como repatriação, 
o Governo Central (Tesouro 
Nacional, Previdência Social 
e Banco Central) obteve em 
outubro o maior superávit 
primário mensal da história. 
No mês passado, o resultado 
ficou positivo em R$ 40,814 
bilhões, superando o recorde 
de R$ 28,970 bilhões registra-
do em novembro de 2013.

O superávit primário é a 
economia de recursos para pa-
gar os juros da dívida pública. 
O resultado positivo de outu-
bro reduziu para R$ 55,821 
bilhões o déficit primário (re-
sultado negativo antes do pa-
gamento de juros) nos dez pri-
meiros meses do ano. Mesmo 
com a melhoria nas contas pú-
blicas, o déficit primário con-

tinua a ser o maior registrado 
para o período desde o início 
da série histórica, em 1997. 
De janeiro a outubro de 2015, 
o déficit primário estava em 
R$ 32,929 bilhões.

No acumulado de 12 
meses, o déficit caiu para R$ 
137,633 bilhões, voltando a 
ficar abaixo da meta estipula-
da para este ano de resultado 
negativo de R$ 170,5 bilhões. 
Em agosto e setembro, o déficit 
acumulado em 12 meses tinha 
superado a meta para 2016.

De acordo com o Tesou-
ro Nacional, o principal moti-
vo para o superávit primário 
recorde em outubro foi a re-
patriação de recursos. Res-
ponsável pela arrecadação de 
R$ 46,823 bilhões de abril a 
outubro, o programa arreca-
dou R$ 45,069 bilhões apenas 
no mês passado. Desse total, 
R$ 11 bilhões de Imposto de 
Renda foram repartidos com 
estados, municípios e fundos 
regionais nos últimos sete me-
ses, dos quais R$ 9,783 bilhões 
somente em outubro.

A conta não inclui a divi-
são da multa da repatriação, 

que será distribuída aos esta-
dos após um acordo fechado 
esta semana entre a União e 
os governadores. Em troca da 
adoção de um programa de 
ajuste fiscal nos estados e no 
Distrito Federal, as unidades 
da Federação poderão rece-
ber cerca de R$ 5 bilhões das 
multas. Segundo o ministro 
da Fazenda, Henrique Meirel-
les, o repasse pode ser feito 
antes do fim do ano.

Mesmo com os recursos 
da repatriação, a arrecadação 
continua em queda por causa 
da crise econômica. De janeiro 
a outubro, as receitas líquidas 
acumulam queda de 2,1%, 
descontada a inflação oficial 
pelo Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor Amplo (IPCA), 
em relação ao mesmo período 
do ano passado.

Pressionadas pelos gastos 
obrigatórios, as despesas totais 
ficaram estáveis e subiram ape-
nas 0,1% acima do IPCA nos 
dez primeiros meses do ano. 
Apenas em outubro, no en-
tanto, os gastos caíram 15,5%, 
descontado o IPCA em relação 
a outubro do ano passado por 

causa do adiantamento do 13º 
salário a aposentados e pensio-
nistas do Instituto Nacional do 
Seguro Social (INSS).

Gastos e investimentos
Os gastos com a Previdên-

cia Social subiram 6,5% além 
da inflação nos dez primeiros 
meses do ano. As demais des-
pesas obrigatórias, no entanto, 
caíram 2,1% descontando a in-
flação, enquanto os gastos com 
o funcionalismo público acu-
mulam queda real (consideran-
do o IPCA) de 2,4%. Os gastos 
discricionários (não obrigató-
rios) caíram 6,8%, descontado 
o IPCA. As despesas de custeio 
(gasto com a manutenção da 
máquina pública) caíram 8% 
de janeiro a setembro.

Os investimentos – gastos 
com obras públicas e compra 
de equipamentos – somaram 
R$ 41,336 bilhões no acumu-
lado do ano, recuo de 17,4% 
também considerando a infla-
ção oficial. Os investimentos 
do Programa de Aceleração do 
Crescimento (PAC) totalizaram 
R$ 28,941 bilhões, queda de 
18,8% descontada a inflação.

Os economistas Gordon Tullock e James Buchanan 
publicaram, em 1962, The Calculus of Consent. Esta 
obra estabeleceu a escolha pública como um ramo 
da economia. Neste ramo, os conceitos da ciência 
econômica, ou mais precisamente da economia de 
mercado, são aplicados à política e aos serviços 
públicos.

A partir da publicação da referida obra, 
desapareceu aquela visão romântica de que os políticos 
– governantes e burocratas – prosseguiam os interesses 
públicos. Surgiu então a perspectiva crítica de que 
estes agentes prosseguiam mesmo eram os próprios 
interesses. Tal comportamento corroborava para que a 
Escola da Escolha Pública caracterizasse o Estado como 
imperfeito. As imperfeições do Estado geravam falhas 
alcunhadas de “falhas de governo”.

Contudo, os caminhos normativos e preditivos 
(positivos) da ciência econômica passaram a ser 
considerados pela abordagem econômica quando da 
análise das finanças públicas. Mais especificamente, 
hoje tanto as falhas de mercado como as falhas de 
governo interessam quando os economistas analisam o 
setor público.

As restrições constitucionais ganharam 
importância na contenção de atos discricionários 
praticados pelos agentes públicos na condução da 
gestão pública. Tais restrições no campo das finanças 
públicas se substantivam como constitucionalismo 
financeiro.

Contudo, a análise positiva da economia do setor 
público não se transformou numa verdade absoluta. Há 
nela o grande exagero dos (neo) liberais pela expressão 
da desejabilidade de redução do papel do Estado, 
quando este desde o princípio dos anos 1990 passou a 
galgar maior importância e centralidade nas economias 
de mercado do mundo já globalizado financeiramente. 
Neste sentido, Bryan Caplan em sua obra The Myth of 
Rational Voter, de 2007, faz uma crítica à eficácia da 
escolha pública.

Independente da crítica do autor supra mencionado, 
em países com histórico de autoritarismo associado ao 
privilégio extensivo e radical às classes dirigentes, como o 
Brasil, sempre foi comum os desmandos administrativos 
e que causaram e ainda causam uma grande confusão na 
compreensão do que venha a ser política de governo e 
política de Estado. 

Em que pese à promulgação da Lei de 
Responsabilidade Fiscal (2000), no Brasil, os partidos 
governistas fazem de sua desejabilidade particular 
uma desejabilidade pública, tentando argumentar por 
si e, no mais das vezes, descaracterizando a opinião 
pública no afã de que prosseguem com muito cuidado e 
austeridade o bom desempenho das políticas públicas 
para o desenvolvimento.

Os partidos brasileiros de esquerda (pós-
romantismo comunista de Prestes) por terem 
guardado incomensurável devoção à Santa Teologia da 
Libertação, antes do processo de redemocratização do 
país se colocaram de costas para o Estado, depois se 
centralizaram (centro-esquerda) e buscaram o “poder 
de mando”, se aboletaram nas estruturas de poder 
e passaram a instrumentalizar o Estado, por via de 
governos populares quando na verdade se constituíram 
em gestões populistas e demandadoras de falhas 
incorrigíveis.

As falhas incorrigíveis de governo no Brasil na 
atualidade não mais transformam o Estado somente em 
imperfeito, mas em arbitrário e negador de sua própria 
constitucionalidade. 

Na grande maioria das estruturas de governo 
(Federal, Estadual e Municipal) orquestradas pelos já 
envelhecidos partidos de esquerda (não se esquecendo 
da franja direitista agarrada à coalização republicana) a 
começar pelo Governo Federal, existe um sentimento de 
profundo desprezo pela meritocracia.

As administrações direta e indireta, em grande 
parte, são conduzidas por militantes apaixonados e 
às vezes deslumbrados com o poder, a serviço dos 
interesses partidários. Sobra aos técnicos a obediência 
servil à política do governo de plantão. As políticas de 
Estado são relegadas ao segundo plano. 

Continua o vale tudo da política divorciada do 
econômico como nos velhos tempos do liberalismo de 
guerra – que bela contradição.

Falhas de governo: 
O caso brasileiro

alberto.madeira@hotmail.com

Neto
Acilino Madeira

ESTADO DA PARAÍBA..
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA DE OBRAS
EXTRATO DE 3º TERMO ADITIVO DE PRAZO

INSTRUMENTO: TERMO ADITIVO Nº 03 DO CONTRATO DE Nº 2.08.003/2015/SECOB/ PMCG. PARTES: SE-
COB/MIMOZZA CONSTRUÇÃO LTDA. OBJETO CONTRATUAL: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CALÇADAS NO 
PARQUE EVALDO CRUZ, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB. OBJETO DO ADITIVO: PRORROGAÇÃO DA 
VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS DE 180 (CENTO OITENTA) DIAS. FUNDAMENTAÇÃO: COM FULCRO NO ART 
57, I, § 1º E § 2º, DA LEI 8666/93, INALTERADA. TOMADA DE PREÇOS Nº 2.08/001/2015/SECOB/PMCG.  ASSINAM: 
ANDRÉ AGRA GOMES DE LIRA E JOSÉ FERNANDO PEREIRA DE LIMA. DATA DE ASSINATURA: 20/10/2016. 

ANDRÉ AGRA GOMES DE LIRA
Secretário de Obras

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0023/2016

 AVISO DE LICITAÇÃO
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Capitão Pedro 

Moreira, 15 - Centro - Cacimba de Dentro - PB, às 14:00 horas do dia 13 de Dezembro de 2016, licitação modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço, para contratação de empresa para fornecimento de equipamentos odontológicos 
e de material hospitalar para atender a demanda da Secretaria da Saúde. Recursos: Recursos próprios e Convênio 
Federal. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3379-1045. Email: prefeituralicitacao2014@gmail.com; 

Cacimba de Dentro - PB, 24 de Novembro de 2016. 
ZIORETH RIBEIRO PLACIDO

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM
AVISO DE ADIAMENTO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00009/2016
A Comissão Permanente de Licitação comunica o adiamento da Tomada de Preços nº 00009/2016, para o dia 02 

de Dezembro de 2016 às 15:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Rua Raimundo Silva, 302 - Centro - 
Passagem - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no referido endereço. O adiamento, 
compreende inclusive o recebimento dos envelopes de habilitação e proposta de preços, considerando a impossibilidade 
de comparecimento de dois membros da comissão de licitação. 

Telefone: (83) 34783001.
Passagem - PB, 25 de Novembro de 2016

JOSÉ EDIVALDO SILVA DO NASCIMENTO
Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00042/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua José Ferreira, 

05 - Centro - São José do Bonfim - PB, às 09:00 horas do dia 12 de Dezembro de 2016, licitação modalidade Pregão 
Presencial, do tipo menor preço por item, para: Aquisição de equipamento e material permanente (carteiras escolares 
e conjunto de professor) para o Colégio Senador Humberto Lucena do município de São José do Bonfim/PB, conforme 
convênio e plano de trabalho. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e Decreto Municipal. Informações: no horário das 08:00 as 11:30 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

São José do Bonfim - PB, 23 de Novembro de 2016
JOSEILDO ALVES MONTEIRO

Pregoeiro Oficial

J G M  COMERCIO DE MOTOS E VEICULOS LTDA- CNPJ 21.514.649/0003-62 Torna público que a SUDEMA _ 
Superintendência  de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença  de Operação N 3821/2016 em João Pessoa, 
23 de Novembro de 2016 – Prazo 730 dias. Para atividade de Comércio Varejista de Motocicleta, Motoneta e venda de 
peças de Motocicleta/Prestação de Serviço, troca de óleo e assistência de Manutenção de Motos.Na RUA  JOSEFA 
TAVEIRA N 22  Município João Pessoa – UF PB  Processo 2016-007583/tec/lo-3308

CONSTRUTORA HR LTDA - CNPJ/CPF Nº 10.758.114/0001-59. Torna público que a SUDEMA - Superintendência de 
Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação nº 3717/2016 em João Pessoa, 14 de novembro de 
2016 - Prazo: 365 dias. Para a atividade de: CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO MULTIFAMILIAR DOTADO DO SISTE-
MA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - REDE DE COLETA PÚBLICA, CAGEPA. Na(o) -  RUA CAPITÃO SEVERINO 
CESARINO DA NOBREGA, QD 20, LT 297 - JARDIM SÃO PAULO Município:  JOÃO PESSOA - UF: PB.  Processo: 
2016-007317/TEC/LI-3242.

ZILMA LIMA SILVA - CNPJ/CPF Nº 10.671.008/0001-33. Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Adminis-
tração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 3622/2016 em João Pessoa, 3 de novembro de 2016 - Prazo: 
730 dias. Para a atividade de: Comercio Varejista de Material de Construção em geral Na(o) - AV. OLIVIO MAROJA, 
1055 CENTRO  Município: ARACAGI - UF: PB. Processo: 2015-002036/TEC/LO-9676.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE SAÚDE

AVISO DE REABERTURA DE SESSÃO
PROCESSO Nº 00.101/2016 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.027/2016
DATA DA ABERTURA: 07/12/2016 – ÀS 10:00H
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE CURATIVOS BIOLÓGICOS E INSUMOS 

PARA O INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS.
A Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, através da Pregoeira Oficial, Srª Ticiana Hercilia Chaves 

Cavalcanti, nomeada pela Portaria nº 363/2016, vem por meio deste, tornar público, para conhecimento dos interes-
sados, que reabrirá a licitação na modalidade Pregão Eletrônico, sob o critério do menor preço por lote, considerando 
alterações auferidas no instrumento convocatório, tendo em vista impugnação interposta por empresa interessada e 
analisada pelo Coordenação de Enfermagem do ICV. O novo Edital ficará à disposição dos interessados no prazo 
prescrito na legislação pertinente, no site www.licitacoes-e.com.br, ficando sob o novo número da licitação: CHAVE: 
655407, e no site http://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/licitacoes. Consultas com a Pregoeira e sua equipe de apoio 
na sala da Comissão Setorial de Licitação, no HORÁRIO ÚNICO de 08h00min as 14h00h, pelo Fone: 83. 3214-7937, 
ou pelo e-mail cel.smsjp@gmail.com. Fonte de Recursos: AIH. Fundamentação legal: Lei Federal nº 10.520/2002, 
Decreto Federal nº 5.450/2005, Decreto Municipal nº 4.985/2003, 5.716/2006 e 7.884/2013, e, subsidiariamente pela 
Lei Federal nº 8.666/1993.

João Pessoa, 25 de Novembro de 2016. 
Ticiana Hercilia Chaves Cavalcanti 

Pregoeira da CSL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DE SAÚDE
AVISO DE REABERTURA DE SESSÃO

PROCESSO Nº 10.233/2015 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.040/2016
DATA DE ABERTURA: 12/12/2016 – ÀS: 10:00h.
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE FIOS CIRURGICOS PARA O INSTI-

TUTO CÂNDIDA VARGAS.
A Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, através da Pregoeira Oficial, Srª Ticiana Hercilia Chaves 

Cavalcanti, nomeada pela Portaria nº 363/2016, vem por meio deste, tornar público, para conhecimento dos interes-
sados, que reabrirá a licitação na modalidade Pregão Eletrônico, sob o critério do menor preço por lote, considerando 
alterações auferidas no instrumento convocatório, tendo em vista impugnação interposta por empresa interessada e 
acatada pela Coordenação de Farmácia do ICV. O novo Edital ficará à disposição dos interessados no prazo prescrito 
na legislação pertinente, no site www.licitacoes-e.com.br, ficando sob o novo número da licitação: CHAVE: 655448, 
e no site http://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/licitacoes. Consultas com a Pregoeira e sua equipe de apoio na 
sala da Comissão Setorial de Licitação, no HORÁRIO ÚNICO de 08h00min as 14h00h, pelo Fone: 83. 3214-7937, 
ou pelo e-mail cel.smsjp@gmail.com. Fonte de Recursos: AIH. Fundamentação legal: Lei Federal nº 10.520/2002, 
Decreto Federal nº 5.450/2005, Decreto Municipal nº 4.985/2003, 5.716/2006 e 7.884/2013, e, subsidiariamente pela 
Lei Federal nº 8.666/1993.

João Pessoa, 25 de Novembro de 2016. 
Ticiana Hercilia Chaves Cavalcanti 

Pregoeira da CSL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00007/2016

RESULTADO FASE HABILITAÇÃO e RESULTADO DE PROPOSTA 
OBJETO: Abastecimento de D’agua nas comunidades, Mium, Caraúbas e Boi Manso neste Município. LICITANTES 

HABILITADOS: JH CARNEIRO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA; MONTBRAVO CONSTRUÇOES E 
SERVIÇOS EIRELI EPP;Da abertura dos envelopes de preços foi constado o seguinte:- JH CARNEIRO CONS-
TRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA – R$217.083,36;- MONTBRAVO CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI 
EPP – R$218.207,11;Diante dos preços acima descritos, foi classificado como vencedor a Empresa - JH CARNEIRO 
CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - R$217.083,36 (Duzentos e dezessete mil, oitenta e três reais e trinta 
e seis centavos);

Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 
8.666/93 e suas alterações. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, 
Rua Capitão Pedro Moreira, 15 - Centro - Cacimba de Dentro - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis.

Telefone: (83) 33791045. Email: prefeituralicitacao2014@gmail.com. 
Cacimba de Dentro - PB, 29 de Setembro de 2016

CHIARA LIGIA ALMEIDA NASCIMENTO
Presidente da Comissão

PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ/CPF Nº 35.500.289/0001-92, torna público 
a SEMAM - Secretaria de Meio Ambiente concedeu a Licença de Operação nº 591/2016, para Comércio de pneus e 
câmaras de ar, manutenção e reparação mecânica de veículos automotores. Área: 300m², situado na Avenida General 
Bento da Gama, nº 85, Bairro Torre Município João Pessoa UF: PB. Processo Nº 2016/304838.

O governo federal vai im-
plantar um projeto piloto de in-
formatização do setor da saúde 
nas cidades de Lajes, em Santa 
Catarina, e Maringá, no Paraná. 
A informação foi dada ontem 
pelo ministro da Ciência, Tecno-
logia, Inovações e Comunicações, 
gilberto Kassab.

O ministro explicou que essas 
duas cidades foram escolhidas por 
serem de pequeno porte e que 
a medida será feita em conjunto 
com os governos estaduais e mu-
nicipais e com o Comitê gestor da 
Internet (CgI) .

Para Kassab, a despeito de o 
Sistema Único de Saúde (SUS) ser 
um dos melhores existentes para 
o atendimento médico público, 
ele carece de investimentos na 
informatização. “As marcações 

Projeto piloto vai ser implantado
INFOrmAtIzAçãO dO SUS

Marli Moreira
Da Agência Brasil

de consultas ainda são arcaicas 
e prejudicam cerca de 40% dos 
agendamentos”.

Ele citou que existem seto-
res no Brasil com tecnologia de 
ponta, reconhecida internacio-

nalmente, como, por exemplo, a 
adotada no sistema bancário, no 
processo eleitoral e no processa-
mento das informações da Recei-
ta federal como no caso da decla-
ração do imposto de renda.

O projeto piloto será implantado inicialmente nas cidades de Lajes (SC) e Maringá (PR)

FOtO: Reprodução/Internet
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Turquia ameaça abrir fronteiras
para imigrantes com destino à UE 
A ameaça é reataliação ao 
Parlamento Europeu contra 
entrada do país na UE

Hoje, dia de Nossa Senhora da Penha, está com-
pletando 253 anos da romaria. Saindo às 21h da 

Matriz de Nossa Senhora de Lourdes, em direção ao 
Santuário da Penha, com louvores da Dra. Eudésia 

Vieira (Hinos e Letras) do Padre Zé Coutinho.

Amigos do Padre Zé
(Benfeitor dos Pobres)

Após o Parlamento Eu-
ropeu pedir a suspensão nas 
negociações para a entrada 
da Turquia na União Euro-
peia, o presidente Recep 
Tayyip Erdogan ameaçou 
“abrir as fronteiras” para que 
os imigrantes cheguem no-
vamente em massa ao conti-
nente europeu. As informa-
ções são da Agência Ansa.

“Se a Europa nos atacar 
muitas vezes, nós permiti-
remos que os refugiados ul-
trapassem a fronteira. Vocês 
nunca trataram a humanida-
de de maneira honesta e não 
se preocuparam com as pes-
soas de maneira justa. Vocês 
não recolheram as crianças 
[que se afogaram] no Medi-
terrâneo”, acusou Erdogan.

Segundo o mandatário, 
são os turcos que estão com 
os maiores ônus da crise. “So-
mos nós que estamos alimen-
tando cerca de 3,5 milhões de 
refugiados. Vocês não manti-
veram as promessas”, disse 
o mandatário, lembrando do 
acordo firmado entre as par-
tes para frear a chegada de 
imigrantes ilegais.

O porta-voz da Comis-
são Europeia, Margaritis 
Schinas, por sua vez, afir-
mou que os europeus estão 
“plenamente empenhados 
em fazer funcionar o acor-
do com a Turquia” e que os 
contatos “em nível técnico 
e político” continuam sendo 
realizados.

Erdogan já havia dito na 
quarta-feira (23) que a União 
Europeia vem falhando em 
cumprir suas promessas, es-
pecialmente quanto a libera-
ção da necessidade de vistos 
para os turistas turcos.

Da Agência Ansa 

Tóquio - O Japão 
planeja construir o su-
percomputador mais 
rápido do mundo, em 
uma aposta para mu-
niciar as fabricantes 
do país com uma pla-
taforma para pesquisa 
que pode ajudá-las a 
desenvolver e melho-
rar os carros autôno-
mos, robótica e diag-
nósticos médicos.

O Ministério da 
Economia, Comércio 
e Indústria investirá o 
equivalente a 173 mi-
lhões de dólares no 
projeto, que não havia 
sido divulgado antes, 
mostrou o orçamento, 
como parte de uma 
política do governo 
para retomar a posição 
do Japão no mundo 
da tecnologia. O país 
perdeu a dianteira em 
muitas áreas em meio 
à intensificada compe-
tição com a Coreia do 
Sul e a China, lar da 
máquina com melhor 
performance do mun-
do atualmente.

Em um movimento 
que deve colocar o Ja-
pão no topo dos super-

computadores, os enge-
nheiros devem construir 
uma máquina que pode 
fazer 130 quadrilhões 
de cálculos por segun-
do - ou 130 petaflops 
em linguagem científica 
- no início do ano que 
vem, disseram à Reuters 
fontes envolvidas no 
projeto.

Nesta velocidade, 
o computador japo-
nês estaria à frente do 
chinês Sunway Taihu-
light, que tem capaci-
dade de 93 petaflops.

“Até onde sabe-
mos, não há nada que 
seja tão rápido”, dis-
se o diretor-geral do 
Instituo Nacional de 
Ciências Industriais 
Avançadas e Tecnolo-
gia do Japão, Satoshi 
Sekiguchi. O computa-
dor será construído no 
instituto.

O esforço para 
retornar à vanguar-
da acontece num mo-
mento de crescente 
nostalgia do auge da 
destreza tecnológica 
do Japão, que dimi-
nuiu desde que a Chi-
na o superou como a 
segunda maior econo-
mia do mundo.

Japão vai construir
supercomputador

AVANÇO TECNOLÓGICO

Reuters

Washington(AE) - O ex-
-prefeito de Nova York Rudy 
Giuliani e o ex-governador 
de Massachusetts Mitt Rom-
ney são cotados para o posto 
de secretário de Estado do 
governo de Donald Trump. 
Giuliani, um defensor do pre-
sidente eleito, passou a últi-
ma década no setor privado, 
viajando o mundo e fazendo 
milhões com palestras e con-
sultoria em questões de se-
gurança.

 Romney, por sua vez, 
foi o candidato republicano 
à presidência em 2012 e já 

trabalhou em banco de in-
vestimentos. Os partidários 
de cada um deles têm pres-
sionado para influenciar a 
escolha de Trump.

 Em duas entrevistas re-
centes, Giuliani, de 72 anos, 
disse que seus anos de tra-
balho como um consultor 
de segurança internacional 
fazem dele uma pessoa ta-
lhada para o posto, também 
por causa das lições apren-
didas no tempo em que era 
prefeito de Nova York, quan-
do os EUA sofreram os aten-
tados de 11 de setembro de 
2001. Ele disse que nos 13 
anos provavelmente viajou 

tanto quanto a ex-secretária 
de Estado Hillary Clinton 
na época em que estava no 
governo de Barack Obama. 
Hillary acabou derrotada 
por Trump na última eleição 
presidencial.

 Giuliani diz ter visitado 
80 países estrangeiros desde 
que deixou a prefeitura de 
Nova York, em mais de 150 
viagens internacionais, com 
reuniões frequentes com 
chefes de Estado e outras au-
toridades.

 Em transições políticas 
anteriores dos EUA, os can-
didatos aos principais postos 
evitavam a imprensa para 

não atrapalhar suas chances, 
por isso o comportamento de 
Giuliani destoa desse históri-
co. A porta-voz de Romney 
não quis comentar o assunto.

 Giuliani é considerado 
também para o posto de di-
retor de inteligência nacio-
nal, principal posição na es-
pionagem norte-americana, 
segundo pessoas ligadas 
à transição. Após deixar a 
prefeitura em 2001, Giulia-
ni fundou uma consultoria, 
Giuliani Partners, que asses-
sora companhias e governos 
estrangeiros em temas de 
política, segurança e contra-
terrorismo.

Giuliani e Romney são cotados para
secretário de Estado do governo Trump

Suspeito de matar italiana confessa crime

ESTADOS UNIDOS

ASSASSINATO NO BRASIL 

O suspeito de assassi-
nar a cidadã italiana Pame-
la Canzonieri em Morro de 
São Paulo, localidade tu-
rística no Litoral da Bahia, 
confessou na quinta-feira 
(24) que foi realmente o 
autor do crime. As informa-
ções são da agência de notí-
cias italiana Ansa.

A Secretaria de Segu-
rança Pública baiana disse 
à Ansa que o homem foi 
identificado como Antô-
nio Patrício dos Santos, 
mais conhecido na região 
como “Fabrício”. Ele mora 
na mesma rua onde Pame-

la residia e, de acordo com 
sua versão, foi convidado 
pela própria vítima para ir 
à sua residência.

No entanto, ele alega 
não se lembrar de detalhes 
do assassinato, já que teria 
se encontrado com a italia-
na após usar muita cocaína. 
No local do crime, os inves-
tigadores descobriram ves-
tígios de consumo de droga 
e não identificaram sinais 
de arrombamento.

Patrício dos Santos já 
tem passagens pela polícia 
por associação ao tráfico, 
tendo sido pego vendendo 
entorpecentes. “Ele disse 
que tinha usado bastante 

cocaína antes de encontrar a 
italiana e que não se recor-
dava muito bem dos deta-
lhes do crime”, afirmou a de-
legada de polícia Argimária 
Freitas, que cuida do caso.

Garçonete
Pamela Canzonieri ti-

nha 39 anos e trabalhava 
como garçonete em Morro 
de São Paulo, um dos pontos 
turísticos mais procurados 
do Litoral da Bahia. Seu cor-
po foi encontrado na última 
quinta-feira (17), e a autóp-
sia determinou que a causa 
da morte foi asfixia causada 
por “esganadura”no pesco-
ço com as mãos. 

Da Agência Ansa  

Da Agência Estado 

O presidente eleito Donald Trump já começou a definir alguns nomes de sua equipe de governo e vem recebendo críticas pelas escolhas

FOTO: Pablo Martinez Monsivais - Associated Press-Estadão Conteúdo
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Laranja e abacaxi são 
os que mais detêm 
índice de agrotóxicos

Ambiente de trabalho
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Mulher é assediada diariamente, diz MTE

Paixão: uma das palavras mais usadas na Terra

  Essas coisas Carlos Aranha  -  Membro da Academia Paraibana de Letras  -  caranha@terra.com.br

nnn ”Pour-
quoi je vis, pour-
quoi je meurs / 
Pourquoi je ris, 
pourquoi je pleu-
re / Voici le S.O.S 
/ D’un terrien en 
détresse”. Este é 
o início da letra 
de uma das mais 
belas canções 
compostas e gra-
vadas na França 
no início deste 
século. 
nnn Trata-
se de “S.O.S. 
d’un terrien en 
détresse”. Tra-
duzindo: “S.O.S. de um 
terrestre em desespero”. 
No início da letra: “Por 
que eu vivo, por que eu 
morro? Por que eu rio, 
por que eu choro? Eis o 
S.O.S. de um terreno em 
desespero. Jamais tive 
os pés sobre a Terra. 
Gostaria mais de ser um 
pássaro [seria melhor 
ser um pássaro]. Estou 
mal na minha pele.
nnn  Ironicamente, o 
seu intérprete, Grégory 
Lemarchal (foto), vítima 
de fibrose cística, morreu 

quinze dias antes de com-
pletar 24 anos, em 30 de 
abril de 2007, na cidade 
francesa de Suresnes. 
Afirmo sem temor de 
errar: Grégory Lemarchal 
se firmaria como um dos 
melhores intérpretes da 
música na França, ao nível 
de um Charles Anazvour.
nnn Disse o urbanista 
Albert Cortina: “As má-
quinas podem chegar à 
inteligência artificial e, 
como um filho adoles-
cente, querer emanci-
par-se de seus criado-
res, os humanos”.

Geléia geral

Por isto, esta força não estranha, 
que não tem nada de extraterrestre, 
que me leva a lembrar uma canção de 
Caetano dizendo que viu muitos cabelos 
brancos na face do artista e que me leva 
a ter certeza de que aquele amigo meu, 
que deve ter dobrado a esquina forman-
do um ângulo de depressão, vai achar a 
reta que desmente o sentimento de não 
ter mais paixão. Afinal, todos passamos 
pelo tempo, pelo espaço, misturamos 
nos telões e telinhas as épocas dos “Três 
mosqueteiros” e de “Avatar”, constatando 
que somos as mesmas pessoas, como 
nossos pais. Estamos sempre vendo “a 
mulher preparando outra pessoa”.

nnnnnnnnn

É preciso ter a coragem de quebrar 
a cara, de ver que o uísque não é ne-
nhum pecado ao Sul do Equador (como 
dizem os que se consideram puros e já 
na porta do reino celestial). A coragem 
de chorar na cama ou olhar o que supõe-
se ser o último pôr do sol, de ouvir Frank 
Zappa, Beatles, Caetano, Alceu, Chico 
Buarque, Gil, Milton, Hermeto Paschoal 
e novos (como David Archuleta, Alex 
Faraut e o pianista Vítor Araújo), sem ter 
medo de apaixonadamente assobiar uma 

canção brega qualquer.
A convergência da paixão é mais 

forte que qualquer partido, aliança, ou 
coligação. É preciso tê-la.

nnnnnnnnn
 
Paixão - e suas derivadas - é uma 

das palavras mais usadas no planeta. 
Mais usada que a quantidade de “baby, 
oh, baby” que os Estados Unidos, Brasil e 
Inglaterra transformaram em letras mu-
sicais através de décadas. Blues, rocks, 
canções, fracassos e sucessos.

Há paixão no futebol: por aqui, Itá-
lia, Espanha, Escócia, Japão, Alemanha, 
Argentina, Colômbia... Paixão no bêise-
bol. Paixões geradas nos anos dourados 
de Hollywood e nos cinemas alternativos 
de Godard a Bressane.

E a paixão ideológica, esquecendo - 
quando radicalizada - que o ser humano 
é uma energia bela que entra nos curto-
circuitos do desamor?

E a paixão no sentido cristão, ao 
ponto em que o homem Jesus, ao se se-
parar por um momento do espírito Cris-
to, mergulhou na angústia? A frase está 
historicamente inscrita, simbolicamente 
servindo a cada tipo de paixão: “Pai, por 
que me abandonastes?”

Vi num manuscrito papel anônimo: 
“Estou apaixonado”. Poderia ter assinado.

Paixão novinha em folha, saída do 
forno para que se passe a melhor man-
teiga. Paixão como aquelas dos temores 
e culpas das primeiras masturbações. 
É nisto que a raça humana cai em seu 
próprio desencontro: para que temer e 
ter culpa da paixão, por menos espiritual 
que seja e mais sensual que venha ex-
plodindo por todos os canais? Por todos 
os sistemas: neurovegetativos, circulató-
rios, digestivos, respiratórios?

O papel manuscrito mostra como 
paixões podem ser anônimas e rimar 
com platônicas. “Estou apaixonado” (ma-
nuscrito em caixa baixa). “Estou apaixo-
nado” converge com “não consigo mais 
me apaixonar”?

Converge. Quando alguém diz 
que não consegue mais se apaixonar é 
porque ele, ou ela, sabe que o medo que 
agora carrega (semelhante ao da pri-
meira masturbação) é porque a pessoa, 
o outro lado, já existe, foi reconhecido. 
Apenas, teoricamente, é inalcançável. 
É uma fuga do “estar apaixonado” para 
escamotear o próximo com “não con-
sigo mais me apaixonar”. Escamotear a 
própria paixão.

Piadas machistas, com-
partilhamento de fotos de 
mulheres nuas, comentários 
constrangedores sobre mu-
lheres. Situações como essas 
são comuns mesmo em am-
bientes corporativos e são 
consideradas assédio sexual. 
Segundo o Ministério do Tra-
balho (MTE), as principais 
vítimas dessas agressões em 
ambientes de trabalho são as 
mulheres, sobretudo as mu-
lheres negras. A estudante 
Raquel Oliveira, de 23 anos, 
já foi assediada pelo chefe na 
empresa em que trabalhava. 
Ao resistir e confrontar as in-
vestidas do agressor, foi de-
mitida do emprego.

“Aqui em casa eu não 
contei que fui demitida por 
isso. Falei que a agência estava 
falindo e que houve corte de 
gastos. Fiquei com medo de fa-
lar a verdade e brigarem comi-
go, tendo em vista que a nossa 
sociedade ainda é muito ma-
chista e vê comportamentos 
como o desse cara como ‘coisa 
boba’”, relatou. Raquel ainda 
considera que o reforço a mo-
vimentos de empoderamento 
das mulheres é uma das for-
mas de coibir essas práticas 
e assegurar a denúncia sem o 
risco da demissão.

Segundo dados da Se-
cretaria de Políticas para as 
Mulheres (SPM), no primei-
ro semestre deste ano, foram 
registradas pelo Disque 180 
2.921 relatos de violência se-
xual. Entre essas denúncias, 
173 se referiam a casos de 
assédio sexual no trabalho, o 
que corresponde a 5,92% dos 
registros. Para a defensora pú-
blica e coordenadora do Nú-
cleo de Defesa da Mulher da 
Defensoria Pública do Distrito 
Federal, Dulcielly Nóbrega, as 
próprias relações de traba-
lho entre homens e mulheres 
possuem um viés machista, 
sobretudo em situações em 
que eles estão em cargos de 
ascendência, o que corrobora 
para esses abusos. “É um com-
portamento tão naturalizado 

pelos homens, é um exercício 
de poder que os homens utili-
zam de forma violenta. O que 
tem é essa cultura machista 
que predomina na sociedade. 
Não podemos aceitar esse tipo 
de assédio”, afirmou.

De acordo com o MTE, o 
assédio sexual é uma forma 
de abuso de poder no traba-
lho e consiste em constrangi-
mentos constantes por meio 
de cantadas e insinuações.

Segundo a professora 
Adriana Calvo da PUC (SP), há 
dois tipos de assédio sexual, 
que pode ser de intimidação 
ou chantagem. Nesse último 
caso, a lei 10.224 de 2001 
criminaliza o assédio sexual 
em situações que o autor da 
prática se vale de sua posição 
hierárquica para constran-
ger alguém de modo a obter 
favorecimentos sexuais. En-
tre as sanções, a legislação 
trabalhista prevê demissão 
por justa causa. Além disso, 
o transgressor pode pegar de 
um a dois anos de prisão.

Segundo Dulcielly Nó-
brega, a situação de assédio 
é velada e, em geral, as víti-
mas têm medo de denunciar 
os agressores e podem de-
senvolver transtornos emo-
cionais. Contudo, ela reforça 
que delatar esses casos ajuda 
a coibir novas investidas.

“Isso pode ter um viés 
pedagógico para que outras 
mulheres não sofram aquele 
tipo de violência, pois a em-
presa pode ser responsabili-
zada pela conduta.”

As vítimas podem recor-
rer à Justiça para denunciar 
essas situações de abuso. 
Uma cartilha do MTE orien-
ta as mulheres a negarem 
as investidas do agressor e 
reunir provas como bilhe-
tes, presentes e mensagens 
que possam ser usadas em 
um processo administrativo 
ou criminal. Outra medida é 
denunciar o caso ao sindica-
to da categoria e registrar o 
boletim de ocorrência na De-
legacia da Mulher.

CBTU em JP é 
cenário do filme 
sobre Augusto 
dos Anjos

Retratar a vida do poeta 
e escritor Augusto dos Anjos 
sem estação ferroviária, trens 
e fazendas é negar grande 
parte da história. Para seguir 
à risca, nada mais autêntico 
do que transformar estações e 
trens da CBTU João Pessoa em 
cenário de mais um filme que 
retrata a vida desse paraibano 
ilustre. Vestidos com roupas 
de época, atores e atrizes in-
corporaram, na manhã de on-
tem, personagens do universo 
de Augusto, na montagem do 
longa metragem “Alma Augus-
ta”, que será exibido pela pri-
meira vez no dia 17 de dezem-
bro, às 20h, no Clube Atlético 
Sapeense, na cidade de Sapé, a 
66 km de João Pessoa.

Com uma produção e or-
çamento modestos, o filme 
conta a passagem da vida de 
Augusto dos Anjos. O traba-
lho é fruto de mais de um ano 
de pesquisa, e nasceu a partir 
de uma peça teatral encenada 
por atores locais. De acordo 
com o autor, produtor e dire-
tor do filme, Josinaldo Ferrei-
ra, o filme conta com a partici-
pação de cerca de 50 pessoas, 
entre atores e equipe de filma-
gem e apoio, numa produção 
independente da Companhia 
de Produção Cênicas e Cine-
matográfica da Paraíba. 

“Fizemos esse filme com 
um orçamento de baixa pro-
dução num investimento de 
cerca de R$ 10 mil. Um ver-
dadeiro trabalho em equipe”, 
afirma Ferreira. Ala Augusta 
tem 66 cenas e mais de 100 
minutos de gravação e contou 
com a participação de atores 
e figurantes das cidades de 
Sapé, João Pessoa, Guara-
bira, Rio Tinto, Itabaiana e 
Bayeux. 

Pequenas atitudes levam à violência
A campanha mundial “16 

Dias de Ativismo pela Elimi-
nação da Violência contra as 
Mulheres” quer mostrar aos 
brasileiros que pequenas ati-
tudes praticadas no dia a dia 
incentivam a violência sexual 
e a cultura do estupro. 

“Precisamos descons-
truir essa cultura do machis-
mo, do sexismo e da superio-
ridade masculina, temos ainda 
no inconsciente coletivo que o 
homem é superior”, disse a se-
cretária especial de Políticas 
para as Mulheres, do Minis-
tério da Justiça e Cidadania, 

Fátima Pelaes, durante lan-
çamento da campanha, hoje 
(25) em Brasília. Com o slogan 
“Machismo. Já Passou da Hora. 
#PodeParar”, a secretaria, em 
pareceria com a ONU Mulhe-
res, propõe à sociedade uma 
reflexão sobre o enfrentamen-
to à violência sexual, por meio 
da desconstrução de práticas 
cotidianas que reproduzem 
comportamentos machistas, 
vivenciados por homens e mu-
lheres. 

Na campanha nas redes 
sociais, por exemplo, serão 
explicados contextos de vio-

lência sexual, como os casos 
conhecidos como pornografia 
de vingança (distribuição de 
imagens íntimas na internet 
sem autorização, após o fim 
de um relacionamento), pia-
dinhas e comentários, o as-
sédio sexual no ambiente de 
trabalho e a violência sexual 
conjugal. A representante da 
ONU Mulheres no Brasil, Na-
dine Gasman, ressaltou que a 
igualdade de gênero é essen-
cial para se alcançar as metas 
da Agenda 2030 das Nações 
Unidas e promover um desen-
volvimento sustentável. 

Situação de assédio no local de trabalho é velada e as vítimas têm medo de denunciar os agressores

Foto: Reprodução/Internet
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Frutas são as que mais 
provocam intoxicação 
aguda, segundo a Anvisa Econasa mobiliza 

população no RN

Esse é o nosso País; Essa é a 
nossa bandeira. Ao som da composição 
Ordem e Progresso de Zé Pinto, mais de 
600 pessoas seguiram em marcha pe-
las principais ruas de Mossoró (RN), na 
tarde da última quinta-feira, com o ob-
jetivo de dar voz às várias bandeiras de 
luta dos povos do Semiárido brasileiro 
e denunciar as ameaças aos direitos. O 
ato público é parte da programação do 
IX EnconASA que reúne agricultoras/
es, técnicos/as e representantes de 
movimentos dos estados do Nordeste 
e do Norte e Vale do Jequitinhonha de 
Minas Gerais.

Levantamento de 
Pesos é inaugurado

O ministro do Esporte, Leo-
nardo Picciani, e o Comandante-
Geral do Corpo de Fuzileiros Navais, 
Almirante de Esquadra, Fernando 
Antonio de Siqueira Ribeiro, inau-
guraram nessa sexta-feira (25),  o 
Centro Nacional de Levantamento 
de Pesos, no Rio de Janeiro. A insta-
lação, localizada no Centro de Edu-
cação Física Almirante Adalberto 
Nunes (Cefan), é a primeira do País 
exclusiva para modalidade e a mais 
moderna do gênero da América La-
tina. O centro foi construído com 
recursos do ministério e integra a 
Rede Nacional de Treinamento, em 
estruturação em todo o País. 

Traficante diz ter 
matado turista

Um homem confessou à polí-
cia de Cairu, na Bahia, ter matado a 
turista italiana Pamela Canzonieri, 
de 39 anos. Em interrogatório reali-
zado na tarde da última quinta-fei-
ra, 24, Antônio Patricio dos Santos, 
conhecido na região como “Fabrí-
cio”, confessou o crime. A titular da 
unidade policial, Argimária Soares 
Freitas, disse que pedirá a con-
versão da prisão temporária para 
a preventiva. A italiana foi achada 
morta em sua casa no dia 17 de 
novembro. O homem, que já tinha 
passagem por associação ao tráfico 
na mesma delegacia, foi capturado 
na noite de quarta-feira, 23, e já 
tinha mandado de prisão expedido 
pela comarca de Valença. Fabrício 
disse que teria se encontrado com 
a vítima e ido até sua casa.

Disputa na ABL 
termina empatada

A eleição para a cadeira 22 da 
Academia Brasileira de Letras(ABL), 
realizada na tarde da última quinta-
feira, não teve vencedor. Depois de 
quatro escrutínios, a disputa pela 
vaga antes ocupada pelo acadêmico 
Ivo Pitanguy, morto em 6 de agos-
to deste ano, terminou empatada 
entre os candidatos mais votados, 
o poeta e letrista da MPB Antonio 
Cicero, de 61 anos, e o sociólogo, 
cientista político e ex-ministro da 
Cultura Francisco Weffort, de 79 
anos. Nenhum dos postulantes 
alcançou a maioria absoluta dos vo-
tos, exigida pelo estatuto da ABL.

Sarah comemora 
10 anos de celibato

Sarah Sheeva, filha de Baby 
do Brasil e de Pepeu Gomes e ex
-integrante do trio musical SNZ 
(que bombava nos anos 2000), 
fez um post em seu Instagram 
para comemorar os 10 anos de 
celibato. Hoje, Sarah é pastora 
evangélica.”Como é bom a gente 
poder dormir em Paz e (mesmo 
sozinha HÁ ANOS, mesmo sem 
beijar na boca há mais de 10 
anos! Mesmo sem ver AQUILO MA-
RAVILHOSO na frente HÁ mais de 
10 ANOS… mesmo assim)”, escre-
veu a pastora.

Estudo feito pela Agên-
cia Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa) aponta 
laranja e abacaxi como ali-
mentos com maior risco de 
provocar intoxicação agu-
da em razão da presença de 
agrotóxicos. De 744 amos-
tras analisadas da laranja, 
12,1% apresentaram uma 
concentração de resíduos de 
agrotóxicos acima dos limi-
tes considerados seguros. 

No caso do abacaxi, das 
240 amostras, 5% foram 
classificadas como de risco 
agudo para intoxicação - pro-
blemas de saúde causados 
até 24 horas depois da inges-
tão. O trabalho foi feito com 
25 classes de alimentos mais 
consumidos no País, como 
arroz, milho, trigo, abobri-
nha e beterraba. Ao todo, fo-
ram avaliadas 12.051 amos-
tras coletadas entre 2013 
e 2015 em 27 estados e no 
Distrito Federal. 

Os resultados integram 
o Programa de Análises de 
Agrotóxicos em Alimentos 
(Para), criado há 15 anos 
para avaliar os níveis de re-
síduos agrotóxicos nos ali-
mentos de origem vegetal no 
País. Este ano, no entanto, a 
metodologia foi alterada. 

A classificação dos re-
sultados passou a separar as 
irregularidades identificadas 
nas análises em duas classes. 
Uma delas analisa o risco de 
intoxicação aguda, a partir 
de critérios usados por orga-
nismos internacionais. Esta é 
a primeira vez que a metodo-
logia é usada. Outro critério 
avalia o uso de agrotóxicos 
não autorizados para uma 
determinada cultura. “Isso 
não implica automaticamen-
te um risco de intoxicação 
aguda”, afirmou o presidente 
da Anvisa, Jarbas Barbosa. 

Até a edição passada do 
Para, eram considerados de 
forma conjunta o uso de resí-
duos acima do limite permi-
tido ou não autorizados para 
uma determinada cultura. 
Barbosa afirma que os resul-
tados encontrados na edição 

lançada nesta sexta indicam 
que, de forma geral, o risco de 
intoxicação aguda pelo uso de 
agrotóxico é baixo no Brasil. 
“O que vimos é que apenas 
em 1% das amostras havia 
o risco de intoxicação agu-
da, provocada pelo consumo 
do produto nas primeiras 24 
horas”, disse. A maior parcela 
de problemas, completou, foi 
causada pelo uso de agrotóxi-
cos sem registro para deter-
minada cultura. O equivalente 
a 16,7% das amostras.

O presidente da Anvisa 
afirma que, para determi-
nadas culturas, produtores 
sentem-se desestimulados a 
solicitar o registro de deter-
minados agrotóxicos. Isso 
ocorre principalmente em 
culturas de baixo retorno 
econômico. “Esse é um pro-
blema enfrentado em todo 
o mundo. Mecanismos para 
solucionar esse impasse es-
tão em estudo”, disse. Para 
driblar essa falta de registro, 
produtores acabam usando 
agrotóxicos aprovados para 
outras culturas. “Isso não 
significa, por si só, que haja 
um risco para saúde”, disse.

Barbosa argumentou 
que todos os agrotóxicos em 
uso no País já passaram por 
análises prévias para com-
provar que estão livres de 
riscos de provocar proble-
mas congênitos ou doenças 
para o consumidor. “Mesmo 
os produtos já aprovados 
passam por reavaliações.”

O presidente da Anvi-
sa afirmou ainda que os re-
sultados encontrados com 
laranja e abacaxi devem ser 
interpretados com cuidado.

Isso porque as amos-
tras, avaliadas em quatro la-
boratórios, são feitas a partir 
da análise da polpa e casca 
triturada dessas frutas. “Boa 
parte dos agrotóxicos per-
manece nas cascas. E tanto 
da laranja quando do aba-
caxi, não são comestíveis”, 
completou.

A Anvisa pretende ana-
lisar os riscos também do 
risco cumulativo do uso do 
produto. “Mas, por enquan-
to, essa metodologia está em 
desenvolvimento. A expec-
tativa é de que os primeiros 
resultados desse tipo de aná-
lise, em outros países, sejam 
concluídos em 2017.”
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Percentual fica um pouco abaixo do ideal estimado pela Organização Pan-Americana de Saúde

Uma pessoa, um gesto, 
três vidas salvas. Essa equa-
ção simples representa o ato 
de doar sangue, segundo a 
Organização Mundial da Saú-
de (OMS). O professor de fí-
sica Thiago Ferreira Gomes, 
que doa sangue desde os 18 
anos, entende a importância 
desse gesto. Na última quin-
ta-feira, véspera do Dia Na-
cional do Doador de Sangue, 
ele enfrentou a chuva forte 
que atingiu Brasília para sal-
var vidas.

“Estou com 25 anos e fiz 
a primeira doação quando 
tinha 18. Já tinha idade para 
doar e achei que era impor-
tante poder ajudar as pes-
soas, poder salvar vidas de 
uma forma indireta”, disse à 
Agência Brasil

“Sempre tive vontade de 
poder fazer algo para as pes-
soas. Como não me formei na 
área da saúde, não tem nada 
a ver com a minha profissão, 
pensei: vou fazer isso [ajudar 
as pessoas] pela doação de 
sangue”, acrescentou Gomes. 
Ontem, Thiago e todos aque-
les que deixam por alguns 

instantes de pensar apenas 
em si para ajudar o próximo 
têm o dia dedicado a eles. Em 
todo o País, os hemocentros 
prepararam atividades para 
homenagens aos doadores. 
Essa homenagem é um re-
conhecimento, mas também 
uma forma de incentivar 
mais pessoas a doarem san-
gue porque os estoques, se-
gundo o Ministério da Saúde, 
estão no limite.

No Brasil, segundo o Mi-
nistério da Saúde, 1,8% da 
população doa sangue com 
regularidade. O percentual 
fica um pouco abaixo do ideal 
estimado pela Organização 
Pan-Americana de Saúde 
(OPAS), de 2% da população, 
como necessário para suprir 
as necessidades de sangue e 
outros componentes sanguí-
neos de um País. Em média, 
os países da América Latina 
e do Caribe coletam sangue 
equivalente a 1,5% de sua 
população. A Organização 
Mundial da Saúde (OMS) re-
comenda que, pelo menos, 
1% da população seja doado-
ra de sangue. De acordo com 
o Ministério da Saúde, no ano 
passado cerca de 1 milhão de 
pessoas doaram sangue pela 

primeira vez, o que represen-
ta 38% do total das doações. 
Mais 1,6 milhão de pessoas, 
ou 62% do total, retornaram 
para doar. Em 2015, foram 
feitas 3,7 milhões de coletas 
de bolsa de sangue no País, 
resultando em 3,3 milhões 
de transfusões.

Apesar desses números, 
os serviços do Sistema Único 
de Saúde (SUS) e da Hemor-
rede Pública Nacional en-
contram-se com os estoques 
no limite e com dificuldade 
na manutenção dos esto-
ques estratégicos. Por isso, 
é importante a conscientiza-
ção sobre a importância da 
doação. Para doar no Brasil 
é preciso ter idade entre 16 
e 69 anos. Para os menores 
(entre 16 e 18 anos) é ne-
cessário o consentimento 
dos responsáveis. Entre 60 e 
69 anos, a pessoa só poderá 
doar se já tiver feito alguma 
doação antes dos 60. Tam-
bém é preciso pesar no míni-
mo 50 quilos e estar em bom 
estado de saúde. Além disso, 
o doador tem que estar des-
cansado, não ter ingerido 
bebida alcoólica nas 12 ho-
ras anteriores à doação, não 
fumar e não estar em jejum. 

Menos de 2% da população 
doa sangue regularmente

Alunos têm até o fim do ano 
letivo para devolver livros 

NO BRASIL

Estudantes dos anos ini-
ciais das redes públicas de 
todo o País devem devolver 
às escolas os livros didáticos 
que utilizaram este ano para 
o uso de outros alunos em 
2017. O prazo vai até o fim 
do ano letivo. “A devolução é 
fundamental para o sucesso 
do Programa Nacional do Li-
vro Didático (PNLD). 

Para que não haja falta 
de livros nas escolas, é ne-
cessário efetuar o controle 
de entrega e devolução dos 
exemplares pelos alunos, 
além de promover o rema-
nejamento, caso ocorra so-
bra ou falta”, alerta Sonia 
Schwartz, coordenadora-
-geral dos Programas do 
Livro do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educa-
ção (FNDE), autarquia res-
ponsável pelo PNLD. Gran-
de parte das obras didáticas 
do PNLD é reutilizável. Con-

Livros devolvidos para o uso de outros alunos das redes públicas

feccionado com uma estru-
tura física resistente, o livro 
tem durabilidade prevista 
de três anos, ou seja, deve 
ser utilizado por três estu-
dantes em três anos conse-
cutivos.

Para o ano letivo de 
2017, os alunos dos anos 
finais do Ensino Fundamen-
tal (6º ao 9º ano) ganharão 

novos livros, de todas as dis-
ciplinas. Mas ainda haverá 
reposição e complementa-
ção de exemplares para os 
anos iniciais do Ensino Fun-
damental e o Ensino Mé-
dio, com o intuito de repor 
livros estragados ou não 
devolvidos e também para 
atender a demanda de no-
vos estudantes.

A 58ª edição do 
Prêmio Jabuti na noite 
da última quinta-feira, 
no Auditório Ibirapue-
ra, prestou uma home-
nagem a Lygia Fagun-
des Telles, que chegou 
acompanhada por sua 
neta. Depois da entrega 
dos troféus para os três 
ganhadores das 27 cate-
gorias, foi a vez de co-
nhecer o melhor livro do 
ano ficção e não ficção.

Julián Fuks, que já 
tinha revelado para o 
Estado, antes da pre-
miação, que se dava por 
contente com o troféu 
e os R$ 3,5 mil pelo me-
lhor romance do ano, 
ficou surpreso quando 
anunciaram A Resistên-

cia como melhor livro 
do ano (pela escolha ele 
recebe R$ 35 mil). Ao 
descer do palco, ele disse 
que não estava cabendo 
em si e que o prêmio era 
algo indescritível e fa-
lou um pouco sobre seu 
novo romance que co-
meçou a escrever. 

“Ele vai se chamar A 
Ocupação e de alguma 
forma retoma a temática 
de A Resistência, só que 
agora a história acontece 
em São Paulo”. E ques-
tionado sobre o porquê 
da insistência na temáti-
ca política, ele disse que 
“o momento é de exce-
ção, não podemos ficar 
indiferentes a ele, temos 
que ocupar e resistir”.

“Temos que ocupar e 
resistir”, diz escritor  

VENCEDOR DO PRÊMIO JABUTI
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Renda do brasileiro encolheu 5,4% em 2015, aponta o IBGE

Mais pobre
19

INSS paga segunda 
parcela do 130 salário

Aposentados e pensionistas 
do Instituto Nacional do Serviço Social 
(INSS) começaram a receber, desde a 
última quinta-feira (24), a segunda 
parcela do 13º salário. Os primeiros 
a receber serão os segurados que 
ganham até um salário-mínimo. Os 
que recebem acima do salário-mínimo 
terão seus benefícios creditados a 
partir do dia 1º de dezembro. O calen-
dário segue até o dia 7 de dezembro.

Câmbio pode pagar 
compra no exterior

O brasileiro ganhou mais uma 
opção de pagamento para quando 
estiver em viagens internacionais. O 
Banco Central, na última quarta-feira 
(23), deu permissão para que sejam 
emitidos cartões de crédito com a 
opção de travar a cotação do dólar, 
ou seja, será possível pagar em reais 
por uma compra no exterior. Até 
então, quando um cliente fazia uma 
compra no exterior, a cotação que 
valia não era a do dia da compra, mas 
a do fechamento da fatura. Com isso, 
a despesa do consumidor podia au-
mentar ou diminuir de acordo com a 
variação da moeda.

Número de imóveis 
alugados tem queda

Em 2015, houve redução de 
2% no número de imóveis alugados 
no País ante 2014. Assim, a propor-
ção de imóveis alugados no total de 
domicílios caiu de 18,5%, em 2014, 
para 17,9%, ano passado, segundo 
a Pesquisa Nacional por Amostra de 
Domicílios (Pnad), que o IBGE divulgou 
nessa sexta-feira, 25. Conforme o 
órgão de estatísticas, a queda signi-
ficou uma inversão na tendência de 
elevação dessa proporção, que vinha 
desde 2004. Os alugados correspon-
diam a 15,4% em 2004.

O Índice de Confiança da 
Construção (ICST), medido pela 
Fundação Getulio Vargas (FGV) e 
divulgado ontem, caiu 2,3 pontos, 
entre outubro e novembro, alcan-
çando 72,4 pontos. O resultado re-
verte as quatro altas consecutivas 
anteriores, mas, nas médias móveis 
trimestrais, segundo a FGV, o índi-
ce se mantém estável, sinalizando 
uma acomodação no quarto trimes-
tre. O recuo no mês se deve prin-
cipalmente à queda de 3,9 pontos 
no Índice de Expectativas (IE-CST), 
que caiu para 81,5 pontos. Dentre 
os quesitos que compõem o subín-
dice, o que mais contribuiu para o 
declínio foi o que mede a situação 
dos negócios para os próximos seis 
meses, que apresentou queda de 
4,1 pontos na margem. 

Comércio gera 
12.946 novas vagas

Com a proximidade das festas 
de fim de ano e a expectativa de que 
os brasileiros devem gastar mais 
nos últimos meses de 2016, o co-
mércio começou a reforçar o quadro 
de pessoal. As lojas têm se prepa-
rado para o aumento do movimento, 
que deve ganhar força principalmen-
te depois do pagamento do 13º 
salário. Segundo o Ministério do Tra-
balho, em outubro, a diferença entre 
demissões e admissões deixou um 
saldo positivo de 12.946 vagas no 
comércio. Esses dados fazem parte 
do Cadastro Geral de Empregados e 
Desempregados (Caged).
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Rendimento do trabalhador, renda domiciliar e categorias de emprego registraram redução de 2014 a 2015

 Com a recessão já avan-
çada em 2015, o brasileiro 
ficou mais pobre. O rendimen-
to médio de todas as fontes 
de renda encolheu 5,4% ano 
passado, em relação a 2014, 
já descontada a inflação. O 
rendimento médio ficou em 
R$ 1.845 por pessoa por mês, 
segundo a Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicílios 
(Pnad) de 2015, informou 
nessa sexta-feira, 25, o Insti-
tuto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE).

Todos os tipos de renda 
registraram queda em 2015. 
O rendimento do trabalho 
passou de R$ 1.950 para R$ 
1.853, queda de 5% na pas-
sagem de 2014 para 2015. 
Também foi o primeiro recuo 
em termos reais em 11 anos. 
Já a renda média domiciliar 
caiu de R$ 3.443 para R$ 
3.186, o equivalente a um 
corte de 7,5%. Todas as ca-
tegorias do emprego registra-
ram redução no rendimento 
médio mensal real do traba-
lho principal, especialmente 
os trabalhadores domésticos 
com carteira assinada (-3,1%).

A recessão começou no 
segundo trimestre de 2014, 
conforme o órgão da Funda-
ção Getulio Vargas (FGV) que 
acompanha os ciclos da eco-
nomia, mas o quadro piorou 
ano passado. O encolhimen-
to na renda já vinha sendo 
captado em outras pesqui-
sas do IBGE, mas a queda de 

Daniela Amorim, Roberta 
Pennafort e Vinicius Neder
Agência Estado

2015 foi a primeira na série 
da Pnad desde 2004. Os mais 
pobres sentiram mais a re-
tração da economia. Entre 
os 10% da população que 
têm os menores rendimentos 
(ganham em média apenas 
R$ 219 por mês), a queda foi 
maior, de 7,8%. Os 10% mais 
ricos (R$ 7.548 por mês) vi-
ram sua renda cair 6,6% em 
2015 sobre 2014.

Desigualdade
Quando se considera as 

demais faixas de renda, a me-
tade da população que ganha 
melhor viu sua renda encolher 
mais do que a metade que ga-
nha pior, segundo o IBGE. Com 
isso, a desigualdade de renda 
manteve trajetória de queda. 
O índice de Gini, que mede a 

concentração de renda, ficou 
em 0,491 em 2015, ante 0,497 
em 2014 - a escala vai de 0 a 1; 
quanto mais perto de 1, mais 
concentrada a renda.

Como todas as classes 
sociais passaram a ganhar me-
nos em 2015, não há motivos 
para comemorar esse tipo de 
queda na desigualdade. De 
acordo com a gerente da Pnad, 
Maria Lucia Vieira, a redução 
da concentração de renda é 
boa quando a situação fica 
“mais homogênea para todos”.

“Quando todo mundo per-
de, fica pior para todo mundo. 
Piorou mais para todo mundo”, 
disse Maria Lucia. “O que a gen-
te quer é igualar todo mundo 
no melhor”, completou a pes-
quisadora. A Pnad é realizada 
pelo IBGE desde 1967, com o 

objetivo de produzir informa-
ções básicas para o estudo do 
desenvolvimento socioeconô-
mico do País. O levantamento 
investiga características gerais 
da população e dados de edu-
cação, trabalho, rendimento 
e habitação. Em setembro de 
2014 e setembro de 2015 fo-
ram visitados 151.189 mil do-
micílios em todo o Brasil.

Nos últimos anos, o IBGE 
vem se preparando para extin-
guir a versão anual da pesqui-
sa. Desta vez, o órgão de esta-
tísticas garantiu que o estudo 
divulgado nessa sexta-feira é 
o último - pesquisadores não 
foram a campo em 2016. Com 
isso, as informações socio-
econômicas passaram a ser 
divulgadas a partir da Pnad 
Contínua. A região Nordeste 

apresentou o maior nível de 
desigualdade na distribuição 
desse rendimento (0,498), en-
quanto a Sul, o menor (0,441). 
Em termos de variação no 
período, o Sudeste registrou 
a maior redução do Índice de 
Gini de 2014 para 2015, segui-
da pela região Centro-Oeste.

Todas as grandes regi-
ões apresentaram redução 
do rendimento médio mensal 
real de todos os trabalhos: 
7,2% no Norte (de R$ 1,565 
para R$ 1.453); 5,6% no 
Nordeste (de R$ 1.295 para 
R$ 1.223), 5,4% no Sudeste (de 
R$ 2.239 para R$ 2.117); 3,3% 
na região Sul (de R$ 2.149 para 
R$ 2.079) e 3,5% e Centro-Oes-
te (de R$ 2.284 para R$ 2.203).

Os 10% da população 
ocupada com os menores ren-
dimentos recebiam 3,5% do 
valor obtido pelos 10% da 
população ocupada com os 
rendimentos mais elevados. 
Em 2014, essa relação era de 
3,6%. O grupo dos 10% de ren-
dimentos mais elevados con-
centrou quase 40% do total 
de rendimentos do trabalho, 
registrando em média R$ 7,4 
mil, valor 5,9% menor do que 
o de 2014. O grupo pertencen-
te à classe dos 10% de menor 
rendimento mensal de todos 
os trabalhos recebeu 1,4% 
do total de rendimento. Em 
2015, 44,7% dos domicílios 
particulares brasileiros que 
declararam ter algum tipo de 
rendimento contavam com até 
1 salário mínimo (R$ 788) por 
morador no domicílio dos 68,2 
milhões de domicílios que de-
clararam possuir rendimentos.

Pela primeira vez desde 
2004, houve queda no núme-
ro de brasileiros ocupados 
em 2015, de acordo com a 
Pesquisa Nacional por Amos-
tra de Domicílios (Pnad) 
2015, divulgada ontem pelo 
Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE).

A redução de 3,9% re-
presentou menos 3,8 mi-
lhões de pessoas ocupadas. 
Além disso, cerca de 2 mi-
lhões de ocupados deixaram 
de contribuir para a Previ-
dência. A coordenadora da 
pesquisa, Maria Lúcia Viei-
ra, ressaltou que a indústria 
apresentou a maior perda, 
com cerca de um milhão de 
ocupados a menos (-8%). 

“As principais perdas ocor-
reram em ocupações em que 
havia melhor remuneração, 
[onde houve] um impacto 
no rendimento que caiu pela 
primeira vez em 11 anos”, 
explicou ela.

A participação dos em-
pregados entre os ocupados 
passou de 61,3% para 60,6% 
e a dos que trabalham por 
conta própria cresceu de 
21,4% para 23%. O mercado 
de trabalho teve aumento de 
38,1% da população deso-
cupada (mais 2,8 milhões de 
pessoas), que chegou a 10 mi-
lhões de pessoas de 15 anos 
ou mais de idade em 2015. 

A maior parte da popu-
lação desocupada era com-
posta por pretos ou pardos 
(60%), mulheres (53%) e jo-
vens (33,4%) e pessoas com 

o Ensino Médio incompleto 
(48,2%). 

Trabalho infantil
O número de crianças tra-

balhando no Brasil caiu cerca 
de 20% no ano passado em 
comparação com 2014. A pes-
quisa aponta, ainda, que 2,7 
milhões de pessoas de 5 a 17 
anos de idade trabalhavam no 
país no ano passado. A queda 
representa 659 mil crianças 
e adolescentes a menos nes-
sa condição do que no ano 
anterior. Desse total, 15,4% 
correspondiam a pessoas na 
situação de trabalho infantil 
(exploração de crianças com 
idade inferior a 16 anos). O 
número, no entanto, é um sin-
toma da crise econômica e do 
aumento do desemprego no 
país, segundo o IBGE. 

O pessimismo do brasi-
leiro aumentou em novembro 
em relação à inflação, ao de-
semprego, à renda pessoal e 
à situação financeira. É o que 
mostra o Índice Nacional de 
Expectativa do Consumidor 
(Inec) divulgado nessa sexta-
-feira, 25, pela Confederação 
Nacional da Indústria (CNI). 

Em novembro, o Inec caiu para 
103,2 pontos. O valor é 1,1% 
menor do que o de outubro e 
está 5,2% abaixo da média his-
tórica, de 108,8 pontos.

O resultado marca uma 
reversão na curva de recupe-
ração da confiança dos consu-
midores. De acordo com a en-
tidade, o índice estava em alta 

havia quatro meses. “A queda 
do Inec acende um sinal ama-
relo para a recuperação da 
economia porque a confiança 
é importante para o aumento 
da demanda”, disse o econo-
mista da CNI Marcelo Azevedo. 
“Se a confiança do consumidor 
continuar caindo, não haverá 
crescimento do consumo.”

Total de pessoas ocupadas cai

Confiança tem queda depois 
de 4 meses de alta, diz a CNI

PESSIMISMO DO BRASILEIRO

Flávia Villela
Repórter da Agência Brasil

A bandeira tarifária 
que será aplicada nas 
contas de luz em dezem-
bro será a verde, o que 
significa que não haverá 
cobranças extras para o 
consumidor. Segundo in-
formou ontem a Agên-
cia Nacional de Energia 
Elétrica (Aneel), o que 
determinou a volta da 
bandeira para o patamar 
verde foi a condição hi-
drológica mais favorável, 
o que permitiu o desliga-
mento das usinas térmi-
cas mais caras.

No mês passado, a 
bandeira adotada foi a 
amarela, por causa da 
falta de chuvas, o que 
fez com que fossem acio-
nadas termelétricas com 
custo mais alto, para ga-
rantir o suprimento de 
energia para o País.

Desde que foi im-
plementado o sistema 
de bandeiras tarifárias, 
em janeiro de 2015, até 
fevereiro deste ano, a 
bandeira se manteve 
vermelha, primeiramen-
te com cobrança de R$ 
4,50 a cada 100 quilo-

watts-hora (kWh) con-
sumidos e, depois, com 
a bandeira vermelha 
patamar 1, que significa 
acréscimo de R$ 3,00 a 
cada 100 kWh. Em mar-
ço, passou para amare-
la, com custo extra de 
R$ 1,50 a cada 100 kWh, 
e de abril a outubro fi-
cou verde, sem cobrança 
extra. No mês passado, a 
bandeira passou para a 
cor amarela novamente.

Gastos extras
O sistema de bandei-

ras tarifárias foi criado 
como forma de recom-
por os gastos extras com 
a utilização de energia 
de usinas termelétricas, 
que é mais cara do que a 
energia de hidrelétricas. 
A cor da bandeira que é 
impressa na conta de luz 
(vermelha, amarela ou 
verde) indica o custo da 
energia elétrica, em fun-
ção das condições de ge-
ração de eletricidade. Por 
exemplo, quando chove 
menos, os reservatórios 
das hidrelétricas ficam 
mais vazios e é preciso 
acionar mais termelétricas 
para garantir o suprimen-
to de energia no País. 

Conta de luz não terá 
aumento em dezembro

BANDEIRA TARIFÁRIA VERDE

Sabrina Craide
Repórter da Agência Brasil

Construção civil 
está menos otimista



Estimados 
amigos 
Rachele e 
Eduardo 
Cabral na 
comemoração 
dos 17 anos 
da nossa 
coluna social 
na Bella Casa 
Recepções, 
no ano de 
2013. Ela é a 
aniversariante 
de hoje

Velhos tempos, belos dias
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Social

Ele disse Ela disse

@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

oretti G Zenaide

Empresários Aldo de Cas-
tro Salgado Filho, Rachele 
Cabral, Rosário Penazzi, 
advogados Roberto Bar-
cia Tito e Donato Henri-
ques, professor Neroaldo 
Pontes de Azevedo, 
Sras. Maria Luiza Siqueira 
Romão , Helena Silva e 
Graça Duarte.

Parabéns

Dois Pontos
Zum Zum Zum

   Os alunos da Cultura Inglesa Sul, nos Bancários, vão participar hoje do Pet Day com 
o tema “Se seu Pet falasse, talvez lhe dissesse I love you”. A iniciativa é dos empresários 
Kim Max e Natasha Barlow que comanda aquela unidade de ensino de inglês.

FOTO: Divulgação

Diego Lima e Juliana Benevides são os noivos de hoje

 A Secretaria de Estado da 
Mulher e da Diversidade Humana 
celebra o mês da consciência 
negra promovendo uma atividade 
esportiva no brejo paraibano..
 Será a Maratona Quilombola, 
com largada às 16h da comunidade 
Engenho Bonfim, na cidade de Areia 
com percurso até a Academia da 
Saúde no Município de Remígio.

   Será amanhã às 15h na sede da Associação dos Magistrados, na Praia de 
Areia Dourada, a posse da nova diretoria da entidade. Assume o comando da AMPb 
Maria Aparecida Sarmento Gadelha.

Mestre cervejeiro Luciano Fialho com os proprietários da cerveja artesanal DeBron, Thomé Calmon, 
Raimundo Dantas e Eduardo Farias no badalado e concorrido coquetel promovido no So.Cal Design Bar

“A verdadeira felicidade 
está na própria casa, 
entre as alegrias da 
família”

“Se você não é capaz de 
ser feliz com sua família, 
dificilmente será feliz com 
você mesmo”

LEON TOLSTOI LUIZA GOSUEN

ESPETÁCULO 
dos bons acontece 
hoje na Domus Hall, no 
Manaíra Shopping, com 
“O Grande Encontro” 
que vai reunir, 20 anos 
depois, os artistas 
Elba Ramalho, Geral-
do Azevedo e Alceu 
Valença.

Infelizmente o 
grupo se apresenta 
sem o cantor e com-
positor Zé Ramalho, 
que fez parte do 
grupo original de vinte 
anos atrás.

A abertura de 
hoje será com o grupo 
Os Gonzagas.

Teatro

UMA DAS turmas 
de Iniciação Teatral da 
Funesc encerra o cur-
so com encenação do 
espetáculo “O santo e 
a porca no auto da boa 
preguiça”, que vai reunir 
três excelentes textos 
do dramaturgo Ariano 
Suassuna, a saber “O 
santo e a porca”, “A 
farsa da boa preguiça” e 
“Auto da Compadecida”.

Com direção de 
Humberto Lopes, o 
espetáculo será às 19h 
no Teatro Paulo Pon-
tes, do Espaço Cultural 
José LIns do Rego, com 
ingressos ao preço de 
R$ 10 e R$ 5.

20

Os irmãos Tatiana e Hugo Félix, ele distribuidor na Paraíba da DeBron

Show
Marcha nupcial

CASAM-SE hoje a advogada Juliana Benevides e o 
empresário pernambucano Diego Lima, com cerimônia 
intimista às 20h no Acqua Resto Lounge, no Bessa, onde 
será servido aos convidados um jantar à francesa, regado 
a Môet & Chandon.

A noiva, que usará modelo assinado pelo estilista 
Rogério Rufino, é filha do desembargador Saulo Henriques 
de Sá e Benevides e Carmen de Fátima Queiroz de Sá e 
Benevides e o noivo, filho do empresário José Moura e 
Alba Pontes.

   Os membros da Terceira Câmara Cível do TJPB aprovaram votos de aplausos ao 
desembargador Osvaldo Trigueiro do Valle Filho pela sua posse no TRE/PB na categoria de 
desembargador substituto. O autor da propositura foi o desembargador Saulo Benevides.

FOTOS: Goretti Zenaide

FOTO: Dalva Rocha

Luciano Fialho e seu irmão, desembargador Rogério Fialho que foi prestigiar o lançamento da DeBron, 
deliciosa cerveja artesanal, fabricada em Pernambuco e que entra no mercado paraibano

Festa e romaria
ACONTECE hoje a grande festa religiosa de Nossa 

Senhora da Penha, cuja imagem será levada às 17h em 
carreata até a Igreja de Lourdes, no Centro, de onde 
sairá em romaria às 22h, levando multidões ao San-
tuário da Penha.

A bênção de Envio dos Romeiros será feita pelo 
administrador apostólico da Arquidiocese, Dom Genival 
Saraiva de França, que também vai celebrar a missa 
campal ao fim da caminhada.

Mídias digitais

“A IMPORTÂNCIA 
do Planejamento para as 
Mídias Digitais” será tema 
de debate hoje, das 9h às 
12h na sede da Unicoop, 
no bairro do Miramar.

O evento, com en-
trada gratuita, vai reunir 
profissionais interes-
sados em comunicação 
digital em João Pessoa.

Encerramento

NESTE sábado acon-
tece o Circuito Paraibano 
de Beach Tênis 2016 - 
Etapa Tambaú e amanhã, 
o I Festival Iesp de Ginás-
tica Artística com a pro-
fessora Kaethy Little. Os 
eventos encerram o Inova 
Iesp que teve a participa-
ção de inúmeras pessoas 
de várias áreas.
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Corinthians e Atlético 
ainda brigam por vaga
na Taça Libertadores

Vasco precisa vencer o 
Ceará no Maracanã para 
retornar à Série A

Última chance para o acesso
VASCO DA GAMA

Uma rodada recheada de 
emoções está reservada para 
este sábado pelo Campeona-
to Brasileiro da Série B e en-
volve um dos maiores clubes 
do País, o Vasco da Gama, que 
tem a obrigação de vencer o 
Ceará, no Maracanã, para evi-
tar uma nova frustração ao 
seu torcedor.

Com 62 pontos, o time 
carioca pode até se classificar 
com derrota ou empate, des-
de que o Náutico não consiga 
vencer o Oeste na Arena Per-
nambuco. Depois de liderar 
várias rodadas na competição, 
nos últimos 10 jogos o Vasco 
caiu de produção e assistiu 
o Atlético de Goiás tomar a 
dianteira e conquistar por an-
tecipação o título.

O pior é que o Vasco não 
só perdeu a liderança, mas 
caiu para o quarto lugar ao 
ponto de ser ameaçado pelo 
Náutico que tem 60 pontos.  
Preocupado com a seguran-
ça, a diretoria tirou o jogo 
de São januário e colocou no 
Maracanã. É esperado um 
público recorde na competi-
ção em função da importân-
cia do jogo.

Comenta-se nos bastido-
res que será o último jogo de 
Jorginho no comando da equi-
pe. No início da semana, a di-
retoria tratou de isolar o elen-
co e levou para a cidade de 
Pinheiral, interior fluminense 
como forma de dar mais tran-
quilidade a todos.

Com um aproveitamen-
to de 66,7%, o clube carioca 
obteve ao lado da torcida 11 
vitórias, três empates e quatro 
derrotas, além de 28 tentos a 
favor e 19 contra.

Se o acesso não for con-
firmado, o clube pode per-
der receita da ordem de R$ 
26,5 milhões,

O adversário do Vasco, o 
Ceará, não tem maiores pre-
tensões a não ser atrapalhar a 
equipe carioca. Nos bastidores 
fala-se que Bahia e Náutico de-
vem levar incentivo financeiro 
aos jogadores do Alvinegro ce-
arense para dificultar as ações 
do Vasco no Maracanã.

A presença da torcida 
do Náutico foi crescendo à 
medida que o time avançava 
na Série B. E, para o zaguei-
ro Igor Rabello, chegará ao 
ápice no jogo de hoje, con-
tra o Oeste, que vale vaga 
na elite do futebol nacional. 
Ele acredita em casa cheia 
no duelo.

“A torcida vai compa-
recer, com certeza. E vai 
apoiar nos 90 minutos. Isso 
é importante porque faz 
a gente entrar com ainda 
mais vontade” disse.

Apesar do cenário 
favorável e da situação 
complicada do adversário 
- com reais chances de cair 
para a Série C -, Igor não 
vê facilidade para o Tim-
bu. Ele elogia o Oeste e 
desconsidera a posição do 
rival na tabela.

“Seria difícil de qual-

quer forma. Eles já estando 
rebaixados ou não já seria 
difícil. O Oeste é uma boa 
equipe. Com um ótimo trei-
nador (Fernando Diniz), que 
vem fazendo grandes tra-
balhos. Jogamos lá em São 
Paulo (empate em 0 a 0) e 
vimos quão difícil foi.

Como o Náutico não de-
pende apenas de si para su-
bir, a torcida sabe que terá 
de secar Vasco e/ou Bahia, 
que jogam no mesmo horá-
rio do Timbu. Mas Igor pre-
ga o contrário para os atle-
tas: é importante esquecer 
os concorrentes. Além disso, 
para ele, é importante ter 
atitude.

“A gente vai pensar na 
gente, buscar a vitória e, de-
pois, vamos ver se deu certo 
ou não. Temos que ir para 
cima, buscando o gol o tem-
po todo”

Bahia
Está chegando o mo-

mento mais decisivo da tem-
porada 2016. Depois de não 
atingir os objetivos nas três 
competições que disputou - 
Baiano, Copa do Nordeste e 
Copa do Brasil -, o Bahia tem 
pela frente uma meta que 
pode salvar o ano: garantir 
a volta à Série A do Brasilei-
ro. Para isso, o Tricolor preci-
sa de um empate diante do 
Atlético-GO, neste sábado, 
às 16h30 (horário de Salva-
dor), no Estádio Olímpico, 
em Goiânia.

Este é o resultado que 
confirme a permanência da 
equipe baiana entre as qua-
tro primeiras da Série B sem 
depender de nenhum outro 
resultado. Há ainda a possi-
bilidade de, mesmo em caso 
de derrota, o Tricolor conse-
guir o acesso. 

Náutico enfrenta Oeste na Arena

O Náutico precisa vencer e torcer contra o Vasco

Na semana 
passada, o time 
vascaíno perdeu 

para o Criciúma e 
se complicouSérie B

17h30
Atlético-Go x Bahia
Joinville-Sc x Vila Nova-Go 
Avaí-Sc x Brasil 
Náutico-Pe x oeste-SP 
Bragantino-SP x Londrina-Pr
Vasco-rJ x ceará-ce 
crB-AL x Luverdense-MT

Jogos de hoje
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Marcão será o técnico nas duas últi-
mas partidas que o Fluminense faz neste 
Campeonato Brasileiro, contra Figuei-
rense e Internacional, mas na temporada 
2017 ele voltará a ser auxiliar. Os princi-
pais nomes para o comando da equipe 
são Roger Machado e Abel Braga, nome 
que agrada a todos os três candidatos na 

Eleição vai definir a preferência pelo técnico Roger ou Abel Braga
FLUMINENSE

eleição presidencial deste sábado, e as 
chapas já iniciaram os contatos.

Abel, que está livre desde que dei-
xou o Al-Jazira, dos Emirados Árabes, 
aparece em primeiro lugar na lista de 
Mário Bittencourt e Celso Barros. O trei-
nador, considerado "mais cascudo", já 
teve conversas informais, mas espera o 
resultado das urnas para tentar chegar a 
um acordo final. 

No caso do candidato Pedro Abad 
ser o vencedor, Roger Machado, que não 
assumiu nenhum clube desde que dei-
xou o Grêmio, é apontado como o prin-
cipal alvo. Ele também já foi procurado 
em um contato inicial, mas o Flu poderia 
ter a concorrência do Atlético-MG, que 
na quinta-feira demitiu Marcelo Oliveira.

Roger viajou para Europa no dia 4 
deste mês, inicialmente para fazer turis-
mo com a família. Depois, visitou clubes 
e assistiu a alguns jogos, como Sporting x 
Real Madrid. Ele é um admirador do tra-
balho do técnico Jorge Jesus, da equipe 
portuguesa.

- Ele tem um carinho especial pelo 

Fluminense, onde teve passagem mar-
cante no título da Copa do Brasil de 2007. 
Isso sempre ajuda no processo de deci-
são. Entendo que ele encontraria tam-
bém um ambiente favorável por ter sido 
jogador e mais tranquilo após a eleição. 
Por ora, recebi apenas sondagens. Houve 
alguma ligação ao Roger também. Não 
houve nenhum contato oficial do Flumi-
nense e nem de outro clube. As sonda-
gens são de times brasileiros e do Japão. 
Ele precisa consolidar a carreira. Espera-
mos que ele comece a próxima tempo-
rada com um projeto definido” afirmou 
Leo Ferreira, empresário de Roger.

Chapas montam seus times para o 
comando do futebol

Além da questão do novo treinador, 
as chapas começaram a montar a cúpula 
do futebol. Na chapa de Mário Bitten-
court, o vice-geral Ricardo Tenório será 
o homem-forte e contará com a consul-
toria de Carlos Alberto Parreira, além de 
um ex-jogador para atuar diretamente 
com o elenco. Pedro Abad pretende se 
cercar de profissionais, entre eles Mar-

celo Teixeira, atual gerente da base tri-
color. Celso Barros deve ter Alcides An-
tunes como vice de futebol, o ex-jogador 
Washington como gerente, e como exe-
cutivo Rui Costa, ex-Grêmio. 

A eleição do Fluminense será realiza-
da hoje, das 9h às 18h, na sede das Laran-
jeiras, com urnas eletrônicas.

Roger 
Machado 
dirigiu o 
Grêmio no 
Brasileiro 

Abel Braga 
está sem 

trabalhar há 
meses no 

futebol

FOTOS: Reprodução



CBJ convoca 18 judocas para a 
disputa do Grand Slam de Tóquio 
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Lista da Confederação
mescla com olímpicos e
atletas muito jovens

Em sua mais nova con-
vocação, a Confederação 
Brasileira de Judô deu conti-
nuidade ao trabalho alinha-
do entre o Alto Rendimento e 
as Equipes de Base. O Brasil 
será representado, de 2 a 4 
de dezembro, por 18 judo-
cas no Grand Slam de Tóquio, 
segunda grande competição 
depois dos Jogos Olímpicos 
Rio 2016. A outra foi o Grand 
Slam de Abu Dhabi. Além de 
nomes olímpicos como Fe-
lipe Kitadai (60kg/FGJ/So-
gipa) e Alex Pombo (73kg/
FMJ/Minas), a lista conta 
com atletas muito jovens 
como Daniel Cargnin (66kg/
FGJ/Sogipa), de 18 anos, e 
Michael Marcelino (60kg/
FPJUDO/Sesi-SP), de apenas 
17 anos, ambos medalhistas 
de bronze em Mundiais de 
Base em 2015.

“Não me sinto pressio-
nado com o nível da compe-
tição e dos atletas que esta-
rão competindo. Vejo como 
uma grande oportunidade de 
competir com os melhores 
nomes da minha categoria. 

foto: Divulgação CBJ

Não esperava ser convocado 
para uma competição como 
essa. Era um sonho que estou 
realizando”, disse Marcelino.

Além dos quatro, a equi-
pe masculina será composta 
ainda por Eduardo Katsuhi-
ro Barbosa (73kg/FPJUDO/ 
Vila Sônia), Rafael Macedo 

(81kg/FGJ/Sogipa), Eduar-
do Bettoni (90kg/FMJ/Mi-
nas), Leonardo Gonçalves 
(100kg/FGJ/Sogipa) e João 
Marcos Cesarino (+100kg/
FGJ/Sogipa). 

No feminino, a mescla 
não é diferente. Nomes fre-
quentes na seleção nos últi-

mos anos como Raquel Silva 
(52kg/FJERJ/Instituto Rea-
ção), Tamires Crude (57kg/
FJERJ/Instituto Reação), Da-
nielle Karla Oliveira (63kg/
FJERJ/C.R. Flamengo), Bárba-
ra Timo (70kg/FJERJ/C.R. Fla-
mengo), Nádia Merli (70kg/
FPJUDO/E.C. Pinheiros) e 

Rochele Nunes (+78kg/FGJ/
Sogipa) se juntam às novatas 
Larissa Farias (48kg/FJERJ/
Instituto Reação), Yanka Pas-
coalino (63kg/FPJUDO/E.C. 
Pinheiros) e Camila Gebara 
Nogueira (+78kg/FJMS/Sa-
kurá).

“É mais um passo nesse 

O jornal A União estreou com o pé direito nos Jogos dos Servidores Públicos, na 
modalidade de futebol de campo. Na última quinta-feira, atuando no Estádio Almeidão, 
a equipe venceu o Corpo de Bombeiros pelo placar de 1 a 0, gol contra.  O destaque 
da partida foi o goleiro Luciano, responsável por várias defesas, principalmente 
no final da partida quando a equipe de A União se fechou na defesa para garantir o 
resultado. Amanhã, no campo da Vila Olimpica Parahyba, acontece a segunda partida e 

o adversário será a Assembleia Legislativa e com um empate a equipe dos jornalistas 
passa à segunda fase. A União venceu utilizando os seguintes jogadores: Nau, Edvaldo, 
André, Gilberto, Joelson, Marcelo, Onildo e Luciano (em pé),  Josemar, Teúca, Fabricio, 
Lino Sérgio, Marcelinho, Fabiano e Tampina (agachados).  A competição de futebol 
de campo reúne duas chaves de três equipes, passando os quatro melhores que se 
enfrentam em mata-mata.

VITÓRIA DE A UNIÃO

O mês da consciência 
negra será celebrado, entre 
outras ações, com uma ativi-
dade esportiva na região do 
Brejo. A Maratona Quilombola 
será hoje, com largada às 16 
horas, saindo da comunidade 
Engenho Bonfim, em Areia. O 
percurso é até a Academia de 
Saúde da Lagoa Parque, em 
Remígio. O evento conta ainda 
com a participação da atleta 
Ednalva Laureano, a Pretinha.

 A maratona , assim como 
outras atividades destinadas 
à população quilombola, são 
realizadas pela Secretaria da 
Mulher e da Diversidade Hu-
mana, por meio da Gerência de 
Equidade Racial. A co-realiza-
ção é da Prefeitura 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 tradicio-
nais, a secretaria também de-
senvolve atividades educativas 
e de promoção da igualdade 
racial. Ela ressalta ainda a im-
portância da atuação em par-
ceria com gestores municipais 
e associações locais. A pessoas 
interessadas puderam se ins-
crever em duas modalidades: 
corrida e caminhada, nas ca-
tegorias masculino e feminino. 
Apesar do incentivo maior ter 
sido para o povo de quilombo, 
a oportunidade também foi 
aberta ao público em geral. 

 Para o gerente de Equida-
de Racial, José Roberto, a mara-
tona vem fortalecer ainda mais 
a integração entre as comuni-
dades no Estado.

Maratona Quilombola
acontece hoje em Areia

CONSCIÊNCIA NEGRA

Crise ainda não afeta a audiência do Novo Basquete Brasil
O basquete está em pro-

cesso de crescimento no Bra-
sil. O que confirma isto são 
os números da Liga Nacional 
de Basquete (LNB) sobre 
a audiência nas primeiras 
partidas do Novo Basquete 
Brasil (NBB). De acordo com 
informações obtidas pelo 
L!, a média de usuários que 
acompanharam as transmis-
sões dos quatro primeiros 
jogos no Facebook já dobrou 
em comparação com o últi-
mo ano.

Desde 2014, a Liga trans-
mite partidas pela internet, e 
os números crescem a cada 
temporada. Só no Jogo 5 da 
decisão da última Liga Ouro, 
entre Vasco e Campo Mourão, 
em junho, foram mais de 88 
mil pessoas assistindo. Neste 
ano, ao todo, serão 40 jogos 
do torneio transmitidos com 
exclusividade pela página 

oficial do NBB no Facebook e 
também no site da LNB.

Os números até agora 
são animadores. A média nes-
ta temporada é de 31,1 mil 
usuários únicos em quatro 
partidas transmitidas. Há dois 
anos, o recorde havia sido de 
29,9 mil. Se compararmos 
com a última edição, também 
nos quatro primeiros jogos, a 
audiência, que era de 14 mil 
de média, dobrou.

Além do serviço na inter-
net, o NBB também conta com 
transmissões da Band e do 
SporTV. O canal aberto já regis-
trou números positivos. Só na 
estreia da competição, na par-
tida entre Bauru e Flamengo, a 
audiência chegou a bater 1.8 de 
pico, ficando com média de 1.0, 
marca que foi mantida nos dois 
outros jogos televisionados 
pela emissora: Brasília x Vasco 
e Vasco x Mogi das Cruzes.

CRESCIMENTO

processo de aprimoramento 
da transição desses jovens do 
Sub-18 e Sub-21 para o Sênior. 
Vão experimentar a sensação 
de disputar uma das competi-
ções de mais alto nível do Cir-
cuito Mundial e também o pró-
prio ambiente da seleção. Vai 
dar até pra sentir um gostinho 
do que poderá ser represen-
tar o Brasil nos Jogos Tóquio 
2020”, disse Ney Wilson, gestor 
de Alto Rendimento da CBJ.

O Grand Slam é uma das 
etapas do Circuito Mundial 
que mais distribuem pontos 
no Ranking Mundial da FIJ. O 
campeão soma 500 pontos, o 
vice leva 300 e os terceiros, 
200 cada. A pontuação deste 
ano em Tóquio será zerada 
até os Jogos Olímpicos, em 
2020, mas são importantes 
porque é o ranking mundial 
que define os cabeças-de-
chave das próximas competi-
ções do Circuito. Sair melhor 
colocado na chave em uma 
competição difícil pode ser 
o diferencial para galgar de-
graus mais altos no Ranking 
Mundial. Quanto antes come-
çarem a pontuar, em teoria, 
mais facilidade encontrarão 
nos últimos anos do ciclo 
olímpico.

Depois da disputa das Olimpíadas do Rio, atletas brasileiros voltam a competir entre os dias 2 e 4 de dezembro na cidade de Tóquio

Os jogos da Liga Nacional de Basquete continuam registrando bons públicos e até uma boa audiência televisa nos canais fechados

Foto: João Pires/LNB
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Briga ainda por Libertadores
CORINTHIANS x ATléTICO-pR

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 26 de novembro de 2016

Jogo acontece na Arena 
de Itaquera e as equipes 
ainda sonham com o G6

FOTO: Divulgação

Sem ter conquistado tí-
tulos em 2016, o Corinthians 
busca uma vaga na próxima 
edição da Copa Libertado-
res da América para salvar a 
temporada. Para tanto, o clu-
be tem que terminar o Cam-
peonato Brasileiro entre os 
seis mais bem classificados 
e isso passa pelo duelo com 
o Atlético-PR, marcado para 
hoje, às 21 horas (de Brasí-
lia), em Itaquera.

A partida é vista como 
um confronto direto entre 
as equipes, já que ambas bri-
gam na parte de cima da ta-
bela. A duas rodadas para o 
fim do torneio, o time Alvine-
gro precisa da vitória porque 
ocupa o sétimo lugar, com 54 
pontos, um a menos que o 
Atlético, quinto colocado.

Por isso, Giovanni Au-
gusto convoca a torcida co-
rintiana para lotar a Arena 
e empurrar a equipe rumo à 
vitória. "Tivemos uma sema-
na praticamente cheia para 
trabalhar. Queria convocar 
a torcida desde já para apa-

recer na Arena porque com 
eles do nosso lado fica tudo 
mais fácil", declarou o meia, 
classificando o confronto 
como uma "final de Copa do 
Mundo".

"Sem dúvida esse é o 
jogo mais importante do ano. 
Não por ser o próximo, mas 
por ser um concorrente dire-
to. Para nós vai ser uma final 
de Copa do Mundo", acres-
centou.

Giovanni Augusto, con-
tudo, deverá iniciar a partida 
no banco de reservas. Após 
cumprir suspensão na vi-
tória sobre o Internacional, 
na última segunda-feira, o 
camisa 17 perdeu espaço no 
meio-campo titular. Quem 
também seguirá na forma-
ção inicial de Oswaldo é Án-
gel Romero, que superou a 
concorrência do recuperado 
Guilherme para o confronto.

Após encarar o Atlético, 
o Corinthians encerra sua 
participação no Campeona-
to Brasileiro 2016 diante do 
Cruzeiro, no dia 4 de dezem-
bro, em Belo Horizonte. Já os 
paranaenses terminam o ano 
contra o Flamengo, na Arena 
da Baixada.

FOTO: Daniel Augusto Jr./Agência Corinthians)

FOTO: Getty

FOTO: Divulgação/São paulo

A Chapecoense conheceu o seu adversário na decisão da Copa Sul-Americana na noite dessa 
quinta-feira. Em Medellin, o Atlético Nacional empatou sem gols com o Cerro Porteño e se 
classificou para a final do torneio,  já que conseguiu o placar de 1 a 1 no Paraguai.
O primeiro jogo da final da Copa Sul-Americana está marcado para a próxima quarta-feira, na 
Colômbia. Como a Conmebol exige um estádio com pelo menos 40 mil lugares para a decisão, 

a Chapecoense não poderá usar a Arena Condá - o time ainda decide entre Arena da Baixada, 
Couto Pereira, Beira-Rio e Arena do Grêmio.
Um dos clubes mais populares da Colômbia, o Club Atlético Nacional, fundado em 1947, possui 
dois títulos da Copa Libertadores (1989 e 2016). Já a Associação Chapecoense de Futebol, aos 
43 anos, se prepara para disputar a primeira decisão internacional de sua existência.

Solução caseira nem sempre faz sucesso
Após uma tempora-

da frustrante, o São Paulo 
decidiu recorrer a Rogério 
Ceni e anunciar o ex-golei-
ro como técnico para 2017. 
Dessa forma repetiu fór-
mula utilizada por outros 
clubes: apostar nos ídolos 
como treinadores. Será que 
funciona?

Finalista da Copa do 
Brasil e a um empate do tí-
tulo, o Grêmio decidiu cha-
mar dois ídolos de uma só 
vez quando a má fase aper-
tou, em setembro. Trouxe 
Renato Gaúcho (técnico) e 
Valdir Espinosa (coordena-
dor técnico). Ambos foram 
campeões da Libertadores e 
do Mundial, em 1983.

Mas, apesar de estar 
perto de dar um título nacio-
nal e encerrar um jejum que 
dura 15 anos, Renato Gaú-
cho já havia passado duas 
vezes pelo clube sem o mes-
mo sucesso. Em 2010/11 e 
em 2013 não conquistou ne-
nhum título, sendo vice do 
Brasileiro de 2013.

Já o Internacional não 
teve a mesma sorte. Após 

ÍDOLOS TÉCNICOS

A CBF informou que o 
jogador Victor Ramos, do Vi-
tória, está regular, baseando-
se em documento enviado 
pela Fifa sobre o caso. Isso 
abafaria a tentativa do Inter-
nacional de reviver o caso no 
STJD (Superior Tribunal de 
Justiça Desportiva) para ti-
rar pontos do time baiano e 
evitar o rebaixamento. O di-
retor de Registros da confe-
deração, Reynaldo Buzzoni, 
chegou a ligar para dirigen-
tes colorados para dizer que 
estava tudo ok. A informação 
foi postada no Blog de Rodri-
go Mattos.

O imbróglio gira em 
torno da inscrição de Victor 
Ramos ainda no Campeona-
to Baiano, no primeiro se-
mestre. Sua regularidade foi 
questionada pelo Bahia por 
conta de uma suposta irre-
gularidade na transação en-
tre Monterrey, Palmeiras e o 
time baiano.

Isso porque o jogador 
tinha os direitos presos ao 
Monterrey e estava empres-
tado ao time Alviverde, mas 
foi transferido diretamente 
para o Vitória. A discussão é 
se deveria ter sido feita uma 

transferência internacional.
''Zero, não existe irre-

gularidade. Isso é desespero 
do Inter nesta hora que está 
caindo porque nunca caiu. 
Até o Bahia tinha outro argu-
mento de que era transferên-
cia internacional (de Victor 
Ramos) e que por isso não 
poderia ser inscrito no Cam-
peonato Baiano pelo prazo. 
Nada a ver com o Brasileiro. 
Ele está no BID'', contou Bu-
zzoni.

Ele afirmou ter ligado 
para dirigentes do Interna-
cional para avisar que não 
havia nenhuma irregularida-
de. Mas os advogados colo-
rados já preparam uma no-
tícia de infração no tribunal 
esportivo para tentar tirar 
os pontos do rival baiano. O 
vice jurídico colorado, Gio-
vani  Gazen, estava no Rio de 
Janeiro, sede do tribunal.

''Não estamos tão a par 
de qual procedimento o clu-
be vai tomar. Estamos aten-
tos e analisando documen-
tos. Sabemos que o processo 
(de Victor Ramos) foi arqui-
vado pelo STJD e depois de-
sarquivado'', despistou Ro-
gério Pastl.

CBF diz que jogador 
do Vitória está regular

FREANDO O INTER

Victor Ramos é o alvo do Internacional-RS que luta pra não cair

Giovanni Augusto, mesmo estando na reserva, convoca a torcida para lotar a Arena já que o jogo vale ainda vaga na Libertadores

liderar o Brasileiro por al-
gumas rodadas, iniciou uma 
fase de derrotas e caiu para 
a zona de rebaixamento. 
A diretoria demitiu Argel, 
que foi ídolo como jogador, 
e trouxe Paulo Roberto Fal-
cão, ídolo máximo.

Mas acumulou fracas-
sos. Foi demitido após dois 
empates e três derrotas.

Outro caso assim: Mar-
celo Oliveira. Ídolo, tendo jo-
gado dez anos e conquistado 
diversos títulos pelo Atléti-

co-MG, o treinador chegou 
a recusar uma oferta para 
treinar o Cruzeiro neste ano 
e logo depois acertou com o 
time Alvinegro.

A história parecia ca-
minhar para um final feliz. 
Disputou até há algumas ro-
dadas o título do Brasileiro 
e chegou à final da Copa do 
Brasil. Mas a derrota para o 
Grêmio por 3 a 1, em Belo 
Horizonte, no primeiro jogo 
da decisão, fez com que fos-
se demitido pela diretoria.

Na Europa é mais co-
mum ídolos assumirem o 
comando técnico do clube 
e isso ocorre em diferentes 
ligas nacionais. Na Espanha, 
o Real Madrid é treinado 
por Zidane, que defendeu 
o clube por cinco tempora-
das e conquistou os prin-
cipais títulos pela equipe 
merengue. Como treinador 
teve um início difícil, mas 
conquistou a última Uefa 
Champions League.

O Atlético de Madri 
também tem um ídolo no 
banco: o argentino Diego Si-
meone, campeão espanhol 
como jogador e técnico pe-
los Colchoneros.

Na Itália, Simone In-
zaghi, campeão italiano 
como jogador, treina a Lazio. 
E vem tendo bom desempe-
nho. A equipe é a quarta co-
locada na Série A.

Na Alemanha, o Hertha 
Berlin é treinador pelo ex-
jogador Pál Dárdai, que jo-
gou uma década pela equipe 
e é o recordista em partidas 
do clube no Campeonato 
Alemão.

Rogério Ceni tem o desafio de recuperar o prestígio do São Paulo

Série A
20h
América- MG x Sport-PE 
Botafogo-RJ X Ponte Preta-SP 
21h
Corinthians-SP X Atlético-PR 

Jogos de hoje

CHAPECOENSE
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“Esta meu filho ...foi pro beleléu!”
Seu nome se confunde com a radiofo-

nia esportiva paraibana. Já a sua voz é re-
conhecida e inconfundível aos ouvidos dos 
apaixonados pelo futebol independente de 
clube - seja time da capital ou do interior 
-, pois o seu profissionalismo sempre foi 
pautado com a marca da imparcialidade e 
competência.

O que as gerações novas não sabem 
é que esse craque do microfone já esteve 
dentro das quatro linhas e por pouco não 
abraçou a carreira de jogador profissio-
nal, iniciada em 1958, no esquadrão do 
Vitória da cidade de Cabedelo, posterior-
mente se transferindo para o CTP - Espor-
te Clube da cidade de Santa Rita, time que 
pertencia a então Companhia de Tecidos 
Paraíba e que empregava os seus bons 
jogadores.

Torcida paraibana, estamos falando de 
Eudes Moacir Toscano.

Ele trabalhou, jogou e foi capitão da 
equipe da Companhia de Tecidos por dez 
anos, criando um salutar vínculo entre o 
futebol e a profissão que só deixou no ano 
de 1970, como Chefe de Vendas.

Em 1962 por pouco esse destino não 
foi interrompido e não seguiu outro per-
curso, o jovem Eudes Toscano foi fazer um 

curso no Senai de Campina Grande e lá foi 
convidado para realizar um teste no Treze 
Futebol Clube, equipe que integrou por 
cerca de sete meses e na hora de assinar o 
contrato profissional a sua mãe não permi-
tiu, pois futebol naquela época não possuía 
o status nem o reconhecimento financeiro 
da atualidade.

Para deleite dos amantes do futebol 
paraibano o destino de Eudes Toscano era 
a imprensa esportiva, iniciado na Rádio Di-
fusora de Santa Rita, passando pela Rádio 
Sociedade e em 1964 chegando à Rádio 
Arapuan. Nesta última emissora o seu 
talento foi descoberto e reconhecido por 
Otinaldo Lourenço.  Ainda na década de 60 
ele trabalhou na Rádio Caturité e quando 
foi em 1968 ingressou na potente Rádio 
Tabajara.  Hoje ele integra o Esquadrão de 
Aço da Rádio Sanhauá.

O seu extenso e rico curriculum inclui 
passagens na imprensa escrita, por várias 
vezes, quando assinou a coluna na “Boca 
do gol” nas páginas esportivas do tradicio-
nal jornal A União. Aliás, essa coluna foi 
transformada em prazeroso livro com o 
mesmo nome. Em seus mais de 50 anos de 
radiofonia esportiva, o nosso homenagea-
do transmitiu as Eliminatórias das copas 
de 1970, 1978 e 1994. A Copa Independên-

cia de 1972. A Copa do Mundo de 1990 e 
várias copas América. 

Esteve presente e repassou aos parai-
banos às emoções indescritíveis da histó-
rica decisão do Campeonato Paraibano de 
1968, quando dentro do lotado Estádio 
Presidente Vargas, o Botafogo foi campeão 
vencendo o Treze F.C por dois tentos a um, 
com um gol de cabeça do zagueiro Lando, 
nos minutos finais. De repente apagaram 
os refletores, o árbitro encerrou a peleja e 
o pau comeu. Foi preciso, a delegação do 
time da capital ter que pular o muro, e se 
esconder no Quartel da Polícia Militar ali 
vizinho e, segundo os exagerados, até hoje 
tem gente correndo.

Também nos emocionou quando 
narrou em 1980 das cabines do maior 
estádio do mundo a sensacional vitória do 
Botafogo, do craque Zé Eduardo em cima 
do Flamengo de Zico e companhia. Naquela 
noite o Belo calou o Maracanã e o grito de 
gol de Eudes Toscano embriagou a Paraíba.

Junto com os grandes companheiros 
Geraldo Cavalcanti, Vandal Dionísio e Ivan 
Bezerra, Eudes viu vários jogadores sur-
girem no Estado, vencerem ou não passa-
rem de simples promessas. Porém nunca 
esqueceu do mago  “Delgado”, um craque 
que  classifica como quase perfeito.

Na boca do gol
Causos&lendas do nosso futebol Francisco Di Lorenzo Serpa membro da API, UBE e ACEP e Auditor do TJDF-PB - falserpa@oi.com.br

 Bem, se 
você quer 
saber mais 
sobre o nosso 
homenageado, 
em breve ele 
lançará em 
nossa ca-
pital o seu 
segundo li-
vro denominado de “Tirando de Letra”, 
Histórias e Estórias no Esporte e no Rádio, 
com o selo da Gráfica e Editora A União.

Para nós, torcedores e amantes do 
nosso futebol ficou a certeza que o jornalis-
ta “Eudes Moacir Toscano” escreveu o seu 
nome com tintas douradas e perpétuas na 
brilhante história do futebol paraibano.

CoPA são PAUlo 2017

Belo vê grupo equilibrado
Zezinho espera repetir a boa 
campanha deste ano quando 
chegou à segunda fase

Os dirigentes de Botafogo e 
Auto Esporte reagiram com otimis-
mo a definição dos grupos da Copa 
São Paulo de Futebol Junior. Eles 
esperam que as equipes consigam 
fazer boas campanhas, apesar do 
alto nível técnico da competição, 
considerada a maior e melhor da 
América Latina, de futebol de base. 
O Botafogo ficou no Grupo 9, e vai 
enfrentar o Vasco-RJ, São Carlos-SP e 
Rio branco-ES. Já o Auto Esporte está 
no Grupo 1, ao lado de Grêmio-RS, 
Votuporanguense-SP e Brasília-DF.

Para o presidente do Belo, Zezi-
nho Botafogo, o grupo é muito equili-
brado, e o Botafogo tem amplas con-
dições de surpreender, conseguindo 
a classificação. “O Botafogo hoje tem 
um trabalho muito bom de base, e 
o exemplo disto está na nossa cam-
panha na Copa do Nordeste Sub 20 
atual. Nós vamos encarar os adversá-
rios de igual para igual. Foi-se o tem-
po em que íamos para esta competi-
ção, para ser goleados. Nossa equipe 
tem pelo menos uns 6 atletas que são 
verdadeiras promessas de craque”, 
disse o dirigente.

Sobre o município sede dos jo-
gos do Grupo 9, Zezinho gostou mui-
to, pela proximidade com a capital 
São Paulo. “São Carlos é uma cidade 
importante e com 250 mil habitan-
tes. Eu estou otimista, e espero que o 
Botafogo surpreenda, apesar de não 
conhecer as equipes adversárias”, 
disse o presidente do Belo.

Neste sábado, a equipe que vai 
para São Paulo, disputa as quartas 
de final da Copa do Nordeste Sub-20 
contra o Santa Cruz, às 9h da manhã, 
no Estádio Nelson Peixoto Feijó.

Belas do Belo
O time do Botafogo entra em 

campo amanhã pela segunda rodada 
do Campeonato Paraibano de Fute-
bol Feminino. As Belas do Belo vão 
encarar o Kashima, que fará a estreia 
na competição. As comandadas da 
técnica Gleide Costa estrearam com 
uma vitória, de goleada, sobre o Fla-
mengo do Varadouro, 4 a 0. O Bota-
fogo é o atual campeão paraibano e 
grande favorito ao bicampeonato. O 
jogo será cercado de muita rivalida-
de, já que as duas equipes decidiram 
o título da temporada passada.

Foto: Divulgação

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

O presidente do Auto Esporte, Wat-
teau Rodrigues, disse ontem, que ver muito 
equilíbrio no grupo do clube, na Copa São 
Paulo. Segundo ele, no futebol de base, as 
disputas são muito equilibradas, e as equi-
pes não se conhecem.

“Quero crer que o Grêmio, pelo nome 
que tem, deve ser a equipe mais difícil, mas 
nada garante que a garotada jogue tanto 
quanto o time profissional, que está aí dis-
putando a final da Copa do Brasil. Temos 
um bom trabalho no Auto Esporte também, 
e acho que temos condições de encarar o 
Tricolor Gaúcho, sem problemas. As demais 
equipes parecem estar nas mesmas condi-
ções nossa. Podem ser uma grata surpresa, 
ou uma decepção. Só vamos saber quando 
a bola rolar lá”, disse o dirigente alvirrubro.

Em relação a sede dos jogos, Watteau 
lamentou bastante. “A única coisa que não 
gostei foi a distância em que vamos ficar 
de São Paulo. O Município de Votuporanga 
fica a cerca de 500 quilômetros da capital. É 
como se desembarcássemos no Castro Pinto 
e ainda tivesse que enfrentar uma viagem 
até Cajazeiras para poder jogar. Mas esta-
mos preparados para todas as adversida-
des”, disse o presidente do Clube do Povo.

Reforços
A semana do Auto Esporte terminou 

sem o clube anunciar as “cerejas do bolo”, 
como prometera o presidente Watteau Ro-
drigues, se referindo aos futuros craques 
que vestirão a camisa do Clube do Povo em 
2017. Segundo ele, as negociações estão 

bem avançadas, e deverão ser concluídas na 
próxima semana. Até o momento, apenas 
uma cereja foi apresentada, o zagueiro Fá-
bio Bilica.

Na última quinta-feira, o clube anun-
ciou mais jogadores para compor o elenco 
da próxima temporada. Ao todo, foram 
anunciados mais 4 atletas. São eles o expe-
riente volante Nal , de 33 anos, com passa-
gens pelo clube recentemente; o atacante 
Isaías, de 24 anos, que também jogou no 
Auto Esporte, em 2014 e 2015; o zagueiro 
Tiago Bob, de 28 anos, e com passagens 
pelo Alecrim-RN, Currais Novos-RN, Crac-
GO e Apucarana-PR ; e o lateral esquerdo, 
Bruno, de apenas 20 anos, com passagens 
pelo Botafogo, Santa Cruz de Santa Rita e 
Miramar.

Watteau diz que Grêmio é o favorito na chave do Auto Esporte

jogadores do Auto 
Esporte realizando 
treinamento físico na 
praia do Cabo Branco 
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e potência instalada de 29,4 MW, nos sítios Lagoa do Mato, Lagoa dos Currais, Lagoa de Pedra 
e Lagoas, na Zona Rural do Município de Picuí e Sítio Mendes na zona rural do município de Ba-
raúna, estado da ParaíbaNa(o) Lagoa do Mato, Lagoa do Currais, Lagoa de Pedra e Sítio Mendes. 
Município: PICUÍ – UF: PB. Processo: 2016-007315/TEC/LP-2789

EÓLICA PICUÍ 6.3-GERADORA DE ENERGIA LTDA – CNPJ/CPF Nº 24.568.322/0001-08. Torna 
público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença 
Prévia n° 3747/2016 em João Pessoa, 16 de Novembro de 2016 - Prazo: 730 dias. Para a atividade 
de: Implantação da EÓLICA PICUÍ 6.3- GERADORA DE ENERGIA LTDA, com 14 aerogeradores 
e potência instalada de 29,4 MW, nos sítios: Cacimbinha, Saquinho, Serrote Verde e Serrote Ver-
melho, na zona rural do município de Baraúna; Fortuna na zona rural do município de Cuité e São 
Francisco, na zona rural do município de Picuí, ambos no estado da Paraíba. Na(o) Cacimbinha, 
Saquinho, Serrote Verde, S. Vermelho, Fortuna, S. Francisco, Baraúna, Cuité Município: PICUÍ – UF: 
PB. Processo: 2016-007319/TEC/LP-2792 

EÓLICA PICUÍ 6.4-GERADORA DE ENERGIA LTDA – CNPJ/CPF Nº 24.561.816/0001-52. Torna 
público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença 
Prévia n° 3749/2016 em João Pessoa, 16 de Novembro de 2016 - Prazo: 730 dias. Para a atividade 
de: Implantação da EÓLICA PICUÍ 6.4- GERADORA DE ENERGIA LTDA, com 14 aerogeradores e 
potência instalada de 29,4 MW, nos sítios: Tanque Redondo, Baixio, Logradouro e Alagamar, zona 
rural do município de Baraúna, no estado da Paraíba. Na(o): Tanque Redondo, Baixio, Logradouro 
e Alagamar – UF: PB. Processo: 2016-007316/TEC/LP-2790

EÓLICA PICUÍ 6.5-GERADORA DE ENERGIA LTDA – CNPJ/CPF Nº 24.572.888/0001-03 Torna 
público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença 
Prévia n° 3745/2016 em João Pessoa, 16 de Novembro de 2016 - Prazo: 730 dias. Para a atividade 
de: Implantação da EÓLICA PICUÍ 6.5- GERADORA DE ENERGIA LTDA, com 14 aerogeradores 
e potência instalada de 29,4 MW, nos sítios:Lagedinho, Feijão, Lagoa da Jurema, Cara Cumprida, 
Alagamar e Caboré II, zona rural do município de Picuí, no estado da Paraíba.Na(o): Lagedinho, 
Feijão, Lagoa da Jurema, Cara Cumprida, Alagamar e Caboré II Município: Picuí- UF: PB. Processo: 
2016-007322/TEC/LP-2794

EÓLICA PICUÍ 6.6-GERADORA DE ENERGIA LTDA – CNPJ/CPF Nº 24.562.818/0001-66 Torna 
público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença 
Prévia n° 3742/2016 em João Pessoa, 16 de Novembro de 2016 - Prazo: 730 dias. Para a atividade 
de: Implantação da EÓLICA PICUÍ 6.6- GERADORA DE ENERGIA LTDA, com 14 aerogeradores 
e potência instalada de 29,4 MW, nos sítios: Boa Fé, Sítio Novo e Nova Palmeira na zona rural 
do Município de Nova Palmeira, estado da Paraíba. Na(o): Boa Fé, Sítio Novo e Nova Palmeira 
Município: Nova Palmeira- UF: PB. Processo: 2016-007312/TEC/LP-2786

EÓLICA PICUÍ 6.7-GERADORA DE ENERGIA LTDA – CNPJ/CPF Nº 24.562.834/0001-59 Torna 
público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença 
Prévia n° 3746/2016 em João Pessoa, 16 de Novembro de 2016 - Prazo: 730 dias. Para a atividade 
de: Implantação da EÓLICA PICUÍ 6.7- GERADORA DE ENERGIA LTDA, com 14 aerogeradores e 
potência instalada de 29,4 MW, nos sítios: Jatobá, na zona rural do município de Picuí; Caiçara, Barra 
de Salgadinho, Boa Fé e Salgadinho, na zona rural do município de Nova Palmeira, no estado da 
Paraíba. Na(o): Jatobá, Caiçara, Barra de Salgadinho, Boa Fé e Salgadinho Município: PICUÍ- UF: 
PB. Processo: 2016-007318/TEC/LP-2791 

EÓLICA PICUÍ 6.8-GERADORA DE ENERGIA LTDA – CNPJ/CPF Nº 24.562.846/0001-83 Torna 
público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença 
Prévia n° 3743/2016 em João Pessoa, 16 de Novembro de 2016 - Prazo: 730 dias. Para a atividade 
de: Implantação da EÓLICA PICUÍ 6.8- GERADORA DE ENERGIA LTDA, com 14 aerogeradores 
e potência instalada de 29,4 MW, nos sítios: Raposa, Cachoeirinha, Acauã e Barra Nova, na zona 
rural do município de Picuí, no estado da Paraíba. Na(o): Raposa, Cachoeirinha, Acauã e Barra 
Nova Município: PICUÍ- UF: PB. Processo: 2016-007313/TEC/LP-2787 

EÓLICA PICUÍ 6.9-GERADORA DE ENERGIA LTDA – CNPJ/CPF Nº 24.573.417/0001-01 Torna 
público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença 
Prévia n° 3741/2016 em João Pessoa, 16 de Novembro de 2016 - Prazo: 730 dias. Para a atividade 
de: Implantação da EÓLICA PICUÍ 6.9- GERADORA DE ENERGIA LTDA, com 14 aerogeradores e 
potência instalada de 29,4 MW, nos sítios: Poço da Onça, Letreiro, Cachoeirinha e Barra Nova, na 
zona rural do município de Picuí, no estado da Paraíba. Na(o): Poço da Onça, Letreiro, Cachoeirinha 
e Barra Nova Município: PICUÍ- UF: PB. Processo: 2016-007314/TEC/LP-2788

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. Republicado por incorreção.

VALCILANIA BATISTA DE BRITO SANTANA – CNPJ Nº 11.957.561/0001=08 torna público queà 
SUDEMA – (Superintendência de Administração do Meio Ambiente),3416/2016 em João Pessoa 
07 de outubro de 2016 – Prazo: 730 dias. Para atividades de: Comércio varejista de material de 
construção em geral incluindo madeira e seus artefatos. Na – Rua José Candido Dantas = 580 
= Centro. Município: São João do Rio do Peixe – UF/PB,. PROCESSO Nº 2016-002174/TEC/
LO-1930/TEC/LO-1930 

A empresa DOS SANTOS COMECIO DE TORTAS LTDA - EPP – CNPJ – 15.378.510/0001-74, com 
endereço na rua Avenida Monsenhor Odilon Coutinho, nº 160– Caco Branco – João pessoa-PB – 
CEP: 58.045-120, torna publico que esta requerendo junto a SEMAM- SECRETARIA MUNICIPAL 
DO MEIO AMBIENTE a RENOVAÇÃO de sua LICENÇA AMBIENTAL.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFETURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 073/2016

TOMADA DE PREÇO Nº 011/2016
CONSTRUÇÃO DA 2ª ETAPA DA DRENAGEM URBANA DO BAIRRO OU CONJUNTO HABI-

TACIONAL JOÃO SILVINO.
Data da Abertura: 15.12.2016 às 08:00 (oito) horas (horário local)
Local: CPL – Comissão Permanente de Licitação
Av. Irineu Rodrigues da Silva, s/n, Bairro Centro, Itaporanga-PB – CEP nº 58.780-000 (Secretaria 

Municipal de Agricultura)
Legislação Aplicável: Lei Federal nº 8.666/93
Valor Estimado: R$ 392.285,62 (trezentos e noventa e dois mil duzentos e oitenta e cinco reais 

e sessenta e dois centavos).
Fonte de Recurso: Ministério da Integração
 Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos no prédio sede da CPL – Comissão 

Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Itaporanga-PB, na Rua 9 de Janeiro, 36, Bairro 
Centro, na Sede do Município. 

Edital disponível no site www.itaporanga.pb.gov.br.
Itaporanga-PB, 18 de novembro de 2016.

CHARLES CORCINO DA SILVA
Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFETURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA 

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 073/2016

TOMADA DE PREÇO Nº 0012/2016
OBJETO: CONTINUAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDO 

EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS JOÃO SILVINO, JOÃO DINIZ E BELA VISTA NA CIDADE 
DE ITAPORANGA – PB.

Data da Abertura: 16.12.2016 às 08:00 (oito) horas (horário local)
Local: Av. Irineu Rodrigues da Silva, s/n, centro na cidade de Itaporanga-PB (sede da Secretaria 

de Agricultura e Meio Ambiente)
Legislação Aplicável: Lei Federal nº 8.666/93
Valor Estimado: R$ 1.005.714,44 (Um Milhão, Cinco Mil, Setecentos e Quatorze Quatorze Reais 

e Quarenta e Quatro Centavos)
Fonte de Recurso: Ministério das Cidades. 
Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos no prédio sede da CPL – Comissão Permanente 

de Licitação da Prefeitura Municipal de Itaporanga-PB, na Rua 9 de Janeiro, 36, Bairro Centro, na 
Sede do Município. 

Edital disponível no site www.itaporanga.pb.gov.br.
Itaporanga-PB, 24 de novembro de 2016.

CHARLES CORCINO DA SILVA
Presidente da CPL

MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 051/2016

O Ministério Público Estadual, através do seu Pregoeiro Presencial, torna público, para conhe-
cimento dos interessados que se encontra aberto o processo licitatório, modalidade de Pregão 
Presencial nº 051/2016,tipo Menor Preço,através do Sistema de Registro de Preços, para os Lotes 
Ofertados, para o REGISTRO DE PREÇOS, tendo como objeto a seleção de pessoa(s) jurídica(s) do 
ramo pertinente para a aquisição, eventual e futuro, de MOBILIÁRIO, COM MONTAGEM, INSTALA-
ÇÃO E GARANTIA, conforme quantitativos e especificações constantes do Termo de Referência do 
Edital, para atender as necessidades do Ministério Público do Estado da Paraíba.A sessão pública 
será realizada no dia 13/12/2016 às 15:00 horas, na Sala de Licitações – Anexo Administrativo do 
Ministério Público da Paraíba/Procuradoria Geral de Justiça, situada à Rua Rodrigues de Aquino, 
S/N, Centro, João Pessoa – PB. Os interessados terão acesso aoEditalno endereço acima citado, 
desegunda a quinta-feira no horário das 12:00às 19:00 horas, e na sexta-feira de 07:00 às 13:00 horas 
oupela internet no sitewww.mppb.mp.br. Outrasinformações pelo fone: (83) 2107 6064/2107 6073. 

João Pessoa, 25 de novembro de 2016.
Francisco de Assis Martins Junior

Pregoeiro Oficial

MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/2016

O Ministério Público Estadual, através do seu Pregoeiro Presencial, torna público, para conhe-
cimento dos interessados que se encontra aberto o processo licitatório, modalidade de Pregão 
Presencial nº 052/2016,tipo Menor Preço,para o Item Ofertado, tendo como objeto a seleção de 
pessoa(s) jurídica(s) do ramo pertinente para execução de serviço especializado em vigilância 
armada nas cidades de João Pessoa, Campina Grande e Patos, no Estado da Paraíba, conforme 
quantitativos e especificações constantes do Termo de Referência do Edital. A sessão pública 
será realizada no dia 13/12/2016 às 08:30 horas, na Sala de Licitações – Anexo Administrativo do 
Ministério Público da Paraíba/Procuradoria Geral de Justiça, situada à Rua Rodrigues de Aquino, 
S/N, Centro, João Pessoa – PB. Os interessados terão acesso aoEditalno endereço acima citado, 
desegunda a quinta-feira no horário das 12:00às 19:00 horas, e na sexta-feira de 07:00 às 13:00 horas 
oupela internet no sitewww.mppb.mp.br. Outrasinformações pelo fone: (83) 2107 6064/2107 6073. 

João Pessoa, 25 de novembro de 2016.
Francisco de Assis Martins Junior

Pregoeiro Oficial

Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Santa Rita

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 228/2016PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2016

DATA DE ABERTURA: 09/12/2016 – ÀS 10hmin.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA 

REVISÃO E ANÁLISE DOS DEMONSTRATIVOS E PROCESSOS DA CONTABILIDADE E SETOR 
DE LICITAÇÃO COM LEVANTAMENTO DE DADOS E CÓPIAS ELETRÔNICAS.

A Prefeitura Municipal de Santa Rita/PB, através de seu Pregoeiro Oficial, o Sr. José Robson 
Fausto, nomeado por portaria do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de nº 164/2016, torna 
público, para conhecimento dos interessados, que fará licitação na modalidade Pregão Presencial, 
sob o critério do menor preço por ITEM. O edital ficará a disposição dos interessados no prazo 
prescrito na legislação pertinente, na Sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Rua 
Virgeneo Veloso Borges, S/N, Lotes 22 e 23, Loteamento Jardim Miritânia, Santa Rita/PB. Fonte 
de Recurso – Próprios/Dotação Orçamentária para o exercício financeiro de 2016. Suporte Legal: 
Lei Federal nº 10.520/2002, e subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666/1993. Consultas com o 
Pregoeiro e a sua equipe de apoio no HORÁRIO ÚNICO de 08h00min as 13h00min, na sede da 
CPL – Comissão Permanente de Licitação.

Santa Rita/PB, 25 de Novembro de 2016.
José Robson Fausto

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00099/2016

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 08:30 horas do dia 13 
de Dezembro de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à 
participação de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Contratação 
de empresa especializada em Show pirotécnico embarcado, com fornecimento de fogos de artifício 
para Réveillon 2016/2017. 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, 25 de Novembro de 2016
SIMONE MEDEIROS BEZERRA - Pregoeiro Oficial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA

PREGOEIRO E EQUIPE
AVISO DE RESULTADO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2016
O TJ-PB, através do Pregoeiro, torna público, que foram declaradas vencedoras e adjudicadas 

na citada licitação, cujo objeto é a Contratação de empresa para aquisição de 10 (dez) veículos 
automotores, 0 km (zero quilômetro), incluindo garantia durante o período mínimo de 12 (doze) meses 
e assistência técnica, conforme anexo I do Edital, às empresas:FIORI Veículos com o valor total de 
267.500,00 (Duzentos e sessenta e sete mil e quinhentos reais) para olote 1e PEDRAGON AUTOS 
LTDA com o valortotal de R$ R$ 365.000,00 (trezentos e sessenta e cinco mil reais) para lote 2.

João Pessoa, 25 de novembro de 2016.
NELSON DE ESPINDOLA VASCONCELOS

Pregoeiro TJ-PB

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 075/2016
PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2016

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA-PB, através de sua Pregoeira Oficial, designado 
pela Portaria nº 670/2016, publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da Lei nº 
10.520/02 e alterações, Lei Complementar nº 123/06, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e 
suas alterações e do Decreto Municipal nº 003/2009, de 7 de janeiro de 2009 , realizará licitação na 
modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2016, no prédio da Prefeitura Municipal de Itaporanga-
-PB, localizada à Praça João Pessoa, 38, Centro, no dia 13 de dezembro de2016 às 09h00min 
(horário local) para AQUISIÇÃO DE MOVEÍS E ELETRODOMÉSTICO (TV) DESTINADOS AS 
SECRETARIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SAÚDE E GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL 
DE ITAPORANGA - PB - PB, de acordo com o Anexo I – Termo de Referência do Edital. Maiores 
informações e cópia completa do Edital e seus Anexos, poderão ser obtidas na sede da CPL, no 
endereço acima indicado, ou pelossítioswww.itaporanga.pb.gov.br, http://www.diariomunicipal.
com.br/famup/.

Itaporanga-PB, 23 de novembro de 2016.
CRISTIANNE ROSA NEVES

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUREIA
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº 04/2016

OBJETIVO Contratação de Serviços de locação de veículos tipo utilitário Devendo atender a 
normas do CTB e CONTRAN, com motorista, destinado as atividades da Secretaria de Educação 
do município de Matureia, discriminados e quantificados nos ANEXOS deste edital.

ABERTURA: 11 de julho de 2016 as13:00 INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o 
Edital na sala da CPL, na Praça José Alves da Costa, 75, Centro, MATURÉIA - Estado da Paraíba. 
Informações pelo fone: (83) 3474-1000

Matureia, PB 21 de junho de 2016
Denis Maia Silvino - Presidente da CPL

CPF/CNPJ: 011611374-08
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$664,15
Apresentante: CONSELHO REGIONAL DE CONTA-
BILIDAD
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 062102
Responsavel.: KEYLLA JANAINA OLIVEIRA MACHADO
CPF/CNPJ: 010535274-89
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$664,15
Apresentante: CONSELHO REGIONAL DE CONTA-
BILIDAD
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 061877
Responsavel.: LEONARDO DA SILVA GOMES
CPF/CNPJ: 104689394-74
Titulo: DUP PRES SER INR$100,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 059929
Responsavel.: LORENALYRA DE LIMA
CPF/CNPJ: 026873204-39
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$664,15
Apresentante: CONSELHO REGIONAL DE CONTA-
BILIDAD
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 062070
Responsavel.: MARIA EUCIMAR FERREIRA ALVES
CPF/CNPJ: 042099874-84
Titulo: DUP VEN MER INDR$641,66
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 061752
Responsavel.: MARIA DAS GRACAS FALCAO PA-
CHECO
CPF/CNPJ: 142233924-68
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$15.890,84
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 060873
Responsavel.: MARIA LINDALVA MORAIS
CPF/CNPJ: 006462988-01
Titulo: DUP VEN MER INDR$185,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 061488
Responsavel.: MARLIS HANNA BRAUN
CPF/CNPJ: 183969508-06
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$664,15
Apresentante: CONSELHO REGIONAL DE CONTA-
BILIDAD
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 061963
Responsavel.: MATEX IMPORT E EXPORT LTDA ME
CPF/CNPJ: 009137076/0001-38
Titulo: DUP VEN MER INDR$1.531,32
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 061773
Responsavel.: MATEX IMPORT E EXPORT LTDA ME
CPF/CNPJ: 009137076/0001-38
Titulo: DUP VEN MER INDR$1.531,32
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 061774
Responsavel.: MGA CONSTRUCOES E INCORPO-
RACOES LTD
CPF/CNPJ: 008757801/0002-99
Titulo: DUP VEN MER INDR$10.624,41
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 061570
Responsavel.: NADJA MARIA LACERDA DE BRITO
CPF/CNPJ: 419152404-68
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$664,15
Apresentante: CONSELHO REGIONAL DE CONTA-
BILIDAD
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 061811
Responsavel.: NATHALIA BRUNET CARTAXO BRAGA
CPF/CNPJ: 013305062/0001-53
Titulo: DUP VEN MER INDR$182,37
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 060014
Responsavel.: OFICINA NOSSA SENHORA DA LUZ 
LTDA M
CPF/CNPJ: 002093157/0001-34
Titulo: DUP VEN MER INDR$129,30
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 060086
Responsavel.: OFICINA NOSSA SENHORA DA LUZ 
LTDA M
CPF/CNPJ: 002093157/0001-34
Titulo: DUP VEN MER INDR$180,11
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 060088
Responsavel.: WW EMPREENDIMENTOS E CONS-
TRUCOES LT
CPF/CNPJ: 005530615/0001-43
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$18.350,77
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 060544
Em razao de que os supracitados devedores naoforam en-
contrados 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 juridicasacima citadas a virem 
pagar, ou darem por escritoasrazoesquetem,neste1o. 
Oficio de Protesto a rua Candido Pessoa No.31, nesta 
Cidade, no prazo de 03 (tres) dias uteis, apartirdesta 
data,sobpenadeseremosreferidos titulos PROTESTA-
DOS, na Forma da LEI.

Joao Pessoa,26/11/2016
----------------------------------------

Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO
- Titular -

Responsavel.: ADRIANA DOS SANTOS SOARES
CPF/CNPJ: 917742254-68
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$664,15
Apresentante: CONSELHO REGIONAL DE CONTA-
BILIDAD
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 061883
Responsavel.: AHP CONSTRUCOES E EMPREEN-
DIMENTOS L
CPF/CNPJ: 008056849/0001-99
Titulo: INDIC DUPLICATAR$150,00
Apresentante: LOCSOLO-LOCADORA DE EQUIPA-
MENTOS LT
Protocolo: 2016 - 061349
Responsavel.: ARLINDO RODRIGUES DE ANDRADE
CPF/CNPJ: 144133704-06
Titulo: DUP VEN MER INDR$45,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 059927
Responsavel.: ARTHUR DINIZ ALMEIDA - ME
CPF/CNPJ: 017894314/0001-88
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$4.023,39
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 060964
Responsavel.: CAFE 33 PROMOCOES E EVENTO 
LTDA-ME
CPF/CNPJ: 005270080/0001-19
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$2.155,82
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 060794
Responsavel.: GLASSBOX VIDROS TEMPERADOS 
EIRELI
CPF/CNPJ: 035508308/0001-27
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$7.566,31
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 060675
Responsavel.: FRANCISCO RODRIGUES DE OLI-
VEIRA NET
CPF/CNPJ: 343735194-04
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$664,15
Apresentante: CONSELHO REGIONAL DE CONTA-
BILIDAD
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 062008
Responsavel.: GONÇALO JOSE DO BONFIM FILHO
CPF/CNPJ: 908489004-30
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$664,15
Apresentante: CONSELHO REGIONAL DE CONTA-
BILIDAD
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 061861
Responsavel.: GUILHERME HALLULE MASCARENHAS
CPF/CNPJ: 424819614-04
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$664,15
Apresentante: CONSELHO REGIONAL DE CONTA-
BILIDAD
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 061890
Responsavel.: HARMONIA COMERCIO E SERVICOS 
LTDA M
CPF/CNPJ: 018635793/0001-80
Titulo: DUP VEN MER INDR$494,24
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 061682
Responsavel.: HENRIQUE SERGIO BARBOSA DE 
CARVALHO
CPF/CNPJ: 424265454-53
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$664,15
Apresentante: CONSELHO REGIONAL DE CONTA-
BILIDAD
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 061799
Responsavel.: INDUSTRIA MECANICA MARIA DAS N
CPF/CNPJ: 010297931/0001-57
Titulo: DUP VEN MER INDR$5.971,74
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 059970
Responsavel.: ISABEL CRISTINA DA COSTA LIMA
CPF/CNPJ: 039008014-44
Titulo: DUP VEN MER INDR$682,80
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 060049
Responsavel.: JAIR LIMA RIBEIRO
CPF/CNPJ: 498526634-53
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$664,15
Apresentante: CONSELHO REGIONAL DE CONTA-
BILIDAD
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 062116
Responsavel.: JOSE SALVIANO DA SILVA BEZERRAME
CPF/CNPJ: 023532859/0001-47
Titulo: DUP VEN MER INDR$484,00
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 061687
Responsavel.: JOSE OCTAVIO DE ARRUDA MELO
CPF/CNPJ: 002835334-04
Titulo: DUP VEN MER INDR$2.605,48
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 061371
Responsavel.: JULIA BARROS COLIN

TOSCANO DE BRITO
SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL 

Rua Cândido Pessoa, 31
Fone: 241.7177

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

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 deNOVEMBRO 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 
BÁSICOE 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 deNOVEMBRO 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 deNOVEMBRO 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 LOUR-
DES 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 deNOVEMBRO 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

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 aELETROLAR-
-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 representadopela 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 
LoteamentoBairro 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. 

AGRO MERCANTIL URTIGA S/A – AMUSA
CNPJ N° 09.273.145/0001-30NIRE 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 CON-
VOCAÇÃO, 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 BAYEUX
EXTRATO DE TERMO ADITIVO - CONCORRÊNCIA Nº 002/2015

2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 238/2015 –Partes Contratantes: Prefeitura Municipal de Bayeux 
e A & S Serviços Ambientais e Gestão de Resíduos Ltda - ME. Objeto:Contratação de empresa 
especializada em construção civil para execução dos serviços remanescente da duplicação da via de 
acesso ao aeroporto Castro Pinto, Avenida Marechal Rondon em Bayeux. Aditivo: Acréscimo de R$ 
210.734,47 - 11,49% sobre o valor contratado passando de R$ 1.834.651,14 para R$ 2.045.385,60. 
Fundamentação: Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Cláusula Sétima do Contrato do 
Concorrêncianº 002/2015. Assinatura: 22/11/2016.

Bayeux/PB, 22de novembro de 2016
Dr. Expedito Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
ESTADO DA PARAÍBA

RETIFICAÇÃO
EXTRATO DE ADITIVO

Na publicação do Jornal a na extração do dia 18 de Outubro de 2016 em sua onde se lê: CONS-
TRUTORA NOVO SECULO E INCORPORAÇÕES LTDA - EPP Leia-se: POLYEFE CONSTRUÇÕES, 
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - EPP. Itapororoca - PB, 25 de Novembro de 2016.

Celso Morais de Andrade Neto - Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº DP00004/2016
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DP00004/2016, 
que objetiva: Contratação de Carro Pipa para serviços de distribuição de Água Potável, visando 
a execução do Socorro e Assistência às Vítimas da Seca ocorrida no ano de 2016, atedendo o 
Decreto Estadual Nº 36.951 de 05 de Outubro de 2016; RATIFICO o correspondente procedimento 
e ADJUDICO o seu objeto a: AILTON ALVES DE LIMA - R$ 90.000,00.

Riachão - PB, 25 de Novembro de 2016.
FÁBIO MOURA DE MOURA

Prefeito

CARTÓRIO ANTONIO HOLANDA 
Rua Odilon Cavalcante, 81 - Centro

Cajazeiras - PB
Fone/Fax – (83) 3531-2015

EDITAL

Responsável: Jocieudo Rolim de Souza
CPF: 099.136.304-36 
Título/Valor – CBI – R$ 13.193,23
Protestante: BV FINANCEIRA S/A CFI
Apresentante: REGINA CELIA GERALDO
Protocolo: 110350
Responsável: Fernando de Sousa e Sa
CPF: 067.602.514-58
Título/Valor – DMI – R$ 664,15
Protestante: Conselho Regional de Conta-
bilidade
Apresentante: Conselho Regional de Con-
tabilidade
Protocolo: 110403
Responsável: Tatiane Paulinele da Silva
CPF: 067;634.144-63
Título/Valor – DMI – R$ 5.300,00
Protestante: União Inox LTDA
Apresentante: Banco do Brasil
Protocolo: 110469
Responsável: Maria Josicleide de Carvalho
CPF: 048.464.464-50
Título/Valor – CBI – R$ 21.456,27
Protestante: BV Financeira S/A-Crédito, Fi-
nanciamento 
Apresentante: Toledo Piza Advogados As-
sociados
Protocolo: 110325

Responsável: Jonata de Souza Silva
CPF: 060.624.574-09
Título/Valor – DM – R$ 310,00
Protestante: Vera Claudino Educação Superior
Apresentante: Caixa Econômica
Protocolo: 110416 
Responsável: Cicera Maria dos Santos Dantas
CNPJ: 18.189.199/0001-03
Título/Valor – DMI – R$ 262,73
Protestante: BCR Comercio e Industria
Apresentante: Banco do Brasil
Protocolo: 110464
Responsável: Maria Antonia Barbosa
CPF: 280.561.833-53
Título/Valor – DM – R$ 102,43
Protestante: Municipio de Cajazeiras
Apresentante: Caixa Econômica
Protocolo: 110332
Responsável: Ivamdeberg Gomes de Lira
CPF: 043.355.694-32
Título/Valor – DM – R$ 102,43
Protestante: Municipio de Cajazeiras
Apresentante: Caixa Econômica
Protocolo: 110336
Em obediência ao Art. l5 da Lei 9.492, de 
10.09.1997, intimo as pessoas físicas e/ou 
jurídicas citadas a virem pagar ou darem razões 
que tem, neste Cartório de Protesto, à Rua 
acima citada, no prazo de 03 (três) dias, sob 
pena de serem os referidos títulos protestados, 
na forma da Lei.

Cajazeiras – PB, 24 de novembro de 2016.
Maria Dolores Lira de Souza

Oficiala do Protesto
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 033/2016.Processo Licitatório 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.O Prefeito do Município de Santa Rita, de acordo com as atribuições que lhes foram 
conferidas, em conformidade com o resultado do Pregão Presencial nº 042/2016, devidamente 
homologado, RESOLVE, nos termos da Lei n° 8.666/1993, do Decreto Federal nº 7.892/2013, e 
das demais normas legais aplicáveis, tornar público o Extrato da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
do objeto do presente Pregão:ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 033/2016. 

MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

NOTIFICAÇÃO
CARTA CONVITE Nº 001/2016

O Ministério Público do Estado da Paraíba, através da sua Comissão Permanente de Licitação, 
NOTIFICA, a empresaCADECON ENGENHARIA E INCORPORAÇÕES LTDA-EPP,vencedora na 
licitação, modalidade Carta Convite nº 001/2016,na pessoa do seu representante legal, Sr. DESSUAN 
ALEXANDRE MARIZ, para comparecer a Diretoria de Licitações do Ministério Público da Paraíba, 
para, retirar,assinar e devolver o Instrumento Contratual, no prazo de 02 (dois) dias úteis, sob pena de 
que no caso de descumprimento da presente notificação, ser aplicada as penalidades previstas, com 
convocação das licitantes remanescentes, ficando a licitante devidamente cientificada e notificada.

João Pessoa, 24 de novembro de 2016.
FRANCISCO DE ASSIS MARTINS JUNIOR

Presidente COPLI/MPPB

MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

NOTIFICAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2016

O Ministério Público do Estado da Paraíba, através da sua Comissão Permanente de Licitação, 
NOTIFICA, a empresa NGH CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP,vencedora na 
licitação, modalidade Tomada de Preço nº 001/2016,na pessoa do seu representante legal, Sr. 
JAKSON JUSTINO DA SILVA, para comparecer a Diretoria de Licitações do Ministério Público 
da Paraíba, para, retirar,assinar e devolver o Instrumento Contratual, no prazo de 02 (dois) dias 
úteis, sob pena de que no caso de descumprimento da presente notificação, ser aplicada as pena-
lidades previstas, com convocação das licitantes remanescentes, ficando a licitante devidamente 
cientificada e notificada.

João Pessoa, 24 de novembro de 2016.
FRANCISCO DE ASSIS MARTINS JUNIOR

Presidente COPLI/MPPB

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA
AVISO DE LICITAÇÃO

 PREGÃO PRESENCIAL Nº 00041/2016
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de motocicleta para atender as necessidades 

do município de São José da Lagoa Tapada - PB, Portal da Transparência: www.saojoselt.pb.gov.
br. Local e Data: Na sala de reuniões da CPL, Rua Francisca Tomaz da Silva, 54, Centro, São Jose 
da Lagoa Tapada- PB, às 09:30 horas do dia 08 de Dezembro de 2016.

 São Jose da Lagoa Tapada - PB, 25 de Novembro de 2016 
 JOÃO JUCÉLIO SILVA DO VALE

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ - PB

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
Processo nº 018/2016

PREGÃO PRESENCIAL
Objeto: contratação de empresa especializada para registro de preços, consignado em ata, 

para eventual fornecimento de gêneros de consumo, destinados a suprir as necessidades da 
administração municipal. Edital e Informações: poderão ser obtidos na Comissão Permanente de 
Licitação, na Rua Salomão Veloso, 30, Centro, Caaporã-PB, das 08:00 às 12:00 horas. Entrega 
de Propostas e Documentação: no endereço acima, no dia 07 de dezembro de 2016 até às 09:00 
horas (horário de Brasília).

Prefeitura Municipal de Caaporã-PB, 22 de novembro de 2016
Antonio Ferreira de Luna Neto

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ - PB

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
Processo nº 019/2016

PREGÃO PRESENCIAL
Objeto: contratação de empresa especializada para registro de preços, consignado em ata, para 

eventual fornecimento de materiais diversos domissanitários, destinados a suprir as necessidades 
da administração municipal. Edital e Informações: poderão ser obtidos na Comissão Permanente 
de Licitação, na Rua Salomão Veloso, 30, Centro, Caaporã-PB, das 08:00 às 12:00 horas. Entrega 
de Propostas e Documentação: no endereço acima, no dia 07 de dezembro de 2016 até às 10:00 
horas (horário de Brasília).

Prefeitura Municipal de Caaporã-PB, 22 de novembro de 2016
Antonio Ferreira de Luna Neto

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ - PB

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
Processo nº 020/2016

PREGÃO PRESENCIAL
Objeto: contratação de empresa especializada para registro de preços, consignado em ata, 

para eventual fornecimento de brinquedos educativos, destinados às creches municipais. Edital e 
Informações: poderão ser obtidos na Comissão Permanente de Licitação, na Rua Salomão Veloso, 
30, Centro, Caaporã-PB, das 08:00 às 12:00 horas. Entrega de Propostas e Documentação: no 
endereço acima, no dia 07 de dezembro de 2016 até às 11:00 horas (horário de Brasília).

Prefeitura Municipal de Caaporã-PB, 22 de novembro de 2016
Antonio Ferreira de Luna Neto

Pregoeiro

SINDICATO DOS CORRETORES DE SEGUROS, DAS EMPRESAS CORRETORAS DE SEGU-
ROS, RESSEGUROS, DE VIDA, CAPITALIZAÇÃO, PREVIDENCIA PRIVADA, DE SEGUROS 
DE PESSOAS, DE PLANOS E DE SEGURO SAÚDE, PESSOAS FÍSICAS E JURIDICAS NO 

ESTADO DA PARAÍBA.SINCOR/PB.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA - Pelo presente edital, o Sr. 

Edvan Gomes de Vasconcelos, Presidente do SINCOR - PB no uso de suas atribuições estatutárias 
previstos no Estatuto Social do SINCOR-PB, artigo 14 e seu parágrafo único, artigo 15 e inciso I, 
convoca todos os filiados associados a este Sindicato, quites com suas obrigações estatutárias 
(anuidade e Imposto Sindical), a comparecem a Assembléia Geral Ordinária, para aprovação ou não 
das contas, do Balanço Patrimonial, Balanço Financeiro, Demonstrações de Resultado do Exercício 
Financeiro do ano 2016 e para aprovação ou não da Previsão Orçamentária 2017, a se realizar em 
primeira (1ª) convocação às 09h00min do dia 13/12/2016, com a presença da maioria absoluta de 
cinquenta e um por cento (51%) de seus associados, e caso não haja quorum, em segunda (2ª) 
convocação com qualquer número de associados presentes, às 09h30min do dia 13/12/2016, à 
sua sede provisória à Rua Quintino Bocaiúva, nº 358, Torre, João Pessoa/PB, Paraíba, Brasil. João 
Pessoa (PB), 23 de Novembro de 2016. Edvan Gomes de Vasconcelos – Presidente do SINCOR-PB.

SINDICATO DOS CORRETORES DE SEGUROS, DAS EMPRESAS CORRETORAS DE SEGU-
ROS, RESSEGUROS, DE VIDA, CAPITALIZAÇÃO, PREVIDENCIA PRIVADA, DE SEGUROS 
DE PESSOAS, DE PLANOS E DE SEGURO SAÚDE, PESSOAS FÍSICAS E JURIDICAS NO 

ESTADO DA PARAÍBA.SINCOR/PB.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA – Pelo presente edi-

tal, o Sr. Edvan Gomes de Vasconcelos, Presidente do SINCOR-PB, no uso de suas atribuições 
estatutárias previstos no Estatuto Social do SINCOR-PB, artigo 1, seção I, capítulo IV, convoca 
pelo presente edital todos os filiados associados a este Sindicato, quites com suas obrigações 
estatutárias (anuidade e Imposto Sindical), a comparecerem a Assembléia Geral Extraordinária, 
para aprovação ou não dos novos valores da contribuição associativa para as Pessoas Físicas 
e Jurídicas associadas ao SINCOR-PB, a se realizar em primeira (1ª) convocação às 10h00min 
do dia 13/12/2016, com a presença da maioria absoluta de cinquenta e um por cento (51%) de 
seus associados, e caso não haja quórum, em segunda (2ª) convocação com qualquer número 
de associados presentes, às 10h30min do dia 13/12/2016, à sua sede provisória à Rua Quintino 
Bocaiúva, nº 358, Torre, João Pessoa/PB, Paraíba, Brasil. João Pessoa (PB), 23 de Novembro de 
2016. Edvan Gomes de Vasconcelos – Presidente do SINCOR-PB.

CPF/CNPJ: 018071921/0001-00
Titulo: DUP VEN MER INDR$327,40
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 058680
Responsavel.: HATOS CONFECCOES LTDA
CPF/CNPJ: 018071921/0001-00
Titulo: DUP VEN MER INDR$912,60
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 059153
Responsavel.: JV DINIZ COMERCIO E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ: 002403212/0001-45
Titulo: DUP VEN MER INDR$331,56
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 062481
Responsavel.: JQ REPRESENTACOES EIRELI
CPF/CNPJ: 015055282/0001-00
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$1.521,04
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 060812
Responsavel.: JACKSON JACOB DE CARVALHO 
173479598
CPF/CNPJ: 017438307/0001-71
Titulo: DUP VEN MER INDR$166,81
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 062685
Responsavel.: JOAB NERMANDO DOS SANTOS 
FARIAS
CPF/CNPJ: 441677334-04
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$3.535,26
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 060485
Responsavel.: JOAO DE DEUS DE LUCENA ME
CPF/CNPJ: 004053128/0001-74
Titulo: DUP VEN MER INDR$627,30
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 062510
Responsavel.: JOSE ARAUJO DE LIMA
CPF/CNPJ: 064281504-68
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$2.779,59
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 060367
Responsavel.: JOSE CARLOS VIEIRA DE LIMA
CPF/CNPJ: 042679924-01
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$6.607,51
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 060443
Responsavel.: JOSE HUMBERTO ABILIO MANGUEI-
RA FILH
CPF/CNPJ: 060147504-60
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$664,15
A p r e s e n t a n t e :  C O N S  R E G  D E  C O N TA -
B009249137000L59
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 061954
Responsavel.: JOSE RIBAMAR SOUZA
CPF/CNPJ: 018726096/0001-35
Titulo: DUP VEN MER INDR$225,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 062451
Responsavel.: JOSE REGINALDO DE ARAUJO.
CPF/CNPJ: 342296127-53
Titulo: DUP VEN MER INDR$195,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 062647
Responsavel.: KALINA LÍGIA SANTOS DA NÓBREGA
CPF/CNPJ: 396594884-91
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$664,15
A p r e s e n t a n t e :  C O N S  R E G  D E  C O N TA -
B009249137000L59
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 061972
Responsavel.: LAPPAN SERVICOS DE COMUNICA-
CAO VISU
CPF/CNPJ: 023435156/0001-09
Titulo: DUP VEN MER INDR$840,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 062441
Responsavel.: LEANDRO PEREIRA DA COSTA
CPF/CNPJ: 016502424-09
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$9.276,03
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 060426
Responsavel.: LETICIA DE ALMEIDA DANTAS
CPF/CNPJ: 146527304-20
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$1.339,73
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 060390
Responsavel.: LUIZ ANDRE ALVES DE OLIVEIRA 
EIRELL
CPF/CNPJ: 022104205/0001-50
Titulo: DUP VEN MER INDR$2.421,89
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 062176
Responsavel.: MARCOS AURELIO ARAUJO RAMALHO
CPF/CNPJ: 483373662-49
Titulo: DUP VEN MER INDR$335,49
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 063078
Responsavel.: MARIA CLARA CLAUDINO BENJAMIM 
09732
CPF/CNPJ: 021659462/0001-95
Titulo: DUP VEN MER INDR$466,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 062636
Responsavel.: MARIA DAS GRACAS ANGELO
CPF/CNPJ: 139227694-20
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$1.594,10
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 060449
Responsavel.: MARIA LÚCIA ALCÂNTARA DE QUEI-
ROZ CA
CPF/CNPJ: 691278244-20
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$664,15
A p r e s e n t a n t e :  C O N S  R E G  D E  C O N TA -
B009249137000L59
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 062083
Responsavel.: PAULO HENRIQUE TURTH DANIEL
CPF/CNPJ: 406988848-92
Titulo: CED CRE BAN INDR$2.654,99
Apresentante: BV FINANCEIRA S/A CRED FIN E INVEST
 
Protocolo: 2016 - 062146
Responsavel.: PORTOFINO PRAIA RESIDENCE 
EMPR. IMO
CPF/CNPJ: 021206411/0001-08
Titulo: DUP VEN MER INDR$410,88
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 061617
Responsavel.: PROEX COM.VAREJISTA DE FRIOS 
E LATI
CPF/CNPJ: 069908986/0001-07
Titulo: DUP VEN MER INDR$12.322,48
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 062185
Responsavel.: R G CONSTRUAR LTDA - EPP
CPF/CNPJ: 007090997/0001-67
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$11.091,04
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 060839
Responsavel.: RENATO RODRIGUES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 057165344-81
Titulo: DUP VEN MER INDR$769,14
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 062275
Responsavel.: SOL-AR INSTALACOES PREDIAIS 
LTDA -
CPF/CNPJ: 009462733/0001-12
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$4.508,09
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 060583
Responsavel.: THAYNARA T ALVES DE ALMEIDA
CPF/CNPJ: 078170994-64
Titulo: DUP VEN MER INDR$162,67
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 061479
Responsavel.: THIAGO MAMEDE BEZERRA
CPF/CNPJ: 067306224-40
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$664,15
A p r e s e n t a n t e :  C O N S  R E G  D E  C O N TA -
B009249137000L59
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 062097

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,26/11/2016
Bela. MARIA ANGELA SOUTO CANTALICE

- Titular -

Souto
Serviço notarial e registral

2º OFÍCIO DE PROTESTO - 5º OFÍCIO DE NOTAS
BELA.MARIA ÂNGELA SOUTO CANTALICE

Praca 1817, 40 -Centro - J. Pessoa - Fone: 3241.3040
E D I T A L

Responsavel.: A J CONSTRUCOES E INCORPORA-
CAO LTDA
CPF/CNPJ: 012245631/0001-50
Titulo: DUP VEN MER INDR$1.470,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 062289
Responsavel.: ADEMAR LOPES MACEDO
CPF/CNPJ: 150050891-87
Titulo: DUP PRES SER INR$230,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 062401
Responsavel.: ADRIEL DA SILVA LINS
CPF/CNPJ: 036823674-97
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$2.138,36
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 060792
Responsavel.: ANAJARES E DOMINGOS MARQUES 
REPRESE
CPF/CNPJ: 010764969/0001-92
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$2.468,80
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 060599
Responsavel.: ANA CLAUDIA MEDEIROS DOS 
SANTOS ME
CPF/CNPJ: 012442049/0001-83
Titulo: DUP VEN MER INDR$957,37
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 061686
Responsavel.: ANDREZA SILVA DE MORAIS
CPF/CNPJ: 107611334-61
Titulo: DUP PRES SER INR$121,68
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 062738
Responsavel.: ANGELICA CRISTINA GOMES
CPF/CNPJ: 288098824-15
Titulo: DUP VEN MER INDR$830,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 062396
Responsavel.: ANTONIO FERNANDO PEREIRA DA 
SILVA
CPF/CNPJ: 131383324-04
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$664,15
A p r e s e n t a n t e :  C O N S  R E G  D E  C O N TA -
B009249137000L59
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 062105
Responsavel.: BR COMERCIO DE PECAS PNEUS E
CPF/CNPJ: 007674705/0001-33
Titulo: DUP VEN MER INDR$9.067,83
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 063153
Responsavel.: CARLA CRISTINA DOS SANTOS 
NASCIMENT
CPF/CNPJ: 019490495-40
Titulo: DUP VEN MER INDR$400,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 062405
Responsavel.: CASSIUS EDUARDO DE CARVALHO 
OLIVEIR
CPF/CNPJ: 007839814-22
Titulo: DUP VEN MER INDR$1.140,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 062287
Responsavel.: CONTRAL SERV DE INST DE EQUAD 
E REV
CPF/CNPJ: 007827270/0001-10
Titulo: DUP VEN MER INDR$344,90
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 060125
Responsavel.: DAYSE PEREIRA MACIEL
CPF/CNPJ: 013237214-28
Titulo: DUP PRES SER INR$100,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 062374
Responsavel.: DISTRIBUIDORA ATRAENTE LTDA
CPF/CNPJ: 013061173/0001-61
Titulo: DUP VEN MER INDR$2.716,51
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 062653
Responsavel.: DISTRIBUIDORA ATRAENTE LTDA
CPF/CNPJ: 013061173/0001-61
Titulo: DUP VEN MER INDR$2.785,71
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 062610
Responsavel.: DISTRIBUIDORA ATRAENTE LTDA
CPF/CNPJ: 013061173/0001-61
Titulo: DUP VEN MER INDR$3.470,06
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 062735
Responsavel.: DISTRIBUIDORA ATRAENTE LTDA.
CPF/CNPJ: 013061173/0001-61
Titulo: DUP VEN MER INDR$574,51
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 062503
Responsavel.: DISTRIBUIDORA ATRAENTE LTDA.
CPF/CNPJ: 013061173/0001-61
Titulo: DUP VEN MER INDR$574,51
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 062502
Responsavel.: DISTRIBUIDORA ATRAENTE LTDA.
CPF/CNPJ: 013061173/0001-61
Titulo: DUP VEN MER INDR$573,33
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 062501
Responsavel.: DISTRIBUIDORA ATRAENTE LTDA.
CPF/CNPJ: 013061173/0001-61
Titulo: DUP VEN MER INDR$573,33
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 062500
Responsavel.: DORIANE VIEIRA DE AZEVEDO
CPF/CNPJ: 790123374-53
Titulo: DUP VEN MER INDR$250,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 062384
Responsavel.: ELIVANIA AMORIM SERPA
CPF/CNPJ: 675028144-34
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$664,15
A p r e s e n t a n t e :  C O N S  R E G  D E  C O N TA -
B009249137000L59
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 062113
Responsavel.: ELYSSON PACHECO CUNHA
CPF/CNPJ: 012885084-17
Titulo: DUP VEN MER INDR$1.732,59
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 061543
Responsavel.: EMANUELLE NOBREGA E SOUZA
CPF/CNPJ: 009817734-60
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$1.475,32
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 060268
Responsavel.: FELYPE BRANDÃO FALCÃO
CPF/CNPJ: 052763704-19
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$596,60
A p r e s e n t a n t e :  C O N S  R E G  D E  C O N TA -
B009249137000L59
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 061970
Responsavel.: FRANCINEIDE DE MEDEIROS COR-
REIA LIM
CPF/CNPJ: 853122314-87
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$664,15
A p r e s e n t a n t e :  C O N S  R E G  D E  C O N TA -
B009249137000L59
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 062018
Responsavel.: GERSINO ALVES DE ARAUJO
CPF/CNPJ: 000753909/0001-10
Titulo: DUP VEN MER INDR$232,67
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 062468
Responsavel.: GILBERTO LIRA DA SILVA
CPF/CNPJ: 287699454-20
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$664,15
A p r e s e n t a n t e :  C O N S  R E G  D E  C O N TA -
B009249137000L59
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 061952
Responsavel.: GILVANETE RODRIGUES DA NOBREGA
CPF/CNPJ: 193153683-04
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$664,15
A p r e s e n t a n t e :  C O N S  R E G  D E  C O N TA -
B009249137000L59
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 061932
Responsavel.: HATOS CONFECCOES LTDA EPP
CPF/CNPJ: 018071921/0001-00
Titulo: DUP VEN MER INDR$327,40
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 059251
Responsavel.: HATOS CONFECCOES LTDA EPP

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N 054/2016
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 13h30min para:

Registro de Preços para Contratação de Serviços de Confecção e Instalação de Grade e Janela, 
destinado a Secretaria de Estado da Administração Penitenciária - SEAP, 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 -  16-01087-8 .
João Pessoa, 25 de novembro de 2016.

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação

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

REGISTRO CGE Nº. 16-010083-6
A Companhia de Água e Esgotos da Paraíba - CAGEPA, através da Comissão Permanente de 

Licitação, torna público que realizará licitação, na modalidade Tomada de Preço, Nº. 012/2016, do tipo 
menor preço. Objeto: contratação de empresa de engenharia especializada para execução de obra 
referente à construção de um refeitório, um almoxarifado, e para reforma dos banheiros da unidade 
de Intermares, do Regional do Litoral, na cidade de Cabedelo, no estado da Paraíba.  Abertura: 
15/12/2016 – às 09:00 horas. Adquirir o Edital ou obter informações na sede da CAGEPA, situada na 
Rua Feliciano Cirne, 220, no Bairro de Jaguaribe, na cidade de João Pessoa, no Estado da Paraíba. 
Fone/fax: 3218-1207 – e-mail: cpl@cagepa.pb.gov.br.     João Pessoa, 25 de novembro de 2016.

Lúcio Flávio Souto Batista
Presidente da CPL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2016
O Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, através da Presidente da Comissão de Licitação, 

torna público para conhecimento dos interessados,  que realizará procedimento licitatório na mo-
dalidade Tomada de Preços nº 002/2016, no dia 13 de dezembro de 2016 às 14:00 horas (horário 
local), cujo objeto é a Contratação de empresa de engenharia e construção para  construir o Tribunal 
do Júri do Fórum da Comarca do Conde-PB. , conforme especificações estabelecidas no Projeto 
Básico e seus complementos anexos ao edital. Demais esclarecimentos poderão ser obtidos na 
sala da Comissão de Licitação, no 5º andar do Anexo Administrativo Des. Archimedes Souto Maior, 
situado à Praça Venâncio Neiva, s/n – Centro – João Pessoa – PB, de segunda a quinta-feira das 
13:00 h às 18:00 h e às sexta-feiras das 08:00 h às 13:00 h, através dos telefones (83) 3216-1456 
, 3216-1617 ou ainda pelo e-mail comlic@tjpb.jus.br. A obtenção do Edital e seus Anexos poderá 
ser feita no sítio do Tribunal de Justiça www.tjpb.jus.br.

João Pessoa, 25 de novembro de 2016.
Diana Coeli de Araújo Vital

Presidente CPL/TJPB

CIPATEX DO NORDESTE S.A.
NIRE 25.3.0000967.5 – CNPJ (MF) nº. 02.007.875/0001-40

ATA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADAS EM 7 DE OUTUBRO DE 2016 (Elaborada sob a forma de sumário)

HORÁRIO E DATA: Às doze horas (12h:00min), do dia sete (7), do mês de outubro (10), do 
ano de dois mil e dezesseis (2016); LOCAL: Na Alameda dos Nhambiquaras, nº. 1.770, conjunto 
607, bairro de Indianópolis, no município de São Paulo, no Estado de São Paulo, CEP 04090-004; 
COMPARECIMENTO: A totalidade das acionistas e os Diretores ao final assinados; CONVOCAÇÃO: 
Dispensada a publicação de editais, conforme o disposto no § 4°, do artigo 124, da Lei n°. 6.404/76; 
MESA: Senhor JOSÉ GERALDO ANTUNES, Presidente da Mesa, e senhor VALMIR PILON, Secre-
tário da Mesa; APROVAÇÃO DA FORMA SUMÁRIA PARA A ELABORAÇÃO DA ATA: Foi aprovada, 
por unanimidade e sem qualquer ressalva, a forma sumária para a elaboração da ata, conforme 
permitido pelo § 1°, do artigo 130, da Lei n°. 6.404/76; ORDEM DO DIA: ASSEMBLEIA ORDINÁRIA: 
(1) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras 
relativas ao exercício social findo em 31 de Dezembro de 2015; e (2) destinação do resultado do 
exercício social findo em 31 de Dezembro de 2015; ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA: eleição de 
Diretor da Sociedade. DELIBERAÇÕES: ASSEMBLEIA ORDINÁRIA: As acionistas dispensaram 
a presença do auditor independente por não haver necessidade de novos esclarecimentos e, deli-
beraram e aprovaram, por unanimidade e sem quaisquer reservas: (1) as contas da Administração 
referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015, representadas pelo Relatório 
dos Administradores, pelo Balanço Patrimonial e pelas demais Demonstrações Financeiras refe-
rentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015, que foram publicados no Diário 
Oficial do Estado da Paraíba, na edição do dia 17 de junho de 2016, na página 35, e no jornal 
A UNIÃO, publicado na cidade de João Pessoa, PB, na edição do dia 17 de junho de 2016, na 
página 26, ambos os jornais arquivados na Junta Comercial do Estado da Paraíba – JUCEP com 
o nº. 20160438292, em 22/06/2016; (2) a destinação do resultado apurado no exercício social de 
2016, ou seja, prejuízo no valor de R$ 3.265.138,33 (três milhões, duzentos e sessenta e cinco mil, 
cento e trinta e oito reais e trinta e três centavos), de forma que seja mantido na conta de Prejuízos 
Acumulados, observando-se que o incentivo fiscal gerado no referido exercício foi de R$640.135,85 
(seiscentos e quarenta mil, cento e trinta e cinco reais e oitenta e cinco centavos), e será objeto de 
futura constituição de Reserva de Incentivos Fiscais (subvenções para investimento), com lucros 
que forem apurados em exercícios futuros. ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA: As acionistas, diante 
do falecimento (em 24/9/2015, certidão de óbito sob matrícula 1153030155201540007322900435
0935, do Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais do 34º Subdistrito de Cerqueira Cesar/SP) 
do então Diretor de Desenvolvimento REIAD NICOLAU (RG nº. 1.976.467 SSP/SP e CPF (MF) nº. 
045.578.168-00), que deixou de figurar como administrador da Sociedade, deliberaram e aprovaram, 
por unanimidade e sem quaisquer reservas, a eleição, para o cargo de Diretor de Desenvolvimento, 
em substituição do Diretor falecido,  para o período remanescente do mandato da atual Diretoria 
(até 13/04/2018), o senhor RAFAEL BARROS PILON, titular do RG nº 27.641.307-6 SSP/SP e 
cadastrado no CPF/MF sob o nº 260.381.948-86, brasileiro, divorciado, empresário, com domicílio 
profissional na Avenida Primeiro de Maio, nº. 1.341, no bairro Estiva, em Cerquilho, no Estado de 
São Paulo, CEP 18520-000. O Diretor ora eleito será investido em seu cargo mediante assinatura 
do Termo de Posse no livro próprio, independentemente de depósito ou caução, e declarou não 
estar incurso em nenhum dos crimes que o impeça de exercer a atividade mercantil e empresarial. 
O Diretor ora eleito permanecerá em seu cargo até a nomeação, eleição e posse de seu substituto. 
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, tendo sido lavrada 
a presente ata, a qual, lida e achada conforme, é assinada por todos os presentes. São Paulo, SP, 
7 de outubro de 2016. (A presente é cópia fiel/versão da original, lavrada em livro próprio) - José 
Geraldo Antunes - Presidente da Mesa - VAlmir Pilon - Secretário da Mesa - Cipatex Administração 
e Participações Ltda. - José Geraldo Antunes - Administrador  com poderes de representação 
- Valmir Pilon - Administrador com poderes de representação - INVESTMENT SO.TE.CO. INTER-
NATIONAL S.A. - JOSÉ NORBERTO PASQUATTI – Procurador - OAB/SP nº. 26.477   CPF/MF 
nº. 049.878.028-72 - INVERSORA BELLSTONE S.A.WAGNER THOMÉ – Procurador - OAB/SP 
nº. 81.331    CPF/MF nº. 014.677.958-44 - DIRETORES:  WILLIAM MARCELO NICOLAU - Diretor 
Presidente - LEOPOLDO PILON - Diretor Vice-Presidente - RAFAEL BARROS PILONDiretor de 
Desenvolvimento - VALMIR PILON - Diretor Industrial - WILLIAM NICOLAU - Diretor Comercial - 
JOSÉ GERALDO ANTUNES - Diretor Administrativo e Financeiro.

Junta Comercial do Estado da Paraíba. 
Registro: 23/11/2016 Sob Nº 20160543720 

Protocolo: 160543720 de 18/11/2016.

JUIZO DE DIREIRO DA 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE -PB.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS

O Dr. Leonardo Sousa de Paiva Oliveira, Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Campina 
Grande – PB, em virtude da lei, etc... FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem, conheci-
mento ou notícias dele tiverem e interessar possa, que por este Juízo e respectiva Serventia Judicial 
correm os trâmites legais da ação de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL nº 00120120038797 
promovida pela POLIMASSA ARGAMASSAS LTDA. Em face de BELLE CONSTRUÇÃO LTDA, firma 
individual inscrita no CNPJ nº. 08.992.204/0001-68. Na petição inicial, o exequente informa que a 
parte executada comprou o material descrito nas notas de fiscais nº 11.629, 12.205 e 12.846 onde 
os valores deveriam serem pagos em 03 parcelas, tendo a executada descumprido o compromisso 
firmado deixando de quitar a sua obrigação gerando uma dívida de R$ 9.909,96 (nove mil, novecen-
tos e nove reais e noventa e seis centavos) à época. Por fim requer a citação da executada para 
pagar a quanta de R$ 10.462,07 (dez mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e sete centavos). É 
o presente para a CITAÇÃO da empresa executada BELLE CONSTRUÇÃO LTDA, firma individual 
inscrita no CNPJ nº 08.992.204/0001-68 representada por sua sócia ISABELLE SILVA ANDRADE, 
CPF 065.959.134-02, os quais encontram-se em lugar incerto e não sabido, para no prazo de 03 
(três) dias, efetuar o pagamento da dívida executada, que perfaz um total de R$ 10.462,07 (dez mil, 
quatrocentos e sessenta e dois reais e sete centavos). Não efetuado o pagamento, serão PENHO-
RADOS, AVALIADOS E LEVADOS A HASTA PÚBLICA bens de propriedade da empresa executada, 
lavrando-se o respectivo auto e demais atos consequentes, nos termos do art.652, §1º, do CPC, 
advertindo-se o executado de que, em caso de haver o pagamento da referida quantia, a verba 
honorária será reduzida pela metade, sobre o mencionado valor do débito. A presente CITAÇÃO 
valerá para toda a causa, independentemente da publicação de um novo edital. Para que no futuro 
ninguém alegue ignorância, mandou o MM. Juiz expedir este edital que será publicado na forma 
da lei e afixado no lugar de costume. CUMPRA-SE. Campina Grande, 24 de fevereiro de 2016. eu, 
Odílio Arruda Lima, Técnico Judiciário, o digitei e assino.

Leonardo Sousa de Paiva Oliveira
Juiz de Direito

JUIZO DE DIREIRO DA 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE -PB.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS

O Dr. Leonardo Sousa de Paiva Oliveira, Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de 
Campina Grande – PB, em virtude da lei, etc... FAZ SABER a todos quantos o presente edital 
virem, conhecimento ou notícias dele tiverem e interessar possa, que por este Juízo e respectiva 
Serventia Judicial correm os trâmites legais da ação de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 
nº 00120120041411 promovida pela POLIMASSA ARGAMASSAS LTDA. Em face de BELLE 
CONSTRUÇÃO LTDA, firma individual inscrita no CNPJ nº. 08.992.204/0001-68. Na petição inicial, 
o exequente informa que a parte executada comprou o material descrito nas notas de fiscais nº 
11.093, 11.629 e 12.205 onde os valores deveriam serem pagos em 03 parcelas, tendo a executada 
descumprido o compromisso firmado deixando de quitar a sua obrigação gerando uma dívida de R$ 
5.954,522 à época. Por fim requer a citação da executada para pagar a quanta de R4 6.359,10. É 
o presente para a CITAÇÃO da empresa executada BELLE CONSTRUÇÃO LTDA, firma individual 
inscrita no CNPJ nº 08.992.204/0001-68 representada por sua sócia ISABELLE SILVA ANDRADE, 
CPF 065.959.134-02, os quais encontram-se em lugar incerto e não sabido, para no prazo de 03 
(três) dias, efetuar o pagamento da dívida executada, que perfaz um total de R$ 6.359,10 (seis mil, 
trezentos e cinquenta e nove reais e dez centavos). Não efetuado o pagamento, serão PENHORA-
DOS, AVALIADOS E LEVADOS A HASTA PÚBLICA bens de propriedade da empresa executada, 
lavrando-se o respectivo auto e demais atos consequentes, nos termos do art.652, §1º, do CPC, 
advertindo-se o executado de que, em caso de haver o pagamento da referida quantia, a verba 
honorária será reduzida pela metade, sobre o mencionado valor do débito. A presente CITAÇÃO 
valerá para toda a causa, independentemente da publicação de um novo edital. Para que no futuro 
ninguém alegue ignorância, mandou o MM. Juiz expedir este edital que será publicado na forma 
da lei e afixado no lugar de costume. CUMPRA-SE. Campina Grande, 24 de fevereiro de 2016. eu, 
Odílio Arruda Lima, Técnico Judiciário, o digitei e assino.

Leonardo Sousa de Paiva Oliveira
Juiz de Direito

ESTADO DA PARAÍBA..
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA DE OBRAS
EXTRATO DE 4º TERMO ADITIVO DE VALOR

INSTRUMENTO: TERMO ADITIVO Nº 04 DO CONTRATO DE Nº 2.08.003/2015/SECOB/ 
PMCG. PARTES: SECOB/MIMOZZA CONSTRUÇÃO LTDA. OBJETO CONTRATUAL: EXECUÇÃO 
DOS SERVIÇOS DE CALÇADAS NO PARQUE EVALDO CRUZ, NO MUNICIPIO DE CAMPINA 
GRANDE/PB. OBJETO DO ADITIVO: PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR PARA 
ALTERERAÇÃO DE VALOR R$    289.333,67(DUZENTOS E OITENTA E NOVE MIL, TREZENTOS 
E TRINTA E TRÊS REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS), PASSANDO O VALOR PARA R$ 
360.857,32 (TREZENTOS E SESSENTA MIL OITOCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E 
TRINTA E SETE CENTAVOS), REFERENTE A 71.523,65 (SETENTA E UM MIL QUINHENTOS 
E VINTE E TRÊS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS) PERFAZENDO 24,72% (VINTE E 
QUATRO VIRGULA SETENTA E DOIS POR CENTO)APROXIMADAMENTE DO VALOR ORIGI-
NAL. FUNDAMENTAÇÃO: COM FULCRO NO ART. 65.  § 1º DA LEI DE REGÊNCIA, COM SUAS 
POSTERIORES E VIGENTES ALTERAÇÕES,AS DEMAIS CLASULAS PERMANECERÃO  INAL-
TERADAS. TOMADA DE PREÇOS Nº 2.08/001/2015/SECOB/PMCG.  ASSINAM: ANDRÉ AGRA 
GOMES DE LIRA E JOSÉ FERNANDO PEREIRA DE LIMA. DATA DE ASSINATURA: 20/10/2016. 

ANDRÉ AGRA GOMES DE LIRA
Secretário de Obras

ESTADO DA PARAÍBA
PREFETURA MUNICIPAL DE ITATUBA

 RESULTADO FASE PROPOSTA - TOMADA DE PREÇOS Nº 00011/2016
OBJETO: Contratação de empresa especializada em construção civil para, execução dos serviços 

de conclusão de pavimentação em paralelepípedos e drenagem de diversas Ruas no Município de 
Itatuba - PB.

LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação:
CONSTRUTORA NORTE NORDESTE EIRELI - ME - Valor: R$ 306.679,23.
Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei 

Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão 
Permanente de Licitação, Rua Professor José Silvério, 75 - Centro - Itatuba - PB, no horário das 08:00 
as 14:00 horas dos dias úteis.

Telefone: (083) 3398-1020.
Email: pmitatuba_adm@hotmail.com.

Itatuba - PB, 24 de Novembro de 2016
JOSÉ LUKAS PEREIRA DE SOUZA - Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO
TOMADA DE PREÇO Nº 008/2016

AVISO DE LICITAÇÃO
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO, ESTADO DA PARAÍBA, através da sua 

Comissão Permanente de Licitação, torna público a quem interessar, que fará realizar às 09:00horas 
do dia 13 de Dezembro de 2016, licitação na modalidade Tomada de Preço, cujo objeto é a Reforma do 
Ginásio Antônio Gomes neste município. O Edital estará disponível nasala da CPL das 08:00 às 12:00h, 
no prédio deste Poder Executivo ou através do e-mail: prefeituralicitacao2014@gmail.com. 

Cacimba de Dentro – PB, 24 de Novembro de 2016.
Chiara Lígia Almeida Nascimento 

Presidente
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