
PIB da Paraíba tem a 6ª 
maior expansão do País

Segundo dados do Ideme divulgados ontem, a economia do Estado cresceu 20% de 2010 a 2014, alcançando re-
sultados anuais superiores à média nacional. Construção civil e serviços são os setores mais dinâmicos.  PÁGINA 17
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DÓLAR    R$ 3,384  (compra) R$ 3,384  (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 3,210  (compra) R$ 3,550  (venda)
EURO   R$ 3,616  (compra) R$ 3,620   (venda)

l Mais de 3,9 mil candidatos farão enem sábado e domingo na PB. Página 5

l Governo do estado já investiu R$ 2,5 milhões no Gira Mundo. Página 7

l Matrícula para aluno novato na rede estadual termina amanhã. Página 8

l PSOL formaliza pedido de impeachment de Michel Temer. Página 13
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Sol e poucas 
nuvens

Sol e poucas 
nuvens

Sol e poucas 
nuvens

O governador Ricardo Coutinho inaugurou ontem a Escola Cidadã Integral Técnica de Cajazeiras e o aeroporto 
do município. Durante solenidade, ele anunciou a construção, no próximo ano, do IML do Alto Sertão. PÁGInA 3

FOTOS: José Marques/Secom-PB

artistas comentam
o legado e a obra
de Manfredo Caldas

 

Autor do documentá-
rio “Romance do Vaqueiro 
Voador”, cineasta paraibano 
morreu no auge da maturi-
dade artística e intelectual, 
aos 69 anos.  PÁGInA 9
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Em protesto contra o 
fechamento de agências no 
Estado, a categoria vai atra-
sar o início do atendimento 
em duas horas.  PÁGINA 5

Projeto itinerante be-
neficia mutuários que não 
podem se deslocar aos 
postos de atendimento do 
Empreender.  PÁGINA 7

Empreender PB 
negocia débitos
em Guarabira

Bancários atrasam 
o funcionamento 
de agências do BB

Acordo LegAL

protesto

ATAquEs A BAncos  Representantes de PE e RN participaram 
de reunião na PB para definir ações integradas.  PÁGINA 6

essas Coisas

Carlos Aranha 
pontua as principais 
conquistas sociais do 
regime cubano nos 
últimos 57 anos e 

avalia que Fidel mudou 
grande parte do mundo

Carlos aranha - jornalista
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educação e infraestrutura

Fies terá mais
vagas em 2017

 

Treze acerta
com Marcelinho

 

Nacional
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esporte
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Entre erros, intrigas, denúncias e 
desacertos que cercam o governo do 
presidente Temer, nesses últimos seis 
meses, e que redundaram inclusive 
na demissão de seis ministros (um 
por mês, na média) pode-se dizer que 
no último domingo o presidente deu 
um passo certo: diante da pressão 
das ruas, à qual ele mesmo se referiu, 
Temer dirigiu-se à população para fi-
nalmente garantir que não concorda e 
não sancionará lei que venha a propor 
a anistia de crimes decorrentes de 
doações eleitorais, o famoso Caixa 2. 

Acolitado pelos presidentes do 
Senado e da Câmara dos Deputados, 
respectivamente, Renan Calheiros e 
Rodrigo Maia, Michel Temer tomou 
a iniciativa de fazer este anúncio 
em pleno domingo numa tentativa 
de conter a crise política def lagra-
da logo após a denúncia de que ele, 
pessoalmente, quis favorecer o então 
ministro Geddel Vieira no episódio 
que envolvia um condomínio de luxo 
em Salvador, cujas obras foram em-
bargadas pelo Iphan, e onde Geddel 
possui um imóvel. Este mesmo con-
f lito de interesses já havia causado 
a demissão do ministro da Cultura, 
Marcelo Calero.

O senador Renan Calheiros e o de-
putado Rodrigo Maia também se com-
prometeram na mesma reunião a não 
permitir que tramitem no Congresso 
eventuais propostas de anistia ao 
Caixa 2. Dizendo estar atendendo ao 
novo clamor das ruas, Temer disse 
que fechou um acordo com os presi-
dentes das duas Casas do Legislativo 
para barrar a proposta de anistia, 
pois esta desfiguraria o projeto das 
dez medidas contra corrupção, cuja 

votação está marcada para amanhã 
no plenário da Câmara. 

No comunicado que ocorreu du-
rante uma inédita entrevista no Pa-
lácio do Planalto em pleno domingo, 
Temer, Maia e Renan asseguraram 
que não há espaço para permitir que 
crimes como corrupção e lavagem de 
dinheiro sejam anistiados a partir do 
texto que tipifica o caixa dois nas cam-
panhas eleitorais. “Conversamos com 
Rodrigo e Renan sobre isso e acor-
damos não patrocinar essa proposta. 
Isso desestimula qualquer movimen-
to na Câmara e no Senado com vistas 
à tramitação dessa matéria” – disse o 
presidente, reiterando que é impossí-
vel sancionar qualquer lei nesse senti-
do, já que isto iria de encontro às rei-
vindicações da sociedade.

Na avaliação de muitos analistas, 
o presidente pulou uma fogueira. Afi-
nal, caso não tivesse assim decidido, o 
seu governo entraria pelo beco escuro 
da instabilidade irreversível. Estamos 
assistindo novamente ao movimento 
das ruas. E o governo precisa trabalhar 
firmemente para reagir à profunda re-
cessão econômica vivida pelo país. O 
governo não tem tempo, apoio ou ener-
gia para mais um confronto desta na-
tureza. Daí, ter acertado o presidente 
ao garantir, solenemente, que o perdão 
aos que se utilizaram do Caixa 2 não 
passará. Quanto à economia, ressaltou 
que um dos objetivos das medidas que 
vem tomando no ajuste fiscal é a redu-
ção de juros. Para isso, é necessário que 
conquiste a confiança dos brasileiros e 
dos setores econômicos, embora se sai-
ba que resultados positivos só deverão 
aparecer no segundo semestre do ano 
que vem.

Editorial

 Todos contra o Caixa 2
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O cantor e compositor Chico Buarque pediu 
por meio de seus advogados que a TV Cultura 
deixe de usar a música Roda Viva no programa 
jornalístico de mesmo nome. Há 30 anos no ar, 
a atração passou a usar a composição em 2008 
quando Fernando Faro, morto em abril, solicitou 
informalmente ao músico que autorizasse o 
uso. Faro, então diretor do núcleo de música da 
TV Cultura, era amigo pessoal de Chico.

UNInforme

ExpOSIÇÃO ApOIO glObAl

ADIóS, COmAnDAntE!

O TJPB vai realizar nesta quinta 
e sexta-feira, 1 e 2 de dezem-
bro, o 109º Encontro do Con-
selho dos Tribunais de Justiça, 
que reunirá  27 desembarga-
dores-presidentes de tribu-
nais de Justiça. A abertura 
será na quinta-feira no Pleno 
do TJPB às 19h e  os trabalhos  
na sexta vão acontecer às 8h 
no Centro de Convenções do 
Hotel Laguna, em Tambaú.

A exposição retrospectiva 
‘Memórias e Anotações’ será 
aberta amanhã, pelo artista 
plástico Chico Pereira, no Ca-
sarão 34, às 19 horas. Com a 
curadoria do também artista 
Dyogenes Chaves, a mostra 
faz um recorte dos 50 anos de 
atuação de Chico Pereira. São 
desenhos, gravuras e pinturas 
que passeiam pela importante 
carreira do artista.

O Instituto Cultural Casa do Béradêro 
ganhou mais um apoio de peso, o do 
ator Luiz Fernando Guimarães, que 
abraçou a causa e está participando da 
campanha de arrecadação de fundos 
para a continuação do projeto. Para 
continuar mantendo suas atividades, o 
Instituto conta com a ajuda e apoio da 
população, e com isso seguir proporcio-
nando aos jovens de Catolé do Rocha, 
no Sertão paraibano, formação musical 
e outras expressões artísticas.

RODA VIVA

pRESIDEntES

O senador Raimundo Lira (PMDB) se posicionou contrário a anistia ao chamado “Caixa 2” de campanha. 
Afirmação sua, em vídeo postado em sua rede social: “Quero dizer ao povo da Paraíba e do Brasil que sou 
totalmente contra o projeto de anistia do caixa 2. O caixa 2 não pode ser anistiado. Se isso acontecer, 
vai enfraquecer a Operação Lava Jato”.

AerOpOrTO

A morte de Fidel Castro continua repercutindo em todo o mundo. A grande pergunta que se faz hoje é o 
que acontecerá com Cuba após a partida do seu grande líder. Durante o longo tempo que esteve à frente 
do governo cubano, Fidel cometeu muitos erros, como a perseguição a homossexuais, por exemplo. 
Pode se questionar a ditadura e alguns métodos dele na perseguição a desertores do regime. Mas a 
história jamais deixará de reconhecer a importância de Fidel Castro no contexto político do século XX. 
Os avanços na área social, de saúde e educação em um país que sofria um forte bloqueio comercial do 
mundo, liderado pelos Estados Unidos, não podem ser ignorados. Fidel Castro, o líder da Revolução 
Cubana em 1959, derrubou a ditadura de Fulgencio Batista, apoiada pelos EUA. Sua luta revolucionária 
começou em 11 de março de 1952, após o golpe militar do general Fulgêncio Batista. Castro esteve nas 
primeiras fileiras da resistência. Hoje a dúvida é como Cuba vai se comportar a partir de agora. Espera-
se que não perca sua identidade e continua se impondo no mundo.
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Clodoaldo Gouveia na Edificar

(Carlos Romero), meu filho, escreveu, 
recentemente, algumas considerações 
sobre o seu avô materno, arquiteto Clo-
doaldo Gouveia, na Revista Edificar, muito 
bem editada por Naná Garcez. Uma revis-
ta que, como eu já disse a Naná, “é de ficar 
lendo”...

A matéria homenageou o meu sogro, 
que não cheguei a conhecer, pessoal-
mente. Homem muito culto, diziam que 
ele botou o nome de sua filha Carmen, 
minha primeira esposa, justamente após 
chegar de uma viagem que empreendia 
na velha Espanha, onde assistiu à “Car-
men”, de Bizet.

Era um homem simples. Casou-se com 
Isaura, minha primeira sogra. Namoro 
que começou num bonde e que terminou 
num sólido casamento, do qual nasceram 
4 filhos. Três mulheres e um homem.

Meu conhecimento com o grande 
arquiteto não passou do retrato. Um ho-
mem, por sinal, muito elegante, que ado-
rava a filha, Carmen. Tenho o seu retra-
to, aqui na sala. Bonitão. Carmen tinha a 
quem puxar...

Clodoaldo Gouveia, que meu filho Ger-
mano, não só admira, mas idolatra, trans-
formou a arquitetura da Capital das Acá-
cias com seus belos projetos.

Dizia minha sogra, Isaura, que o gran-
de arquiteto era muito irônico. E bonito, 
nem se discute.

Germano andou arrolando, no texto 
da Edificar, as obras que Clodoaldo cons-
truiu, aqui. Muita coisa bonita, a começar 
pelo edifício do Lyceu Paraibano.

Inteligente, sensível, bonito, irônico, 
Clodoaldo é merecedor de constante ho-
menagem. Minha Alaurinda sugeriu que 
fosse erigido um busto em sua homena-
gem. Que poderia ficar ali no mesmo can-
teiro da Duarte da Silveira, onde já existe 
um de João da Mata.

Além de um gênio da Arquitetura, que 
marcou época, nesta cidade, Clodoaldo 
Gouveia foi um exemplo de bom carácter.

E finalizo dizendo que o que está mes-
mo me deixando de boca aberta é esta re-
vista Edificar. Um primor de publicação. 
De cunho técnico, mas, ao mesmo tempo, 
bastante acessível e bem ilustrada.

Um homem, por sinal, muito elegante, que adorava a filha, Carmen. tenho o 
seu retrato, aqui na sala. bonitão. Carmen tinha a quem puxar...”

 Carlos Romero - caromero@globo.com.br O governador Ricardo Coutinho inaugurou 
ontem o aeroporto de Cajazeiras, que tem o 
nome de Pedro Vieira Moreira. Foram R$ 5,2 
milhões investidos, numa obra há muito rei-
vindicada pela população da região. O gover-
nador inaugurou, ainda, a Escola Técnica de 
Cajazeiras, outra reivindicação da população.
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Ricardo abre entrega das obras 
com aeroporto e escola técnica
Obras em Cajazeiras
representam investimento 
de R$ 19 milhões do Estado

Foto: José Marques/Secom-PB

O governador Ricardo 
Coutinho (PSB) inaugurou, 
nessa segunda-feira (28), 
duas obras que beneficiam 
os moradores da região de 
Cajazeiras: o Aeroporto Pe-
dro Vieira Moreira e a Esco-
la Estadual Cidadã Integral 
Técnica Nicéa Claudino Pe-
reira. As obras, que repre-
sentam um investimento de 
mais de 19 milhões, fazem 
parte de uma série de inau-
gurações programadas pelo 
Governo do Estado para 
este fim de ano.

O aeroporto recebeu 
investimentos de R$ 5,2 
milhões com recursos pró-
prios e vai atender a de-
manda de uma população 
de 180 mil habitantes da re-
gião, formada por 15 muni-
cípios. Deputados, auxilia-
res do Governo e lideranças 
da região também partici-
param da solenidade.

Durante a inauguração 
oficial do aeroporto, o go-
vernador Ricardo Coutinho 
comentou que as obras en-
tregues em Cajazeiras são as 
primeiras de um pacote de 
obras que serão inauguradas 
até o final do ano. “Esse é um 
momento dos mais singula-
res nessa minha caminhada 
pelo crescimento do Estado. 
Hoje tiramos Cajazeiras do 
isolamento aéreo, propor-
cionando desenvolvimento 
à região. Investimos mais de 
R$ 5 milhões nessa obra que 
também terá balizamento 
noturno e agora entregamos 
oficialmente, com muita ale-
gria, este aeroporto. Eu sei 
que isso vai significar a rea-
lização de um grande desejo 
do povo da cidade. Cajazeiras 
nunca viu tantos investimen-
tos como nos últimos anos 
e muita coisa ainda está por 

A Escola Estadual Cidadã Inte-
gral Técnica Nicéa Claudino Pereira 
recebeu um investimento de quase 
R$ 14 milhões na estrutura física e 
aquisição de equipamentos. A uni-
dade tem capacidade para atender 
cerca de 500 estudantes e vai ofe-
recer, inicialmente, 180 vagas para 
os cursos de Técnico em Vestuário e 
Técnico em Informática.

“O ensino profissionalizante 
teve um grande avanço nesta ges-
tão, precisamos fazer com que os 
jovens tenham mais atrativos no en-
sino médio e possam aprender uma 
profissão. Aqui oferecemos dois 
cursos que têm relação com as ne-
cessidades da região, informática e 
vestuário. Mais do que uma bela es-
trutura, esta escola tem os melhores 
equipamentos e professores qualifi-
cados. Já fizemos mais de 2000 salas 
de aula pela Paraíba em seis anos e 
este ginásio é o de número 80 que 
entregamos. A cada ano estamos 
avançando e melhorando a quali-
dade da rede estadual de ensino”, 
ressaltou Ricardo Coutinho.   

O secretário da Educação, Alés-
sio Trindade, destacou que a Escola 
Técnica de Cajazeiras é a sexta en-
tregue pelo Governo do Estado nes-
te modelo. “É uma Escola Cidadã 

Integral Técnica que traz uma nova 
visão de ensino-aprendizagem. A 
escola busca projetar o protagonis-
mo dos jovens, dando oportunida-
des de disciplinas eletivas e ainda 
oferecendo cursos como Técnico 
em Vestuário e Informática. Esses 
cursos foram escolhidos de acordo 
com a demanda de empregos da 
região para facilitar a inclusão dos 
jovens no mercado de trabalho. A 
partir de amanhã [hoje] as pessoas 
já podem se dirigir a este local para 
se matricularem”, explicou. 

A Escola Técnica de Cajazeiras 
possui 12 salas de aula, diretoria, 
recepção, almoxarifado, sala para 
equipamentos esportivos, cozinha, 
coordenação pedagógica, bibliote-
ca, sala multimídia, auditório com 
capacidade para 201 lugares, sala 
técnica, quadra Poliesportiva cober-
ta com vestiários masculino e femini-
no, cantina, grêmio, área de vivência 
com palco descoberto, bateria de sa-
nitários, laboratórios de informática, 
línguas, matemática, entre outras 
dependências.

A prefeita de Cajazeiras, Deni-
se Albuquerque, por sua vez, enfa-
tizou a parceria do município com 
o Governo do Estado ao longo dos 
últimos anos. “O governador vem 

investindo muito em obras na nos-
sa cidade e considero esta Escola 
Técnica primordial porque repre-
senta o futuro dos jovens. A estru-
tura está fantástica e vai oferecer 
oportunidades de profissionaliza-
ção para os estudantes. Agradeço 
também pela entrega oficial do 
Aeroporto, outra importante obra 
para o desenvolvimento de Caja-
zeiras”, observou.

O neto da homenageada, Ro-
drigo Pinheiro, falou sobre a trajetó-
ria da professora Nicéa Claudino na 
área da educação e agradeceu pela 
lembrança do Governo do Estado. 
“Hoje Cajazeiras está grata por ga-
nhar esta linda escola que recebe o 
nome da professora Nicéa Claudino, 
uma grande mulher que tanto se 
dedicou a transmitir conhecimentos. 
Educar foi sua missão. A família está 
agradecida por esta merecida home-
nagem”, disse.

A dona de casa Ana Cláudia 
veio conhecer de perto a Escola Téc-
nica de Cajazeiras e afirmou que vai 
matricular seus filhos na unidade de 
ensino. “Que escola linda e grandio-
sa que ganhamos! Quero muito ver 
meus filhos estudando aqui, porque 
certamente o ensino será de ótima 
qualidade”, comemorou.  

Capacidade para cerca de 500 estudantes

Aeroporto em Cajazeiras vai 
beneficiar 180 mil pessoas de 

15 municípios da região

vir, como o IML do Alto Ser-
tão, que faremos no próximo 
ano”, frisou.

O local passou por terra-
plenagem em cortes e ater-
ros, desmonte de rochas, pa-

vimentação asfáltica da pista 
de pouso e decolagem, sinali-
zação, sistema de drenagem, 
entre outros serviços. “Nesse 
aeroporto, que foi homologa-
do semana passada, podem 

pousar aviões com cerca de 
100 passageiros e chegou 
para tirar a cidade do isola-
mento aéreo. Estrada já é um 
fator de desenvolvimento e o 
aeródromo vai trazer ainda 

mais crescimento para Ca-
jazeiras e cidades vizinhas”, 
comentou o diretor de Ope-
rações do Departamento de 
Estradas de Rodagem (DER), 
Hélio Cunha Lima.

O Departamento de Estrada e Ro-
dagem instalou na manhã de ontem, o 
Conselho Gestor de Transporte Público 
Complementar de Passageiro do Estado 
da Paraíba. Durante o evento, o Supe-
rintendente do DER e presidente do 
Conselho, Carlos Pereira de Carvalho e 
Silva, empossou todos os membros.

 O principal objetivo do conselho 
é organizar o transporte público com-
plementar de passageiros no Estado, de 
modo a proporcionar aos seus usuários 
uma viagem segura e confortável, pro-
curando assim extinguir, em definitivo, 
o transporte clandestino.

 Carlos Pereira disse que o Conselho 
vai deliberar sobre a definição de pó-
los de convergências, linhas e horários, 
buscando sempre o equilíbrio entre os 
sistemas complementar e convencional. 
Caberá ainda aprovar o regulamento 
para o transporte complementar e es-
tudos técnicos que viabilizem a conces-
são de linhas e horários. Para ele, o fun-
damental é discutir democraticamente 
para que se chegue a um entendimento 
que atenda a todos dentro da lei.

 O superintendente do DER disse 
que a orientação do governador Ricar-

do Coutinho é resolver, em definitivo, a 
questão do transporte complementar, 
tudo dentro do que estabelece a lei. O 
Conselho se reunirá duas vezes por mês, 
sempre na segunda-feira. Em dezem-
bro próximo, as reuniões serão realiza-
das nos dias 5 e 19, às 10 horas na sede 
do órgão.

 O diretor de Transporte e Plane-
jamento do DER, José Arnaldo Souza 
Lima, foi indicado para a vice-presiden-
te do Conselho. Ao agradecer a con-
fiança de todos os membros, garantiu 
que fará tudo que for possível para 
sanar as dificuldades e aprovar, o mais 
rápido possível, a regulamentação do 
transporte complementar.

  Os membros de órgãos públicos 
serão os seguintes: presidente - Carlos 
Pereira de Carvalho e Silva; vice-presi-
dente - José Arnaldo Souza Lima, res-
pectivamente superintendente e dire-
tor de Planejamento e Transporte do 
DERe ainda representantes da Polícia 
Militar, Detran, órgãos executivos de 
trânsito de municípios, da Assembleia 
Legislativa e da Polícia Rodoviária Fede-
ral, mais representantes da sociedade 
civil ligados ao setor.

DER instala Conselho Gestor 
de Transporte Público na PB

EM DEFESA DoS PASSAGEIRoS

O senador Raimundo Lira 
(PMDB) acompanhou o go-
vernador na visita à Cajazei-
ras e enfatizou o trabalho es-
truturante desenvolvido pela 
gestão em todas as regiões 
do Estado. “Estarei sempre 
ao lado do governador Ricar-
do, porque vejo o quanto ele 
trabalha por toda a Paraíba. E 
hoje tenho a satisfação de ver 
estas duas obras sendo entre-
gues na minha querida Caja-
zeiras. Quero lembrar que a 
homologação do Aeroporto 
de Cajazeiras demandou um 
trabalho de quase dois anos, 
foi difícil, mas está pronto e 
entregue à população, trazen-
do desenvolvimento para a 
região”, pontuou.  

O deputado estadual 
Jeová Campos (PSB), ao lado 
de outros políticos e autori-
dades da região sertaneja do 
Estado, recepcionou o go-
vernador Ricardo Coutinho. 
“A inclusão aérea do Alto 
Sertão paraibano, através 
da implantação de um aero-
porto regional, vai propor-
cionar outra dinâmica à re-
gião e o governador Ricardo 
Coutinho está de parabéns 
por tornar realidade esse 
grande sonho do povo, não 
apenas de Cajazeiras, mas 
da região como um todo”, 
destacou o parlamentar.

De acordo com deputa-
do estadual Gervásio Maia 
(PSB), mesmo com a crise, o 
Governo da Paraíba vem se-
guindo um cronograma de 
entrega de obras em todas 
as regiões da Paraíba. “Há 
muito tempo que Cajazeiras 
precisava de uma estrutura 
como esta. Agora, com a en-
trega do aeroporto, é certo 
que o  desenvolvimento che-
gue mais rápido. E essa tem 
sido a rotina do governador 
Ricardo Coutinho, entregar 
obras, ações e serviços que 
vão garantir que nossos ne-
tos tenham um futuro me-
lhor”, ressaltou Gervásio.

O Ministério Público da 
Paraíba (MPPB), por meio da 
Secretaria de Planejamento e 
Gestão (Seplag), realiza esta se-
mana mais três consultas pú-
blicas do ‘Planejamento Estra-
tégico do Ministério Público da 
Paraíba – 2017-2021’ na região 
do Sertão do Estado: em Pa-
tos, nesta terça-feira (29); em 
Princesa Isabel, na quarta-feira 
(30); e em Pombal, na quinta-
-feira (1º).

Com cerca de 108 mil ha-
bitantes, o município de Patos 
está distante 316 quilômetros 
de João Pessoa. Princesa Isabel, 
registrando 28 mil habitantes, 
localiza-se a 429 quilômetros 
da capital. Já a distância entre 
João Pessoa e Pombal é de 371 
quilômetros. A população de 
Pombal é de pouco mais de 32 
mil habitantes.

Em Patos, a consulta pú-
blica acontece nas dependên-
cias do Serviço Brasileiro de 
Apoio às Micro e Pequenas Em-
presas (Sebrae) –  (Rodosho-
ping) –, às margens da BR 230, 
no km 334, s/n. Em Princesa 

Isabel, o evento será realizado 
na Câmara Municipal, situada 
à Rua Presidente João Pessoa, 
340, no Centro da cidade. Em 
Pombal, o encontro ocorrerá 
no auditório do Centro de Ciên-
cias e Tecnologia Agroalimen-
tar (CCTA) do Campus de Pom-
bal da Universidade Federal de 
Campina Grande (UFCG), à Rua 
Jairo Vieira Feitosa, 1770, no 
Bairro de Pereiros.

No total foram progra-
madas 17 consultas públicas. 
Já ocorreram seis, em Caja-
zeiras, Catolé do Rocha, Ita-
baiana, Mamanguape, Mon-
teiro e Aroeiras. 

Na primeira etapa do 
processo de elaboração do 
‘Planejamento Estratégico do 
Ministério Público da Paraíba 
(MPPB) – 2017-2021’, os pro-
motores de Justiça apresenta-
ram 77 temas como propostas 
prioritárias para o Plano Geral 
de Atuação do MPPB em 2017. 
Desses 77, os 15 mais votados 
estão sendo levados para as 
consultas públicas.

Em fevereiro de 2017, 

uma plenária em João Pessoa 
vai definir cinco dos dez temas 
mais votados. Em abril do ano 
que vem, esses cinco temas se-
rão transformados em projetos 
a serem executados pelo MPPB. 
O questionário para a coleta de 
temas prioritários distribuído 
aos participantes das consul-
tas públicas pergunta: “No seu 
entendimento, quais temas de-
vem ser prioritários para a atu-
ação do MPPB no ano de 2017 
em prol da sociedade?”.

São sugeridos os seguin-
tes temas: combate à improbi-
dade administrativa; sistema 
prisional; segurança hídrica; 
saúde pública; saneamento 
básico; combate à alienação 
parental; investigações incon-
clusas de crimes dolosos con-
tra a vida; proteção de crian-
ças e adolescentes; resíduos 
sólidos; combate aos crimes; 
defesa da educação pública; 
educação inclusiva; popula-
ção em situação de rua; con-
trole externo da atividade po-
licial; e violência doméstica e 
familiar contra a mulher

Ministério Público realiza três 
consultas no Sertão paraibano

PAtoS, PRINCESA ISABEL E PoMBAL
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Políticas

Governo entrega acelerador linear 
para tratamento do câncer em CG
Participaram da entrega 
os ministros Ricardo 
Barros e Osmar Terra

Chico José
chicodocrato@gmail.com

Os milhares de pacientes 
que fazem tratamento contra 
o câncer pelo SUS em Campi-
na Grande terão um novo alia-
do contra a doença. Desde a 
manhã de ontem o Hospital da 
FAP (Fundação Assistencial da 
Paraíba)  passou a contar com 
um novo acelerador linear 
para realização de sessões 
de radioterapia. A entrega do 
equipamento ocorreu no Cen-
tro de Oncologia da FAP. Par-
ticiparam da entrega do equi-
pamento o ministro da Saúde, 
Ricardo Barros, e o ministro 
do Desenvolvimento Social e 
Agrário, Osmar Terra. 

O segundo acelerador 
linear da FAP foi adquirido 
pelo Governo Federal, através 
do programa de expansão do 
tratamento do câncer, iniciado 
em 2012. O aparelho será o 
primeiro a entrar em funcio-
namento no País, de um total 
de 100 equipamentos com-
prados pelo Ministério da Saú-
de no âmbito do programa. 

“De fato a população de 
Campina Grande e região rece-
be o primeiro acelerador linear 
entregue pelo nosso Plano de 

Expansão da Radioterapia no 
SUS. O nosso ministério in-
vestiu quase R$ 5 milhões na 
compra do equipamento e 
construção do bunker, que é o 
espaço destinado para insta-
lação do aparelho”, afirmou o 
ministro Ricardo Barros. 

Mais atendimentos
Segundo a secretária mu-

nicipal de Saúde, Luzia Pinto, 
o novo acelerador vai duplicar 
o número de atendimentos 
realizados no setor de radio-
terapia, diminuindo o tempo 
de espera pelo tratamento. O 
Hospital da FAP é referência 
para Campina Grande e outras 
165 cidades paraibanas no 
tratamento oncológico. Des-
tes, 146 municípios são refe-
renciados para radioterapia.

Segundo o diretor-pre-
sidente da FAP, Helder Ma-
cedo,  com o atual acelerador 
linear são atendidos em mé-
dia no Centro de Oncologia 
cerca de 100 pacientes/mês. 
Com a chegada do segundo 
acelerador, a expectativa é de 
que chegue a 200 pacientes  
atendidos. 

Dados da Secretaria de 
Saúde atestam que, somente 
neste ano já foram realizados 
mais de 62 mil atendimentos 
de radioterapia na rede públi-
ca municipal de saúde. Desse 
total, 40% dos procedimentos 
foram realizados para pacien-
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tes residentes em Campina 
Grande e os demais (60%) 
das cidades referenciadas. Por 
conta disso, ela reivindicou ao 
ministro da Saúde a revisão do 
teto financeiro para o setor de 
oncologia em Campina Gran-
de, gerando-se a possibilidade 

de um maior volume de recur-
sos para este importante setor. 

Microcefalia 
Antes da inauguração do 

segundo acelerador linear do 
Hospital da FAP os ministros 
conheceram as instalações 

do Hospital Municipal Pedro 
I, onde funciona o ambulató-
rio especializado para aten-
dimento às crianças com mi-
crocefalia e outros distúrbios 
causados pela Síndrome Con-
gênita do Zika Vírus. 

A médica Adriana Melo, 

pesquisadora premiada e 
destaque internacional por 
ter sido uma das primeiras a 
fazer a vinculação do vírus da 
zika com o aumento de casos 
de bebês microcéfalos, tam-
bém acompanhou a visita, 
com sua equipe.

Em meio à polê-
mica em torno da pos-
sibilidade de que a Câ-
mara dos Deputados, 
na votação do projeto 
anticorrupção, aprove 
uma anistia ao chama-
do “Caixa 2” de campa-
nha, o senador Raimun-
do Lira (PMDB-PB) se 
posicionou totalmente 
contrário à proposta.

Em um vídeo que 
publicou nas suas re-
des sociais, destinado 
ao povo paraibano e 
aos brasileiros em geral, 
Lira disse que o “Caixa 
2” não pode ser anis-
tiado, pois se isso acon-
tecer vai enfraquecer a 
Operação Lava Jato.

“Quero dizer ao 
povo da Paraíba e do 

Brasil que sou total-
mente contra o projeto 
de anistia do caixa 2. 
O caixa 2 não pode ser 
anistiado. Se isso acon-
tecer, vai enfraquecer 
a Operação Lava Jato”, 
alertou o senador pee-
medebista. O “Caixa 2” 
é o nome que se dá ao 
recebimento de doações 
eleitorais não declara-
das à Justiça.

Lira diz ser contrário 
à proposta de anistia 

CAIXA DOIS

“Se isso 
acontecer, vai 
enfraquecer 
a Operação 
Lava Jato”

AL debate desafios no tratamento de autistas
A Assembleia Legislativa 

da Paraíba (ALPB) realizou na 
tarde dessa segunda-feira (28), 
audiência pública com o objeti-
vo de debater sobre ações para 
auxiliar as famílias no trata-
mento do autismo. Na Paraíba 
já são aproximadamente 40 
mil caso formais da doença.

O deputado Hervázio 
Bezerra (PSB), autor da pro-
positura e que é formado em 
psicologia, avaliou o debate. 
“Nós tivemos a oportunidade 
de ouvir a opinião de estudio-
sos, de pais que transmitiram 
à sociedade os avanços, as di-
ficuldades e os desafios. Nós 
crescemos aqui. Nos inteira-
mos a respeito do tratamento 
na Paraíba e como vem sendo 
diagnosticado os casos. De-
dicarei meu mandato a essa 
causa para que possa contri-
buir”, disse. 

Na ocasião, o parlamen-
tar recebeu um abaixo-assina-

AUDIÊNCIA PÚBLICA

do com 1.200 assinaturas de 
pais de autistas pleiteando a 
implantação do Núcleo de Re-
ferência no Estado da Paraíba 
para diagnóstico precoce e tra-
tamento dos transtornos glo-
bais dos desenvolvimentos. O 
documento será encaminhado 
à Secretária de Estado da Saú-
de, Roberta Abath. Hervázio 
destacou ainda a luta das mães 
de autistas que se dedicam 24 
horas por dia. 

Emocionada, dona Joana, 
foi à tribuna com seu filho au-
tista e deficiente visual, Caio, 
de 26 anos de idade, e relatou 
o quanto é difícil cuidar mas 
agradeceu ao apoio que tem 
tido de tantas pessoas e com 
muito amor e fé em Deus tem 
superado os desafios. Dona 
Joana chorou e levou muitas 
mães às lágrimas.

Na audiência foi debatida 
a implantação de um Núcleo 

de Referência no Estado da 
Paraíba para diagnóstico pre-
coce e tratamento dos trans-
tornos globais dos desen-
volvimentos. A audiência foi 
requerida por pais de filhos 
com autismo. Representantes 
de diversas entidades partici-
param da discussão. 

A presidente da Funda-
ção Centro Integrado de Apoio 
ao Portador de Deficiência 
(Funad), Simone Jordão, re-
presentando o Governo do 
Estado, declarou que o gover-
nador Ricardo Coutinho tem 
conseguido mudar para me-
lhor o atendimento às pessoas 
portadoras de deficiência. 
“Encontramos nove autistas 
em tratamento, hoje recebe-
mos por mês em torno de dez 
autistas. Hoje esse serviço tem 
250 autistas em atendimento, 
com seis serviços, incluindo 
uma equipe especializada em 
diagnóstico”, destacou.

O Tribunal de Justiça da 
Paraíba vai lançar nesta ter-
ça-feira (29), às 16h, na Sala 
de Sessões do Tribunal Pleno, 
mais um fascículo sobre a his-
tória das unidades judiciárias 
do Estado, desta vez “História 
da Comarca de João Pessoa”, 
de autoria da desembargado-
ra Fátima Bezerra, atual presi-
dente da Comissão Especial de 
Cultura e Memória do Poder 
Judiciário estadual e diretora 
da Esma.Na ocasião também 

será lançada a Revista do Foro 
Volume 136 - Ano 2015.1. A so-
lenidade será conduzida pelo 
presidente da Corte, desem-
bargador Marcos Cavalcanti.

O projeto da Coleção His-
tória das Comarcas foi criado 
na gestão da desembargado-
ra Fátima Bezerra Cavalcanti 
(quando o atual presiden-
te do TJPB, desembargador 
Marcos Cavalcanti, era o pre-
sidente da Comissão Especial 
de Cultura e Memória do Po-
der Judiciário Estadual)

De lá para cá alguns volu-
mes já foram lançados. Trata-

se de um trabalho de pesquisa 
da maior importância. A ini-
ciativa busca reescrever a his-
tória de todas as 77 comarcas, 
desde suas criações e instala-
ções até os dias atuais.

A Revista do Foro Volu-
me 136 - Ano 2015.1 (496 
páginas), cujo presidente 
da Comissão de Divulgação 
e Jurisprudência do TJPB é 
o desembargador Leandro 
dos Santos, trata-se de uma 
coletânea de decisões do TJPB 
através do Tribunal Pleno, das 
sessões especializadas, das Câ-
maras Cíveis e Criminal.

História da Comarca e Revista 
do Foro são lançadas nesta terça

HISTORIOGRAFIA DA CAPITAL

Na audiência foi debatida a implantação de um núcleo de referência

Ministro Ricardo Barros ressalta que Campina Grande é a primeira cidade a receber o equipamento, no programa iniciado em 2012

Kubitschek Pinheiro
Especial para A União
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estratégias de combate 
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Agências do Banco do 
Brasil só devem abrir
ao público às 11h

Bancários farão protesto hoje em JP
FECHAMENTO DAs AGÊNCIAs DO bb

Em protesto contra o 
fechamento das agências do 
Banco do Brasil no Estado, 
será realizado na manhã de 
hoje um ato público, coorde-
nado pelo Sindicato dos Ban-
cários da Paraíba, em João 
Pessoa. Haverá um retardo 
na abertura das agências do 
BB, que só devem começar 
a atender o público  às 11h, 
não obedecendo o expedien-
te bancário, que prevê início 
dos trabalhos às 9h (no ho-
rário de Verão). Os bancários 
acreditam que o fechamento 
de agências anunciado pelo 
Banco do Brasil pode acar-
retar na redução da quan-
tidade de funcionários das 
agências e precariedade no 
atendimento aos clientes por 
falta de mão de obra. 

O Banco do Brasil anun-
ciou no último dia 21 o fe-
chamento de 402 agências, 
379 postos de atendimento e 
demissão de 18 mil servido-

Rachel Almeida
Especial para A União
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Espep abre 
inscrições para 
cursos em 
quatro cidades

A Escola de Serviço Pú-
blico do Estado da Paraíba 
(Espep) está com inscrições 
abertas para cursos em 
quatro cidades paraibanas: 
João Pessoa, Campina Gran-
de, Sousa e Itabaiana. Em 
janeiro, a escola deve en-
trar em período de recesso, 
portanto, esta será a última 
oportunidade de os servi-
dores estaduais realizarem 
seu aperfeiçoamento antes 
dos períodos festivos e fé-
rias escolares. 

Em dezembro, estão 
sendo oferecidos mais 13 
cursos, sete na capital João 
Pessoa, três em Campina 
Grande e mais três em Sou-
sa. Os cursos da cidade de 
Itabaiana serão divulgados 
em breve. A coordenadora 
dos cursos da Espep, Kátia 
Dornelas, informou que é de 
praxe a escola inserir pelo 
menos um curso novo a cada 
mês, dentre as dezenas que 
compõem a grade de cursos 
da Escola. 

Inscrições
As inscrições podem 

ser feitas presencialmente e 
também online. Na capital, 
podem ser feitas na sede da 
Espep, Rua Neuza de Sousa 
Sales, S/N - Mangabeira VII. 
Em Campina Grande, no Cen-
tro de Formação de Educa-
dores, Av. Francisco Lopes de 
Almeida, s/n, Malvinas. Em 
Sousa, no Centro de Treina-
mento Governador Antonio 
Mariz, Rua Deputado José de 
Paiva Gadelha, 123, Bairro 
Gato Preto. O download e o 
envio da ficha de inscrição 
podem ser feitos no próprio 
site da Espep: http://espep.
pb.gov.br. Outras informações 
podem ser obtidas pelos tele-
fones: (83) 3214-1984 (João 
Pessoa); (83) 3342-2547 
(Campina Grande); e (83) 
3273-2995 (Alagoa Grande).

Rodolfo Amorim
Especial para A União 

Nem todos os estudantes que 
se inscreveram para o Enem 2016 
realizaram as provas no mês de no-
vembro. A segunda aplicação do 
Exame Nacional do Ensino Médio 
será realizada nos dias 3 e 4 de de-
zembro em 165 municípios e 418 
locais de prova. Os 277.624 parti-
cipantes, que não haviam feito as 
provas, poderão então, desempe-
nhar seu conhecimento, nas áreas 
de Ciências Humanas e Ciências da 
Natureza e suas tecnologias, Lin-
guagens e Códigos, Matemática e 
a redação. Os inscritos não partici-
param da aplicação regular devido 
às ocupações de escolas de educa-
ção básica e instituições de Ensino 
superior e também por contingên-
cia. O número de prejudicados cor-
responde a 3,21% do total.

No Estado da Paraíba, 3.980 
inscritos irão realizar as provas 
nessa segunda aplicação, que se-
rão em cinco municípios, com 12 
locais de provas. O Ministério da 
Educação (MEC) já divulgou onde 
cada participante fará as provas 
desde 22 de novembro, e os can-
didatos podem consultar no Por-
tal do Inep, na página destinada 
ao participante. Para isso, é ne-
cessário informar o CPF e a senha 
antes de visualizar o cartão de 
confirmação. 

Na Paraíba, foram ocupados 
quatro locais de prova, em três 
municípios, durante o período de 
protestos. Em Areia, foram adia-
das as provas que iam ser aplicadas 
nos prédios do Centro de Ciências 
Agrárias da Universidade Federal 
da Paraíba (UFPB). Em Bananeiras, 
não houve prova em prédios do 
Centro de Ciências Humanas so-
ciais e Agrárias e Agroecologia da 
UFPB. Em Cabedelo, não foi utili-
zado o prédio principal do Institu-
to Federal da Paraíba (IFPB).

As regras serão, basicamen-
te, as mesmas nesta aplicação. 
Os portões, nos locais de provas, 
vão ser abertos às 11h e fechados 

às 12h (horário local). A aplica-
ção das provas começa às 12h30. 
Ainda de acordo com o Inep, os 
participantes sabatistas devem 
comparecer aos locais das provas 
no mesmo horário dos demais e 
aguardar o início das provas. É 
obrigatório levar um documen-
to de identificação original com 
foto válido e caneta esferográfi-
ca de tinta preta, fabricada em 
material transparente. recomen-
da-se levar também o cartão de 
confirmação da inscrição, embo-
ra ele não seja obrigatório.

No sábado (3), as provas são 
de Ciências Humanas e suas tec-
nologias e Ciências da Natureza e 
suas tecnologias, com 4 horas e 30 
minutos de duração. No domingo 
(4), será a vez de Linguagens, Có-
digos e suas tecnologias, redação 
e Matemática e suas tecnologias, 
em 5 horas e 30 minutos de prova. 
segundo o Inep, novamente, to-
dos os participantes vão ter coleta 
de dado biométrico, que será rea-
lizada pelo chefe de sala durante 
a aplicação. Além da utilização de 
detectores de metais, na entrada e 
na saída dos banheiros, em todos 
os participantes e não mais por 
amostra.

Em boa parte do Brasil ha-
verá a segunda aplicação, só não 
haverá prova no Acre, Amazonas, 
Amapá e roraima. Os estados com 
o maior volume de inscritos pre-
vistos para a segunda aplicação 
são Minas Gerais (72.302), Paraná 
(43.617), Bahia (37.927) e Espírito 
santo (23.486). O Inep informou 
ainda, que envia alertas, por sMs e 
e-mail, a cada três dias, para quem 
ainda não acessou o cartão.

A apresentação do cartão de 
confirmação nos dias de prova não 
é obrigatória, mas ele traz impor-
tantes informações como: número 
de inscrição, data, local e horário 
de realização das provas, opção de 
Língua Estrangeira, necessidade 
de atendimento especializado ou 
específico (quando houver) e indi-
cação de solicitação de certificação 
do Ensino Médio (se for o caso).

3.980 alunos farão provas na PB
sEGuNDA APlICAçãO DO ENEM

Cardoso Filho                 
josecardosofilho@gmail.com

O Exame Nacional do En-
sino Médio para Pessoas Priva-
das de Liberdade do sistema 
prisional foi adiado para os 
dias 16 e 17 de dezembro. O 
motivo foi a ocupação de es-
colas onde seriam realizadas 
as provas do Enem no mês pas-
sado obrigando o adiamento 
da segunda aplicação do exa-
me, que acontecerá nos dias 3 
e 4 de dezembro. Na Paraíba, 
852 reeducandos do sistema 
penitenciário estão inscritos 
no Enem. 

todos estão participando 
desde o dia 3 de outubro do si-
mulado com as disciplinas a se-
rem aplicadas nas provas. Hoje 

acontece o último simulado no 
Instituto de Psiquiatria Foren-
se, em João Pessoa.

Os resultados do Enem 
podem ser utilizados para fins 
de certificação de conclusão de 
Ensino Médio dando o direito 
também a remição de pena de 
acordo com resolução do Con-
selho Nacional de Justiça que 
dispõe sobre atividades educa-
cionais complementares para 
fins de remião de pena pelo es-
tudo e estabelece critérios de 
admissão pela leitura.

O ENEM PPL nas unidades 
prisionais é organizado pelo 
Inep em parceria com o Depen 
(Departamento Penitenciário 
Nacional) e com as secretarias 
Estaduais de Administração Pe-
nitenciária.

A Polícia Militar vai reforçar a 
segurança nas cinco cidades onde 
serão reaplicadas as provas do 
Exame Nacional do Ensino Médio 
(Enem) 2016, com um efetivo de 
80 policiais militares e 15 viaturas 
para a escolta das provas, gabari-
tos e a segurança nos locais onde 
o exame será realizado. A opera-
ção começa na próxima sexta-fei-
ra (2) e vai até a segunda (5). No 
total, são 12 locais de provas, nos 
municípios de Areia, Bananeiras, 
Cabedelo, Esperança e sumé, com 
3.980 candidatos inscritos.

O coordenador adjunto de 
Planejamento da Polícia Militar, 
capitão Onierbeth Elias, disse que 
será utilizado o mesmo esquema 
de segurança empregado na apli-
cação das provas no começo de 
novembro. “Essa reaplicação já é 
feita todos os anos pelo Inep (Ins-
tituto Nacional de Estudos e Pes-
quisas Educacionais Anísio teixei-

ra) com candidatos por diversos 
motivos, mas sempre com uma 
quantidade menor de participan-
tes, diferente deste ano, que tem 
quase 4 mil candidatos por causa 
das ocupações nos locais das pro-
vas que aconteceram nos dias 5 e 
6 de novembro”, comentou.

A PM terá dois Centros de Co-
mando e Controle nas cidades de 
João Pessoa e Campina Grande, 
que acompanharão em tempo real 
todas as atividades da operação: 
escolta das provas, policiamento 
nos locais de realização do exame e 
o registro de possíveis ocorrências 
para garantir respostas rápidas.

Operação Enem 
No começo de novembro, 

a Polícia Militar realizou a Ope-
ração Enem com um reforço de 
1.400 policiais militares e 300 via-
turas para segurança da aplica-
ção das provas. 

Exame para reeducandos

PM define esquema de segurança

res, causando preocupação 
aos bancários. Em João Pes-
soa serão fechadas quatro 
agências do BB, sendo elas 
no Cabo Branco (5891), Es-
paço Cultural (4453), Sho-
pping Sul (4571),  e Mag 
Shopping (4636). Enquanto 
que as agências da Rua Treze 
de Maio (4020) e do Centro 
Administrativo Municipal 
(5071) serão transformadas 
em postos de atendimento. 

Os bancos públicos au-
mentaram o crédito de 38% 
para 57% de 2008 para 
2016, enquanto os privados 
tiveram redução de 5% nos 
últimos dois anos, de acordo 
com assessoria do Sindica-
to dos Bancários da Paraí-
ba. “Se atualmente clientes 
e usuários já precisam en-
frentar horas nas filas, com 
a diminuição no número 
de agências e  redução do 
quadro funcional a situação 
pode agravar ainda mais. 
Fora que a transformação de 
algumas agências em pos-
tos de atendimento também 
pode prejudicar o atendi-
mento ao público. É um total 
desrespeito com os clientes e 
funcionários”, afirmou o re-
presentante do Sindicato dos 

Bancários da Paraíba.

Outras cidades
Em Campina Grande, 

serão fechadas as agências 
do Partage Shopping (4503). 
As agências dos municípios 
de Aroeiras (1019), Barra de 

Santa Rosa (1026), Caiçara 
(1699), Ingá (1345), Jaca-
raú (2191), Lagoa de Den-
tro (2235), Salgado de São 

Félix (2563), Tacima (2703) 
e Umbuzeiro (1346) vão ser 
transformadas em postos de 
atendimento

O Banco do Brasil anunciou no dia 21 o fechamento de 402 agências e 379 postos de atendimento em todo o país para cortar gastos



UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 29 de novembro de 2016

Estados discutem estratégias de 
combate aos ataques a bancos
Encontro com integrantes 
da Segurança da PB, PE e 
RN aconteceu em Patos

Integrantes das Forças 
de Segurança dos Estados 
da Paraíba, Pernambuco e 
Rio Grande do Norte estive-
ram reunidos, no último fim 
de semana, em Patos, para 
discutir estratégias de com-
bate integrado e qualificado 
contra quadrilhas responsá-
veis por ataques a bancos. 
O encontro aconteceu du-
rante o I Simpósio Nordeste 
de Guerreiros de Caatinga, 
com integrantes de tropas 
especializadas no combate a 
esses grupos na área de ve-
getação de Caatinga – local 
geralmente escolhido como 
rota de fuga dos bandos que 
praticam esse tipo de crime.

O simpósio foi promo-
vido pelo comandante do 3º 
Batalhão, tenente coronel 
Francisco Rubens Campos, 
que falou da importância 
do evento para a segurança 
pública. “Reunimos neste 
simpósio integrantes das Po-

lícias Militares da Paraíba, 
Pernambuco e Rio Grande 
do Norte, da Polícia Federal, 
Rodoviária Federal e alunos 
em formação no curso de 
operações de Caatinga, com 
o objetivo de aprimorar o co-
nhecimento e integrar as for-
ças públicas para o combate 
às quadrilhas especializadas 
em ataques a bancos, que ge-
ralmente terminam em per-
seguições nas áreas de vege-
tação de Caatinga”, destacou.

O simpósio foi aberto 
com palestras do secretário 
de Estado da Segurança e da 
Defesa Social, Cláudio Lima, 
e do comandante-geral da 
Polícia Militar da Paraíba, co-
ronel Euller Chaves, e seguiu 
com a participação de outros 
palestrantes, inclusive da 
área de inteligência especia-
lizada contra essas quadri-
lhas.

O próximo simpósio deve 
ocorrer no Estado do Rio 
Grande do Norte, onde serão 
avaliadas as ações integradas 
que estão sendo planejadas 
para os próximos meses con-
tra essas quadrilhas. 

O Corpo de Bombeiros 
Militar da Paraíba (CBMPB) 
realizou 646 atendimentos 
no fim de semana, em todo 
o Estado.  Os números di-
zem respeito aos chamados 
recebidos através do 193, da 
7h30 da sexta-feira (25) até 
às 5h de segunda-feira (28); 
além das ações de prevenção. 

Conforme o balanço da 
seção de Planejamento e 
Estatísticas do CBMPB, os 
atendimentos de natureza 
pré-hospitalar lideraram 
o ranking, com 110 casos, 
sendo a maior parte deles 
(54) na área da Grande João 
Pessoa. Já as ocorrências de 
incêndio chegaram a 83 epi-
sódios, seguidas de 15 ações 
de salvamento, três interven-
ções e emergências com pro-
dutos perigosos e 11 ocor-
rências não classificadas. 

Na área de salvamento 
aquático, os bombeiros re-
gistraram 23 atendimentos, 
sendo cinco resgates aquáti-
cos – que é quando a pessoa 
está em situação de iminen-
te afogamento e é retirada 
da água, três primeiros so-
corros, um afogamento sem 
óbito e outro que resultou 
em óbito; além de uma crian-

ça perdida e 12 ocorrências 
classificadas como ‘outras’. 

Prevenção 
O Corpo de Bombeiros 

desenvolveu, neste fim de se-
mana, 262 ações preventivas.  
Desse total, 178 foram infor-
mações prestadas ao público, 
52 foram advertências, 27 
pontos base em eventos ex-
ternos e cinco ações socioe-
ducativas.  O maior número 
de ações preventivas foi re-
gistrado na Região Metropo-
litana de João Pessoa (244), 
onde aconteceu a Romaria da 
Penha, no sábado (26) e do-
mingo (27). 

A Polícia Militar frus-
trou, na madrugada de se-
gunda-feira (28), mais uma 
ação contra uma loja de ce-
lulares que fica localizada 
na Avenida Epitácio Pessoa, 
na capital, e prendeu dentro 
do estabelecimento Ander-
son Oliveira dos Santos, de 
24 anos. Com ele, os poli-
ciais da 3ª Companhia do 
1º Batalhão recuperaram 48 
aparelhos celulares de vá-
rias marcas e modelos, um 
notebook e apreenderam 
um revólver calibre 38, bem 
como dois ciclomotores que 

seriam usados na fuga.
De acordo com o coman-

dante da 3ª Companhia do 
1º Batalhão, capitão Isaias 
Souza, o suspeito e mais dois 
comparsas tinham acabado 
de arrombar a loja quando 
o Ciop (Centro Integrado de 
Operações Policiais) rece-
beu uma ligação informando 
sobre o crime e acionou a 
viatura que fazia rondas nas 
proximidades. “De pronto, 
o sargento Ronaldo e o sol-
dado Wellington cercaram 
o local e prenderam, ainda 
dentro da loja, Anderson Oli-

veira. Outros dois suspeitos, 
que estavam do lado de fora 
esperando o comparsa re-
colher os celulares, fugiram 
quando perceberam a che-
gada rápida da PM, que deu 
resposta a mais um crime 
contra o patrimônio na área 
sob a responsabilidade de 
nossa companhia”, disse.

Os outros dois suspeitos 
que fugiram já foram iden-
tificados. Os envolvidos são 
do bairro São José. O homem 
preso em flagrante foi apre-
sentado na Central de Polícia 
Civil, no bairro do Geisel.

A Polícia Civil da Pa-
raíba, por meio do trabalho 
de equipes da Delegacia de 
Pombal, subordinada à 19ª 
Delegacia Seccional, com 
sede em Sousa, no Sertão pa-
raibano, prendeu, domingo 
(27), o agricultor Givanildo 
Raimundo de Sousa, 32 anos.  
O homem foi preso no sítio 
Prata, no município de São 
Francisco, em cumprimento 
a mandado de prisão expe-
dido pelo Poder Judiciário. 
Ele é suspeito de estuprar a 
própria sobrinha, que tem 
problemas mentais. O crime 
aconteceu no ano de 2012, 
em Pombal. 

Segundo a decisão judi-
cial, Givanildo já foi conde-
nado a 10 anos de reclusão. 
Depois da prisão, ele foi en-
caminhado para a Delegacia 
de Pombal e em seguida para 
a Cadeia Pública da cidade. 

Integrantes das Forças de Segurança dos Estados da Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte estiveram reunidos em Patos
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Polícia intercepta carro e prende 
dupla durante perseguição em JP

Policiais militares frustram 
roubo em loja de celulares

Assaltante tenta fugir da PRF e 
acaba preso em Mamanguape

suspeitos de assassinato

A Polícia Militar apre-
endeu um revólver cali-
bre 38, na madrugada de 
segunda-feira (28), após 
interceptar um carro na 
Avenida Epitácio Pessoa, 
na capital. Na ação, foram 
presos dois suspeitos, de 
26 anos cada. Eles serão 
investigados por suspeita 
de participação no assas-

sinato de Jackson da Silva 
Amaral, de 20 anos, ocor-
rido na mesma madrugada, 
no bairro do Rangel.

A abordagem aos dois 
aconteceu porque a dupla 
circulava no veículo com 
as mesmas características 
do carro envolvido no ho-
micídio, um veículo de cor 
branca. Eles foram vistos 

trafegando na Avenida São 
Judas Tadeu - mesmo bairro 
onde foi registrado o homi-
cídio - minutos antes de se-
rem abordados na Avenida 
Epitácio Pessoa, na altura 
do bairro da Torre.   

Os dois foram apresen-
tados com a arma apreen-
dida na Central de Polícia 
Civil, no bairro do Geisel. 

A Polícia Rodoviária Fe-
deral (PRF) recuperou uma 
caminhonete tomada de as-
salto em Natal (RN) e prendeu 
o assaltante, no final da tarde 
de domingo (26), na BR 101, 
em Mamanguape,  após o cri-
minoso tombar com o veículo 
depois de tentativa de fuga.

Os policiais rodoviários 
federais deram sinal de pa-
rada para que o motorista 
de uma pick up L 200 pa-
rasse em uma fiscalização 
de rotina. Só que, quando o 
condutor percebeu que se-
ria parado, acelerou o veícu-

lo para cima dos agentes da 
PRF, que tiveram que correr 
para não serem atropela-
dos. No mesmo instante os 
policiais embarcaram em 
um carro da PRF e deram 
início à interceptação da ca-
minhonete. Durante a fuga o 
motorista desviou para a via 
lateral e, em seguida, perdeu 
o controle e tombou o veícu-
lo. O suspeito saiu do carro e 
saiu correndo para o outro 
lado da rodovia onde existe 
um loteamento. A equipe da 
PRF chegou logo em seguida 
e dois PRFs saíram em busca 

do foragido, que acabou sen-
do encontrado dentro de um 
imóvel abandonado, onde foi 
dominado e preso. Uma ado-
lescente estava com o suspei-
to na caminhoneta e foi apre-
endida. A pick up foi tomada 
de assalto na cidade de Natal 
na mesma tarde e, segundo 
o preso, seria entregue em 
João Pessoa.

 O suspeito de ter rou-
bado o veículo, que também 
responde pelo crime de ho-
micídio, foi encaminhado 
junto com a adolescente para 
a Delegacia da Polícia Civil. 

A Polícia Militar apreen-
deu duas armas de fogo, na 
noite de domingo (28), du-
rante ações da Força Tática 
do 13º Batalhão nas cidades 
de Ibiara e Itaporanga, em 
um intervalo de três horas, 
no Sertão da Paraíba. Dois 
suspeitos foram presos em 
flagrante.

Um deles, de 53 anos, 
com um revólver calibre 38 
realizando disparos para o 
alto, na Rua Osório Pinto Ra-
malho, na cidade de Ibiara. A 
outra apreensão foi de uma 
pistola, na cidade de Itapo-
ranga. A arma estava com 
um homem, de 40 anos, que 

foi abordado na frente de um 
bar.

O comandante do 13º 
Batalhão, major Antônio 
Guedes, disse que nas próxi-
mas semanas as ações para 
retirar armas de circulação 
serão intensificadas. “Tive-
mos as apreensões da noite 
desse domingo, que foram 
fruto já da intensificação do 
policiamento em nossa re-
gião, e essas ações irão conti-
nuar para retirar mais armas 
de fogo e suspeitos de crimes 
das ruas” disse.

Os presos foram apre-
sentados na Delegacia de Po-
lícia Civil.

PM apreende armas 
em Ibiara e Itaporanga

Bombeiros registram 646 
atendimentos no Estado

PC detém 
homem 
condenado 
por estupro 

Suspeitos de 
planejar crimes 
são detidos 
em Solânea

A Polícia Militar pren-
deu, na manhã de segun-
da-feira (28), dois homens 
que estavam em atitude 
suspeita próximo à agên-
cia do Bradesco em Solâ-
nea. Alisson Fernandes 
Silva, 28 anos, e José Ricar-
do Oliveira de Morais, 26, 
estavam armados com um 
revólver calibre 38 e a PM 
suspeita que a dupla pla-
nejava realizar crimes do 
tipo “saidinha de banco”.

De acordo com os po-
liciais, um dos suspeitos, 
o Alisson Fernandes, é de 
João Pessoa e já tem passa-
gem pela polícia por tráfico 
de drogas e furto. O outro 
é presidiário do regime 
semiaberto, da cidade de 
Solânea, e responde por 
roubo.   

O maior número 
de ações 
preventivas 
foi registrado 
na Região 
Metropolitana 
de João Pessoa 
(244)
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Empreender-PB realiza Acordo 
Legal hoje na cidade de Guarabira
A renegociação do crédito 
tem sido realizado na sede 
da capital em Patos

Com o objetivo de re-
negociar débitos para mu-
tuários que estão com as 
parcelas em atraso com o 
programa Empreender Pa-
raíba, o projeto itinerante 
Acordo Legal dará continui-
dade na cidade de Guarabira, 
2ª região geoadministrativa 
do Estado. A ação ocorre no 
período de 29 de novembro a 
2 de dezembro de 2016. 

Atualmente, o procedi-
mento de renegociação do 
crédito tem sido realizado na 
sede de João Pessoa, no pos-
to de atendimento de Patos e 
de Bananeiras. Logo, o pro-
jeto visa beneficiar aqueles 
que não possuem disponi-
bilidade de tempo ou condi-
ções financeiras suficientes 
para se deslocarem até um 
desses locais.

O projeto foi iniciado no 
fim de outubro em Bananei-
ras, e Guarabira será o pró-
ximo município a receber o 
atendimento. O Acordo Legal 
ainda seguirá adiante por di-
versos municípios do Estado. 

Descontos
Serão concedidas redu-

ções de 30% a 50% no valor 
da multa e dos juros que inte-
gram a dívida e uma redução 
de 60% no pagamento à vista 
para os interessados que se 
encontrarem inadimplentes 
e tenham interesse em rene-
gociar o seu débito junto ao 

Empreender-PB. Entretan-
to, será monitorado todo o 
período da contratação até 
o pagamento, de forma que 
caso o mutuário retorne à si-
tuação de inadimplência será 
primeiramente comunicado 
e, em seguida, o nome deve-
rá ser incluído no Serviço de 
Proteção ao Crédito (SPC).

Sobre o Empreender
Tendo como prioridade 

a concessão de crédito pro-
dutivo orientado, o Empre-
ender Paraíba atende empre-
endedores locais residentes 
no Estado da Paraíba. Além 
de incentivar a geração e 
ocupação de renda, também 
tem como objetivo fortale-
cer a economia solidária do 
Estado para o microempre-
endedor individual, o micro-
empresário, o empresário de 
pequeno porte e as coopera-
tivas de produção da Paraíba.

Serviço
Os mutuários interes-

sados em renegociar as dí-
vidas devem comparecer à 
Gerência Regional da Saúde, 
localizada na Rua Padre Hil-
debrando Marques - s/n - no 
Centro de Guarabira. No dia 
29 de novembro, o atendi-
mento será das 13h às 17h. 
Nos dias 30 de novembro e 
1º de dezembro, no perío-
do da manhã, o horário será 
das 8h30 às 12h e, à tarde, 
de 13h30 às 17h. Já no últi-
mo dia de atendimento ao 
público, 2 de dezembro, o 
serviço ficará disponível das 
8h30 às 12h.

A 253ª Romaria da Penha rece-
beu, este não, um número maior de 
caminhantes. Aliás, a organização 
do evento constata: a cada ano, au-
menta o número de participantes. 
Os catorze quilômetros de percurso, 
da igreja de Lourdes, até o Santuá-
rio da Penha, foram percorridos sem 
tumulto, sem confusão, dentro da 
mais perfeita ordem. E esse é o espí-
rito da caminhada: uma demonstra-
ção pacífica de fé e de agradecimen-
to a Nossa Senhora.

A imagem de Nossa Senhora 
da Penha, antes de ser colocada no 
carro-andor, ficou ao lado da ima-
gem de Lourdes, dentro da igreja 
dedicada a essa Santa na Avenida 
João Machado, no Centro de João 
Pessoa. Nesse local, desde o início 
da noite, milhares de devotos pas-
saram para tocar a imagem da San-

ta, fazer orações, pagar promessas 
e fazer novos pedidos.

Por volta das 20h30, a concen-
tração da Romaria já recebia um 
grande número de devotos, que re-
zavam e cantavam.

No trio elétrico posicionado 
em frente à igreja, o coordenador-
geral da Romaria, Pe. Luiz Antô-
nio, saudou os fiéis e agradeceu a 
todos que estavam tornando pos-
sível a caminhada: os grupos de 
apoio da organização, os patroci-
nadores, voluntários, e a Prefeitura 
de João Pessoa e o Governo da Pa-
raíba. Dom Genival deu a Bênção 
de Envio, desejando uma tranquila 
caminhada aos romeiros.

Por volta das 3h15 chegou ao 
campo de futebol, localizado no 
entorno do Santuário da Penha, 
o andor com a imagem da santa, 

conduzido por devotos a pé. Logo 
em seguida, chegou o carro-andor, 
com a imagem da Penha. Teve iní-
cio a missa campal presidida pelo 
administrador apostólico da arqui-
diocese da Paraíba, Dom Genival 
Saraiva de França. 

No início da celebração, disse 
Dom Genival: “Esta Santa Missa, 
para todos nós, é, na verdade, a 
comunhão com Jesus, palavra com 
Jesus Eucaristia, com Jesus presen-
ça em cada um de nós. Para que nós 
possamos participar, sempre me-
lhor, da Santa Missa, naquilo que 
dependa de nós, a liturgia coloca-
nos em algum momento peniten-
cial. Agora, façamos um minutinho 
de silêncio. Veja se você reconhece 
qual foi o seu último pecado, o seu 
último “defeito”, quem sabe até 
na caminhada mesmo.

Caminhada reuniu milhares de fiéis
 253ª romaria da penha
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Polícia Militar da Paraíba disponibilizou dezenas de soldados para garantir o trajeto da imagem num andor pelos seguidores da  santa

Pais e responsáveis pe-
los alunos da rede estadual 
que participam do intercâm-
bio internacional Gira Mun-
do no Canadá consideram 
positiva a iniciativa do Go-
verno do Estado proporcio-
nada aos estudantes. Os 50 
selecionados no programa 
viajaram no dia 30 de agosto 
para o Canadá, onde estão es-
tudando por um período de 
cinco meses. As aulas do in-
tercâmbio começaram no dia 
8 de setembro. O Gira Mundo 
representa um investimento 
na ordem de R$ 2,5 milhões 
na educação paraibana.

Para Maria Carolina Pe-
reira, avó do aluno Samuel 
Laerte Albuquerque, de 
João Pessoa, esta é uma óti-
ma oportunidade para seu 
neto. Ela destacou a impor-
tante iniciativa do Governo 
do Estado em proporcionar 
a esses estudantes a troca 
de conhecimento e de ter 
contato com outra cultura.  
Segundo Maria Carolina, 
Samuel tem se comunicado 
com ela e disse que está feliz 
com a experiência, ao tempo 
em que considerou o ensino 
do Canadá produtivo porque 
o aluno escolhe o que vai 
estudar. “Acho que eles vão 
trazer para o Estado bons 
resultados pela excelente 
experiência que estão ten-
do”, observou.

De acordo com Sandro 
Onofre Cavalcante, pai do 

estudante Suélyo Cirilo, que 
reside na cidade de Alagoi-
nha, fala com o filho de duas 
a três vezes por semana e 
“Suélyo comenta que está 
bem acomodado e que lá as 
moradias são excelentes”. Ele 
acrescentou que esta é uma 
ótima oportunidade que seu 
filho está tendo.

Já Penha Maria, mãe 
do aluno Yuri Rodrigues, da 
cidade de Lagoa Seca, res-
saltou que esta é uma opor-
tunidade única, que está 
sendo vivida por seu filho 
por meio do programa Gira 
Mundo. “Nós temos nos fala-
do diariamente por meio do 
whatsapp e hangout, e para 
ele esta é uma ótima opor-
tunidade de aprendizado, 
levando em conta também 
que ele tem viajado com 
a família com quem mora 
no Canadá, para conhecer 
aquele país”, comentou. 

Foram selecionadas 
também três professoras 
para o intercâmbio. Elas ob-
tiveram as melhores médias 
das turmas do curso prepa-
ratório para o exame TOEIC 
e estão vivenciando novas 
práticas pedagógicas que 
proporcionarão o aperfei-
çoamento profissional em 
escolas de nível médio do Ca-
nadá. Também terão mora-
dia em casa de família nativa. 
Os alunos estão distribuídos 
em 23 escolas de quatro pro-
víncias do Canadá.

Governo do Estado já 
investiu R$ 2,5 milhões

intercâmbio gira mundo

A Secretaria de Estado 
da Saúde (SES), através da 3ª 
Gerência Regional de Saúde 
(GRS), sediada em Campina 
Grande, realiza hoje uma ca-
pacitação para soldados do 
Exército atuarem no combate 
ao mosquito Aedes aegypti em 
parceria com os técnicos da 
área de saúde. A capacitação 
será realizada na sede do 31º 
Batalhão de Infantaria Moto-
rizado (BIMTz), no bairro da 
Palmeira, e vai contar com a 
participação de 50 militares. 
No horário da manhã, eles re-
ceberão informações teóricas 
e à tarde, realizarão atividades 
práticas, que serão desenvolvi-
das na própria área interna do 
quartel. Na capacitação, minis-
trada por técnicos da 3ª GRS, os 
militares recebem informações 
sobre o ciclo do Aedes aegypti.

A gerente da 3ª Gerên-
cia Regional de Saúde, Tatia-
na Medeiros, ressaltou mais 
uma vez a importância da 

participação do Exército nas 
ações de combate ao mosqui-
to transmissor da dengue, zika 
e chikungunya, chamando a 
atenção para a necessidade do 
engajamento de todos. 

Em dezembro do ano 
passado, técnicos da Gerência 
capacitaram militares do Exér-
cito e do Corpo de Bombeiros, 
que passaram a reforçar as 
ações tanto em Campina Gran-
de quanto em outros municí-
pios que integram a 3ª GRS. Na 
próxima sexta-feira (2), será 
realizado o Dia D da Campanha 
de Mobilização Nacional que 
visa fortalecer as ações indivi-
duais e coletivas do controle 
vetorial e combate ao mosquito 
e, a partir desta data, serão rei-
niciadas as visitas domiciliares 
com as presenças dos militares 
do Exército. 

Mas, além destas ações, 
durante todo o ano, os técnicos 
da 3ª GRS realizam visitas téc-
nicas nos 42 municípios que 

fazem parte da Gerência. As vi-
sitas são realizadas semanal-
mente, com as participações 
de técnicos da Vigilância Am-
biental, Vigilância Epidemioló-
gica, Atenção Básica, bombei-
ros militares e os profissionais 
dos municípios para repassar 
informações teóricas sobre o 
enfrentamento à tríplice epi-
demia. Entre as atividades 
realizadas nas visitas técnicas 
estão incluídos também ciclos 
de discussão, visitas domicilia-
res de orientação à população, 
inspeção e tratamento dos de-
pósitos, com a destruição dos 
focos encontrados e informa-
ções sobre a importância da 
notificação. 

O cronograma de visitas 
técnicas teve início ainda no 
primeiro semestre de 2015, 
bem antes dos surgimentos 
dos primeiros casos de micro-
cefalia associados ao vírus zika, 
que também é transmitido 
pelo Aedes aegypti. 

Saúde capacita Exército para 
o combate ao Aedes aegypti

no interior do estado Nordeste recebe 
R$ 6,9 milhões 
para compra de 
medicamentos

Secretarias de Saúde dos 
nove estados do Nordeste 
poderão comprar medica-
mentos, que auxiliem, prin-
cipalmente, no tratamento a 
pacientes com câncer, como: 
Hidroxiureia e Triptorrelina, 
a partir de recursos repassa-
dos pelo Ministério da Saúde, 
na última semana. 

No total foram mais de 
R$ 6,9 milhões liberados 
para o financiamento destes 
e de outros medicamentos 
que fazem parte do Compo-
nente Especializado da Assis-
tência Farmacêutica (CEAF), 
na região. Desse total, R$ 
313.716,16 serão destinados 
à Paraíba. 

O recurso também po-
derá ser utilizado na aquisi-
ção do Entacapona, indicado 
para o tratamento do mal de 
Parkinson e do Riluzol, com-
posto usado para o tratamen-
to de Esclerose Lateral Amio-
trófica (ELA).
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Matrículas para alunos novatos na 
rede estadual encerram amanhã
O Governo do Estado está 
oferecendo 500 mil vagas, 
nas 739 escolas na Paraíba

As matrículas para os 
alunos novatos na rede esta-
dual de ensino, que tiveram 
início no dia 16, se encerram 
amanhã. O Governo do es-
tado oferece 500 mil vagas, 
nas 739 escolas da rede es-
tadual de ensino. Para fazer 
a matrícula, os estudantes 
novatos devem preencher 
uma ficha de inscrição, for-
necida pela escola e apre-
sentar cópias da certidão 
de nascimento, do rG e do 
cPF, além de duas fotos 3×4, 
comprovante de residência 
e histórico escolar emitido 
pela escola de origem.

A efetivação das matrí-
culas, com possíveis ajustes, 
está agendada para o período 
de 1º a 22 de dezembro. As 
aulas do ano letivo de 2017 
vão começar no dia 6 de feve-
reiro do próximo ano.

As Gerências regionais 
de Educação (GREs) estão 
realizando uma campanha 
de divulgação das matrí-
culas na rede estadual de 
ensino. Por meio de carros 
de som e realizando eventos 
em pontos centrais nas ci-
dades, as Gres alertam para 
o prazo final de matrícula 

para alunos novatos, que se 
encerra amanhã.

Calendário escolar
O calendário escolar é o 

instrumento que permite aos 
estudantes, pais, professo-
res, gestores, técnicos e fun-
cionários organizarem suas 
rotinas, pois indica feriados, 
férias, planejamento e espe-
cialmente os dias letivos de 
aula. em cumprimento à Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação 
nacional, o calendário escolar 
define a carga horária mínima 
de 800 horas/aula, distribuí-
das em 200 dias letivos. 

Adiantamento em 2017
O adiantamento do ca-

lendário teve como objetivo 
proporcionar um melhor 
planejamento do ano letivo 
de 2017, visando reforçar os 
investimentos nos progra-
mas já existentes, além de 
criar outros mecanismos de 
melhorias. 

“com esse adiantamento 
no calendário de matrículas, 
nós saberemos até dezem-
bro deste ano quantos alunos 
têm na rede, e a partir disso, 
vamos nos organizar para co-
meçar o ano letivo de 2017 
sem nenhuma dificuldade”, 
ressaltou Wleica Aragão, ge-
rente da 1ª Gerência regio-
nal de Educação (GRE).

Após 9 anos longe das competições 
nacionais, a nadadora paraibana Milena 
Paiva conquistou no final de semana a 
medalha de bronze no Campeonato Bra-
sileiro de Natação na categoria 50 me-
tros costas feminino, em Santa Catarina.  
A atleta pertence aos quadros da Fede-
ração dos Esportes Aquáticos da Paraíba 
(Feap), que recebe apoio da Companhia 
Paraibana de Gás (PBGás), por meio da 
Lei de Incentivos aos Esportes.

Milena Paiva dividiu o pódio com as 
nadadoras olímpicas Etiene Medeiros e 
Natália de Lucca e trouxe uma medalha 
para a Paraíba no Campeonato Nacio-
nal de Natação, após quase oito anos 
sem conquistas para o Estado.

A atleta, que é odontóloga, dife-
rentemente de outras competidoras de 
ponta, divide a profissão e os estudos 
com a natação, o que ressalta ainda 
mais a sua conquista. Milena tem o tí-

tulo de campeã brasileira e sul-ameri-
cana nas categorias de base.  

A nadadora paraibana contou que, 
após 9 anos sem participar de compe-
tições nacionais, decidiu intensificar 
os treinamentos este ano e conseguiu 
evoluir bem nos tempos. “Claro que 
queria a vitória, mas, tendo em vista 
que estavam competindo com atletas 
olímpicas que se dedicam exclusiva-
mente à natação, foi um ótimo resul-
tado para mim e para a visibilidade da 
natação da Paraíba”, comentou.

De acordo com Milena Paiva, a na-
tação na Paraíba está retomando o cres-
cimento com a nova Vila Olímpica em 
João Pessoa, reformada e modernizada 
pelo Governo do Estado, e o apoio dos 
parceiros. Ela destacou que esse desem-
penho obtido a estimula a continuar 
treinando bastante para participar de 
competições nacionais em 2017.

Nadadora paraibana é bronze 
no Brasileiro de Natação

FOTO: Secom-PB

A atleta Milena Paiva, que é odontóloga, divide a profissão e os estudos com a natação

A companhia de Água e 
Esgotos da Paraíba (Cagepa) 
vai executar, a partir de hoje, 
uma manutenção na rede 
de esgotamento sanitário da 
Avenida epitácio Pessoa. Para 
os trabalhos, o trecho da via 
próximo à esquina com a rua 
Manoel dos Santos será inter-
ditado por 16 dias úteis, com 
o auxílio da Superintendência 
executiva de Mobilidade Urba-
na de João Pessoa (Semob-JP). 

O serviço consiste no as-
sentamento de nova tubulação 
cruzando a Avenida epitácio 
Pessoa, seguindo pela calçada 

do Edifício Riviera e adentran-
do pela rua das Acácias.

De acordo com o crono-
grama dos serviços, nos três 
primeiros dias, será feita a 
remoção de parte do cantei-
ro central; depois mais cinco  
para realização da primeira 
etapa da travessia, mais cinco 
para fazer a segunda etapa da 
travessia e outros três para re-
posição do canteiro central.

Mais informações sobre 
os serviços podem ser obti-
das gratuitamente pelo tele-
fone 115, que agora também 
atende ligações de celular.

Cagepa interdita via da 
Epitácio Pessoa hoje

manuTençãO na rede de esgOTOs

Leia mais na página 14

A equipe de pro-
dução do Programa 
Nordeste Mais, do SBT 
Nordeste, continua ex-
plorando as belezas e 
encantos da Paraíba, 
que serão tema de vá-
rias reportagens a se-
rem exibidas em todo o 
Nordeste. O programa 
é exibido todos os sá-
bados a partir das 8h30, 
com 30 minutos de du-
ração. A equipe che-
gou à Paraíba na última 
quarta-feira (23), já ten-
do visitado as cidades 
de Campina Grande, 
Areia e Alagoa Grande.

Nessas cidades, a 
equipe, que veio da 
Bahia e se diz encan-
tada com a Paraíba, 
produziu imagens dos 
engenhos da região do 

Brejo; ressaltou o patri-
mônio histórico e cultu-
ral do Museu de Jack-
son do Pandeiro; além 
de reforçar a cultura 
junina, com a participa-
ção dos integrantes do 
projeto Quadrinhando, 
novo atrativo dos feste-
jos juninos da Paraíba.

Em João Pessoa e 
Cabedelo, a equipe está 
investindo em roteiros 
pelo Litoral, percorren-
do os tradicionais ro-
teiros como passeio de 
barco pelo Rio Paraíba, 
com direito ao pôr do 
sol com a execução do 
Bolero de Ravel, pelo 
músico Jurandy do Sax, 
além de revelar os en-
cantos naturais de Pi-
cãozinho no Litoral da 
capital paraibana.

PB será destaque 
em programa do SBT

O exame nacional do 
ensino Médio para Pessoas 
Privadas de Liberdade na 
Paraíba este ano contará 
com a participação de 852 
reeducandos do sistema pe-
nitenciário, um aumento de 
62,29% em relação ao núme-
ro de inscritos no passado. As 
provas, previstas para o mês 
passado, serão aplicadas nos 
dias 13 e 14 de dezembro.

O número de pessoas 
privadas de liberdade ins-
critas no enem cresce a cada 
ano na Paraíba, assim como 
o número de unidades pri-
sionais onde são aplicadas as 
provas. em 2011, primeiro 
em que os reeducandos pa-
raibanos começaram a par-
ticipar do enem, apenas sete 
unidades prisionais tinham 
inscritos no exame, num to-
tal de 51. em 2012, o número 
aumentou para 16 unidades 

e 263 inscritos; em 2013, 
31 unidades e 290 inscritos; 
em 2014, foram 43 unidades 
e 524 inscritos. em 2015, 
apesar da diminuição do nú-
mero de unidades para 42, o 
de inscritos aumentou para 
525; e este ano são 46 unida-
des prisionais e 852 inscri-
tos, um crescimento de mais 
de 1.500% de reeducandos 
interessados em continuar 
os estudos.

Todos eles estão partici-
pando, desde o dia 3 de outu-
bro, de um simulado com as 
disciplinas a serem aplicadas 
nas provas. hoje, acontece o 
último simulado no Instituto 
de Psiquiatria Forense, em 
João Pessoa. eles também 
participaram das aulas nos 
módulos de ensino instala-
dos nas próprias unidades 
prisionais. 

Os resultados do enem 

Estado inscreve mais de 850 
reeducandos no Enem 2016

prOvas nOs dias 13 e 14 de dezembrO

são importantes para as pes-
soas privadas de liberdade 
porque podem ser utilizados 
para fins de certificação de 
conclusão de ensino Médio, 
dando o direito também a 
remissão de pena de acordo 
com resolução do Conselho 
Nacional de Justiça, que dis-
põe sobre atividades educa-
cionais complementares para 
fins de remissão de pena pelo 
estudo e estabelece critérios 
de admissão pela leitura.

O enem PPL nas unida-
des prisionais é organizado 
pelo Inep em parceria com 
o Depen (Departamento Pe-
nitenciário Nacional) e com 
as Secretarias estaduais de 
Administração Penitenciária. 
A aplicação das provas é feita 
pela cesgranrio.

implementação da lei 
antidiscriminação

O Governo do Estado, por 
meio da Secretaria de Estado da 
Educação (SEE), realizou ontem o “IV 
Seminário: A implementação da Lei 
10.639/03 no contexto paraibano 
– Por uma educação sem discrimina-
ções”. O evento foi na Escola Técnica 
Estadual de João Pessoa Pastor João 
Pereira Gomes Filho, em Mangabeira. 
O seminário é uma realização do Fó-
rum Estadual de Educação e Diversi-
dade Étnico-Racial/Paraíba, por meio 
Núcleo Étnico-Racial da Gerência 
Executiva de Diversidade e Inclusão 
(GEDI) da SEE/PB, que objetiva ava-
liar e incentivar a promoção e im-
plantação, no currículo escolar, da Lei 
10.639/2003, a qual garante a apli-
cabilidade dos conteúdos de história 
e cultura afro-brasileira e africana no 
currículo escolar. Aconteceram expo-
sições de práticas exitosas por meio 
de banners e apresentação dessas 
práticas realizadas pelas Gerências 
Regionais de Educação (GREs). O 
seminário foi voltado aos secretários 
de educação dos municípios paraiba-
nos, aos gerentes das 14 GREs, aos 
conselheiros estaduais e municipais 
de educação, entre outros.

avanços no turismo 
discutido com trade

A visita aos museus e casas 
históricas na Paraíba, como a Funda-
ção Casa de José Américo, na capital, 
deverá ser mais uma opção de roteiro 
turístico para quem pretende vir a Pa-
raíba, conforme discussão na XI Reu-
nião Ordinária da Câmara Empresarial 
de Turismo no Estado, ontem e que 
contou com a participação do secretá-
rio do Turismo e do Desenvolvimento 
Econômico (Setde), Lindolfo Pires, e 
demais representantes de empresas 
públicas e privadas do setor. O pre-
sidente da Fundação Casa de José 
Américo, Damião Ramos Cavalcanti, 
que passou a integrar a entidade, jus-
tificou a criação desse roteiro, pois o 
turismo e a cultura caminham juntos. 
Ele reforçou a necessidade de conheci-
mento da obra e vida do escritor, não 
só pelos brasileiros, mas pelos parai-
banos, os quais muitos desconhecem 
a sua obra e essa será uma oportu-
nidade. O secretário Lindolfo Pires 
destacou que a Câmara Empresarial 
do Turismo é uma das entidades mais 
importantes por tratar de discussões 
relevantes para o setor, não só da ca-
pital, mas também do Estado.

upa de Cajazeiras 
lidera atendimentos

A Unidade de Pronto Atendi-
mento (UPA) da cidade de Cajazeiras 
completou três anos no último dia 26. 
Nesse período – até o mês de outubro 
deste ano – foram registrados 183 
mil e 238 atendimentos e realizados 
17.775 exames, entre raios X, ele-
trocardiograma e laboratoriais. Este 
ano, o Governo do Estado, por meio da 
Secretaria de Estado da Saúde (SES), 
adquiriu dois ventiladores pulmonares 
neonatal, pediátrico e adulto, com um 
investimento no valor de R$ 73,8 mil. 
Os equipamentos, que servem para 
pacientes graves e entubados, já estão 
funcionando. Com estes, no total, são 
três. Além disso, a unidade conta com 
um Raio X digital de última geração e 
três eletrocardiogramas. “A UPA é um 
importante equipamento em saúde, 
acolhendo usuários da 9ª Gerência 
Regional de Saúde e até de estados 
vizinhos. A unidade oferta excelência 
em atendimento; agilidade de diag-
nóstico e melhoria na assistência a 
urgência e emergência, refletindo, ao 
longo dos três anos, o cuidado que 
o governo tem com o povo”, disse a 
diretora-geral da UPA, Carla Nogueira.
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Johniere Alves lança 
livro de poesia hoje, 
em Campina Grande 

FOTOS: Reprodução Internet

Documentarista 
por essência

As produções nas áreas 
intelectual e artística, 
sobretudo como docu-
mentarista e montador 
de filmes, aliado ao papel 
que representou como 
uma espécie de fio con-
dutor exercido, por meio 

da Universidade Federal da Paraíba, pelo 
fato de, oriundo da geração da década de 
1960, ter acolhido e fomentado os novos 
e talentosos cineastas surgidos nos anos 
1980, foram aspectos importantes apon-
tados por amigos como sendo o legado 
deixado pelo cineasta paraibano Man-
fredo Caldas, que morreu aos 69 anos de 
idade, na última sexta, dia 25, em Brasília 
(DF), onde residia com a família há mais 
de quatro décadas. Natural da cidade de 
João Pessoa, ele - que estava sozinho e 
foi encontrado pela esposa, por volta das 
21h, caído próximo à mesa do escritório 
- contribuiu para fundar o Núcleo de Do-
cumentação Cinematográfica (Nudoc) da 
UFPB e a Associação Brasileira de Docu-
mentaristas e a última obra que produziu, 
roteirizou e dirigiu se intitula Romance 
do vaqueiro voador, longa-metragem 
(1h17min de duração) lançado em 2006 
e protagonizado pelo também paraibano 
Luiz Carlos vasconcelos.

“Manfredo Caldas teve uma trajetória 
linda e a sua importância é enorme não 
apenas para o cinema paraibano, mas 
também para o cinema nacional. Era um 
amigo querido que perdi de uma maneira 
inesperada, como aconteceu. Sinto muito 
claro isso: ninguém sabe quando chega 
a hora e, quando isso acontece com um 
amigo próximo, é como se fosse um recado 

Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com

Amigos exaltam o legado deixado pelo cineasta Manfredo Caldas 

para que possamos aproveitar a vida”, 
comentou para o jornal A União o ator Luiz 
Carlos vasconcelos, protagonista do docu-
mentário Romance do vaqueiro voador. 
Baseado no poema-cordel de João Bosco 
Bezerra Bonfim, esse longa registra - dentro 
de um universo mítico - a obra realizada 
pelos candangos, palavra que designava os 
trabalhadores nordestinos que ajudaram a 
construir Brasília. “É um ótimo trabalho, de 
uma sensibilidade muito grande de Manfre-
do, que conseguiu transformar o poema em 
uma coisa linda”, disse o artista paraibano.  
“Manfredo deixa o legado que todos nós 
deixamos, que é a produção artística e inte-
lectual e sua ação como homem”, concluiu o 
artista paraibano. 

O cineasta e professor da UFPB, Lúcio 
vilar, também lamentou a morte de Manfre-
do Caldas. “Soube por um amigo meu. Essa 
perda chocou a todos nós e foi devastadora, 
porque ele estava no auge da maturidade 
intelectual e artística. Creio que ainda se 

terá muito para se descobrir o legado e a 
importância de Manfredo, por meio de um 
balanço mais frio”, disse ele, que, por ser o 
coordenador do Fest-Aruanda do Audiovi-
sual Brasileiro, antecipou que a curadoria 
da 11ª edição - que vai ocorrer em João 
Pessoa, no período de oito a 14 deste mês 
de dezembro - já se mobiliza para prestar 
um tributo coletivo ao saudoso cineasta. A 
propósito, os integrantes do evento divul-
garam a seguinte nota: “A organização do 
Fest-Aruanda se solidariza com a família do 
cineasta-documentarista Manfredo Caldas, 
morto prematuramente nesta sexta-feira, 
em Brasília. O fato enlutou a todos que fa-
zem o audiovisual paraibano e, por que não 
dizer, ao próprio cinema brasileiro, que per-
de um montador de reconhecida trajetória 
em dezenas de filmes. Manfredo Caldas foi 
homenageado pelo Fest-Aruanda em 2008”. 

“Manfredo Caldas teve participação 
muito peculiar na linha do documentário 
nos anos 1960, pois foi tributário dessa 

geração, da qual fazem parte Linduarte 
Noronha, vladimir Carvalho, além de 
Ipojuca Pontes. Além de documentarista, 
ele também - é importante que se diga isso 
- foi montador, tendo passado pela escola 
cubana, a mais importante na América La-
tina, e foi o fio condutor, por meio do então 
Departamento de Artes e Comunicação 
(DAC) e Nudoc da UFPB, da geração ses-
sentista para a geração de novos e talento-
sos cineastas dos anos 1980, a exemplo de 
Torquato Joel, Pedro Nunes, João de Lima, 
Everaldo vasconcelos e Edilson Alves, 
época muito efervescente vivida da década 
de 1970 até a primeira metade dos anos 
1980. Manfredo morreu no momento em 
que estava montando um filme de Márcio 
Curi, que faleceu três dias antes dele”, disse 
Lúcio Vilar, para quem um filme de Man-
fredo Caldas que considera “fundamental” 
é o curta-metragem intitulado Cinema 
Paraibano 20 Anos, lançado em 1983. 

A causa da morte do cineasta e 
documentarista paraibano Manfredo 
Caldas - cujo corpo foi sepultado no 
Campo da Esperança, em Brasília - pode 
ter sido infarto fulminante. Ele compe-
tiu quatro vezes no Festival de Brasília 
do Cinema Brasileiro, das quais foi pre-
miado pelo média-metragem intitulado 
Nau Catarineta, o longa Uma questão de 
terra, que é o relato do assassinato da 
líder camponesa paraibana - da cidade 
de Alagoa Grande - Margarida Maria 
Alves, em meio ao debate da reforma 
agrária e, também, pelo curta documen-
tal Negros de cedro (1988). No entanto, 
o mês de novembro de 2006 é conside-
rado um dos pontos mais altos da sua 
carreira, pois, naquela época, , ele abriu, 
em caráter hors-concours, o 39º Festi-
val de Brasília com o longa Romance do 
vaqueiro voador.   

O paraibano Manfredo 
Caldas faleceu na 

última sexta-feira;
ele residia em Brasília 

há 40 anos

Caldas com Luiz Carlos Vasconcelos nas filmagens de Romance do Vaqueiro Voador



 

Ele não morreu. Apenas concluiu 
sua missão. Como poucos homens 
fizeram neste Planeta, Fidel Alejandro 
Castro Ruz sequer ensarilhou seu AK 
47, agora modernizado para AK 74. Pois 
outro apanhará seu fuzil do chão e dará 
continuidade à luta. Era assim que faziam 
os camaradas democratas na batalha de 
Stalingrado, quando tombava um com-
panheiro. Pois havia mais soldados que 
armas. O chão era privativo dos mortos. 
Nem aos feridos pertencia.

Diz-se que na Guerra de Canudos 
– a guerra do Brasil contra o Sertão, ou 
contra o Nordeste – houve procedimen-
to semelhante. Quando um sertanejo 
baquedava, derribado pelo fuzil do Brasil, 
outro fiel de Antônio Conselheiro assu-
mia seu lugar e seu mauser, ou seu mann-
licher. O que estivesse mais perto. Por 
que o Brasil arremeteu sobre Canudos? 
Qual foi o crime cometido por aqueles 
sertanejos? Ser pobre é crime?

Sexta-feira passada, 25 de novem-
bro, estávamos reunidos no Instituto 
Histórico e Geográfico Paraibano para 
celebrarmos a poesia que sempre se fez 
e se fará na terra de Augusto dos Anjos. 
Não éramos tantos, pouco mais de uma 
dúzia. Uma iniciativa da atual Diretoria 
do IHGP, capitaneada pelo seu presidente 
Guilherme Gomes da Silveira D’Ávila Lins, 
emérito professor da UFPB. Estávamos 
numa espécie de vigília, como se soubés-
semos que algo iria acontecer.

Terminava a primeira fase de um 
sarau sobre a poesia paraibana, comen-
tado por seus poetas. Foram quatro as 
reuniões, que faltei às três primeiras. 
Peço desculpas e agradeço aos poetas 
que me antecederam nas noites do Insti-
tuto. Eu estive acamado, não sei de quê. 

O fato de uma trabalhadora demitida de seu em-
prego ser sócia em outra empresa (administradora de 
imóveis) não impede que ela obtenha o recebimento 
de seguro-desemprego, se o empreendimento em que 
ela tem participação não gerou lucro nos últimos três 
meses, ou não teve atividade remunerada no último ano. 
Nessa linha decisória, um desembargador federal da 3ª 
Turma, do TRF da 4ª Região, negou provimento a agravo 
de instrumento, mantendo a obrigação da União em 
restabelecer o benefício a uma advogada que tem base 
de atuação em Joaçaba (SC).

A advogada interpôs mandado de segurança contra 
o chefe da Agência Regional de Trabalho e Emprego de 
Joaçaba (SC) e a União, na Justiça Federal de Joaçaba 
(SC), em novembro do ano passado, depois de ter seu 
seguro-desemprego cancelado após ter recebido três 
das cinco parcelas. O cancelamento ocorreu porque, 
em consulta à Receita Federal, o Ministério do Trabalho 
constatou que a advogada-trabalhadora aparecia como 
sócia de uma empresa ativa. Em Juízo, ela comprovou 
que a empresa não gerou lucros suficientes para sua 
subsistência durante o período. Após decisão de primei-
ro grau, deferindo a liminar no mandado de segurança, a 
União interpôs agravo. Porém, o relator do processo na 
3ª Turma, negou provimento.

Segundo o julgado do TRF-4, “a circunstância de 
recolhimento de contribuição previdenciária como 
contribuinte individual, ou a mera manutenção do re-
gistro de empresa, não estão elencadas nas hipóteses de 
cancelamento ou suspensão do seguro-desemprego, de 
forma que não é possível inferir que a impetrante perce-
bia renda própria suficiente a sua manutenção e de sua 
família a partir deste recolhimento, na data do pedido 
de seguro desemprego.”.

Direito do consumidor

Por ocasião da minha estada em Teresina, mais 
precisamente na UFPI, com a finalidade de ministrar 
aulas de Direito do Consumidor para alunos de um 
Doutorado Interinstitucional, fui presenteado pelo 
advogado e doutorando Nestor Ximenescom o livro 
“Direito do Consumidor – A Lei, a Jurisprudência e o 
Cotidiano, autoria de Leandro Cardoso Lages (3ª Ed./ 
2016 – Lumen Juris - R$ 130,00). Esta obra aborda o 
Direito do Consumidor de uma forma peculiar. O autor 
não se limitou a comentar a lei, mas também trouxe 
uma série de notícias do cotidiano, diretamente ligadas 
à disciplina. Trata-se de uma demonstração de como 
o Direito do Consumidor está presente diariamente 
em nossas vidas, e por vezes nem sequer percebemos.
Além disso, juntamente com os comentários do autor, 
há também referências à opinião dos principais dou-
trinadores da área, bem como a transcrição das mais 
recentes decisões do STJ em matéria de Direito do Con-
sumidor. O livro abrange todos os artigos do Código de 
Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90), afora referên-
cias parciais a outras leis relacionadas à disciplina. 

O autor, Leandro Cardoso Lages é Graduado pela 
UFPI (1995), Especialista em Direito Processual pela 
UFSC e em Direito do Consumidor pela UECE, Mestran-
do em Direito Int. Econômico pela Universidade Católica 
de Brasília. É, também, professor de Direito Empresa-
rial, Direito do Consumidor e Prática Jurídica, além de 
advogado militante desde 1996.

O Botafogo de futebol e regatas

Ruz
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Fernando
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A advogada e 
o desemprego

O futebol  introduzido no Brasil em 1841, pelo paulista 
Charles Wiliam Muller que, no retorno de seu recreio na 
Inglaterra, trouxe para a Pauliceia dois artefatos de borracha, 
para implantar em São Paulo o jogo com bola no pé. O sonha-
dor levou adiante sua intenção de conquistar os engenheiros 
que montavam na capital do Estado o sistema de transporte 
sobre linhas de ferro, a aderirem ao folguedo.

A febre se espalhou e no Rio de Janeiro, um grupo juve-
nil, entre 14 e 15 anos, juntou-se, no Largo dos Leões, para 
oficializar a Fundação do Eletro Clube, nome primitivo da 
primeira associação futebolística da cidade de São Sebastião.  
Para oferecer confiabilidade à criação convidaram Augusto 
Frederico Smith, um cidadão respeitável, para presidi-lo, 
cuja primeira providência foi rebatizar o clube com o ono-
mástico de Botafogo Futebool Club, 
em homenagem ao bairro onde o 
desporto nascia. No  anode 1904, 
deu-se o acontecimento.

Estudantes e a aristocracia 
carioca entusiasmaram-se com o 
esporte bretão e formaram equi-
pes com amadores, em obediência 
a métodos e regras adotados no 
Reino Unido.  O campo fora cons-
truído no mesmo estilo e com a 
técnica adotada para exibição, em 
sua origem. Não havia gramado na 
arena e seus limites eram marca-
dos com riscos de carvão. 

No começo apenas a elite branca praticava o entre-
tenimento, porém, a partir de 1920, negros vocacionados 
passaram a ser aceitos nos times. A partir da miscigenação o 
futebol popularizou-se, por via da comunicação de massa. 

Até 2013 o pais registrava 800 clubes profissionais, 13 
mil conjuntos amadores e 11 mil atletas federados, distribuí-
dos pelos recantos do Brasil. Toda capital, sede de município, 
distrito e até fazendas de criação possuem times organi-
zados. Quem tem talento, vocação e perseverança faz dele 
profissão e meio de vida rendoso, independente de casta, 
credo ou posição social.  

No governo de Getúlio Vargas foi empreendido esforços 
para alavancar o futebol.  A construção do Maracanã para a 
Copa de 1950, certame que perdemos e prefiro não recordar.  
No entanto, registramos a desforra em 1958 e 1962, dois 
campeonatos seguidos, com intervalo de 4 anos, em que o 
Brasil trouxe  vitórias para casa.  Os jogadores “vestiram a 
camisa da seleção” e com força física, pulso, vigor e brio se 
consagraram perante o mundo.

O Botafogo  tem como símbolo o astro de cinco pon-
tas, distintivo que lhe deu a alcunha romântica de Estrela 
Solitária.  Suas cores oficiais são o preto e o branco. Nos seus 
primórdios a camisa tinha listas e o calção era preto. Desde 
2007 seus jogos acontecem no Estádio Nilton Santos, o anti-

go “Engenhão”, no Rio de Janeiro. Uma das agremiações mais 
populares do Brasil, com intensa torcida, tem como seus 
principais rivais - Flamengo,  Fluminense e Vasco da Gama.

A Fifa elegeu o Botafogo como dos maiores do século XX. 
Dentre seus principais títulos estão os vinte Campeonatos 
Cariocas; quatro Torneios Rio-São Paulo.;dois Campeonatos 
Brasileiros e uma Copa Conmebol, precursora da atual Copa 
Sul Americana.

Entre 1977 e 1978 o Estrela Solitária  obteve o maior 
recorde  em número de partidas cinquenta e duas (52), com 
invencibilidade. Registra-se com entusiasmo a participação 
de jogadores do Botafogo nas partidas da Seleção Brasileira 
nas Copas do Mundo, com quarenta e oito (48)atletas. 

A capital João Pessoa, também teve uma sucursal do 
Botafogo, o clube mais antigo 
da Paraíba,  fundado em 28 
de setembro de 1931, por 
um grupo de amadores.  Das 
agremiações com função no 
Estado ele é o recordistas 
com vinte e sete (27) títulos.  
A Revista Placar  distin-
guiu o time  com o título de 
“Matador” por ter vencido o 
Flamengo, do Rio de Janeiro, 
no Maracanã por 2x1. E o In-
ternacional-RS, pelo mesmo 
placar (2x1), no Almeidão, 

em João Pessoa, ambos em 1980. 
O Bota é carinhosamente chamado de “Belo” para 

eternizar o grito de um seu torcedor, Antônio Abreu e Lima 
(Tonico) ante um gol de beleza indescritível, no campo do 
Bairro dos Estados, em João Pessoa.

Um dos mais apaixonados pelo Bota (diminuitivo muito 
usado) fora José Américo de Almeida Filho, que foi seu Pre-
sidente, por mais de uma vez.  Para dinamizá-lo contratou 
na Bahia os afamados futebolistas: Arquimedes, Beto e Tita, 
sem contar com um centavo em caixa, para ressarci-los pelo 
dinamismo do trabalho, o que Américo fazia de seu próprio 
bolso. E não ficou só nos citados. Conseguiu para o Estrela 
Vermelha (outro apodo para incluir a cor rubra da bandeira 
da Paraíba), os jogadores José Armando e Kleber Bonates, 
Antônio Berto, Galego, Vavá, Noca e Elcio que fizeram a 
grandeza do esporte na Filipéia de Nossa Senhora das Neves.  
A quase todos deu emprego, ou os fez entrar na política mu-
nicipal como vereador.

A maior façanha de Américo Filho foi trazer para um 
amistoso, o Vélez Sarsfield, de Buenos Aires, para partidas 
com o Botafogo e o Treze de Campina Grande, com as   des-
pesas pagas pelo sonhador das quimeras impossíveis.

Lamenta-se que o divertimento alegre e emocionante te-
nha passado a oferecer perigo pela exacerbação das torcidas 
organizadas, onde há agressões e até mortes. 

Otávio Sitônio Pinto   Escritor - sitoniopinto@gmail.com

Lourdinha Luna Escritora, membro da Academia de Letras de Areia e da Aflap lourdinhaluna@uol.com.br

Sei que Ilka minha mulher tem muita 
força; eu não desconfiava que fosse tanta. 
Pois ela me levava para a casinha e trazia, 
nos braços possantes, para o banho e que 
mais fosse preciso.

Como se adivinhasse que um repre-
sentante da Humanidade iria concluir o 
seu tempo com distinção máxima, o Vati-
cano destacou um de seus maiores para 
aquela vigília histórica. Um padre gra-
duado com o curso de teologia que soem 
ter os padres, mais o curso de psicologia, 
mais o curso de museologia. O Padre 
Hernando Teixeira de Carvalho dirigiu 
por muitos anos o Museu Sacro-Histórico 
da Diocese da Paraíba. E estava conosco 
na noite de Ruz.

O Comandante não tinha pre-
benda para dirigir nosso Museu, 
como não teve para dirigir a guerra 
de Sierra Maestra – a mestra de todas 
as revoluções que se façam depois da 
cubana. A guerrilha de Sierra Maestra 
dividiu a História em duas bandas: 
a de antes e depois de Fidel. Pois 
simplesmente os EUA se renderam 
à Ilha do Caribe, na época com uma 
dúzia de milhões de guerrilheiros ou 
menos. Bastaria um tiro de canhão a 

meia-nau, disparado pela bucana de 
Tio Sam, para a Ilha ir a pique.

Mas não foi. O seu apoio histórico 
à Ilha, secundado pela vigilância da 
Humanidade, impediu que a bucana do 
Tio Sam perpetrasse mais um atentado 
contra as crianças de Cuba e suas mães. 
Que os pais são para isso mesmo, para 
levantarem do chão o fuzil dos mortos: 
o Antonio Kalashnikov 74 (esse o ano 
da última reforma do fuzil, lançado em 
1947), a partir do leito do hospital em 
que convalescia o sargento russo que 
deu nome à arma.

O Kalashnikov ainda é considerado 
o melhor fuzil do mundo: o mais barato, 
de fabricação mais fácil e rápida, mais 
resistente às intempéries, de menor 
recuo (podendo ser usado por crianças 
e mulheres franzinas), e de boa precisão. 
Se as guerrilhas de Canudos e de Prince-
sa tivessem contado com o Kalashnikov, 
a História do Brasil seria diferente. Por 
falar nessas coisas, quede o revólver com 
o qual o advogado João Dantas liquidou 
João Pessoa? Estava no Instituto.

(Coluna publicada terça, quinta e 
sábado)
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Em cartaz

Exposição

FM
0h - Madrugada na Tabajara
4h - Aquarela Nordestina
6h - Jornal Estadual
7h - Reserva Especial MPB
8h - Programação Musical
12h - Fala, Paraíba!
14h - Programação Musical
17h - Menu 105
18h - Tabajara Esporte
19h - Voz do Brasil
20h - 105 Especial MPB
22h - Programação Musical

AM
0h - Madrugada na Tabajara
4h - Aquarela Nordestina
6h - Jornal Estadual
7h - Bate-bola Matinal
8h - Big Show do Bolinha
11h - Bola na Rede
12h - Fala, Paraíba!
14h - A Tarde é Nossa
17h - Programação Musical
19h - Voz do Brasil
20h - Programação Musical
22h - E por Falar em Saudade

PROGRAMAÇÃO DE HOJE

Rádio Tabajara

Serviço

Programada para ser aberta 
oficialmente ao público amanhã na 
Della’s Iluminação, a exposição da 
artesã, Maria dos Mares, intitulada 
“Lúmina Terra” trará até ao local 
expositivo aspectos pessoas da vida e 
do trabalho da artesã. Além disso, as 
peças expostas abordam a represen-
tação da mulher. Os interessados em 
contemplar as obras de arte, o local é 
aberto de segunda a sexta-feira, das 
9h às 18h. A entrada é gratuita. 

Ao todo, serão 89 peças de 
arte que variam entre cerâmicas, 
esculturas, aquarelas, sete poesias 
e uma instalação. “Indicamos Maria 
dos Mares porque a conhecemos e 
acreditamos no seu trabalho, que 
é muito simples e verdadeiro. Foi a 
própria artista que escolheu o nome 
da exposição e no início da curadoria 
já sabíamos que queríamos a peça 
“Contadora de Histórias” para trazer 
luz à mostra, contar histórias de luz, 
o que envolve o princípio da loja e 
o conceito da exposição”, explica a 

arquiteta, Perla Felinto.
Como dito anteriormente, a 

ideia central da mostra foi pensada 
pela artesã de acordo com a sua his-
tória, como forma de demonstrar os 
aspectos pessoais de sua vida e do 
seu trabalho. Com forte influência 
feminina em suas obras, Maria dos 
Mares utiliza a arte para abordar 
a representação da mulher, assim 
como provocar questionamentos 
sociais relacionados ao dia a dia e a 
antigos acontecimentos.

Em um breve resumo, a exposi-
ção ‘Lúmina Terra’ consiste em uma 
instalação que ocupa todos o espa-
ço expositivo, onde cada ambiente 
contará parte da história da artesã. 
Os espaços estarão interligados, com 
peças que se misturam ao cenário 
original da Della’s, como pontos de 
iluminação e sombreamento, criando 
unidade entre os ambientes, além de 
dar continuidade ao enredo criado 
pela artista.

Com influência direta de mulhe-

res que fizeram parte da sua infância, 
Maria dos Mares tem o feminino 
como um dos principais aspectos de 
seu trabalho. Essa temática movi-
menta as suas criações, que variam 
de acordo com os acontecimentos 
atuais, lembranças e vivências.

Inicialmente, começou a desen-
volver a sua arte a partir de xilogra-
vuras, pinturas e esculturas, mas foi 
dando aulas na educação infantil que 
descobriu a ligação com o barro, dedi-
cando-se mais a este tipo de trabalho. 
Entre poemas, cerâmicas, esculturas, 
aquarelas, a artesã tornou-se referên-
cia na produção cultural do estado. 

Fidel Castro está morto

A presença de Fidel Castro no cenário político da Guerra 
Fria causou um impacto de profundidade ainda não totalmente 
dimensionada. Parâmetros para a liderança e agitação política, 
estratégias e táticas militares, formas de arregimentação popu-
lar, abordagem diplomática, narrativa ideológica, administra-
ção pública, reforma agrária, expropriação dos grandes latifún-
dios, distribuição de renda, propaganda e pauta da imprensa, 
espionagem internacional, representação e representatividade 
política... muita coisa mudou a partir da internacionalização do 
feito revolucionário cubano.

A revolução que ele liderou em Cuba redefiniu no início 
dos anos 1960 a ordem mundial por fazer ecoar pioneiramente 
na América do Sul o que o bloco comunista soviético realizava 
no campo do pensamento antiliberal centralizado e planifica-
do, o mesmo acontecendo com a China. 

A vitória da revolução popular cubana se dá dez anos 
depois de o mesmo acontecer com os chineses liderados por 
Mao Tsé-Tung à frente do Exército Vermelho e a bordo de uma 
ideologia de inspiração marxista.

O maoísmo, que não sensibilizava Fidel, anos depois 
daria o substrato para que o PCdoB programasse a guerrilha 
do Araguaia, ao mesmo tempo em que era o mapa tático do 
movimento Panteras Negras, nos Estados Unidos. O Sendero 
Luminoso também adotou o maoísmo.

Também é possível dizer que, pessoalmente, Fidel, ao con-
trário do seu companheiro de luta Che Guevara, não proclama-
va o ideário do marxismo-leninismo. 

O Partido Comunista Cubano, inclusive, não esteve entre 
as forças que apoiaram a trajetória do pequeno grupo que 
estabeleceu o processo de mobilização nacional e internacional 
para deflagrar o movimento que forçou a queda da ditadura 
vigente. Não foram poucas as vezes em que os comunistas ten-
taram barrar o avanço do líder estudantil e depois advogado 
dos perseguidos e excluídos de toda ordem que se impôs como 
o comandante da virada histórica.

Ao falar em nome da revolução durante assembleia 
geral da ONU em 1960, um ano depois de a guerrilha 
derrubar com apoio da maioria da população a ditadura 
marcada pela corrupção e violência policial de Fulgêncio 
Batista e seus sócios da máfia estadunidense, Fidel, então 
primeiro-ministro, declarou que o problema de Cuba era 
ser uma colônia dos Estados Unidos. 

Anunciou o fim de monopólios comercial e industrial, 
e ainda conclamou os outros países a seguirem o caminho 
de Cuba. 

Ele perguntou, em meio à estupefação dos que pen-
savam na política de sujeição que interessava aos EUA: 
“Até quando a América Latina vai ficar esperando para seu 
desenvolvimento?”  

Nesse momento ainda não havia alinhamento ao marxis-
mo-leninista, o que ocorreria, acho que um ano depois, quando 
finalmente se cristalizou a certeza de que os Estados Unidos 
tudo fariam para destruir o novo governo e que, na queda-de
-braço entre as superpotências, Cuba teria que encontrar uma 
parceria, o que se concretizou com a União Soviética. 

 A integração ao bloco soviético foi precipitada em 1961 
por causa da operação Mangusto, com a qual a CIA tentou 
destituir o comando revolucionário. O  governo Kennedy 
decidiu financiar um exército de mil homens para invadir a 
região Sul da Ilha. 

Na praia de Girón, Baía dos Porcos, Fidel demonstrou seus 
recursos táticos, chefiou pessoalmente o confronto com a força 
invasora, derrotou os contra e construiu o apoio da URSS. 

E isso realmente foi pactuado. Fidel se declarou marxis-
ta-leninista. O fato foi inicialmente considerado proselitismo. 
Mas o comunismo vingou realmente. E se transformou na 
metodologia para o planejamento do país.  Agora, estamos na 
antessala histórica de seu sepultamento. E podemos sentir 
a grandeza da simbologia que envolve sua imagem de líder 
genial, os ódios que sua personalidade autoritária inspirou 
e ainda inspira, o respeito e amor dos socialistas do mundo 
inteiro, o espanto dos que pouco sabiam do seu significado 
para a política internacional e o suspense gerado pelo novo 
quadro advindo da eleição do magnata Donald Trump para 
presidente quando se restabelecem as relações EUA-Cuba. 
Fidel não estará mais aqui para conduzir o processo. Cuba ini-
cia um novo ciclo em sua história. O guerrilheiro comandante 
ditador está morto. Que a terra lhe seja leve.

História em destaque
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“Lúmina Terra” aborda e faz reflexão 
sobre a vida e o universo feminino 

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.

Peças em diferentes 
formatos farão parte 
da exposição da 
artista visual paraibana 
Maria dos Mares

Exposição Lúmina Terra 
Artista: Maria dos Mares
Onde: Della’s Iluminação, 
Av. Epitácio Pessoa, 1037
Quando: Amanhã
Horário: De segunda a sexta-feira, 
das 9 às 18h
Entrada: franca

SERVIÇO

Walter Galvão
galvaopvw@gmail.com



Diversidade

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 29 de novembro de 201612

Fogueira de espelhos

No último sábado (26 de novembro), foi 
celebrado o 760 aniversário de nascimento do 
ator chino-americano Bruce Lee, registrado 
oficialmente como Lee Jun-Fan. Considerado 
o maior ícone do cinema das artes marciais, 
ele conseguiu valorizar, na hermética indús-
tria cinematográfica dos Estados Unidos, as 
películas orientais do gênero. Dizem até que 
sua morte ocorrera por envenenamento, pro-
vocado a mando da Máfia Chinesa, por ensi-
nar segredos do Kung-Fu e do Jeet Kune Do 
– o golpe por ele inventado -, a americanos e 
outros povos ocidentais.

Filósofo, ator e cineasta, Lee nasceu em 
Chinatown, o bairro chinês de São Francisco 
(EUA), no momento em que  seus pais Lee 
Hoi Chuen e Grace Hoo, astros da Ópera 
Cantonesa, faziam uma turnê pela Améri-
ca do Norte. A influência artística do pai e 
o berço de ouro da mãe, lançaram o jovem 
Lee cedinho no cinema chinês, onde atuou 
ainda criança.  Lee criou-se no seio de uma 
família milionária: sua mãe pertencia a um 
dos clãs ricos e poderosos de Hong Kong, 
o Iron Lords, dirigido por um tio de Grace 
Hoo, Sir Shang Tsung, importante empresá-
rio Euroasiático

Bruce Lee cresceu com a família em Ko-
wloon (Hong Kong). Seu pai, um destacado 
dentista e ator chinês, o introduziu no cine-
ma. Aos 18 anos Bruce foi estudar em Seattle, 
na Universidade de Washington. A partir de 
então, seus ensinamentos sobre artes mar-
ciais chinesas, geraram grande interesse nos 
magnatas do cinema americano. A direção e 
o tom dos filmes de Lee, um verdadeiro per-
feccionista, mudou e influenciou a arte mar-
cial  e os filmes sobre o tema nos EUA, em 
Hong Kong e no mundo. Foi a glória meteó-
rica, que não agradou a todos.

 Desde cedo Lee aprendeu com o pai os 
golpes do Tai-Chi. O mestre Yip Man lhe ensi-
nou Wing Chun. Yip ensinava reservadamen-
te a Bruce, porque os alunos mais experientes 
recusavam fazer isto, por causa do preconcei-
to racial: a mãe de Bruce era de pai alemão. 
E, nesta época, os chineses recusavam ensinar 
artes marciais estratégicas aos estrangeiros 

 A trajetória de Bruce Lee, a maior lenda das artes maciais

Reunião do 
Consecult será 
na Funesc

HOMENAGEM

William Costa
wpcosta.2007@gmail.com

FOTOS: Divulgação

Hilton Gouvêa
hiltongouvea@bol.com.br

O poeta Johniere Alves Ribeiro 
lança hoje o livro “Fogueira de es-
pelhos ou A alquimia do cais”, com 
seloda editora Penalux, de Guaratin-
guetá (SP). A sessão de autógrafos 
acontece, às 18h, no auditório do 
Colégio Imaculada Conceição (Da-
mas), na Praça da Bandeira, 23, em 
Campina Grande (PB). Em João Pes-
soa, a obra será lançada no dia 20 de 
dezembro, n’A Budega Arte Café.

“Fogueira de espelhos...” tem 
textos de apresentação do autor e 
do poeta Luciano Barbosa Justino 
(prefácios), do escritor Bruno Gau-
dêncio e do jornalista William Cos-
ta (posfácios). A obra está dividida 
em três movimentos, a saber: (1) 
Do espelho, da fogueira, do cais, de 
toda alquimia, (2) Poemas mínimos 
mínimos poemas e (3) Poemas para 
quem também fingi a dor. 

O conjunto tripartite de poe-
mas de “Fogueira de espelhos...” re-
presenta uma produção poética ini-
ciada por Johniere há cerca de doze 
anos. Segundo o autor, “trata-se de 
uma poética que está à procura de 
uma ‘poesia’ que, por sua vez, tam-
bém está por se fazer ao longo dos 
tempos, e que pouco a pouco vai se 
construindo a muitas mãos”. 

Assim é que Johniere vai mon-
tando sua escrita, como ele mesmo 
diz, “no terreno movediço do gêne-
ro lírico”. No livro,“recheado de ver-

sos que brincam com as palavras 
e suas múltiplas facetas”, o poeta 
estabelece um estilo “que transita 
entre a discursividade e a visuali-
dade extraídas a partir do vocábulo, 
ofertando um movimento ao olhar 
do leitor que persegue os versos”.

Ao se referir aos versos-prin-
cípios de Carlos Drummond de 
Andrade, “Penetra surdamente no 
reino das palavras / Lá estão os 

poemas que esperam ser escritos”, 
Johniere pondera que adentra de-
sarmado, neste império de sím-
bolos. “Entro não para libertar as 
palavras, mas para que elas me li-
bertem, para que elas me salvem de 
mim mesmo”, acrescenta.

Luciano Justino, no prefácio 
(O barroco solar de Johniere Alves) 
de“Fogueira de espelhos...”, afirma 
que “Johniere é um leitor, como se 

pode depreender com um primeiro 
olhar sobre seus poemas, da gran-
de tradição literária modernista em 
suas muitas faces”. E, acrescenta, 
“dele se pode dizer sem riscos que 
há uma relação indissociável entre 
bom leitor e bom poeta”.

Para Luciano, “não se faz poe-
sia sem que se tenha um compro-
misso forte com a leitura”, e não 
só de poesia, “mas da tradição da 
literatura, inclusive com o intuito 
de recusá-la”. Ele entende que “a 
poesia de Johniere se insere na es-
piral construtivista da poesia bra-
sileira moderna e contemporânea”, 
sem abrir mão da palavra-deduti-
va, como também “de certa filiação 
pós-simbolista”.

Bruno Gaudêncio afirma que 
Johniere é um dos autores que se 
destacam na cena literária contem-
porânea de Campina Grande. “Nos 
últimos anos – prossegue o escritor 
– ele vem elaborando silenciosa-
mente as suas alquimias, construin-
do de forma artesanal seus versos 
demarcados por um olhar sensível 
e ao mesmo tempo com uma extre-
ma consciência de linguagem”.

O título da obra, na opinião 
de Bruno, remete diretamente aos 
elementos imagéticos da poesia 
de Johniere, quais sejam: a “’sub-
jetividade do espelho’, do olhar 
individual e pulsante do poeta; 
a ‘alquimia do processo criativo’, 
no sentido de elaboração de uma 
poética preocupada com a feitu-

ra; e ‘fogueira e cais’, dois núcleos 
conceituais metafóricos que signi-
ficam sua poesia”.

William Costa, por sua vez, co-
menta que, em “Fogueira de espe-
lhos...”, Johniere“esboça o retrato de 
um eu-lírico que anda por aí frag-
mentado (e por isso mesmo, multi-
facetado) pelo tormento das gran-
des causas (perdidas), a exemplo 
do amor e do tempo (descompasso 
entre um passado que se idealiza, 
um presente que não se suporta e 
um futuro que não se materializa)”.

O jornalista acrescenta ainda 
que Johniere, neste seu segundo 
livro, “escreve espécies de cartas 
atípicas, para si mesmo, em uma 
tentativa de, ouvindo a própria voz 
interior, reconhecer-se como pó de 
estrelas e resíduo de humanidade, 
para melhor entender o ser e es-
tar no mundo, e dar o testemunho 
possível de seu breve momento (na 
agônica métrica universal)”.

Sobre o autor
Johniere Alves Ribeiro tem Li-

cenciatura Plena em Letras (Uni-
versidade Federal de Campina 
Grande - UFCG), é doutorando e 
mestre em Literatura e Intercultu-
ralidade (Universidade Estadual da 
Paraíba - UEPB) e professor de Lite-
ratura e Produção Textual. Ganhou 
o 1º Concurso de Poesia e Conto do 
Sesc (2000), na categoria Poesia. 
Em 2016, lançou “Páginas para ver-
sos” (Ideia).

Escritor iniciou a obra - que é dividida em três movimentos - há doze anos

e mestiços. Depois de lutar contra gangues 
de rua e espancar o filho de um membro da 
máfia chinesa, Bruce deixou Kowloon e, em 
1959, desembarcou nos Estados Unidos, com 
100 dólares no bolso.

Daí por diante começou sua corrida para 
a glória. Criou novos métodos de treinamen-
to, daí surgindo o estilo Jeet Kune Do ou o 
Caminho do Punho Interceptor. Ensinou téc-
nicas eficientes ao homem que mais tarde 
seria um dos campeões  de Judô do mundo, 
Jesse Glover. Associou-se a James Yim Lee, 
que o apresentou a Ed Parker, organizador 
do Torneio Internacional de Karatê de Long 
Beach. Aqui, Bruce foi “descoberto” por um 
produtor de Hollywood.

O casamento, a glória e a morte
Bruce conheceu em Seattle sua espo-

sa, Linda Emery. Teve dois filhos, um deles 
Brandon Lee, morto durante as filmagens 
de The Crow, em 1993. Foi atingido por um 
tiro nas costas, com bala real, na cena em 
que deveria receber cinco balaços de fes-
tim. Estranhamente, um projétil original foi 
colocado na arma. Seu pai, Bruce,  morreu 
20 anos antes, em Kowloon, a 31 de julho 
de 1973, em condições suspeitas.  O peri-

to RD Teere, cientista forense da Scotland 
Yard, supervisor de mais de mil autópsias 
de celebridades, atestou “edema cerebral”, 
como a causa da morte do ator.

Bruce filmava em Kowloon,  ambien-
te de  calor. Repetiu, exaustivamente, uma 
cena de O Jogo da Morte. Em casa, sentiu 
dor de cabeça e Lee Betty Ting, atriz de Tai-
wan, deu-lhe uma dose de Equagesic, as-
pirina e um relaxante muscular. O ator foi 
dormir, mas não apareceu para o jantar. O 
declararam morto, já no hospital. Seu cére-
bro havia aumentado de volume em 13%.  
Associaram esta morte a uma reação do me-
dicamento,  misturado com haxixe. Surgiram 
outras versões.

Uma: havia a maldição dos Lee. Então, a 
hipótese de Bruce ter sido envenenado pela 
Máfia Chinesa. Enterrado no Cemitério La-
keview, ao lado do filho Brandon, Bruce teve 
o caixão carregado por Taky Kimura, Steeve 
McQuen, James Coburn, Chuck Norris, Geor-
ge Lazenby, Dan Inosanto, Peter Chin e seu 
irmão Robert Lee. Alguns eram astros das 
artes marciais e dos filmes de Guerra ou do 
Faroeste, como James Coburn e Steeve Mc-
Queen. As dúvidas sobre a morte dele conti-
nuam. E bem vivas.

A Secretaria de Estado da 
Cultura (Secult), através do Con-
selho Estadual de Política Cul-
tural (Consecult), realiza a 8ª 
reunião ordinária com os novos 
conselheiros eleitos em agosto 
deste ano. A reunião acontece 
hoje, a partir das 9h, na sala 3 do 
Espaço Cultural, em João Pessoa. 
A pauta vai tratar da construção 
do Sistema Estadual de Cultura, 
além de uma nova proposta me-
todológica que descentralize as 
reuniões ordinárias democrati-
zando o acesso dos conselheiros 
que vivem no interior.

Na reunião, que tem o intuito 
de discutir perspectivas da eco-
nomia criativa, haverá a apresen-
tação da metodologia do Empre-
ender Cultural, linha de crédito 
do Governo do Estado para seg-
mentos inseridos na cadeia pro-
dutiva da cultura. Será discutido 
também os formatos das reuniões 
do Consecult que deverá se apre-
sentar por meio de audiências 
públicas nas câmaras municipais 
pactuadas durante o exercício 
desse novo conselho. Por fim, será 
discutido a nova proposta para o 
Edital Linduarte Noronha, especí-
fico do audiovisual paraibano.  

Vale lembrar que o Con-
secult é dividido em câmaras 
com eixos temáticos que visam 
discutir propostas e metas da 
política cultural até 2018. Além 
de envolver diversos segmentos 
culturais do Estado, se fazem 
presentes na reunião os repre-
sentantes das vinculadas da 
Secretaria de Estado da Cultura 
tais quais Funesc, IPHAEP, Fun-
dação Ernani Sátiro (FUNES) e 
Fundação Casa de José Américo 
(FCJA). Cabe ressaltar que a reu-
nião é aberta à cadeia produtiva 
da cultura sejam eles conselhei-
ros, gestores e agentes culturais.

Conhecido pelo epítoto de Pequeno Dragão, Lee foi responsável pela popularização das artes marciais

Johniere Alves Ribeiro lança hoje em Campina Grande o seu segundo livro de poesia
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PSOL pede impeachment de Temer
CÂMARA DOS DEPUTADOS

O partido pratocolou um 
pedido na Câmara alegando 
crime de responsabilidade

Luciano Nascimento
Da Agência Brasil

FOTO: Antonio Cruz-Agência Brasil

Parlamentares do PSOL 
protocolaram ontem um 
pedido de impeachment do 
presidente da República, 
Michel Temer. O documento 
argumenta que Temer incor-
reu em crime de responsa-
bilidade contra a probidade 
na administração pública 
durante o episódio envol-
vendo os ex-ministros da 
secretaria de Governo, Ged-
del Vieira Lima, e da Cultura, 
Marcelo Calero.

O ex-ministro da Cul-
tura, Marcelo Calero, pediu 
demissão do cargo no úl-
timo dia 18 e alegou que o 
ministro Geddel Vieira Lima 
o pressionou a intervir jun-
to ao Instituto do Patrimô-
nio Histórico e Artístico Na-
cional (Iphan) para liberar 
a construção de um edifício 
de alto padrão em Salvador, 
onde ele adquiriu um imó-
vel. Segundo depoimento 
prestado por Calero à Po-
lícia Federal, o presidente 
Michel Temer também o te-
ria abordado a respeito da 
situação. Ontem, Temer ar-
gumentou que estava ape-
nas “arbitrando conflitos” 

entre decisões divergentes 
de um órgão público. 

Pouco antes de proto-
colar o pedido, o líder do 
partido na Câmara dos De-
putados, Ivan Valente, ques-
tionou os argumentos dados 
por Michel Temer.  “O que 
eles estavam advogando é 
sobre uma causa privada do 
ministro Geddel que ficou 
irritado porque o seu colega 
ministro não tinha dado um 
jeitinho para resolver o seu 
problema pessoal. E nesse 
sentido o Temer se atolou 
nesse episódio e praticou 
crime de responsabilidade 
ao ferir com o decoro com 
o que é esperado para o seu 
cargo”, disse Valente.  Com o 
desgaste do episódio, Ged-
del pediu demissão na últi-
ma sexta (25). 

Agora, caberá ao presi-
dente da Casa Rodrigo Maia 
(DEM-RJ) decidir se dará 
seguimento ao pedido ou se 
o arquivará. “Acreditamos 
que o Maia não fará de ime-
diato, de forma ostensiva, a 
desqualificação dessa peça 
jurídica. Sabemos que o go-
verno está na defensiva, que 
errou drasticamente e estão 
receosos de que haja uma 
grande comoção popular, 
mas se ele for arquivar terá 
que mostrar o embasamen-
to jurídico para tal”, disse 
Valente.

O pedido de impeach-

ment  é baseado no depoi-
mento que Calero deu à Po-
lícia Federal, no dia 19 de 
novembro. Para o PSOL, Te-
mer praticou crimes de res-
ponsabilidade contra probi-
dade administrativa porque 
deixou que autoridades dire-
tamente subordinadas a ele 
praticassem atos de abuso 
de poder sem serem respon-

sabilizadas. O partido afirma 
que Temer também praticou 
abuso de poder ao instar Ca-
lero a procurar uma solução 
que agradasse a Geddel.

“Pelo contrário, buscou 
encontrar ‘saídas’ para que 
as pretensões de Geddel fos-
sem atendidas, se não pelo 
Iphan, pela AGU, com a fina-
lidade de resolver as “difi-

culdades operacionais” cria-
das por Calero ao não querer 
interferir de forma ilegal no 
processo administrativo do 
edifício La Vue Ladeira da 
Barra”, diz o pedido de im-
peachment.

O lider do partido de 
Maia na Câmara, Pauderney 
Avelino (AM) disse não ver 
motivos para a abertura de 

um pedido de impeachment. 
“Não houve crime de res-
ponsabilidade. Pelo que eu 
ouvi (em entrevista coletiva)
o presidente Michel Temer 
dizer, não havia nenhuma ra-
zão para ele mentir ou falar 
diferente, portanto, não vejo 
nenhuma razão. É uma for-
çação de barra o pedido de 
impeachment”, disse.

O líder do PSOL na Câmara dos Deputados, Ivan Valente, questionou os argumentos dados por Temer sobre o caso Calero-Geddel

Roberta Pennafort
Da Agência Estado

Autointitulado “um 
homem-bomba”, por 
conta de provas que 
afirma ter contra “105 
pessoas e empresas” 
que acusa de corrupção, 
o ex-governador do Rio 
Anthony Garotinho (PR) 
cogita pedir proteção 
policial para resguardar 
sua integridade física. 
Ele responde em liber-
dade a um processo por 
compra de votos em 
sua cidade, Campos dos 
Goytacazes, no Norte 
Fluminense, nas últimas 
eleições, e está em seu 
apartamento, no bairro 
do Flamengo, Zona Sul 
da capital.

“Já conversamos 
a respeito e estamos 
avaliando o pedido de 
proteção”, disse à re-
portagem nessa segun-
da-feira, 28, sua filha 
Clarissa Garotinho, de-
putada federal (PR-RJ). 
Garotinho, que foi go-
vernador do Rio entre 
1999 e 2002, deu entre-
vista ao programa “Co-
nexão Repórter”, do 
SBT, veiculada na noite 
deste domingo, 27, na 
qual mostrou um dossiê 
com supostas provas de 
que “o mar de lama” 
da gestão do ex-go-
vernador Sérgio Cabral 
(PMDB) é maior do que 
o que já foi noticiado 
- Cabral é acusado de 

chefiar uma quadrilha 
que recebeu pelo me-
nos R$ 224 milhões em 
propinas de empreitei-
ras entre 2007 e 2014, 
e foi preso dois dias 
depois de Garotinho, 
junto com nove outros 
investigados.

 “Eu temo pela mi-
nha vida e eu tenho que 
zelar por ela. Se eu falar 
o que você quer saber, 
o que eu tenho vontade 
de falar e que o públi-
co quer saber, eu posso 
amanhã facilitar a fuga 
dessas pessoas (pessoas 
supostamente envolvi-
das no esquema de Ca-
bral que ainda estão em 
liberdade). Minha pri-
são foi uma retaliação, 
foi uma perseguição e 
uma injustiça. Meus ini-
migos são os poderosos 
do Rio, envolvidos nas 
denúncias que venho 
fazendo. Sofri ameaça. 
Disseram ‘se você me 
envolver, eu vou fa-
zer com que alguém te 
envolva, vou criar um 
escândalo para você’”, 
disse Garotinho, mos-
trando um calhamaço 
encadernado com as su-
postas denúncias.

A mulher do ex-go-
vernador, Rosinha Garo-
tinho (PR), atual prefei-
ta de Campos, chorou 
durante a gravação, 
feita no apartamento 
do casal, ao falar de sua 
apreensão quanto à se-
gurança de seu marido.

Garotinho diz que tem 
dossiê e quer proteção

HOMEM-BOMBA

Alex Rodrigues
Da Agência Brasil 

O Superior Tribunal de 
Justiça (STJ) determinou o 
bloqueio dos bens do gover-
nador de Tocantins, Marcelo 
Miranda, um dos alvos da 
Operação Rei do Gado, de-
flagrada ontem para apurar 
um esquema criminoso con-
tra a administração estadu-
al. A PF diz ter provas de que 
os suspeitos movimentaram 
mais de R$ 200 milhões ili-
citamente e que parte dessa 
quantia foi depois regulari-

zada por meio da ocultação 
dos valores “lavados” em 
meio ao patrimônio de pa-
rentes do governador.

Por envolver um gover-
nador, o inquérito tramita 
no Superior Tribunal de Jus-
tiça, em segredo de Justiça. 
O ministro-relator, Mauro 
Campbell, amanheceu o dia 
na capital do Estado, Pal-
mas, para acompanhar a 
operação e, no início da tar-
de, colheu o depoimento de 
Marcelo Miranda.

A Justiça também deter-
minou o bloqueio dos bens 

do pai do governador, o ex-
-deputado estadual Brito Mi-
randa, e de seu irmão, José 
Edimar de Brito Miranda 
Júnior. Edimar foi detido em 
caráter temporário enquanto 
policiais federais cumpriam 
os oito mandados de prisão 
temporária, 24 de condução 
coercitiva e 76 de busca e 
apreensão expedidos pelo 
STJ. A residência do governa-
dor e seu gabinete no Palácio 
Araguaia estão entre os alvos 
das buscas policiais.

“Está sendo bloqueado, 
ou seja, indisponibilizado, 

todo o patrimônio do gover-
nador, do pai dele e do irmão 
dele, que são os responsá-
veis por toda a engenharia 
[de compra e recompra de 
fazendas e de gado com o 
propósito de regularizar di-
nheiro supostamente ilícito] 
usada também para mas-
carar a origem de outros 
recursos”, explicou o chefe 
da Delegacia de Repressão 
e Combate ao Crime Orga-
nizado da Superintendência 
da PF em Tocantins, Cleyber 
Malta, durante entrevista à 
imprensa.

De acordo com as au-
toridades policiais, há mais 
de um ano a PF vem inves-
tigando a suspeita de que 
licitações públicas do go-
verno estadual eram frau-
dadas com a participação 
de pessoas próximas ao go-
vernador. Ainda de acordo 
com a PF, pessoas em quem 
o governador e outros in-
tegrantes do esquema con-
fiavam eram usados como 
“laranjas”. O grupo adqui-
ria imóveis, principalmen-
te grandes fazendas e re-
banhos com o dinheiro da 
propina paga por empresas 
beneficiadas pelo esquema 
e os registrava no nome 
desses “laranjas”. Depois, 
ao fim de algum tempo, a 
pessoa transferia a pro-
priedade para a família do 
governador.

Segundo o superin-
tendente regional da PF, 
delegado Arcelino Vieira 
Damasceno, um acordo 
registrado em cartório é 
a prova do esquema mais 
incisiva já recolhida pela 
PF. “Além dos valores ex-
pressivos, o que nos cha-
mou a atenção é que o gru-
po praticamente registrou 
em cartório a atividade de 
lavagem de dinheiro. Foi 
registrado em cartório um 
distrato de uma sociedade 
de fato e, quando se fala de 
distrato é porque, anterior-
mente, houve um contrato”, 
disse o superintendente, 
explicando que, por meio 
do distrato, o “laranja” dei-
xava os bens para pessoas 
da família do governador.

Além do governador, 
alvo de um mandado de 

condução coercitiva (quan-
do a pessoa é levada para 
prestar depoimento e li-
berada em seguida), e de 
seu irmão, detido tempo-
rariamente, a PF também 
conduziu coercitivamente 
o ex-governador Siqueira 
Campos e prendeu tempo-
rariamente o secretário de 
Infraestrutura do Estado, 
Sérgio Leão.

A assessoria do go-
verno estadual informou 
que, embora não estivesse 
em Palmas no momento 
da chegada dos policiais, 
Miranda garantiu o livre 
acesso dos policiais fede-
rais a sua casa e ao Palácio 
de Governo. Até o começo 
da tarde, os advogados de 
Miranda e a Procuradoria-
-Geral do Estado disseram 
que não tinham tido acesso 

à denúncia ou à decisão da 
Justiça. A defesa de Siquei-
ra Campos disse que ele 
foi conduzido para prestar 
depoimento na condição 
de testemunha e não como 
investigado. A reportagem 
não conseguiu ouvir o ad-
vogado ou parentes de Sér-
gio Leão.

STJ determina o bloqueio dos
bens do governador de Tocantins

PF detecta fraude em licitações públicas

OPERAçãO REi DO gADO

Pessoas 
próximas ao 
governador
Marcelo Miranda
participavam do 
esquema de 
fraudes 
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Fidel Castro
Para alguns, arquétipo do herói, como Alexandre da 

Macedônia. Para outros, do tirano implacável, como Sadam 
Hussein. 

O fato é que ninguém exerce poder político por 49 anos 
sem ser uma figura arquetípica. Advogado, no início protagonizou 
episódios ante os quais a esquerda mundial se encantou e encheu-
se de esperanças. Encarado como o promotor do socialismo 
mundial, preconizado por Marx - “proletários do mundo inteiro, 
uni-vos”. Os adversários recolheram-se em Miami. 

Em verdade, arquétipo do homem carismático e paradoxal. 
Sob a corrupta ditadura de Baptista, a ilha vista dos Estados 
Unidos tornou-se um cassino. Sem lideranças e instituições 
fortes, caiu como um castelo de cartas. Os guerrilheiros de 
Sierra Maestra, sem embargo dos combates e de sacrificados na 
luta pela democracia, foram os únicos que, em todo o mundo, 
conquistaram seus objetivos. Uma sociedade e um governo, 
voltados a um hedonismo barato e irresponsável, caíram nas 
mãos do Robin Hood do Caribe da década de 1950. 

O carisma desde logo se evidenciou, por meio das 
comemorações da vitória. Vitória sem comemoração é um ato a 
que falta o símbolo, importante, porém vazia ao firmar o fato no 
inconsciente coletivo. Seus adeptos, ao invés do apoio incandescente 
e esperançoso, podem cair na letargia do mesmo. E se completou 
pela fluidez da linguagem. Poucos políticos souberam usar da 
expressão verbal como Fidel. Seus discursos eram de horas ante um 
povo estático. No ponto se forjaram as primeiras virtudes de mais 
de quatro décadas de poder efetivo e inquestionado. 

Sentiu, contudo, sua inevitável fraqueza, ante o gigante do 
norte. Assim, à propositura inicial de uma democracia ética e 
iluminista sobreveio a guinada de 180 graus, ao aderir à poderosa 
ditadura stalinista, fundada em burocracia sólida, genocídios e 
nacionalismo, este antípoda dos sonhos universais de Castro e 
da esquerda. Inúmeros apoiadores importantes do movimento 
democrático de Fidel o abandonaram. E o esperado apoio da União 
Soviética à revolução universal foi uma decepção.  Embora tenha 
propiciado fundamentos básicos à mantença econômica de Cuba, 
o empenho soviético não passou daí. Tinham de consolidar seu 
próprio terreno, consequente à segunda guerra mundial. 

Certamente o bloqueio econômico gerou a miséria de Cuba. 
Entretanto, não se pode esperar de uma grande nação capitalista, 
gerida pelos respectivos interesses, outra conduta; quando o 
histórico Presidente Barack Obama logrou engendrar um diálogo 
com Raul Castro, o venerando líder não deixou de manifestar sua 
crônica oposição. O enterro dessa tentativa evolucionista ficará 
consumado como uma das deletérias consequências da vitória 
de Donald Trump. Ernesto Guevara teve precisa conta da direção 
dos ventos e rompeu com a subserviência a outro patronato. Seus 
ideais do socialismo universal eram mais fortes. Demitiu-se do mais 
importante cargo governamental de Cuba para morrer indefeso 
na Bolívia. A primeira demonstração de que a guerra guerrilheira 
não consegue derruir Estados minimamente ordenados, seja sob 
governos democráticos, sejam ditaduras. 

A guinada de Castro inspirou a ideia demagógica de que se 
veria empreender lutas sob o mantra da democracia liberal, pregada 
ostensivamente, somente como um meio, um caminho para atingir-
se a figura da “ditadura do proletariado”, necessário, no pensamento 
marxista-leninista, para a instauração do socialismo.  O imaginário 
utópico do século XX e ainda pendente em veneráveis cabeças do 
século XXI. Essa elucubração imagística somente seria descartada 
de parte do pensamento esquerdista em meados da década de 
1980 pelo Partido Comunista Italiano e seu líder Enrico Berlinguer, 
que firmou como propósito de sua “praxis” a “democracia como 
fim universal”, o que gerou efeitos, inclusive, no Partido Comunista 
Brasileiro, com sua cisão entre dois grupos básicos: os seguidores 
do “Velho”, combatente Luís Carlos Prestes, dissidência, e os que 
remanesceram no Partido sob a direção de alguém desprovido de 
“vis attractiva”, tal qual Raul Castro, Giocondo Dias. 

Dissolvida a guerra fria, a agora Rússia logo retirou o amparo 
crônico à Ilha, o que gerou reações furibundas e inúteis de Fidel. A 
miséria tornou-se extrema, somente administrada por heranças 
do período ancorado, especialmente por meio da educação 
universalizada e, do mesmo modo, dos serviços de saúde. No ponto, 
são necessárias observações imperiosas. A educação do estilo 
soviético sempre foi marcada pela unilateridade de objetivos políticos. 
O pensamento aberto, criativo e crítico, fundamento da filosofia e de 
todas as ciências, exatas e humanas, foi soterrado. Restou a miopia 
e a pobreza do “conhecimento” único de seus próprios espelhos. 
A visão enciclopédica, responsável e cautelosa das ciências e das 
artes, ao expor seus resultados, foi simplesmente abandonada. Um 
físico comprometido com o partido não precisaria de muitos testes 
para anunciar suas investigações. Do mesmo modo, os literatos e 
filósofos, a exemplo de Vladimir Mayakovskiy, Alexandre Soljenitsin 
e Boris Pasternak. Tanto a saúde como a educação cubana foram 
promovidas à luz de valores quantitativos e não qualitativos e 
críticos, o mesmo que, há pouco, se adotou no Brasil. 

Ao finalizar, o pior de tudo: não há boas ditaduras. Os 
“paredóns” e os presos políticos e os exilados foram denúncias 
jamais contestadas pela ditadura castrista. Verdades incontestáveis. 
Esse menosprezo à vida, que, quando se vai, é como uma ilha que 
se desprende de seu promontório, são considerados nefandos 
crimes de lesa humanidade. Para alguns saudosistas, o preceito é 
relativizado quando essas ignomínias visam à “salvação social de 
toda a humanidade”. Ao leitor cabe valorar esse relativismo. 

Talvez ninguém, neste século, nesta vida que se 
desenvolve sob condições absolutamente distintas dos meados 
do século passado, e nos futuros, verá mais um homem como 
Fidel Castro, carismático, resistente, dono da linguagem, e, ao 
mesmo tempo, equivocado, intransparente e ditador, como 
todos os tiranos, inominável.

Fies será reformulado e terá mais de 
225 mil vagas para o próximo ano
Mudanças visam contornar 
os problemas financeiros 
detectados pelo TCU

Daniel Mello
Da Agência Brasil

O ministro da Educação. 
Mendonça Filho, disse ontem 
que pretende reformular e 
aumentar o número de vagas 
do Fundo de Financiamen-
to Estudantil (Fies). “Nosso 
compromisso com relação ao 
Fies é que a gente possa ter 
um Fies turbinado e que seja 
sustentável no médio e longo 
prazo”, disse após dar pales-
tra na Associação Comercial 
de São Paulo.

Em 2017, o programa 
que facilita o acesso ao Ensino 
Superior deverá, segundo o 
ministro, ir além das 225 mil 
vagas oferecidas neste ano. 
“Nós pretendemos ter mais 
vagas para o próximo ano. 
Mas eu não posso fixar en-
quanto nós não concluirmos 
essa avaliação”, acrescentou 
Mendonça sobre os trabalhos 
que devem ser concluídos en-
tre o final deste ano e o início 
do próximo.

As mudanças no fundo 
devem, de acordo com o mi-
nistro, contornar os proble-
mas financeiros detectados 
pelo Tribunal de Contas da 
União (TCU). “Vocês acompa-
nharam aquilo que foi publi-
cado a partir do relatório do 
Tribunal de Contas da União, 
que, infelizmente, demons-
trou um enorme rombo po-
tencial hoje e projetado para 
o futuro com relação ao Fies. 
Então, a gente precisa ter cui-
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dado em preservar esse me-
canismo importantíssimo de 
acesso ao Ensino Superior no 
nosso país”, enfatizou.

TCU
Na última sexta-feira 

(25), o TCU anunciou que pre-
tende ouvir os ex-ministros da 
Educação Fernando Haddad, 
Aloízio Mercadante e José 
Henrique Paim Fernandes, a 
respeito das gestões anterio-
res (2005 a 2015). Segundo 
o tribunal, a gestão e a ex-
pansão do fundo entre 2010 
e 2015 não evitaram riscos, 
nem corrigiram desvios que 
podem levar à insustentabili-
dade do Fies.

As destinações orçamen-

tárias para o programa vi-
nham, de acordo com o TCU, 
sendo subestimadas. A análise 
feita pelo tribunal aponta que, 
em 2013 e 2014, os valores 
previstos nas propostas de or-
çamento enviadas ao Congres-
so Nacional estavam muito 
aquém do necessário para co-
brir as despesas com as men-
salidades dos estudantes.

A forma de expansão dos 
financiamentos foi feita, se-
gundo o TCU, de forma teme-
rária, especialmente porque, a 
partir de 2014, foi dispensada 
a exigência de fiador aos estu-
dantes. Assim, todos os bene-
ficiários passaram a ser avali-
zados pelo Fundo de Garantia 
de Operações de Crédito Edu-

cativo, o que extrapolou os li-
mites desse fundo destinado 
a cobrir perdas do sistema de 
crédito estudantil.

Sustentabilidade
A partir dos problemas 

apontados pelo TCU, Mendon-
ça disse que será apresenta-
da uma proposta que corrige 
as distorções apresentadas. 
“Pretendemos reformulá-lo, 
garantindo a sua saúde finan-
ceira e o equilíbrio necessário, 
a chamada sustentabilidade. 
Porque, na prática, de acor-
do com os dados divulgados 
recentemente pelo Tribunal 
de Contas da União, o que se 
projeta é um rombo estratos-
férico”, destacou.

O Fundo de Financiamento Estudantil facilita o acesso dos estudantes ao Ensino Superior

Mais da metade dos 
277.624 inscritos que fa-
rão a segunda aplicação 
do Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem) 
2016 neste final de sema-
na já acessaram o local 
de prova. De acordo com 
o Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Edu-
cacionais Anísio Teixeira 
(Inep), 53% dos candida-
tos consultaram o Cartão 
de Confirmação.

O cartão traz infor-
mações como número 
de inscrição, data, local e 
horário de realização das 
provas, opção de língua 
estrangeira, necessidade 
de atendimento especiali-
zado ou específico (quan-
do houver) e indicação de 
solicitação de certificação 
do Ensino Médio (se for o 
caso). A apresentação do 
cartão nos dias de prova 
não é obrigatória.

A recomendação é 
que os estudantes co-
nheçam antes o local da 
prova para evitar atrasos 
no dia do exame.

Segunda aplicação
O Enem foi aplica-

do nos dias 5 e 6 de no-
vembro para 5,8 milhões 
de candidatos. Devido 
a ocupações de escolas, 
universidades e institutos 

federais, o Ministério da 
Educação adiou o exame 
para um grupo de estu-
dantes que fariam a pro-
va em 405 locais de dife-
rentes estados. Segundo 
o Inep, esses 273.521es-
tudantes receberam um 
aviso do Inep por mensa-
gem no celular e e-mail. 

A ocupação de es-
colas ocorre em diversos 
estados, em protesto con-
tra a Proposta de Emen-
da à Constituição (PEC) 
55, que limita os gastos 
do Governo Federal pelos 
próximos 20 anos, e a re-
forma do Ensino Médio.

Os locais de prova 
foram todos alterados. 
Segundo o instituto, os 
novos locais têm o pa-
drão necessário para a 
aplicação das provas e 
não correm risco de ocu-
pação até a realização 
do exame.

Outros 4.103 estudan-
tes terão a oportunidade 
de fazer a segunda apli-
cação por causa de outras 
contingências, a maioria 
em função da interrupção 
do fornecimento de ener-
gia no local de prova.

As provas serão di-
ferentes daquelas aplica-
das no início do mês, mas 
manterão o mesmo nível 
de dificuldade, o que, de 
acordo com o Inep, ga-
rantirá a isonomia entre 
os candidatos.

Local de prova é visto 
por mais da metade

CANdIdATOS AO 2º ENEm

O embaixador do Bra-
sil junto à  Comunidade dos 
Países de Língua Portuguesa 
(CPLP), Gonçalo de Barros 
Carvalho e Mello Mourão, dis-
se ontem, em Lisboa, que para 
o Português ser uma das lín-
guas oficiais dos fóruns inter-
nacionais serão necessários 
dinheiro e vontade política 
dos países do bloco lusófono. 
As informações são da Agên-
cia Lusa.

É preciso vontade política 
e dinheiro dos países lusófo-
nos para afirmar formalmente 
a Língua Portuguesa nos fó-
runs internacionais. “É proble-
ma político, porque uma deci-
são política, com frequência, 
faz nascer dinheiro”, disse à 
Lusa o diplomata, que está no 
cargo há cerca de quatro me-
ses. Segundo ele, o dinheiro 
é importante “para realizar o 
pagamento de tradutores e de 
outros elementos necessários 
para ser uma língua oficial da 
ONU”, por exemplo.

Atualmente, a Organiza-
ção das Nações Unidas tem 
seis línguas oficiais: o caste-
lhano, o inglês, o mandarim, 
o russo, o francês e o árabe. 
O presidente de Portugal, 
Marcelo Rebelo de Sousa, co-
mentou que “o fato do novo 
secretário-geral da ONU (o ex
-primeiro ministro português 
António Guterres) ser um 
lusófono é, sem dúvida, uma 
oportunidade extraordinária 
para a CPLP e para a Língua 
Portuguesa”.

Sousa lembrou na XI Ci-

meira da CPLP, realizada em 
novembro, em Brasília, foi 
aprovada uma proposta para 
que o Português seja uma lín-
gua oficial nas Nações Unidas. 
Ele disse que a proposta foi 
feita pelo presidente do Brasil, 
Michel Temer, e não constou 
da declaração final da cimeira, 
mas foi aprovada por aclama-
ção.

O próprio António Guter-
res afirmou, durante a cimeira 
de Brasília, que gostaria de ver 
o Português tornar-se uma 
das línguas oficiais da ONU, 
mas frisou que isso depende 
“de decisões da Assembleia-
Geral” da entidade. E uma vez 
mais digo: ainda não sou se-
cretário-geral”, acrescentou.

Expansão cultural
Sobre a expansão do Por-

tuguês, o embaixador Mello 
Mourão disse que a divulga-
ção da língua não se faz ape-
nas por vontade dos governos 
e que “o fortalecimento cultu-
ral das expressões em Língua 
Portuguesa são também um 
elemento fundamental para a 
sua disseminação, nomeada-
mente na atuação do Instituto 
Camões (que promove a coo-
peração e o estudo do Portu-
guês), dos Centros de Estudos 
Brasileiros e leitorados espa-
lhados pelo mundo.

“Para expandir a língua 
não basta haver uma motiva-
ção econômica, porque esta 
oscila a bel-prazer do mer-
cado, tem de haver uma mo-
tivação cultural, porque esta 
permanece”, avaliou o embai-
xador.

Uso ganha destaque 
com Guterres na ONU

pOrTuGuêS/LíNGuA INTErNACIONAL

Mariana Tokarnia
Da Agência Brasil

Da Agência Lusa
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Donald Trump ameaça encerrar a 
reaproximação entre EUA e Cuba

Washington (AE) - O pre-
sidente eleito dos Estados 
Unidos, Donald Trump, pode 
cancelar a reaproximação do 
país com Cuba, iniciada pelo 
governo de Barack Obama.

 Em um comentário pu-
blicado em seu perfil no Twit-
ter nessa segunda-feira, o 
republicano afirmou que irá 
“exterminar” o reatamento 
dos laços diplomáticos e das 
relações entre as duas nações 
caso “Cuba não ofereça um 
acordo melhor para o povo 
cubano, os norte-americanos 
de descendência cubana e os 
EUA como um todo”.

 No entanto, o alerta de 
Trump pode enfrentar a opo-
sição de parte dos deputa-
dos de seu próprio partido e 
de líderes empresariais, que 
enxergam a reaproximação 

como boa para os negócios 
e a melhor forma de forçar o 
governo em Havana a mudar.

Em um comentário fei-
to na semana passada, o se-
nador republicano Jeff Flake 
afirmou que um retrocesso 
da política externa da Casa 
Branca para isolar Havana e 
restringir o comércio e as via-
gens farão dos EUA “um bode 
expiatório conveniente para 
as políticas socialistas”.

Da Agência Estado

O presidente eleito defende 
acordo melhor entre países  
e diz que acabará relações

Seul  (AE) - A presidente 
da Coreia do Sul, Park Geun
-hye, que sofre a ameaça de 
um impeachment no país, 
aceitou ontem a renúncia de 
seu ministro da Justiça, Kim 
Hyun-woong, informou o ga-
binete presidencial.

A saída de Kim, que 
continua como conselheiro 
da Park, é a última de uma 
série de mudanças que atin-
giram o governo desde que 
um escândalo político atin-
giu sua gestão. A dirigente 
é acusada de favorecer sua 
amiga Choi Soon-sil, que te-
ria enveredado em assuntos 

estatais e pressionado com-
panhias a doar milhões de 
dólares para fundações con-
troladas por ela.

Até o momento, promo-
tores investigam Choi, duas 
autoridades ligadas à presi-
dente e um diretor de vídeos 
musicais ligado a Choi por 
extorsão e vazamento de do-
cumentos confidenciais, en-
tre outras acusações. 

Enquanto estiver no car-
go, Park não pode ser alvo de 
investigações. Ela também 
tem negado se encontrar 
com promotores. Seu ad-
vogado, Yoo Yeong-ha, tem 
descrito as acusações contra 
a presidente como “sem fun-
damento”.

Ministro da Justiça da 
Coreia pede demissão

MUDANÇA NO GOVERNO 

Da Agência Estado

O alerta de 
Trump pode 
enfrentar a 
oposição de 
parte dos 
deputados de 
seu próprio 
partido e
empresários

As forças do gover-
no da Síria consegui-
ram reconquistar um 
importante distrito de 
Aleppo, que era con-
trolado por rebeldes, 
anunciaram ontem a 
emissora de televisão 
oficial do governo sírio 
e organização de mo-
nitoramento Observa-
tório Sírio dos Direitos 
Humanos. Segundo as 
duas fontes, o distrito 
de Sakhour, localizado 
na parte oriental da 
segunda maior cidade 
síria e que representa 
um grande avanço na 
retomada do municí-
pio, agora voltou a es-
tar sob o domínio do 
Exército do país árabe.

As ofensivas das 

forças sírias com seus 
aliados em Aleppo, 
dominada por grupos 
rebeldes e terroristas 
contrários ao regime 
do ditador Bashar al-As-
sad nos últimos quatro 
anos, tiveram início em 
setembro deste ano. 
Desde então, centenas 
de famílias que mora-
vam na cidade já dei-
xaram o local ou per-
deram suas casas nos 
bombardeios aéreos.

Forças rebeldes e 
organizações contra o 
governo afirmam que 
os bombardeios tam-
bém podem ser russos, 
já que o país é aliado da 
Síria. No entanto, a Rús-
sia afirma que só realiza 
ataques com bombas 
em outras regiões do 
país e não em Aleppo.

Exército sírio retoma
distrito de Aleppo

GUERRA CIVIL

Da Agência Ansa

Desde as 9h da manhã de on-
tem grandes filas de cubanos co-
meçaram a despedir-se do faleci-
do líder Fidel Castro na “Plaza de 
la Revolución”, onde as cinzas do 
ex-mandatário foram instaladas, 
no Memorial a José Martí. O povo 
cubano foi convocado também a 
firmar ali um compromisso com as 
ideias do ex-presidente e de dar 
continuidade ao socialismo, em 
uma jornada em que não foram 
suspensas as atividades laborais 
nem escolares. As informações são 
da agência argentina Télam.

As despedidas se estenderão 
até esta terça-feira às 19h, para 
quando foi convocado “um ato de 
massas”. Ao largo desses dois dias, 
os restos de Fidel Castro – que em 
suas últimas vontades pediu ex-
pressamente para ser cremado- 
permanecerão no Memorial a José 
Martí para que a população lhe dê 
o seu “adiós”.

Esse será também o momen-

to escolhido para que estejam 
presentes as delegações inter-
nacionais, mandatários e perso-
nalidades que se espera que vão 
chegando a Cuba entre hoje e 
amanhã para despedir-se do co-
mandante, que em vida pronun-
ciou na “Plaza de la Revolución” 
a maioria de seus célebres e largos 
discursos.

Entre as presenças confirma-
das está a do rei da Espanha, Juan 
Carlos, e se dá como certa a pre-
sença dos presidentes de países 
aliados de Cuba, como os da Ve-
nezuela, Nicolás Maduro; Bolívia, 
Evo Morales; Nicarágua, Daniel 
Ortega; e Equador, Rafael Correa.

Nas últimas horas, também se 
soube que a Rússia estará repre-
sentada pelo presidente da Duma 
(Cámara de Deputados), Viaches-
lav Volodin, e a Grécia pelo seu 
primeiro-ministro, Alexis Tsipras.

Tampouco se descarta o com-
parecimento de ex-mandatários 
como o brasileiro Luiz Inácio Lula 
da Silva, a argentina Cristina Kir-

chner e o  uruguaio Pepe Mujica, 
que mantiveram uma estreita re-
lação com o líder falecido, confor-
me assinalou a agência de notícias 
espanhola EFE.

Amanhã (30), as cinzas de 
Fidel começam um périplo pela 
ilha para que todos os cubanos 
lhe deem seu último adeus, numa 
viagem que imitará, ao contrário, 
o percurso da “Caravana da Li-
berdade”, na qual os rebeldes da 
Sierra Maestra atravessaram o país 
desde Santiago de Cuba quando 
triunfou a Revolução em 1959.

Os restos do comandante 
chegarão a Santiago de Cuba no 
sábado 3 de dezembro, quando 
terá lugar outro ato massivo de 
homenagem a Fidel. A cerimônia 
de inumação (colocação das cinzas 
em sepultura ou jazigo), que se es-
pera ser íntima e familiar, terá lu-
gar no domingo, 4 de dezembro, 
no  cemitério da cidade de Santa 
Ifigênia, o mesmo em que repou-
sam as cinzas do prócer cubano 
José Martí.

Cubanos se despedem de Fidel
ADEUs AO EX-PREsIDENTE

Da Agência Télam

Uma das irmãs de Fidel Castro, 
Juanita Castro, disse no domingo 
(27) que não irá ao funeral do ex- 
líder cubano, marcado para daqui 
a uma semana, em Santiago de 
Cuba. Em um comunicado envia-
do ao Nuevo Herald [jornal em 
espanhol publicado na Flórida], 
Juanita, de 83 anos, que vive em 
Miami, nos Estados Unidos, desde 
1964, confessou que está de luto 
pela morte do irmão, mas que não 
pretende viajar à ilha. As informa-
ções são da Agência Ansa.

“Diante dos rumores pouco 
saudáveis de que me dirigiria para 
Cuba para o funeral, quero esclare-
cer que, em nenhum momento, vol-

tarei para a ilha, nem tenho planos 
de fazê-lo”, disse Juanita. “Lutei 
lado a lado deste exílio, braço a bra-
ço nas etapas mais ativas e intensas 
em décadas passadas e respeito os 
sentimentos de cada um. [Mas] es-
pero que nós, cubanos, encontre-
mos um caminho que, finalmente, 
possa nos unir”. completou.

Juanita, nascida em 1933, par-
ticipou inicialmente da articulação 
da revolução cubana, mas é a úni-
ca dos sete irmãos Castro a criticar 
publicamente o rumo tomado por 
Fidel no governo de Cuba. Exila-
da em Miami, ela colaborou com 
a CIA, a Agência Central de Inte-
ligência dos Estados Unidos, sob o 
apelido de Donna em planos para 
derrubar o próprio irmão do poder.

Sobre a morte do irmão, Jua-
nita afirmou que “não se regozija 
com a morte de nenhum ser hu-
mano, muito menos com alguém 
de mesmo sangue e sobrenome. 
“Sofro a perda de uma pessoa 
do mesmo sangue, como ocorreu 
com a morte de Ramon e Angeli-
ta” [outros dois irmãos Castro].

Fidel Castro, líder da Revolu-
ção Cubana de 1959, morreu sex-
ta-feira (25), aos 90 anos de idade. 
Ele estava afastado oficialmente 
do poder desde 2008, quando um 
de seus irmãos, Raúl Castro, assu-
miu em seu lugar. O funeral de 
Fidel Castro está agendado para 
o próximo domingo, 4 de dezem-
bro, no Cemitério Santa Efigênia, 
em Santiago de Cuba.

Irmã não participará de funeral
Da Agência Ansa

FOTO: Ladyrene Pérez-Cuba

Cubanos enfrentam longas filas para participar do funeral daquele que foi considerado o maior líder político da história da ilha
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Produto Interno Bruto da Paraíba cresce 20% em quatro anos
Desenvolvimento

17

José Alves
zavieira2@gmail.com

A economia da Paraíba 
cresceu 20% nos anos de 
2010 a 2014, segundo dados 
divulgados ontem pelo Ins-
tituto de Desenvolvimento 
Municipal e Estadual (Ide-
me). Nesse período, o índice 
de crescimento do Produto 
Interno Bruto (PIB) parai-
bano foi o terceiro maior da 
região Nordeste e o sexto 
maior do País. 

Considerando apenas o 
ano de 2014, o PIB do Esta-
do teve crescimento de 2,9% 
em relação a 2013. Segundo 
o Ideme, a economia da Pa-
raíba é a sexta maior da re-
gião e a 18ª do Brasil.

Os setores mais dinâmi-
cos constatados no período 
da pesquisa foram a indús-
tria da construção civil (por 
conta do programa Minha 
Casa, Minha Vida, que estava 
em evidência), os setores de 
serviços (que inclui comér-
cio e transporte e teve um 
crescimento de 1,5% em re-
lação ao ano de 2013) e da 

agropecuária (que, apesar 
de um crescimento peque-
no, apresentou boa melho-
ria sobre o que foi apurado 
em 2013). 

O segmento de ser-
viços é o que tem a maior 
participação na economia 
da Paraíba, com 79,4% do 
PIB, e o que mais gera em-
pregos, no momento.

Considerando todo o 
período de 2010/2014, ve-
rificou-se que a economia 
paraibana continua cres-
cendo anualmente mais que 
a do Brasil. Sua participa-
ção no PIB nacional subiu 
de 0,87% para 0,92% em 
2014, graças principalmen-
te ao desenvolvimento e o 
crescimento dos setores de 
indústria e serviços. 

Na administração públi-
ca, os setores que mais apor-
taram recursos foram os da 
saúde e educação. Os dados 
do PIB foram divulgados na 
manhã de ontem pelo Ide-
me,  e a pesquisa foi feita em 
parceria com o Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Estatís-
tica (IBGE).

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

Segundo disse o gerente 
do Departamento de Estudos 
e Pesquisas do Ideme, Carlos 
Gonçalves, o PIB da Paraíba, no 
ano de 2014, estava num pata-
mar de R$ 53 bilhões, enquan-
to o do Rio Grande do Norte 
era de R$ 54 bilhões, o que 
mostra que a economia da Pa-
raíba está bem próxima de ul-
trapassar a economia potiguar.

O Estado que possui 
a maior economia do Nor-
deste é a Bahia, seguido de 
Pernambuco, Ceará, Mara-
nhão, Rio Grande do Norte e 
Paraíba. Enquanto a Paraíba 
teve crescimento no PIB, en-
tre os anos 2013 e 2014, de 
2,9%, o Brasil no mesmo pe-
ríodo cresceu apenas 0,5%. 
No Nordeste, a Paraíba teve 
quase o mesmo crescimento 
do Rio Grande do Norte, que 

Geração de R$ 53 bilhões
ficou com a 5ª economia da 
região. O diferencial entre os 
estados se deu em razão da 
produção de petróleo que o 
vizinho possui e do turismo, 
que ainda é mais rentável 
que o setor de turismo da Pa-
raíba em razão do alto fluxo 
internacional. 

O parque industrial do 
Nordeste ainda está centrado 
na indústria de calçados, teci-
dos, vestuário e na de produ-
tos alimentícios,  as chama-
das indústrias tradicionais. 
“Ainda não temos aqui indús-
tria de grande porte e produ-
ção de eletroeletrônico que é 
o grande diferencial do setor, 
mas por outro lado, a Paraíba 
tem em sua economia a pro-
dução de alimentos, roupas e 
calçados, que vem crescendo”, 
informou Gonçalves.

Produção de alimentos, roupas e calçados aumenta na Paraíba, diz Carlos Gonçalves, gerente do Departamento de Estudos do Ideme

Foto: Edson Matos

Grande Fidel Alejando Castro Ruz. 
O líder, o excepcional estadista Fidel Castro 
não mudou apenas Cuba. Mudou grande 
parte do mundo, sim. Desde a revolução 
consumada em 1º de janeiro de1959 que 
milhões de jovens (e nem tantos assim) 
começaram a discutir, ou até lutar, em seus 
países para reformas profundas nas es-
truturas sociais. Somente para lembrar: o 
ditador Fulgencio Batista fugiu naquele 1º 
de janeiro para a República Dominicana e, 
na seqüência para a Espanha. Fidel tomou 
Santiago de Cuba, enquanto o inesquecível 
Che Guevara e Camilo Cienfuegos foram 

para Havana. Conso-
lidava-se a revolução 
em Cuba.

Não me inte-
ressa aqui contar a 
maravilhosa sequên-
cia da História, e sim 
apontar algumas das 
principais conquistas 
do regime cubano 
nesses 57 anos e 10 
meses, que não vêm 
sendo divulgadas pela 
mídia. Vamos lá.

1. Da popula-
ção cubana, 85% é 

O grande legado deixado por Fidel em Cuba
dona de sua 
residência, 
pela qual 
não paga 
impostos. 
As famílias 
que pagam 
aluguel, re-
presentan-
do apenas 
15%, ape-
nas têm de 
arcar com 1 
ou 2 dólares 
mensais.

2. O 
Estado cubano garante a prestação gratuita 
de serviços médicos, hospitalares e odonto-
lógicos, além de exames médicos periódicos 
orbrigatórios, vacinações e outras medidas 
preventivas. Cuba conta com 68,918 médi-
cos, representando a relaão de um médico 
para 168 habitantes. A expectativa de vida, 
ao nascer, é de 75,8 anos para os homens e 
78 para as mulheres.

3. Nenhum cidadão cubano tem de 
pagar para cursar os diferentes ciclos do 
ensino. As famílias contam com a tranqüi-
lidade e a segurança de que seus filhos têm 
garantido o ensino desde o nível fundamen-
tal até a conclusão do superior, sem custos. 

A taxa de 
analfa-
betismo 
(entre a 
população 
com 10 
anos ou 
mais) é 
de 1,8%. 
Entre 
cada sete 
trabalha-
dores, um 
tem nível 
superior. 
Durante 

os últimos dez anos, a porcentagem de 
repetentes do ensino fundamental foi de 
apenas 1,2%. A relação do pessoal docente 
em Cuba é de 17,1 para cada mil habitan-
tes. No ensino superior, em Cuba existem 
86 cursos, que abarcam diversas áreas. Até 
o ano passado, tinham se graduado nas 
universidades cubanas um total de 18.583 
estudantes estrangeiros.

4. Os principais centros culturais 
existentes no país são 466 cinemas para 
projeção de 35mm; 278 cinemas para 
projeção de 16mm; 261 salas de vídeo; 281 
museus; 88 teatros; 411 bibliotecas; 358 
casas de cultura; 151 galerias de arte. Em 

2015, foram produzidos 12 longas-metragens, 30 
curta-metragens e 6 desenhos animados, totalia-
zando 48 produções cinematográficas.

5. Em relação aos benefícios de seguridade 
social, são concedidos gratuitamente os medi-
camentos e alimentação adequada, enquanto o 
paciente estiver hospitalizado, os aparelhos de 
ortopedia e próteses, em casos de acidentes de tra-
balhos e enfermidades profissionais, e os remédios 
em casos que não requeiram hospitalização.

6. Uma cesta básica para uma família de 
quatro pessoas - contendo arroz, acúcar refinado 
e mascavo, café, pão, leite e batata, custa em Cuba 
3 dólares, e nos EUA, 138 dólares.

7. De acordo com estudo realizado pelo ban-
co suíço UBS, as taxas de imposto sobre o salário, 
em um grupo importante de países, estão entre 
30 e 40%. Em Cuba não se paga imposto. 

8. Com um dólar, um cubano pode, em mé-
dia: pagar um mês de aluguel, ou; dois meses de 
eletricidade, ou; três meses de telefone, ou; com-
prar a cota de arroz para uma família de quatro 
pessoas correspondente a mais de três meses, ou; 
assistir a 22 jogos de beisebol promovidos pelas 
grandes ligas, ou; comprar um litro de leite por 
dia para um filho menor de 7 anos, durante quase 
três meses.

9. No ano passado, visitaram Cuba 1.952.000 
turistas. O lucro atingiu a cifra de dois bilhões e 
meio de dólares. Existem em Cuba 247 hotéis, 
perfazendo um total de 36.314 quartos. 



Vá o sr. Donald Trump mexer nisso aí...

As 
principais 
conquistas 
do regime 
cubano 
nesses 
57 anos 
e 10 meses 
nunca são 
divulgadas 
pela mídia

Daniela Amorim
Agência Estado

 Apenas cinco estados foram res-
ponsáveis por quase dois terços do 
Produto Interno Bruto (PIB) brasilei-
ro em 2014, segundo os dados das 
Contas Regionais, divulgados ontem 
pelo Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE).

São Paulo manteve a lideran-
ça na participação do PIB, com uma 
fatia de 32,2% de toda a economia 
brasileira, mesmo porcentual alcan-
çado em 2013. Os demais estados 
com maior participação foram Rio de 
Janeiro (com 11,6%), Minas Gerais 
(com 8,9%), Rio Grande do Sul (com 

6,2%) e Paraná (com 6,0%). Juntos, 
os cinco estados responderam por 
64,9% do PIB.

O PIB do Brasil em 2014 foi de 
R$ 5,78 trilhões. São Paulo somou 
R$ 1,86 trilhão, seguido por Rio de 
Janeiro (R$ 671,08 bilhões), Minas 
Gerais (R$ 516,63 bilhões) e Rio 
Grande do Sul (R$ 357,82 bilhões). 
Os três estados com menor geração 
de riqueza foram Roraima (R$ 9,74 
bilhões), Amapá (R$ 13,40 bilhões) 
e Acre (R$ 13,46 bilhões). 

Altas e baixas
O PIB do Estado de São Paulo 

recuou 1,4% na passagem de 2013 
para 2014. No PIB do Paraná, a que-

da foi de 1,5% em relação a 2013. 
Minas Gerais teve recuo de 0,7%, 
enquanto o Rio Grande do Sul dimi-
nuiu 0,3%.

Segundo informou o IBGE, hou-
ve impacto negativo nesses estados, 
sobretudo, das perdas da indústria 
de transformação no ano.

Na direção oposta, Tocantins 
teve o maior crescimento no PIB, 
6,2%, impulsionado pela agricultu-
ra, comércio e construção. Os demais 
aumentos relevantes foram no Piauí 
(5,3%), Alagoas (4,8%), Acre (4,4%) 
e Mato Grosso (4,4%). Em 2014, o 
PIB brasileiro cresceu 0,5% em rela-
ção a 2013.

O maior PIB per capita no 
País em 2014 foi o do Distri-
to Federal, que alcançou R$ 
69.216,80, seguido por São Pau-
lo (R$ 42.197,87) e Rio de Janeiro 
(R$ 40.767,26). Os dados são das 
Contas Regionais, divulgadas 
pelo IBGE. Segundo o IBGE, o 

Distrito Federal é considerado 
um caso peculiar, por ser a capi-
tal federal e ter uma população 
relativamente pequena. 

Considerando o resulta-
do por região, os maiores PIBs 
per capita foram do Amazonas 
(Norte); Sergipe (Nordeste); São 

Paulo (Sudeste); Santa Catarina 
(Sul) e Mato Grosso (Centro-Oes-
te, excluindo o Distrito Federal). 
A administração pública ainda 
respondia por praticamente um 
quarto da economia das regiões 
Norte (24,7%), Nordeste (24,3%) 
e Centro-Oeste (25,9%) em 2014.

5 Estados têm dois terços das riquezas

DF registra maior PIB per capita em 2014
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1a parcela do 13o será paga até amanhã
chacina: Pms ainda 
não foram julgados

Há exatamente um ano, 111 
tiros foram disparados por quatro po-
liciais militares e 63 deles atingiram 
um carro com cinco jovens, na zona 
norte do Rio. Todos morreram. Os 
amigos Wesley Castro Rodrigues, 25 
anos, Carlos Eduardo da Silva de Souza 
e Roberto de Souza Penha, 16 anos, 
Wilton Esteves Domingos Júnior, 20 
anos, e Cleiton Corrêa de Souza, 18 
anos haviam saído, na noite de 28 de 
novembro de 2015, do bairro de Costa 
Barros, onde moravam, para come-
morar o primeiro salário de Roberto 
como ajudante em um supermercado. 
A perícia constatou que nenhum tiro 
saiu de dentro do carro dos rapazes, o 
que difere da versão dos policiais, que 
afirmaram ter havido troca de tiros. 

hospitais já emitem 
a certidão de óbito

Seguindo proposta elaborada 
pelo Conselho nacional de Justiça 
(CnJ), hospitais de 11 unidades da 
federação já podem emitir certidão 
de óbito. A medida torna mais fácil 
a obtenção do documento que, até 
então, só era emitido por cartórios. O 
registro pode ser feito por postos car-
toriais instalados tanto em hospitais 
públicos como privados. A expecta-
tiva é que a medida, além de desbu-
rocratizar o processo, contribua para 
o combate a fraudes que são feitas 
a partir do uso do nome de pessoas 
que já morreram. O serviço já está dis-
ponível em unidades de saúde do Rio 
de Janeiro, Goiás, Acre, Pará, Bahia, 
Ceará, Roraima, Minas Gerais, Santa 
Catarina e Distrito federal. 

humanização do 
parto é debatido

Difundir e aprofundar o conhe-
cimento sobre humanização do parto, 
dar visibilidade a experiências exito-
sas de humanização e redução de ce-
sáreas desnecessárias no Brasil e no 
exterior e sensibilizar novos parceiros 
na estruturação de serviços humani-
zados na assistência à gestação e ao 
parto. Esses são alguns dos objetivos 
da 4a Conferência Internacional sobre 
Humanização do Parto e nascimento 
que é realizada até hoje em Brasília. 
O tema é Acolhendo Experiências e Ir-
radiando mudanças, e visa dar visibili-
dade e tornar o parto e o nascimento 
experiências fortalecedoras.

camiseta com frase  
causa polêmica

Uma camiseta à venda no 
e-commerce Dafiti está causando 
polêmica na internet nesta segun-
da-feira, 28. O modelo da marca 
Eiblu fala do pleonasmo, figura de 
linguagem que define a redundân-
cia, e coloca ‘mulher burra’ junto 
com frases como ‘subir para cima’ 
e ‘hemorragia de sangue’.  Depois 
da repercussão nas redes sociais, 
principalmente em grupos feminis-
tas no facebook, a peça foi tirada 
do ar. Em comunicado à imprensa, a 
Dafiti declarou que a camiseta não 
fazia parte do portfólio do e-com-
merce e se desculpou.

celulari comemora 
a cura do câncer

Edson Celulari está curado do 
câncer. O anúncio foi feito pelo ator 
em seu perfil no Instagram e con-
firmado pelo filho, Enzo, também na 
rede social. “Graça recebida. Graça 
agradecida. Um coração pleno de 
obrigados. Vida que segue com muito 
Amor. Dia de um Sol lindo por aqui, e 
que ele ilumine a todos”, escreveu o 
ator. O anúncio da luta contra um lin-
foma não-Hodgkin foi feito em junho 
deste ano. na época, o ator fez ques-
tão de publicar uma foto careca para 
anunciar o início de seu tratamento, 
mas se mostrou otimista em todas as 
imagens que divulgou em seus perfis.

A primeira parcela do 
décimo terceiro salário dos 
trabalhadores domésticos 
deve ser paga até amanhã. 
O empregador terá que in-
formar o valor pago na pá-
gina do eSocial na internet, 
conforme instruções conti-
das na folha de pagamento, 
e realizar o pagamento do 
Documento de Arrecada-
ção Avulso (DAE) até 7 de 
dezembro.

“Para incluir o adian-
tamento do décimo tercei-
ro no pagamento do mês, o 
empregador deverá aces-
sar a folha de pagamen-
to, clicar sobre o nome do 
trabalhador, adicionar a 
rubrica eSocial1800 – 13º 
salário – Adiantamento e 
informar o valor que foi 
adiantado ao empregado”, 
orienta a Receita Federal.

Ao ser incluída a rubri-
ca, o eSocial emitirá separa-
damente o recibo do déci-
mo terceiro salário, além do 
recibo do salário do mês de 
novembro. A Receita Fede-
ral lembra que o pagamento 
da DAE pode ser feito nos 
guichês de caixa bancário, 
lotéricas, internet banking 
e canais eletrônicos de au-
toatendimento.

Daniel Lima
Repórter da Agência Brasil

Depósito pode ser feito 
em caixa, lotérica, internet 
e canal eletrônico

São assovios, comentários de 
viés sexual, olhares e até mesmo 
contato indesejado. Essas são situ-
ações cotidianas pelas quais as mu-
lheres passam ao caminhar na rua, 
andar em transporte público e mes-
mo em ambientes de trabalho. Essas 
cantadas e investidas indesejadas 
também são uma forma de assédio 
sexual praticada pelos homens con-
tra mulheres em espaços públicos.

Um levantamento do proje-
to Think Olga com 7.762 mulheres 
constatou que 99,6% das entrevis-
tadas já foram assediadas. Cerca de 
98% delas relatou que a cantada 
ocorreu na rua, e 64%, no trans-
porte público. Para 83%, a situa-
ção é desagradável. Por vezes, esse 
comportamento é minimizado e 
confundido com elogio. Contudo, 
a pesquisadora Tânia Fontenele, 

do Instituto de Pesquisa Aplicada 
da Mulher (Ipam), explica que essa 
noção é falaciosa. “Não podemos 
achar que isso é natural ou que esse 
tipo de comportamento seja elogio-
so, pois é absolutamente vazio. O 
que acontece é uma perpetuação 
de preconceitos machistas, o indiví-
duo se sente no direito de fazer o 
que quiser.”

Além disso, essa postura pode 
trazer consequências na saúde física 
e emocional das mulheres, como an-
siedade, depressão, perda ou ganho 
de peso, dores de cabeça, estresse 
e distúrbios do sono. Mas também 
há efeitos práticos. Segundo a pes-
quisa do Think Olga, 81% das mu-
lheres mudam a rotina por medo do 
assédio. “Lamentavelmente cerceia 
a liberdade das mulheres, mas não 
devemos, não podemos compactu-

ar com essas coisas”, acrescentou 
Tânia, já que muitas mulheres des-
viam seu caminho para evitar o as-
sédio ou trocam de roupa pelo re-
ceio das abordagens.  “Isso é uma 
abordagem desrespeitosa. Na nossa 
cultura, já está tão naturalizada que 
as pessoas fazem como se não fosse 
nada”, ponderou a especialista.

Essas investidas indesejadas são 
tipificadas como crime pela Cons-
tituição. Em geral, enquadram-se 
como importunação ofensiva ao pu-
dor. Esses casos se referem ao assédio 
verbal, ou seja, cantadas e ameaças, 
e os autores são multados em casos 
de condenação. As mulheres podem 
recorrer às delegacias para regis-
trar o boletim de ocorrência contra 
os agressores. A Defensoria Pública 
orienta que as vítimas procurem os 
policiais militares imediatamente.

Reprodução
Agência Brasil 

São mulheres a maior parte das 
vítimas de exposição de fotos ou ví-
deos íntimos (nudes) que circulam 
pela internet. Segundo a Defensoria 
Pública do Distrito Federal, a maior 
parte das imagens íntimas é vazada 
por ex-companheiros, geralmente 
inconformados com a separação.

Não há uma lei específica que 
tipifique a chamada “pornografia 
de vingança”. Contudo, a legisla-
ção brasileira prevê outras punições 
para essas ações enquadradas como 
crimes contra a honra.

“O relacionamento era man-
tido na base da confiança. Mas em 
uma cultura profundamente ma-

chista, os homens pensam que as 
mulheres são sua propriedade e não 
aceitam o fim do relacionamento. É 
uma objetificação do corpo da mu-
lher”, explica a defensora pública e 
coordenadora do Núcleo de Defesa 
da Mulher da Defensoria, Dulcielly 
Nóbrega.

Divulgar ou gravar imagens ín-
timas sem autorização é considera-
do violação de intimidade por uso 
indevido da imagem. O comparti-
lhamento desse material nas redes 
sociais configura um agravante a 
essa conduta pelo efeito viral desse 
conteúdo, repassado simultanea-
mente a diversos usuários.

No ano passado, a ONG Safer-
net, que promove direitos humanos 
na internet, recebeu 322 denúncias 

de exposição íntima on-line. O dire-
tor da ONG, Rodrigo Nejm, explica 
que quando esse tipo de conteúdo 
cai no ambiente on-line, a maneira 
como se multiplica é quase ilimita-
da. Para denunciar as violações, as 
vítimas podem recorrer às delega-
cias de repressão a crimes cibernéti-
cos, presentes em 17 estados: Bahia, 
Distrito Federal, Espírito Santo, Ma-
ranhão, Mato Grosso, Mato Grosso 
do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, 
Pernambuco, Piauí, Rio Grande do 
Sul, São Paulo, Sergipe, Rio de Janei-
ro e Tocantins.

A ONG Safernet também re-
gistra as queixas contra páginas na 
internet que expõem a vítima e au-
xilia as mulheres a requerer a remo-
ção do conteúdo da rede.

Cantada e investida na rua são 
consideradas assédio sexual

Principal alvo da pornografia de vingança

cRimEs coNtRA As mULhEREs

Foto: Agência Brasil

81% das mulheres mudam a rotina por medo do assédio; ações indesejadas são também uma forma de assédio sexual, diz Ipam

Ovena Rosa
Agência Brasil

De acordo com a pesquisa 
da organização internacional Ac-
tionAid, 87% das mulheres brasi-
leiras sofreram assédio no último 
mês. Os dados, divulgados na últi-
ma sexta-feira (25), dia internacio-
nal pelo Fim da Violência Contra 
as Mulheres, apontam ainda que 
16% da população feminina do 
País relataram ter sido assediadas 
antes dos 10 anos e 55%, com 18 
anos ou menos.

Além das brasileiras, foram 
ouvidas tailandesas, indianas e 
britânicas. O Brasil é o que apre-
senta a maior incidência de assé-
dio entre as mulheres e, também, 
entre aquelas que sofreram assé-
dio antes dos 10 anos.

Para a pesquisa, foram con-
siderados assédio os atos indese-
jados, ameaçadores e agressivos 
contra as mulheres, podendo con-
figurar abuso verbal, físico, sexual 
ou emocional. Para a assessora do 
Programa de Direito das Mulheres 
da ActionAid no Brasil, Jéssica Bar-

bosa, é preocupante o alto índice 
de assédios a crianças no País, que 
revela uma propensão da socie-
dade brasileira à sexualização in-
fantil. “O patriarcado atua nesse 
processo de naturalização da vio-
lência contra a mulher, e aí não es-
tamos falando de homens loucos, 
de uma exceção, mas sim, do pri-
mo, do tio, do vizinho, de homens 
que foram ensinados a sexualizar 
essas crianças desde muito cedo. 
Inclusive os dados mostram que a 
maioria dos estupradores são co-
nhecidos das vítimas”, destaca.

90%foram assediadas em centros urbanos

Entidades 
vão denunciar 
PE à Corte 
Interamericana

A coordenadora execu-
tiva do Gabinete de Assesso-
ria Jurídica às Organizações 
Populares (Gajop), Deila 
Cavalcante, disse que orga-
nizações sociais vão buscar 
a Corte Interamericana de 
Direitos Humanos para de-
nunciar Pernambuco pelas 
sérias violações ocorridas no 
sistema socioeducativo.

 A declaração foi feita à 
imprensa em coletiva na úl-
tima sexta-feira, junto com a 
comitiva federal encabeçada 
pelo Conselho Nacional de 
Direitos Humanos em missão 
emergencial para verificar 
violações de direitos dos me-
nores de 18 anos que cum-
prem medida no Estado.

A comissão participou 
de audiência pública na As-
sembleia Legislativa de Per-
nambuco feita para tratar 
do sistema socioeducativo 
de Pernambuco. “Já estamos 
preparando toda a documen-
tação. Nossa ideia é fazer a 
denúncia junto com entida-
des nacionais, não só o Ga-
jop. Depois da visita vamos 
juntar mais esse relatório 
e encaminhar para a Corte. 
Já fizemos um comunicado 
internacional de imprensa 
chamando atenção para a 
situação do Estado”, disse.  A 
comissão participou de audi-
ência pública na Assembleia 
Legislativa de Pernambuco 
feita para tratar do sistema 
socioeducativo de Pernam-
buco. O membro do Conse-
lho Nacional dos Direitos 
da Criança e do Adolescente 
(Conanda), Vitor Cavalcante, 
havia dito que a possibilida-
de era estudada. 
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Tarifa do Brasil é a 14ª mais cara, diz a AIE

Conta de luz
A tarifa de energia do 

consumidor residencial no 
País é a 14ª mais alta em ran-
king que compara o Brasil 
com os 28 países-membros 
da Agência Internacional de 
Energia (AIE), de acordo com 
levantamento da Associação 
Brasileira de Distribuidores 
de Energia Elétrica (Abradee). 
O custo da energia atingiu a 
média de US$ 180 por MWh.

No ranking, o preço da 
energia no Brasil é menor 
que o visto na Dinamarca, 
Itália, Portugal, Irlanda, Reino 
Unido, Bélgica, Japão, Áustria, 
Austrália, Suíça, Holanda, Lu-
xemburgo e França, mas ga-
nha da Eslovênia, Eslováquia, 
Suécia, Finlândia e Polônia.

Já em relação à carga 
tributária que incide sobre 
a conta de luz residencial, o 
Brasil fica em segundo lugar. 
O peso dos impostos e encar-
gos na tarifa é de 40%, igual 
à Itália e menor apenas que a 
Dinamarca, que atingiu o pa-
tamar de 58%. 

A carga tributária é 
maior que a de países como 
Suécia (39%), Áustria e No-
ruega (38%), Finlândia e 
França (34%), Bélgica e Eslo-
vênia (31%). Em maio deste 
ano, a tarifa média do consu-
midor residencial no País es-

Transporte sofre 
impacto das crises 

O setor de transporte sofreu 
forte impacto das crises econômica e 
política. A percepção é de 795 empre-
sas brasileiras transportadoras de car-
gas e passageiros que participaram da 
Sondagem Expectativas Econômicas do 
Transportador 2016, divulgada ontem 
pela Confederação Nacional do Trans-
porte (CNT). A sondagem mostra que 
mais da metade (60%) das empresas 
de transporte sofreram diminuição da 
receita em 2016 e 58,8% precisaram 
reduzir o número de viagens. O au-
mento do custo operacional é um dos 
problemas enfrentados por 74,6% 
dos entrevistados. Outra dificuldade 
apontada é o acesso ao crédito para a 
aquisição de novos veículos. 

Inflação: projeção 
cai para 6,72% 

Instituições financeiras con-
sultadas pelo Banco Central (BC) 
reduziram a projeção de inflação pela 
terceira vez seguida. A estimativa de 
inflação, medida pelo Índice Nacio-
nal de Preços ao Consumidor Amplo 
(IPCA), caiu de 6,80% para 6,72%. 
Para 2017, a estimativa é mantida em 
4,93% há duas semanas. As estima-
tivas fazem parte de pesquisa feita 
pelo BC ao mercado financeiro sobre 
os principais indicadores econômicos. 
As projeções ultrapassam o centro da 
meta que é de 4,5%. 

Biocombustíveis 
terão debate no DF

O ministro de Minas e Energia, 
Fernando Coelho Filho, convocou on-
tem empresários do setor sucroalcoo-
leiro a apresentar sugestões para a 
elaboração do plano de biocombustí-
veis RenovaBio, que será tema de am-
plo debate no dia 13 de dezembro na 
sede do ministério, em Brasília. Com o 
RenovaBio - Biocombustíveis 2030, o 
governo quer garantir o aumento da 
produção de biocombustíveis no País 
em sintonia com os compromissos 
brasileiros assumidos no Acordo de 
Paris, para reduzir as emissões de 
gases de efeito estufa.

183 mil empresas 
contratam Giro Caixa  

Cerca de 183 mil micro e 
pequenas empresas contrata-
ram, neste ano, o empréstimo 
Giro Caixa Fácil, da Caixa Econô-
mica Federal. A linha de crédito é 
destinada aos empreendimentos 
com faturamento de até R$ 15 
milhões anuais. Segundo infor-
ma a superintendente nacional 
de Estratégia para Micro e Pe-
queno Empreendedorismo, da 
Caixa, a contratação é fácil. 

“O cliente vai antes até a 
sua agência, leva toda a docu-
mentação necessária e deixa o 
crédito pré-aprovado”, explica a 
Caixa Econômica.

Dólar fecha em 
queda frente ao real

O dólar fechou em queda frente 
ao real ontem, direcionado pelo alívio 
na política e cenário mais favorável ao 
risco no exterior. Num movimento que 
ganhou força à tarde, o dólar negocia-
do à vista no balcão fechou em baixa 
de 0,62%, aos R$ 3,3863. De acordo 
com a BM&F Bovespa, a movimenta-
ção no mercado somou US$ 797,862 
milhões. Já no segmento futuro, o 
contrato de dólar para dezembro 
encerrou em queda de 0,97%.

Anne Warth
Agência Estado

Renée Pereira
Agência Estado

tava em R$ 473,00 por MWh, 
de acordo com a Abradee. 
Entre as regiões, a mais alta 
era aplicada no Sudeste, de 
R$ 488,00 por MWh; seguida 
por Sul, com R$ 473,00; Cen-
tro-Oeste, de R$ 465,00 por 
MWh; Norte, de R$ 460,00 
por MWh; e Nordeste, de R$ 
437,00 por MWh.

De acordo com o pre-
sidente da Abradee, Nelson 
Leite, um dos fatores que ex-
plicam a média mais baixa no 
Norte e Nordeste é o fato de 
que, nessas regiões, há uma 
grande quantidade de pessoas 
beneficiadas pelo programa 

Tarifa Social de Energia Elé-
trica (TSEE), que proporciona 
descontos para os consumi-
dores de baixa renda.

No Nordeste, a conta de 
luz da baixa renda fica em R$ 
400,00 por MWh, e no Norte, 
R$ 438,00 por MWh. Por re-
giões, a participação dos con-
sumidores de baixa renda é de 
8% do total no Nordeste; 5% 
no Norte; 2% no Sudeste e no 
Sul; e 1% no Centro-Oeste.

A tarifa de energia da in-
dústria é hoje a sétima mais 
alta na comparação com os 28 
países-membros da AIE. Em 
dólar, a tarifa média da indús-

tria brasileira é de US$ 119 
por megawatt-hora (MWh). A 
tarifa no País perde para paí-
ses como Itália, Japão, Irlanda, 
Eslováquia, Portugal e Suíça, e 
ficou mais alta que a pratica-
da no Chile, Turquia, França, 
Áustria, Bélgica e Hungria. 
Dessa tarifa, 7% são impostos. 

Inflação
Com base em dados do 

IPCA, a Abradee informou que 
a tarifa de energia elétrica re-
sidencial acumula uma alta 
de 775% de janeiro de 1994 a 
maio de 2016, considerando a 
bandeira vermelha. Atualmen-

te, vigora a bandeira verde.
O porcentual é menor 

que o salário mínimo, gás de 
cozinha, aluguel e transporte 
público. No período, a conta 
de luz subiu mais que a va-
riação de plano de saúde, co-
municação, serviços pessoais, 
alimentação fora do domicílio 
e gasolina. De acordo com a 
Abradee, na estrutura da con-
ta de luz, 42,1% representam 
encargos e tributos, mais do 
que o custo da energia, que é 
de 39,7%; 15,6% servem para 
remunerar as empresas de 
distribuição e 2,7% a trans-
missão.

Circe Bonatelli
Agência Estado

 Os financiamentos para 
aquisição e construção de imó-
veis no País atingiram R$ 3,6 
bilhões em outubro de 2016, 
queda de 22,4% em compa-
ração com o mesmo mês de 
2015, influenciado pelo am-
biente de crise. Já na compara-
ção com setembro deste ano, 
o montante representa alta de 
15,6%, pois diversas agências 
ficaram fechadas no mês ante-
rior devido à greve bancária. 

Os dados foram divulgados 
ontem pela Associação Brasi-
leira das Entidades de Crédito 
Imobiliário e Poupança (Abe-
cip) e levam em conta apenas 
os financiamentos concedidos 
pelos agentes do Sistema Bra-
sileiro de Poupança e Emprés-
timo (SBPE). Entre janeiro e 
outubro, os financiamentos 
somaram R$ 37,2 bilhões, 
montante 44,2% menor que 
o registrado em igual período 
do ano passado. No acumula-
do de 12 meses, foram desti-
nados R$ 46,1 bilhões.

Financiamento do setor 
imobiliário cai 22,4% 

COMPRA E CONTRUÇÃO

O comércio eletrônico 
conseguiu faturar 17% mais 
nesta Black Friday ante o mes-
mo período do ano passado, 
segundo levantamento da 
Ebit, empresa especializada 
no setor. Com o crescimento, 
as lojas online faturaram este 
ano R$ 1,9 bilhão no período 
de promoções. O resultado foi 
impulsionado por um cresci-
mento das vendas por celular 
ou tablet, que representaram 
quase uma a cada cinco com-
pras no e-commerce no perí-
odo. Foram 19,8% das com-
pras por aplicativos móveis 
nesta Black Friday, ante um 
patamar de 8,7% em 2015 e 
de 6,8% em 2014. O número 

de pedidos cresceu 4%, para 
2,92 milhões, enquanto o tí-
quete médio foi de R$ 653, 
13% maior do que no ano pas-
sado. O levantamento leva em 
conta as compras feitas entre 
0h e 23h59 de sexta-feira, 25. 
Somado ao faturamento das 
quatro horas de quinta-feira, 
24, quando as principais redes 
de e-commerce iniciaram suas 
promoções, o faturamento foi 
de R$ 2,06 bilhões. 

A previsão era de fatu-
ramento de R$ 2,1 bilhões 
para a edição de 2016. A alta 
no tíquete médio deve-se 
principalmente à maior par-
ticipação de itens de maior 
valor agregado. A avaliação 
é de que a crise econômica 
acabou ajudando a atrair no-
vos consumidores.

Vendas online na Black 
Friday cresceram 17%

COMÉRCIO ELETRÔNICO

Carga tributária que incide sobre a conta de luz residencial no Brasil ocupa o segundo lugar, afirma a Agência Internacional de Energia 
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 As empresas que entra-
ram em recuperação judicial 
no ano passado também já 
demonstram dificuldade para 
honrar os compromissos fir-
mados no plano de recupe-
ração. A Alumini, empresa 
envolvida na Operação Lava 
Jato, teve dificuldade para 
cumprir algumas obrigações, 
mas semana passada conse-
guiu fechar um acordo com 
um investidor para aportar 
recursos na empresa. Assim, 
a companhia honrou compro-
missos trabalhistas e afastou o 
risco de falência.

A maioria das revisões 
dos planos de recuperação está 
sendo feita com base no crité-
rio de imprevisibilidade das 
condições econômicas. Com 
essa justificativa, as empresas 
chamam uma assembleia de 
credores antes dos vencimen-
tos e tentam renegociar as 
condições do plano original. Se 
eles não aprovam, a empresa 
pode ir à falência. 

“Mas para os credores 
têm sido melhor aceitar a re-
negociação, já que numa que-
bra da empresa o prejuízo 
pode ser maior”, afirma Gisle-
ne Barbosa, advogada do L.O. 
Baptista-SVMFA.

O sócio do escritório Pi-
nheiro Neto, Giuliano Colom-
bo, especialista no assunto, 
destaca, porém, que recupera-
ção judicial não é para todas 
as empresas. Há situações, diz 
ele, em que o projeto é inviável. 

Mas as empresas insistem e 
apenas prorrogam o problema. 
“Os planos anteriores se mos-
traram mais otimistas que a 
realidade. Várias empresas não 
conseguiram entregar o que 
propuseram.”

Domingos Refinetti, da 
Stocche Forbes, vai além. Para 
ele, as revisões dos planos de 
recuperação são resultado de 
uma questão cultural no País. 
“As empresas passam do tem-
po de pedir recuperação judi-
cial. Quando entram, já estão 
no caso de falência.” Na opinião 
dele, é por isso que muitas em-
presas têm pedido revisão dos 
acordos. “Mas, em alguns ca-
sos, não tem plano de negócios 
que dê jeito.”

Rombo
A dívida das empresas 

que entraram em recuperação 
judicial soma algo em torno 
de R$ 250 bilhões. Desse valor, 
apenas 25% será paga efetiva-
mente, segundo levantamento 
do Instituto Nacional de Recu-
peração Empresarial (INRE). 
“Uma parte do montante é re-
duzida durante o acordo com 
credores, outra é convertida 
em ações para os investidores 
e uma outra parte se perde 
com a falência da empresa”, diz 
o desembargador do Tribunal 
de Justiça de São Paulo, Carlos 
Henrique Abrão, conselheiro 
fundador do INRE.

Para o próximo ano, a ex-
pectativa é que o número de 
recuperações continue cres-
cendo. “Mas acreditamos que 
a taxa de sucesso também vai 

aumentar. Teremos mais inves-
tidores querendo comprar ati-
vos (o que dará alívio no caixa 
das companhias)”, afirma o só-
cio do escritório Felsberg Ad-
vogados, Thomas Felsberg. Ele 
defende que o próprio plano de 
recuperação inclua a possibili-
dade de uma renegociação do 
acordo. “Afinal, a recuperação 
é feita para recuperar uma em-
presa. É feita para fazer a dívida 
caber no caixa das empresas.”

Na opinião do sócio da 
área de reestruturação e re-
cuperação de empresas do 
Souza, Cescon, Barrieu & Fles-
ch Advogados, Fábio Rosas, o 
sucesso das recuperações que 
estão em andamento agora 
vai depender da retomada do 
crescimento. As empresas que 
pediram recuperação no ano 
passado, por exemplo, ainda 
estão aprovando os acordos ou 
iniciando o cumprimento das 
regras estabelecidas.

Empresas têm dificuldade 
para honrar compromissos

MESMO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Mas para os 
credores tem 
sido melhor 
aceitar a 
renegociação, 
já que numa 
quebra da 
empresa o 
prejuízo pode 
ser maior

Dayanne Sousa
Agência Estado



Guitarrista Zé Filho, Sras. 
Gilca Maria Dias Vieira, Jose-
neide Nascimento Fonseca, 
Geovana Carla de Brito, 
Valéria Lucas, Selma Tei-
xeira de Carvalho e Viviane 
Almeida Carvalho, cabelei-
reira Ezilda Prestes Rocha, 
tabeliã Maria Emília Torres 
Freitas, advogadas Ana Do-
lores Suassuna e Waleska 
Bezerra de Vasconcelos, 
administradora de empresa 
Carolina Montenegro Caval-
canti, empresários Fernando 
Feitosa Teixeira e Silvana 
Soares Ribeiro.
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Parabéns

Zum Zum Zum
   O presidente da Cagepa, Marinaldo Gonçalves, comandou reunião na última 
quinta-feira que definiu os rumos da empresa para 2017 até 2021. O foco foi analisar o 
que foi feito este ano e planejar os seis pilares do setor que são: faturamento, arrecadação,  
cobrança, receitas, orçamento e melhoria do atendimento.
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Os noivos com os pais Francisco Sales de Sousa Lima, Maurise Quaresma, Ivaldo Cavalcanti e Rosa 
Lia Montenegro Cavalcanti

Recém-casados Francisco Sales Sousa Lima Filho e Carolina Montenegro Cavalcanti, ela é 
a aniversariante de hoje

A aniversariante de hoje, Maria Emília Torres Freitas e a amiga Eliane 
Andrade Baptista Neves

Casamento
COM UMA 

cerimônia realizada 
no Fórum Cível da 
Capital, seguida de 
almoço festivo no 
restaurante Nau 
Frutos do Mar, ca-
saram-se, na última 
quinta-feira, os jo-
vens Francisco Sales 
Sousa Lima Filho e 
Carolina Montenegro 
Cavalcanti.

Foram momen-
tos significativos 
que eles dividiram 
apenas com os 
pais, irmãos e tios.

sERÁ lançado hoje o livro “História da Comarca da 
Capital - João Pessoa”, editado pelo Tribunal de Justiça da 
Paraíba e que faz parte da coleção “Comarcas Paraibanas”, 
e também a “Revista do Foro - Volume 136 ano 2015.1”.

A solenidade será às 16h na sala de sessões do Tri-
bunal Pleno “Desembargador Manoel da Fonseca Xavier de 
Andrade”, tendo como anfitriões os presidentes do TJPB, 
desembargador Marcos Cavalcanti e da Comissão de Cul-
tura e Memória, desembargadora Fátima Bezerra.

Lançamentos no TJPB

Dois Pontos

  O jornalista cearense ra-
dicado em Pernambuco, Francisco 
José vai lançar o livro “40 Anos 
no Ar”, onde conta suas expe-
riências e aventuras em mais de 
40 anos na Rede Globo e que o 
tornou um dos profissionais de 
maior destaque no País.
  Atualmente Francisco José 
está na Micronésia, País formado 
por mais de 600 ilhas no Oceano 
Pacífico fazendo seu programa de 
número 97 para o Globo Repórter, 
ou seja, perto de fazer o centési-
mo especial.

Título
sERÁ realiza-

da hoje na Câmara 
Municipal de Sousa 
a sessão solene de 
outorga do título de 
Cidadão Sousense ao 
desembargador Rome-
ro Marcelo da Fonseca 
Oliveira, proposto pelo 
vereador José Lafa-
yette Pires Benevides 
Gadelha. 

A homenagem ao 
ilustre desembargador, 
que é também vice-pre-
sidente do TRE/PB e cor-
regedor geral da Corte 
Eleitoral, foi pelos seus 
relevantes serviços 
prestados à Paraíba.

Estimadas Lígia Ferreira e Ezilda Rocha que está hoje aniversariando
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Beleza em família: Aninha, Ana Dolores, que hoje aniversaria e Marina Suassuna

FOTOs: Dalva Rocha

EM CERIMÔNIA realizada na última quinta-feira o 
superintendente da Cruz Vermelha Brasileira, Milton Pa-
cífico, deu posse a Comissão de Ética Médica do Hospital 
de Emergência e Trauma Senador Humberto Lucena.

A comissão, eleita pelos colegas que atuam no 
hospital, é composta pelos médicos Gustavo Patriota, 
Orlando Rodrigues, Leonardo Leite, Fagner Dantas, Ro-
drigo Rodrigues e Felipe Sena, tendo como suplentes Gil-
son Fernandes, Humberto Jansen, Samir Tanure, Adilson 
Albuquerque, Carlos Endrigo e Arthur Saraiva.

Comissão de Ética

“A maneira mais fácil e 
mais segura de vivermos 
honradamente consiste em 
sermos, na realidade, o que 
parecemos ser”

“Às vezes acho que nasci 
na década errada. Tenho 
princípios que já se perderam 
e amo coisas que já não se 
dá mais valor”

SÓCRATES ADÉLIA PRADO

   Uma palestra do médico Marcelo Sarmento encerrou a Semana da Saúde do Homem 
promovida pelo Tribunal de Contas do Estado, dentro da campanha “Novembro Azul”.

   A M. Dias Branco, detentora das marcas Vitarella e Pilar, com uma unidade em 
Cabedelo-PB, ganhou o Prêmio Carrinho de Ouro 2016, promovido pela Associação Pernam-
bucana de Supermercados . A entrega foi na Arcádia Paço Alfândega, em Recife.

COMEÇOU no último domingo e vai até o próximo 
sábado o 4o Festival Internacional de Música Clássica de 
João Pessoa, coordenado pela Funjope. A abertura foi 
com o formidável violonista gaúcho Yamandu Costa e a 
Orquestra Sinfônica Municipal de João Pessoa. 

Além dos concertos estão acontecendo oficinas mi-
nistradas por renomados músicos internacionais na Casa 
da Pólvora, no Hotel Globo e na Igreja de São Francisco.

Música clássica

   A lista tríplice que vai escolher o Defensor Público Geral do Estado está formada 
por Madalena Abrantes (149 votos), Otávio Gomes de Araújo (140 votos) e Ricardo 
Barros (109 votos). A última palavra será do governador Ricardo Coutinho.

BUsCANDO mais avanço no segmento da indústria 
gráfica e na manutenção do desenvolvimento sustentável 
da empresa, a Gráfica Santa Marta firmou parceria com a 
Intergraf, instalada em São Bernardo do Campo-SP.

A empresa dispõe de um parque gráfico gigantesco 
e é uma referência no mercado editorial brasileiro.

Parcerias gráficas
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Treze acerta contratação 
de Marcelinho Paraíba 
para campeonato de 2017

PALMEIRAS

Cuca deve ir para futebol chinês
Diretoria fará todo esforço 
para manter o técnico, que 
tem proposta irrecusável
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Consagrado como cam-
peão brasileiro pelo Palmeiras, 
Cuca não deve prosseguir a 
carreira na Academia de Fute-
bol. O assunto ainda é tratado 
como algo velado, mas inter-
namente a saída do treinador é 
vista como algo mais provável 
do que a permanência. Alguns 
fatores separam a continuida-
de da relação vitoriosa cons-
truída nesta temporada.

De saída do clube, o trei-
nador tem a China como des-
tino segundo o apresentador 
André Rizek. No “Redação 
SporTV” de ontem, o jornalista 
contou que soube do próprio 
treinador que ele deixaria o 
clube ao final do Brasileirão e 
que Cuca informou ao Verdão 
que seria impossível cobrir a 
oferta dos chineses.

“Vou falar porque estou 
cravando que o Cuca não fica: 
quem me disse foi o próprio 
Cuca. Há um tempo atrás, eu 
estava jantando com o Cuca, 
conversando com ele, e agora 
que acabou o campeonato eu 
posso falar. Estava eu e outros 
jornalistas e ele nos confiden-
ciou que já tinha avisado o Pal-
meiras que não ficaria, que era 
uma proposta surreal, impos-
sível de ser coberta, irrecusável 
(...) - revelou.

Para Rizek, a menos que 
ocorra uma reviravolta muito 
grande, esse deve ser o desfe-
cho. Segundo ele, a proposta é 
“inacreditável” para os padrões 
de um técnico brasileiro. 

“Sei que jornalista adora 
brincar de Deus e se meter na 
vida dos outros. O Cuca sabe 
melhor do que ninguém o que 
é melhor para a vida e a car-
reira dele. Claro que ele indo 
para China a carreira dele vai 
dar dois passos para trás. É um 
salário inacreditável, acho que 
eu na posição do Cuca não re-
cusaria”. 

O jornalista Roberto 
Avallone, que também parti-
cipou do programa, acha cedo 
para cravar uma saída do técni-
co, mas Rizek insistiu na versão 
que ouviu do próprio treinador 
e repetiu o que teria sido a fra-
se de Cuca. 

“Estou contando de forma 
honesta porque estou cravan-
do que ele não fica. Eu estava 
em um jantar e ele falou: “Não 
fico, já comuniquei ao Palmei-
ras que aceitei uma proposta 
da China”, contou.

Cuca não confirma a in-
formação. Questionado após 
a vitória sobre a Chapecoense, 
ele disse que o momento era de 
curtir a conquista e evitou o as-
sunto. No entanto, o treinador 
deixou nas entrelinhas de que 
não deve renovar o vínculo, 
que se encerra no final do ano.

A imprensa estrangeira repercutiu o 
eneacampeonato brasileiro do Palmei-
ras, assegurado após uma vitória por 1 a 
0 contra a Chapecoense, no domingo, no 
Allianz Parque. Entre os assuntos abor-
dados pelas publicações podem ser des-
tacadas a emoção do atacante Gabriel 
Jesus e a longevidade do lateral Zé Ro-
berto.

O tabloide britânico "The Sun" traz 
a manchete: "Gabriel Jesus chora ao ga-
nhar o título brasileiro com o Palmeiras 
em sua última partida antes de ir ao Man-
chester City". Negociado desde agosto 
com o time inglês, por R$ 121 milhões, 
o atacante não sabe se atuará na partida 
contra o Vitória, no próximo domingo, 
pelo encerramento do Brasileirão.

"A sensação brasileira do City cho-
rou ao dizer adeus ao Palmeiras, seu clu-

be formador, de uma forma sensacional, 
ajudando o time a conquistar seu primei-
ro título em 22 anos", diz o jornal. O ta-
bloide cita o lateral Zé Robero, dizendo 
que o jogador é velho o suficiente para 
ser o pai de Gabriel Jesus.

O também britânico "Daily Mail" 
afirma que Gabriel Jesus ajudou o Pal-
meiras a ganhar seu nono título. "Jesus 
não podia imaginar nem em seus melho-
res sonhos o quanto este ano seria bom 
para ele", diz.

O periódico também ressalta o papel 
do presidente Paulo Nobre na conquis-
ta do Brasileiro. "Rebaixado duas vezes 
para a Segunda Divisão após o seu últi-
mo título, o Palmeiras teve sua recupera-
ção financiada pelo milionário presiden-
te Paulo Nobre" afirmou.

 O francês "L'Équipe" é outro a citar 

a recuperação palmeirense. "O Verdão, 
que evitou o rebaixamento no último dia 
no campeonato de dois anos atrás, foi 
campeão pela primeira vez desde 1994". 
O jornal diz que o "prodígio" Jesus pode 
comemorar sua ida ao City, enquanto Zé 
Roberto está livre para desfrutar de uma 
"aposentadoria merecida".

Já o alemão "Bild" mostrou-se en-
cantado com o físico de Zé Roberto. O la-
teral palmeirense é um ídolo do Bayern 
de Munique. "Campeão com 42 anos. E 
não vai parar nunca. Máquina", publicou 
o jornal.

Na Espanha, o "Mundo Deportivo" 
destaca a "experiência" de Zé Roberto, 
o "apoio à defesa e ao ataque" de Yerry 
Mina, a "regularidade" de Moisés e da 
"revelação Tchê Tchê" e a "contribuição 
do jovem goleador" Gabriel Jesus.

Emoção de Gabriel Jesus e longevidade de Zé Roberto são destaques
REPERCUSSÃO NA EUROPA

O técnico Cuca ain-
da não definiu o seu fu-
turo, se continuará no 
Palmeiras, mas se de-
pender dos jogadores, 
o treinador continuará 
com o clube em 2017. 
Edu Dracena e Gabriel 
elogiaram muito o co-
mandante e torcem 
para a permanência.

"É um treinador 
que montou o time. 
Quem viver vai pegar 
um time formado e vai 
colocar a filosofia de 
trabalho. A gente gos-
taria que ele ficasse, mas 
sabemos como é fute-
bol e ele pode ter uma 
proposta. Acho que o 
Palmeiras está atento 

a isso e acredito que o 
Alexandre (Mattos) está 
fazendo um trabalho 
para a permanência dos 
jogadores", comentou 
Edu Dracena em entre-
vista à ESPN.

Gabriel também 
pontuou as característi-
cas de Cuca e ressaltou 
que o elenco torce para 
que o treinador conti-
nue em 2017. "O Cuca 
tem uma característica 
de pressionar. A gente 
torce para que ele fi-
que, mas a gente sabe 
que todos têm seu de-
sejo profissional e parti-
cular. Temos que respei-
tar se ele quiser dar um 
tempo", disse.

Elogios dos jogadores

Quem desceu

Quem subiu

Série A
l Figueirense
l Santa Cruz
l América-MG
Série B
l Joinvile
l Tupi
l Bragantino
l Sampaio Corrêa 
Série C
l América
l River
l Portuguesa
l Guaratinguetá 

Série A
l Atlético-GO
l Avaí
l Vasco
l Bahia 
Série B
l Boa Esporte
l Guarani
l ABC
l Juventude
Série C
l Volta Redonfa
l CSA
l São Bento-SP
l Moto Club

* Ainda falta um clube ser 
rebaixado na Série A.

No final do jogo contra a Chapecoense, Cuca vestiu a camisa 8 lembrando a sua passagem pelo clube

Fabiano marca o gol do título para desespero da zaga do time de Santa Catarina no Allianz Parque

Jogadores e membros da comissão técnica do Palmeiras na festa de comemoração do nono título brasileiro no último domingo

O atacante Gabriel Jesus é do Manchester City

 FOTO : Ricardo Stuckert/CBF

FOTOS: Reprodução
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Espectros não repete campanhas 
anteriores e fica de fora da final
Vítor Ramalha reconhece 
a má atuação na derrota 
de 25 a 10 para o Mengo

Muito se fala no sucesso 
das categorias de base 
do Botafogo que hoje é 
destaque não só pela bela 
campanha na Copa São 
Paulo de Futebol Júnior de 
2016, quando chegou a uma 
inédita segunda fase para a 
Paraíba e agora a Copa Nor-
deste Sub-20. Por trás des-
ses resultados está Franco 
da Nóbrega e sua equipe que vem desenvolvendo 
um excelente trabalho na base do clube. Antes se 
falava muito mal das categorias inferiores do Belo. 
Com a chegada de Franco da Nóbrega tudo mudou, 
mesmo a base de muito sacrifício. Parabéns ao 
Botafogo e ao seu diretor Franco do Nóbrega.

Franco da Nóbrega

Palmeiras sobrou em 
relação aos adversários

Inquestionável e merecido o título brasileiro con-
quistado pelo Palmeiras na penúltima rodada com a 
vitória de 1 a 0 sobre a Chapecoense. O Verdão chegou 
aos 77 pontos e mostrou muito conjunto já que tem 
poucas estrelas no elenco. A experiência de Zé Roberto 
foi mesclada com a juventude de Gabriel Jesus, sem falar 
em diversos jogadores importantes como Moisés e Dudu 
e até o goleiro reserva Jaílson, jogador que já defendeu o 
Campinense. A propósito, algumas pessoas ontem pos-
tavam mensagens não elogiando o goleiro, mas lembran-
do de pênalti do jogador mais velho da Paraíba na época, 
o famoso Pedro das Sordas. Quanta maldade!

O Campeonato Brasileiro está chegando ao fim, 
mas manchado pelas fracas arbitragens, onde os erros 
se sucederam em vários jogos, prejudicando também, 
acredito que mais da metade das equipes. Umas mais 
que outras, porém isso não tira de forma alguma o 
mérito do Palmeiras. Um campeão que mostrou equilíbrio 
e muita força na reta final, ao contrário dos adversários 
que oscilaram, principalmente o Flamengo que, em seis 
jogos, conquistou apenas nove pontos, daí a diferença 
está hoje de sete pontos para o líder e campeão.

O Atlético Mineiro foi outro time que caiu bastante 
de produção. Chegou a estar próximo dos líderes, mas 
sucumbiu e nem pode mais ser segundo colocado, es-
tacionando na quarta posição. O Santos ainda esboçou 
uma reação, passando até o Flamengo, mas perdeu o 
fôlego e hoje é o terceiro. Ainda acho que o time santis-
ta recupera a segunda posição na última rodada.

É que na última rodada o time santista recebe o 
lanterna América Mineiro em casa e não deve encontrar 
dificuldades para vencê-lo ao contrário do Flamengo que  
vai até o Paraná jogar contra o Atlético que necessita 
de uma vitória para garantir vaga na Taças Libertadores. 
Páreo bem mais difícil. Por fim a situação delicada do 
Internacional que vai enfrentar o Fluminense, fora do Rio 
Grande de Sul e precisa vencer a todo custo para, ainda, 
torcer por tropeços de Vitória ou Sport. Como se vê 
ainda tem emoção na rodada final.

As Belas do Belo conseguiram uma façanha na segunda ro-
dada do Campeonato Paraibano de Futebol feminino ao go-
lear o Kashima por 10 a 0 e jogando sem sete titulares. Na 
verdade, no feminino não existe adversário para as Belas.

Belas mostram supremacia

Excelente campanha a do 
Flamengo no Campeonato 
Brasileiro deste ano. Para 
quem vinha lutando contra 
rebaixamento o segundo 
ou terceiro lugar deve ser 
bastante comemorado.

Flamengo
Não deu para o time pa-
raibano nas semifinais da 
Super Liga Nacional de Fute-
bol Americano. O Espectros 
perdeu para o Flamengo 
carioca por 25 a 10, em jogo 
disputado no último sábado.

Espectros

A última prova da Fórmula-1 foi fantástica. Não perdi uma 
volta. E nas últimas, Hamilton que liderava resolveu botar 
mais emoção ao reduzir o seu desempenho e jogar Rosberg, 
o segundo, contra Verstapenn e Vettel que vinham brigando 
por posições e se aproximando perigosamente. O alemão 
conseguiu segurar Vettel que havia passado Verstapenn e 
conquisotu o título de forma merecida.

Corrida de muita emoção

varellajp@yahoo.com.br

Geraldo 
Varela

O João Pessoa Espectros 
caiu nas semifinais da Super 
Liga Nacional de Futebol Ame-
ricano no último sábado, no 
Rio de Janeiro. O time parai-
bano perdeu para o Flamengo 
carioca por 25  a 10, ficando 
fora da final, encerrando uma 
sequência que incluía três de-
cisões seguidas na principal 
competição da modalidade no 
Brasil. O recebedor Vitor Ra-
malho resumiu em quatro pa-
lavras a queda dos Fantasmas 
diante do Fla: "Nos dedicamos, 
mas falhamos".

Logo após a partida, Ra-
malho desabafou em uma 
rede social. Sem esconder a 
tristeza pela eliminação, o 

jogador agradeceu o apoio 
da torcida e admitiu os erros 
cometidos pelo time. Mas ga-
rantiu que não faltou deter-
minação para vencer.

“Primeiramente, agradeço 
a Deus a oportunidade de jogar 
este jogo. Não há o que falar 
muito nesse momento. Nos de-
dicamos, mas falhamos. Peço 
desculpas a toda a torcida do 
João Pessoa Espectros, a todos 
os que me apoiaram, que tor-
ceram por este time e por mim, 
por voltar para casa de mãos 
vazias” comentou o atleta.

A sequência de três finais 
consecutivas do Espectros 
foi quebrada após uma boa 
atuação do invicto Flamengo 
FA, campeão da Conferência 
Leste. Os Fantasmas até saí-
ram na frente, abrindo 7 a 0, 
mas os rubro-negros cariocas 

conseguiram virar para 12 a 7 
ainda no primeiro tempo. Na 
segunda etapa, com um chute 
de três pontos, os paraibanos 
diminuíram a desvantagem, 
mas depois viram o adversário 
deslanchar no placar e fechar a 
partida em 25 a 10.

A campanha do Espec-
tros se encerra com algumas 
marcas negativas. Além de 
caírem antes da decisão - fato 
que não acontecia desde 2012 
-, os Fantasmas ainda perde-
ram outras duas vezes na tem-
porada regular: para o Ceará 
Caçadores e para o Recife Ma-
riners. E, contra os cearenses, 
tiveram sua defesa vazada 
como nunca antes, ao perde-
rem por 42 a 31. E teve mais: 
se classificaram apenas na ter-
ceira posição em seu grupo na 
Conferência Nordeste.

Daí para a frente, no 
entanto, se recuperaram. 
haviam vencido quatro par-
tidas ainda na primeira fase 
e, nos playoffs, conseguiram 
mais duas vitórias, justamen-
te contra os algozes Mariners 
e Caçadores, conquistando o 
hepta no Nordeste. Isso cre-
denciou o time à semifinal 
nacional contra o Flamengo 
FA, onde acabou parando.

A derrota frustrou Vitor 
Ramalho. Mas não o sufi-
ciente para lhe tirar a gana 
de seguir em busca do bi-
campeonato nacional. Em 
2016 não dá mais, mas o 
jogador já projeta o futuro, 
já pensa no ano que vem. E 
promete muito esforço para 
ajudar o Espectros a reto-
mar a hegemonia do futebol 
americano no Brasil.

FOTO: Yuri Bandeira
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No último sábado, o João Pessoa Espectros foi até o Rio de Janeiro enfrentar o Flamengo FA e acabou perdendo por 25 a 10

Rosberg comemora título da Fórmula-1
Keke Rosberg está todo 

orgulhoso do feito do filho 
Nico, que se sagrou campeão 
mundial de F1 com o segundo 
lugar no GP de Abu Dhabi, no 
último domingo. Nico Rosberg 
deu-se ao luxo de sequer pre-
cisar vencer as últimas quatro 
corridas do campeonato, ta-
manha era sua vantagem para 
o rival Lewis Hamilton. Na vi-
são do finlandês — nascido na 
Suécia —, campeão do mundo 
em 1982, tudo é fruto de um 
ano em que a sorte virou de 
lado nos boxes da Mercedes.

“Acho que Lewis teve sor-
te duas vezes, então porque 
ele [Nico] não poderia ter uma 
vez? Se você quer ser cam-
peão na F1, não pode ter muito 
azar”, salientou o ex-piloto de 
equipes como Williams, Fit-
tipaldi, McLaren, Wolf, ATS e 
Theodore, em entrevista ao 
site da emissora ESPN. O título 
logrado por Rosberg no último 
domingo coroa um trabalho 
que começou quando Nico 
ainda era criança e dava suas 
primeiras aceleradas no kart, 
com todo o apoio do pai. Uma 
conquista que veio cercada de 
drama com as últimas voltas. 

Pilotos
Das 11 escuderias da 

F-1, quatro vão manter a 
dupla deste ano: Mercedes 

EM ABU DHABI

(Rosberg e Lewis Hamilton); 
Red Bull (Daniel Ricciardo 
e Max Verstappen); Ferrari 
(Kimi Raikkonen e Sebastian 
Vettel) e Toro Rosso (Daniil 
Kvyat e Carlos Sainz Jr).

Outras cinco equipes 
também anunciaram seus 
dois pilotos, mas com mu-
danças:

Force India (perdeu Nico 
Hulkenberg para a Renault e 
terá Sergio Pérez e Esteban 
Ocon, que deixará a Manor);

Williams (Felipe Massa 

se aposenta e será substituí-
do por Lance Stroll; Valtteri 
Bottas continua);

Haas (Romain Grosjean 
vai ter como parceiro Kevin 
Magnussen, ex-Renault);

Renault (Hulkenberg se 
junta a Jolyon Palmer);

McLaren (Jenson But-
ton tirará um ano “sabático”, 
e Stoffel Vandoorne será o 
companheiro de Fernando 
Alonso). As duas piores equi-
pes do grid mantêm incógni-
tas quanto aos competidores.

A Sauber confirmou 
Marcus Ericsson para 2017, 
e a outra vaga está indefini-
da. Felipe Nasr, titular nas 
duas últimas temporadas, 
tenta manter-se na equipe 
e assim evitar que o Brasil 
fique sem representante na 
F-1 pela primeira vez desde 
1969. A Manor, até agora, 
não sinalizou qual será a du-
pla no próximo ano. Esteban 
Gutiérrez, Nasr, Pascal Wehr-
lein, Rio Haryanto... Os no-
mes são muitos.

Piloto alemão comemora o seu primeiro título após desbancar o grande favorito Lewis Hamilton

FOTO: Divulgação
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Brasil já tem quatro clubes com 
vagas garantidas na Libertadores
Copa do Brasil e a última 
rodada do Brasileiro vão 
definir vagas restantes

O Brasil já tem quatro de 
seus sete representantes defi-
nidos para a próxima Liberta-
dores (Palmeiras, Flamengo, 
Santos e Atlético-MG). Agora, 
resta uma definição que sairá 
da final da Copa do Brasil: o 
Brasileirão terá um G-6 ou um 
G-7?. A definição é simples: se o 
Grêmio for campeão, fica com a 
vaga via Copa do Brasil e deixa 
o Brasileirão com o G-6 habi-
tual. Nesse caso, Atlético-PR, 
Botafogo e Corinthians entram 
em campo no domingo para 
definir quem seriam os dois úl-
timos classificados.

Se o Atlético-MG reverter 
a vantagem do Grêmio e con-
quistar a Copa do Brasil, po-
rém, a situação muda. Nesse 
caso, o G-6 vira G-7 e Atléti-
co-PR e Botafogo já garantem 
a classificação. A última vaga 
vai então a jogo entre Corin-
thians e o próprio Grêmio. 
Grêmio e Atlético Mineiro 
decidem amanhã a Copa do 
Brasil, as 21h45, na Arena do 
Grêmio. No jogo de ida deu 
Atlético 1 x 3 Grêmio

FOTO: Marcos Ribolli

FOTO: Marco Bertorello/AFP

Chances

As contas do G-6, com o Grêmio campeão As contas do G-7, com Atlético-mG campeão

Atlético-PR - 56 pontos
Último rival: 
Flamengo, na Arena da Baixada

Se ganhar: se garante na Libertadores
Se empatar: torce para Botafogo ou 
Corinthians não ganharem
Se perder: torce para o Botafogo perder ou 
para o Corinthians não ganhar

Botafogo - 56 pontos
Último rival: Grêmio, na Arena do Grêmio

Se ganhar: se garante na Libertadores
Se empatar: torce para o Atlético-PR perder 
ou para o Corinthians não ganhar
Se perder: torce para o Corinthians não 
ganhar

Corinthians - 55 pontos
Último rival: Cruzeiro, no Mineirão

Se ganhar: torce para Atlético-PR ou 
Botafogo não ganharem
Se empatar: está fora da Libertadores
Se perder: está fora da Libertadores

Corinthians - 55 pontos
Último rival: Cruzeiro, no Mineirão

Se ganhar: se garante na Libertadores
Se empatar: só fica fora se Grêmio ganhar por 9 gols de vantagem
Se perder: torce para o Grêmio não ganhar

Grêmio - 53 pontos
Último rival: Botafogo, na Arena do Grêmio

Se ganhar: torce para o Corinthians perder (se o Corinthians empatar, o Grêmio 
precisaria ganhar por 9 gols de vantagem)
Se empatar: está fora da Libertadores
Se perder: está fora da Libertadores

Lateral da Seleção Brasileira só volta em quatro meses
No último domingo, o la-

teral Daniel Alves fraturou a 
fíbula da perna esquerda na 
derrota da Juventus por 3 a 1 
para o Genoa. Segundo o ‘La 
Gazzetta dello Sport’, o joga-
dor vai ficar 4 meses fora dos 
gramados.

Mas nas redes sociais, o 
lateral tranquilizou família, 
amigos e torcedores. ‘Obriga-
do a todos pelas mensagens de 
apoio e carinho, infelizmente 
nossa profissão ao ser uma pro-
fissão de risco acontecem esses 
tipos de acidente. Gostaria tam-
bém de esclarecer a todos meus 
amigos e familiares que não é 
tão grave como está saindo na 
internet. Pronto estarei de volta 
como sempre, vivendo minha 
profissão com a entrega que me 
levou a conseguir uma carreira 
sólida e de muitos êxitos, não 
sei vivê-la de outra maneira. 
Muito obrigado pelo vosso ca-
rinho e até loguinho!’, escreveu 
Daniel Alves.

Mourinho
É bom para José Mouri-

nho que seu salário seja mi-
lionário há anos. Segundo o 
jornal “Daily Mirror”, O téc-
nico do Manchester United 
se aproxima de gastos R$ 1 

milhão só com as multas apli-
cadas a ele por conta de seu 
comportamento na lateral de 
jogos do clube. Expulso no úl-
timo domingo contra o West 
Ham, o português ultrapassa-
rá as 200 mil libras (R$ 850 
mil) em punições desde seu 
retorno ao futebol inglês em 
2013. 

O treinador se revoltou 
após um cartão amarelo apli-
cado em Paul Pogba, reclamou 
com a arbitragem e foi expul-
so antes mesmo do intervalo 
da partida em Old Trafford. 
Agora, Mourinho aguarda a 
definição da federação inglesa 
de qual será sua sanção pelo 
ocorrido.

O incidente ocorreu no 
mesmo mês em que o técnico 
foi multado em 50 mil libras 
(R$ 212 mil) e suspenso por 
um jogo. Ao todo, ele soma 
191 mil libras (R$ 812 mil) em 
punições desde que assumiu o 
Chelsea em 2013.

Foram sete multas aplica-
das ao técnico neste período, 
todas referentes à relação de 
Mourinho com a arbitragem, 
seja por expulsão ou por re-
clamações à imprensa após as 
partidas sobre a atuação do 
trio de arbitragem.

CONTUSÃO DE DANIEL ALVES

O lateral da Juventus, da Itália, no momento em que era atendido pela equipe médica após a contusão no jogo contra o Genoa

O Atlético-PR está na briga por uma vaga na Taça Libertadores e joga em casa na última rodada contra o Flamengo que ainda briga para ficar com o segundo lugar



Jogador chega para ser o 
grande destaque do Galo 
no Paraibano de 2017

Treze acerta com Marcelinho Paraíba
RefoRço paRa o eStadual 
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Botafogo lidera Campeonato Paraibano Feminino
O Botafogo goleou por 10 a 0 o 

Kashima, no último domingo, e assu-
miu de forma isolada a liderança do 
Campeonato Paraibano de Futebol Fe-
minino 2016. O palco do massacre foi 
o Centro de Treinamento Ivan Tomaz 
(Tomazão), situado no Conjunto Va-
lentina Figueiredo, na capital. Com o 
resultado, as Belas do Belo chegaram 
aos seis pontos, em dois jogos. O Fla-
mengo, que na estreia também tinha 
perdido para o Botafogo por 4 a 0, 
venceu seu segundo compromisso. A 

vítima foi o Grêmio Serrano, de Cam-
pina Grande, derrotado por 4 a 1.

Kashima e Grêmio Serrano ainda 
não somaram pontos na competição e 
tem um jogo a menos do que Botafogo 
e Flamengo. As duas equipes derrota-
das no último final de semana se en-
frentam em partida isolada, na próxima 
quinta-feira, às 19h15, no Tomazão, no 
Valentina Figueirêdo. Na tabela de clas-
sificação, o Botafogo é o primeiro com 
seis pontos, seguido do Flamengo (3), 
Grêmio Serrano (0) e Kashima (0).

Quem compareceu ao CT Ivan To-
maz não esperava tamanha superiori-
dade do Botafogo, diante do Kashima, 
na partida preliminar. O time botafo-
guense começou arrasador desde o 
primeiro tempo. Só nos primeiros 45 
minutos foram sete gols. Betânia, 
Hanny (duas vezes), Lucilene (duas ve-
zes), Marília (contra) e Alany foram as 
responsáveis pelos gols.

No segundo tempo, o ritmo caiu, 
mas as Belas ainda encontraram tem-
po para ampliar. Hanny marcou o seu 

terceiro, Betânia o seu segundo e Kelly 
ainda deixou o dela, fechando o placar.

No segundo jogo (Flamengo x Ser-
rano), o time Rubro-Negro venceu por 
4 a 1, com gols de Raíssa (duas vezes), 
Olívia e Raiana. A equipe redimiu da 
derrota na estreia, quando foi derro-
tado pelo Botafogo por 4 a 0. A par-
tida, por outro lado, marcou a estreia 
do Serrano na competição, já que o 
time não jogou a primeira rodada com 
o Kashima porque teve problemas em 
regularizar suas atletas. (Ml)

foto: Marcos Lima

No último 
domingo, as 

Belas do Belo 
golearam o 

Kashima 
por 10 a 0 pela 

segunda rodada

Um atleta acima de 
qualquer superação. As-
sim é o paraibano José 
Alves Guedes, 64 anos, 
conhecido no Estado e 
no País como o “papa 
medalhas”, que, em três 
campeonatos nacionais 
somente este ano (Ala-
goano, Brasileiro e Grand 
Prix Mercosull), esteve 
presente em 15 vezes no 
pódio, todos eles, propa-
gando a bandeira do seu 
Estado. “Com muita luta, 
dedicação e esforço físico, 
venho ultrapassando os 
obstáculos e hoje me con-
sidero uma pessoa reali-
zada no atletismo master 
brasileiro e internacio-
nal”, disse o atleta, que já 
se prepara para mais uma 
competição, o 2º Cam-
peonato de Atletismo 
Master de Pernambuco.

A mais recente com-
petição do atleta máster 
foi o Campeonato Ala-
goano, que se encerrou 
no último domingo, em 
Maceió. José Guedes, 
além de conquistar cinco 
medalhas de ouro e uma 
de prata, quebrou os re-
cordes nos 100m e 200m 
livres. “Para se ter uma 
ideia, nos 100 metros 
quebrei um recordes que 
já durava desde 2012”, 
afirmou ele, lembrando 
ainda que, nos 200m, 

cravou 29s07, quebrando 
seu próprio recorde, que 
antes era 30s02.

O atleta considera-
do a maior atração da 
Paraíba na categoria 60 
a 64 anos, além do Cam-
peonato Alagoano Mas-
ter, esteve presente nos 
dias 8 e 9 do mês passa-
do, na cidade de Brasília, 
durante o Campeonato 
Brasileiro Master, ocasião 
em que conquistou cinco 
medalhas, sendo três de 
prata e duas de bronze. 
Ainda este ano, o parai-
bano esteve presente 
também no Grand Prix de 
Atletismo do Mercosul, 
realizado em maio, na 
cidade de Porto Alegre, 
quando subiu ao pódio 
cinco vezes (ouro nos re-
vezamento 4x100 e 4x00, 
prata nos 200m e 800m e 
bronze nos 100m). 

Treinando atletismo 
há 10 anos, José Guedes, 
que em 2013 representou 
o País no Campeonato 
Mundial, já tem voltado 
as atenções para o próxi-
mo Mundial de Atletismo 
Master, que ocorrerá em 
Málaga, na Espanha, em 
2018. “Para isso, vou con-
tinuar trabalhando para 
está presente no pódio 
nesta competição de ní-
vel internacional”, finali-
zou o velocista.

Atleta vai a 15 pódios em 
três competições master

ZÉ GuedeS

O Treze acertou ontem, 
a contratação do meia Mar-
celinho Paraíba para o Cam-
peonato Paraibano/2017, 
que terá início no dia 8 de 
janeiro. A principal “estre-
la” do Galo da Borborema 
participou da apresentação 
do grupo para o início da 
pré-temporada, visando a 
estréia da equipe contra o 
Atlético de Cajazeiras, em 
seus domínios (falta definir 
local e horário). Após a “no-
vela” e a desistência de de-
fender o arqui-rival, Cam-
pinense, Marcelinho, chega 
de surpresa e fecha com o 
grande rival para a próxima 
temporada. 

Para acertar com o alvi-
negro serrano o meia entrou 
na justiça do trabalho da Pa-
raíba para suspender a de-
cisão do seu ex-clube, o In-
ternacional de Lajes-SC, que 
tinha vetado a sua saída do 
time. A decisão foi da juíza 
Maria Iris Diógenes Bezerra, 
que justificou a liminar, afir-
mando que a parte reclama-
da (no caso o Inter de Lages) 
não vem cumprindo as suas 
obrigações trabalhistas, na 
prática de impedir a trans-
ferência de seus antigos jo-
gadores por longo tempo, 
na tentativa de conseguir 
algum retorno financeiro. 
Marcelinho chega no Presi-
dente Vargas para assumir 
a camisa 10 e ser o grande 
destaque da equipe para o 
Paraibano. 

O mais novo reforço 
trezeano começou a car-
reira no Campinense, onde 
conquistou seus dois pri-
meiros títulos da carrei-
ra - os Estaduais de 1991 
e 1993 - além de defender 
clubes tradicionais do fu-
tebol brasileiro, como Grê-
mio-RS, Flamengo-RJ, Sport 
do Recife-PE e a Seleção 
Brasileira. Satisfeito com a 
contratação do paraibano 

o gerente de futebol galista, 
Fábio Azevedo, frisou que 
trata-se de uma excelente 
aquisição para quem deseja 
conquistar o título paraiba-
no. Ele ressaltou que outros 
reforços devem defender 
o clube no Estadual. “Um 
atleta de qualidade que terá 
todo a apoio da torcida e ser 
um líder na equipe. Estamos 
formando um grupo capaz 
de brigar pelo título do Cam-
peonato Paraibano”,  disse. 

Quem vibrou com a 
contratação de Marcelinho 
PB foi o técnico Leocir Dal-
la’Astra, que reconhece a 
importância do atleta para o 
planejamento da equipe ga-
lista no desafio na próxima 
temporada. “Uma aquisição 
importrante para quem de-
seja contar com jogadores 
qualificados. O Marcelinho 
fará a diferença pela expe-
riência e liderança em cam-
po”, avaliou.  

Durante apresentação 
de ontem, no PV, outra no-
vidade foi o meia Otacílio 
Neto, cearense de 34 anos, 
que defendeu o Ceará, mas 
com passagens pelo Corin-
thians-AL, Ituano-SP, Bo-
tafogo-SP, Bragantino-SP e 
Ponte Preta-SP. 

Copa Nordeste
A divulgação da tabela 

básica da Copa do Nordes-
te, mostrando a antecipação 
do início do torneio para 
o fim de janeiro, irritou os 
presidentes das federações 
da região. É o que revela o 
presidente da Federação Pa-
raibana de Futebol, Amadeu 
Rodrigues. De acordo com o 
dirigente, fica cada vez mais 
difícil para os campeonatos 
estaduais disputarem espa-
ço com o Nordestão e tam-
bém com a Copa do Brasil e 
isto seria prejudicial para os 
clubes.

“A reclamação é de todo 
o Nordeste porque não é 
fácil para os estaduais dis-
putar com as competições 
nacionais, principalmente 
com relação a cotas de patro-
cínio e presença do público”, 
afirmou o presidente da FPF, 
Amadeu Rodrigues. Júnior.

Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com

fotoS: Divulgação

Guedes tem 64 anos e é conhecido como “papa medalhas”

Fábio Azevedo é gerente de futebol do Galo da Borborema

Marcelinho Paraíba já defendeu grandes times do futebol brasileiro
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SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

COMUNICADO PREGÃO 233/2016
PROCESSO Nº 22.000.102464.2016

Comunico, a quem interessar, que o Pregão Presencial  nº233/2016 (Aquisição de material 
esportivo), destinado á Secretaria de Estado da Educação - SEE, fica marcado para  o dia 
13/12/2016 as 09h. Solicitamos aos licitantes que acesse o site. para adquirir um novo Edital. www.
centraldecompras.pb.gov.br 

CGE: Nº16-01022-3
João Pessoa, 28 de novembro  de 2016

Vivianne Pereira Almeida Diniz
 Gerente Executiva de licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N284/2016
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

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

Aquisição de material didático braile, destinado a Fundação Centro Integrado de Apoio ao Portador 
de Deficiência - FUNAD, 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 - 16-01088-6
João Pessoa, 28 de novembro de 2016

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N289/2016
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 14/12/2016 às 09h  para:

Registro de preços para aquisição de uniformes  e acessórios para bandas marcial, destinado 
a Secretaria de Estado da Educação - SEE, 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 - 16-01086-0
João Pessoa, 28 de novembro de 2016

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação

LTDA
CPF/CNPJ: 013714405/0001-33
Titulo: DUP VEN MER INDR$1.292,09
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 061421
Responsavel.: PROTTEGE COMERCIO E SERVICOS 
LTDA
CPF/CNPJ: 013714405/0001-33
Titulo: DUP VEN MER INDR$2.876,63
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 061422
Responsavel.: PROTTEGE COMERCIO E SERVICOS 
LTDA
CPF/CNPJ: 013714405/0001-33
Titulo: DUP VEN MER INDR$1.093,25
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 061423
Responsavel.: PROTTEGE COMERCIO E SERVICOS 
LTDA
CPF/CNPJ: 013714405/0001-33
Titulo: DUP VEN MER INDR$5.546,80
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 061424
Responsavel.: Q.F.A. INDUSTRIA DE MASSAS E ARTEF.
CPF/CNPJ: 020949217/0001-50
Titulo: DUP VEN MER INDR$6.248,26
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 062605
Responsavel.: QUIARIA EUGRACIA SALES BRITO
CPF/CNPJ: 090762634-34
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$664,15
Apresentante: CONSELHO REGIONAL DE CONTA-
BILIDAD
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 061881
Responsavel.: RESTAURANTE TOCA DO CAJU 
LTDA - EPP
CPF/CNPJ: 019289307/0001-82
Titulo: DUP VEN MER INDR$236,83
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 061591
Responsavel.: RICARDO ANDRE TORRES S.AMARAL
CPF/CNPJ: 020486864-51
Titulo: DUP VEN MER INDR$292,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 061597
Responsavel.: RODRIGO TEIXEIRA DE CARVALHO
CPF/CNPJ: 007834904-45
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$664,15
Apresentante: CONSELHO REGIONAL DE CONTA-
BILIDAD
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 061919
Responsavel.: ROMULO GONZAGA DE CASTRO
CPF/CNPJ: 219645994-15
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$664,15
Apresentante: CONSELHO REGIONAL DE CONTA-
BILIDAD
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 061949
Responsavel.: RONAEBSON DE CARVALHO FERREIRA
CPF/CNPJ: 072478494-28
Titulo: DUP VEN MER INDR$774,14
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 061298
Responsavel.: RRL COMERCIO FARMACEUTICO 
LTDA ME
CPF/CNPJ: 022679266/0001-45
Titulo: DUP VEN MER INDR$189,99
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 061193
Responsavel.: TELMA MARIA SILVA MARTINS
CPF/CNPJ: 308496594-34
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$664,15
Apresentante: CONSELHO REGIONAL DE CONTA-
BILIDAD
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 061975
Responsavel.: TERAMAG COMERCIO E IND. DE 
COLC.E M
CPF/CNPJ: 040943854/0001-26
Titulo: DUP VEN MER INDR$1.509,98
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 060008
Responsavel.: T.F CONSTRUTORA E INCORPORADOR
CPF/CNPJ: 012500334/0001-03
Titulo: DUP VEN MER INDR$1.302,60
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 061769
Responsavel.: VLADIMIR DIONISIO BRAYNER DA SILVA
CPF/CNPJ: 917802414-53
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$664,15
Apresentante: CONSELHO REGIONAL DE CONTA-
BILIDAD
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 062118
Responsavel.: WAS REPRESENTACOES COMER-
CIAIS EIREL
CPF/CNPJ: 019841542/0001-15
Titulo: DUP VEN MER INDR$1.073,41
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 061437
Responsavel.: XIMENES DANTAS
CPF/CNPJ: 026516624-10
Titulo: DUP VEN MER INDR$457,30
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 061744
Responsavel.: ZEZE VERISSIMO DINIZ
CPF/CNPJ: 176596394-04
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$664,15
Apresentante: CONSELHO REGIONAL DE CONTA-
BILIDAD
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 062054
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,29/11/2016
Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO

- Titular -

Responsavel.: ADEILSA DUARTE DOS PASSOS 
SILVA ME
CPF/CNPJ: 018564548/0001-20
Titulo: DUP VEN MER INDR$137,04
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 063321
Responsavel.: ARUANA CONSTRUYO E INCORPO-
RAYO LTDA
CPF/CNPJ: 013505660/0001-76
Titulo: DUP VEN MER INDR$4.568,13
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 062630
Responsavel.: ARUANA CONSTRUYO E INCORPO-
RAYO LTDA
CPF/CNPJ: 013505660/0001-76
Titulo: DUP VEN MER INDR$5.054,00
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 062631
Responsavel.: FABIANA NOBREGA DE MEDEIROS
CPF/CNPJ: 010454419/0001-77
Titulo: DUP VEN MER INDR$200,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 063218
Responsavel.: GG BRASIL COMERCIO VAREJISTA D
CPF/CNPJ: 023830278/0001-91
Titulo: DUP VEN MER INDR$913,99
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 062723
Responsavel.: ITALO CARNEIRO MACEDO
CPF/CNPJ: 023213562/0001-19
Titulo: DUP VEN MER INDR$281,11
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 062821
Responsavel.: JOMARKYS SOARES DO VALE
CPF/CNPJ: 084673534-22
Titulo: DUP VEN MER INDR$683,20
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 063367
Responsavel.: JOMARKYS SOARES DO VALE
CPF/CNPJ: 084673534-22
Titulo: DUP VEN MER INDR$2.000,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 063385
Responsavel.: JOSE CARLOS DE SOUZA DA SILVA
CPF/CNPJ: 011773122/0001-37
Titulo: DUP VEN MER INDR$497,26
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 063225
Responsavel.: JOSE ROBERTO DE HOLANDA ME
CPF/CNPJ: 015710464/0001-69
Titulo: DUP VEN MER INDR$450,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 063159
Responsavel.: MARCOS OLIVEIRA ME
CPF/CNPJ: 013779422/0001-59
Titulo: DUP VEN MER INDR$180,22
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 062975
Responsavel.: MARIA AUXILIADORA CAVALCANTI 
LACERD
CPF/CNPJ: 262475694-91
Titulo: CHEQUE R$345,70
Apresentante: CARTORIO TOSCANO DE BRITO
Protocolo: 2016 - 062798
Responsavel.: MARIA DA CONCEICAO DE ARAUJO 
VELOSO
CPF/CNPJ: 826326344-15
Titulo: DUP VEN MER INDR$972,98
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 063279
Responsavel.: MARIA DA CONCEICAO PALHANO 
ALVES ME
CPF/CNPJ: 014813838/0001-09
Titulo: DUP VEN MER INDR$562,50
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 059989
Responsavel.: MARIA DO SOCORRO MARREIRO 
DA SILVA
CPF/CNPJ: 086898574-00
Titulo: DUP VEN MER INDR$50,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 062369
Responsavel.: PATRICIE CHIANCA DE BRITO FRITAS
CPF/CNPJ: 798639224-04
Titulo: DUP VEN MER INDR$1.000,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 063229
Responsavel.: PAULO ROBERTO ALVES DE ABRAN-
TES ME
CPF/CNPJ: 005392278/0001-75
Titulo: DUP VEN MER INDR$750,00
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 062963
Responsavel.: PAULO ROBERTO ALVES DE ABRAN-
TES ME
CPF/CNPJ: 005392278/0001-75
Titulo: DUP VEN MER INDR$750,00
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 062964
Responsavel.: PLANC DUO CORPORATE TOWERS 
EMPREEND
CPF/CNPJ: 016854745/0001-58
Titulo: DUP VEN MER INDR$751,00
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 061440
Responsavel.: PROTTEGE COMERCIO E SERVICOS 
LTDA
CPF/CNPJ: 013714405/0001-33
Titulo: DUP VEN MER INDR$267,00
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 061419
Responsavel.: PROTTEGE COMERCIO E SERVICOS 

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

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

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

Aguiar-PB, 25 de Novembro de 2016.
Manoel Batista Guedes Filho -Prefeito 

Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Barra de São Miguel

Comissão Permanente de Licitação
 AVISO DE LICITAÇÃO

ADIAMENTO 
COMUNICAÇÃO AOS INTERESSADOS

PREGÃO PRESENCIAL SRP N º 023/2016
A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO MIGUEL, COMUNICA aos interessados que a 

licitação na modalidade Pregão Presencial SRP do tipo menor preço, com objetivo: Sistema de Registro 
de Preços Para Eventual Aquisição de Implementos Agrícolas, que a abertura do processo licitatório em 
epígrafe, que estava designada para ocorrer no dia 09 de Dezembro de 2016, às 10h00min (horário 
local), foi redesignada para o dia 13 de Dezembro de 2016 as 10:00min (horário local) na sede da Pre-
feitura Municipal de Barra de são Miguel-PB, no mesmo endereço supracitado, não havendo qualquer 
alteração em seu edital e anexos, Informações: (083) 3358-1005 no horário de expediente normal de 
08:00 as 12:00 Horas.

Barra de São Miguel, 28 de Novembro de 2016
ANTONIO AELSON CANEJO DA SILVA

Pregoeiro.

Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Barra de São Miguel

Comissão Permanente de Licitação
 AVISO DE LICITAÇÃO

ADIAMENTO 
COMUNICAÇÃO AOS INTERESSADOS

PREGÃO PRESENCIAL SRP N º 024/2016
A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO MIGUEL, COMUNICA aos interessados que a 

licitação na modalidade Pregão Presencial SRP do tipo menor preço, com objetivo: Sistema de Registro 
de Preços Para Eventual Aquisição de instrumentos musicais, que a abertura do processo licitatório em 
epígrafe, que estava designada para ocorrer no dia 09 de Dezembro de 2016, às 11h00min (horário 
local), foi redesignada para o dia 13 de Dezembro de 2016 as 11:30min (horário local) na sede da Pre-
feitura Municipal de Barra de são Miguel-PB, no mesmo endereço supracitado, não havendo qualquer 
alteração em seu edital e anexos, Informações: (083) 3358-1005 no horário de expediente normal de 
08:00 as 12:00 Horas.

Barra de São Miguel, 28 de Novembro de 2016
ANTONIO AELSON CANEJO DA SILVA

Pregoeiro.

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 CONVOCAÇÃO, sobre 
os seguintes itens:a) Alterações no estatuto social da companhia em razão do resgate das ações do 
FINOR, inclusive com a conversão das ações preferenciais “B” em ordinárias e grupamento de ações – 
proposta disponível na sede da companhia, conforme o art. 135, §3º, da Lei n.º 6.404/76; b) Elaboração 
do plano estratégico da empresa para continuar em funcionamento; c) Outros assuntos de interesse 
da companhia. Santa Terezinha - PB, 22 de novembro de 2016. Arlete Wanderley da Nóbrega Gayoso, 
Diretora Presidente.

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA
TERCEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO

Termo aditivo nº 03 do Contrato de nº 00063/2015. Partes Prefeitura Municipal de São Sebastião 
de Lagoa de Roça e M.M CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LIMITADOS - ME, Objeto: Contratação de 
Empresa de Engenharia Civil para Construção de Polo da Academia de Saúde com área de 516,12m² 
situada a Rua Inácio Clementino de Medeiros, S/N - Centro / São Sebastião de Lagoa de Roça-PB.

Fundamento legal: CONVITE 00003/2015 dotações: Recursos Próprios do Município de São Sebastião 
de Lagoa de Roça / Recurso Convenio As despesas correrão por conta da seguinte dotação, constante 
do orçamento vigente:02110.10.301.2007.1017 - CONTRUCAO, REFORMA, RECUP E AMPLIACAO 
DE UBS’S4490.51.0000 OBRAS E INSTALACOES 002/014/051 Objeto do Aditivo: Refere-se o presente 
aditivo de acréscimo deaditamento de prazo com Prorrogação por mais120 dias a contar de 20 de agosto 
de 2016, Mantendo As Demais Cláusulas Inalteradas, Com Fulcro No Art. 57.Ii, §, Da Lei 8666/93. Assinam: 
Maria do Socorro Cardoso e MM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LIMITADA – ME.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA

SEGUNDO ADITIVO DE PRAZO
Termo aditivo nº 02 do Contrato de nº 00052/2015-CPL. Partes Prefeitura Municipal de São Sebastião 

de Lagoa de Roça eM.M CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LIMITADA - ME, Objeto: Contratação de Em-
presa Especializada em Engenharia Para Pequenos Reparos e Pintura das Escolas da Rede Municipal 
de Ensino. Fundamento Legal: TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2015. Dotação: Recursos Próprios do 
Município de São Sebastião de Lagoa de Roça: 02050.12.361.2002.1006 - CONST., REFOR. E RECU-
PERAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES 4490.51.0000 OBRAS E INSTALACOESFONTE 001/019/050. 
Objeto do Aditivo: Refere-se o presente aditivo de acréscimo de aditamento de prazo com Prorrogação 
até 31/12/2016., Mantendo As Demais Cláusulas Inalteradas, Com Fulcro No Art. 57.Ii, §, Da Lei 8666/93. 
Assinam: Maria do Socorro Cardoso e MM Construções e Serviços Limitada - ME.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA

 EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Contratação de 2 (dois) carros pipas através de pessoas físicas, durante o período de 60 

dias, para prestação de serviços, obrigando se cada um a realizar o percurso de 50km por dia, de segunda 
a sábado, transportando e distribuindo nos locais indicados. Com Capacidade mínima de 7m³ de água 
e realizar a viagem que forem necessárias para atingir os 50 km programados.

FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00002/2016.
DOTAÇÃO: RECURSOS DO CONVENIO COM A SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTU-

RA - SEIE GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA Nº 016/2015, CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
09.105.244.5181.1476.0287-3340, FONTE DE RECURSOS 158, RESERVA ORÇAMENTÁRIA: 00016.

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São Sebastião de Lagoa de Roça e:CT Nº 

00027/2016 –25.11.16 - ITAMAR RAFAEL BEZERRA DO NASCIMENTO - R$ 16.200,00eCT Nº 
00028/2016 –25.11.16 - LUIZ JOSE DA SILVA - R$ 16.200,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA

SEGUNDO ADITIVO DE PRAZO
Termo aditivo nº 02 do Contrato de nº 00069/2015-CPL. Partes Prefeitura Municipal de São Sebastião 

de Lagoa de Roça e MM Construções e Serviços Limitada - ME, Objeto: Contratação de empresa de 
engenharia civil para execução de serviços da 2ª Etapa da Praça de Eventos da Cidade, localizada na 
sede do Município de São Sebastião de Lagoa de Roça/PB, com recursos do Contrato de Repasse n.º 
0302314-79 - MTUR/TURISMO NO BRASIL, adicionados de contrapartida do Município.

Fundamento legal: TOMADA DE PREÇOS nº 00005/2016.dotação: Recursos Próprios do Município 
de São Sebastião de Lagoa de Roça / Recurso Convenio

02070.15.451.2009.1022 - CONTRUCAO, RECUPERACAO E AMPLIACAO DE PRACAS
4490.51.0000 OBRAS E INSTALACOES 000 / 052 Objeto do Aditivo: Refere-se o presente aditivo de 

acréscimo de aditamento de prazo com Prorrogação ate 31/12/2016., Mantendo As Demais Cláusulas 
Inalteradas, Com Fulcro No Art. 57.Ii, §, Da Lei 8666/93. Assinam: Maria do Socorro Cardoso e MM 
Construções e Serviços Limitada - ME.

JANGADA CLUBE
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
O Jangada Clube, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ n.° 08.668.816/0001-08, com sede na 

Av. Cabo Branco, n.° 2142, Cabo Branco, João Pessoa-PB, através de sua diretoria, com fulcro nos 
artigos 43 e 44 de seu regimento interno, por meio do presente Edital, convoca todos os seus sócios que 
estejam em dia com suas obrigações perante este Clube, para comparecerem no dia 08 de Dezembro 
de 2016, das 09:00 às 12:00hs, à Assembleia Geral Ordinária, em que realizará eleição do Presidente e 
Vice- Presidente, membros do Conselho Deliberativo e Suplentes, para o Biênio 2016-2018, bem como 
serão analisados e votados outros assuntos de interesse do Clube.

João Pessoa, 29 de Novembro de 2016.
Gerardo Lins Rabello Sobrinho

Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
 AVISO DE ADIAMENTO – PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 51/2016

O pregoeiro comunica aos interessados que a abertura sessão pública marcada para o dia 29/11/2016, 
será prorrogada para o dia 06/12/2016, às 10:30 horas.

São Francisco - PB, 25 de Novembro de 2016
MARIA SONALY DA SILVEIRA

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
 AVISO DE ADIAMENTO – PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 63/2016

O pregoeiro comunica aos interessados que a abertura sessão pública marcada para o dia 07/12/2016, 
será prorrogada para o dia 14/12/2016, às 08:00 horas.

São Francisco - PB, 28 de Novembro de 2016
MARIA SONALY DA SILVEIRA

Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA

 RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº DP00003/2016
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 DP00003/2016, que 
objetiva: Contratação de 2 (dois) carros pipas através de pessoas físicas, durante o período de 60 dias, 
para prestação de serviços, obrigando se cada um a realizar o percurso de 50km por dia, de segunda a 
sábado, transportando e distribuindo nos locais indicados. Com Capacidade mínima de 7m³ de água e 
realizar a viagem que forem necessárias para atingir os 50 km programados.; RATIFICO o correspon-
dente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: - ITAMAR RAFAEL BEZERRA DO NASCIMENTO CPF 
114.318.714-86 Valor: R$ 16.200,00- LUIZ JOSE DA SILVA. CPF 046.232.654-39 Valor: R$ 16.200,00 
Publique-se e cumpra-se

São Sebastião de Lagoa de Roça – PB.25 de novembro de 2016
MARIA DO SOCORRO CARDOSO - Prefeita

SUCONOR S/A
CNPJ/MF n.º 12.726.493/0001-20

SUMÁRIO ATA DAS REUNIÕES DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁ-
RIAS

01 - LOCAL/ DATA/ HORA: Na sua sede social, na Rua Capitão José Rodrigues do Ó, nº. 501, Distrito 
Industrial, João Pessoa - PB, às 09:00 (nove) horas, em 13/10/2016. 02 - PRESENÇA: Representando a 
totalidade do capital realizado com direito a voto. 03 - COMPOSIÇÃO: Presidente - ROBERTO CARLOS 
NAHAS, secretario - JORGE CARLOS NAHAS. 04 - CONVOCAÇÃO: Publicado no Jornal “A União” e no 
Diário Oficial do Estado da Paraíba, edições: 13, 14 e 15/09/2016 respectivamente. 05 – ORDEM DO DIA: 
I) ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIA – a) Prestação de contas dos Administradores, exames, discussão 
e votação das Demonstrações Financeiras, relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2015; b) 
Deliberar sobre o resultado do exercício; c) Fixar a remuneração dos administradores; d) Tratar de outros 
assuntos de interesse social. 06 – DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLÉIA ORDINÁRIA: Foram aprovadas as 
documentações: a) Relatório dos Administradores, Balanço Patrimonial findo em 31.12.2015, bem como 
o Parecer dos Auditores Independentes, publicados no Jornal “A União” e no Diário Oficial do Estado da 
Paraíba, edição: 29/09/2016. 07 - CONSELHO FISCAL: Não há Conselho Fiscal permanente nem foi 
instalado no presente exercício. 08 - DISSIDÊNCIAS: Não houve dissidências, protestos, propostas ou 
declaração de votos de acionistas. 09 - ENCERRAMENTO: Não mais havendo a tratar, foram suspensos 
os trabalhos pelo tempo necessários à lavratura da presente ata. ASSINATURAS: Jorge Carlos Nahas; 
Medolla Participações Ltda; Roberto Carlos Nahas; ARBJ Participações Ltda; N&N Comércio e Alimentos 
Ltda; Renato Lutaif; Omar Cardoso de Melo e José Paulo Jereissati JUNTA COMERCIAL DO ESTADO 
DA PARAÍBA: Registro em 16/11/2016 sob n.º 20160580480 - Protocolo n.º 160580480 de 10/11/2016 
Chancela: 9EA9E271BFBBE9637569A03C96695B4AB5DEBD4D João Pessoa-PB, 16/11/2016.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE RATIFICAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 00010/2016 - PMC
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAPIM, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições legais, 

com base nas informações constantes na Inexigibilidade de Licitação nº. 00010/2016 - PMC, embasado no 
Parecer da Assessoria Jurídica e no Relatório da Comissão Permanente de Licitação, cumprimento aos 
termos do artigo 25, caput, e inc. I, da Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores, acolho o relatório, RATIFICO 
e ADJUDICO o objeto em favor de: NOVA MENTE EDITORIAL LTDA - ME, CNPJ:10.976.066/0001 - 75, 
Valor: R$ 189.190,00 (CENTO E OITENTA E NOVE MIL E CENTO E NOVENTA REIAS), objetivando a 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LIVROS E MATERIAIS DE 
PROJETOS PEDAGÓGICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

Capim - PB, 22 de Novembro de 2016.
EDVALDO CARLOS FREIRE JUNIOR

Prefeito

ANGICO ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA– CNPJ/CPF Nº23.881.499/0001-99 - Torna público que aSU-
DEMA – Superintendência de Administração doMeioAmbiente, emitiu a Licença de Previa nº 3855/2016 
em João Pessoa, 24 de novembro de 2016 – Prazo:730 dias. Para a atividade de: implantação deum 
usina solar fotovoltaica –UFV Angico com potência de 30MW ( 25,3 mw) LOCALIZADA NA FAZENDA 
ANGICO, ZONA RURAL S/N, MUNICIPIO: MALTA-PB Processo: 2016-004515/TEC/LI-4965.

A V I S O D E L I C I T A Ç Ã O
PROCESSO Nº 04.07.16.545 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2016
DATA DE ABERTURA: 12/12/2016 - ÀS 14h.
REGISTRO CGE Nº 16-01094-3
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESCANEA-

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

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

João Pessoa, 28 de novembro de 2016.
Karla Michele Vitorino Maia

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

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA
Pelo Presente Edital e em razão de endereço incerto e não sabido/pessoa não localizado(a) ficam 

convidados os seguintes Compromissários Compradores abaixo identificados, a comparecerem a 
sede da São Salvador Construção e Incorp. SPE LTDA, situada na AV. Comendador Renato Ribeiro 
Coutinho, nº 1582, sala 07(Posto Quatro Folhas) –Centro – Sapé – PB, no prazo improrrogável de 
30 (trinta) dias a contar da presente publicação, a fim de regularizarem pendências referentes aos 
contratos infra enumerados do Loteamento Bairro São Salvador sob pena de rescisão automática 
conforme contrato dos referidos instrumentos:

COMPROMISSÁRIO                                         CONTRATO(S)                      QD              LOTE(S)
Amanda Carla da Silva Bento1112D18
João Batista Gomes da Silva    230D 31
Gilson Sabino dos Santos    320D  37
Luciano Gomes da Costa1274Z     43
Alisson Juvêncio                  500/501/502J201/02/03
Carlos Eduardo Juvinode Araujo                          1009/1010    V                    15/16
Monica de Lima Dantas                                           1232                                  Z             10

Sapé/PB  23 de Novembro de 2016

ESTADO DA PARAÍBA
POLÍCIA MILITAR

PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - PAD
CITAÇÃO POR EDITAL

A Comissão de Processo Administrativo Disciplinar designada pela a Portaria nº0001/2016-DP/1-
-PAD, publicada no Bol PM 0191/2016, de 14out2016, em funcionamento no Quartel do Comando 
Geral da Polícia Militar do Estado da Paraíba, situado a Praça Pedro Américo , S/N, Centro, nesta 
capital,  após  análise de todas as provas hábeis à formação de seu convencimento, acostadas à 
inaugural, a seguir referenciadas: Ofício Int nº 0031/2016/DivPMil, datado de 21/01/2016, do Ofício nº 
0004/2016-GDEX/HPMGER, de 15/02/2016, da Parte nº 0008/2016/DivPMil, de 29/01/2016, da Parte 
nº 0028/2015/DivPMil, de 28/12/2015, da Notificação nº 003/2016-DGP-DGP/1, do Ofício Circular nº 
0005/2016/GS/SEAD, de 24/02/2016, do Ofício Circular nº 0010/2016/GS/SEAD, de 29/03/2016, do 
Ofício Circular nº 0014/2016/GS/SEAD, de 27/04/2016, do Ofício nº 0320/2016-AG/1, de 31/05/2016, 
do Ofício Circular nº 0020/2016/GS/SEAD, de 28/06/2016, do Ofício nº 0392/2016-AESPA, datado 
de 28/06/2016, do Ofício Circular nº 0024/2016/GS/SEAD, de 08/08/2016, do Ofício Circular nº 
0025/2016/GS/SEAD, de 08/08/2016, como também o teor dos documentos anexos ao Ofício Int 
nº 0363/2016/DP, de 31out2016, com o objetivo de apurar a possível abandono de cargo atribuído 
ao funcionário, em vista da ausência  ininterrupta ao serviço, no uso de suas atribuições e tendo 
em vista o disposto no § 1º do art. 149 da Lei Complementar estadual  nº 58, de 30 de dezembro 
de 2003, decide por INDICIAR:

MARCOS TADEU DE SOUZA LEÃO, Redator, Matrícula nº 81.117-3, brasileiro, casado, RG 
22789 PMPB, portador do CPF 151.161.584-20,  com endereço constante à rua Bartolomeu Luis 
Trocolli, bairro do Altiplano, nesta capital.

IRREGULARIDADE: Abandono de Cargo em vista as faltas não justificadas ao serviço desde o 
dia 27 de dezembro de 2015 até 15 de setembro de 2016, nos termos dos artigos 126 e 127 da lei 
complementar estadual nº 58 de 2003, conforme  conjunto probatório, supra elencado, ficando-lhe 
facultado apresentar defesa escrita no prazo de 10 (dez) dias, assegurando-lhe vista dos autos do 
processo nesta comissão.

Quartel do Comando Geral,
João Pessoa, 14 de novembro de 2016.

EDUARDO ALVES TEMÓTEO – Major QOC 
Presidente do Processo Administrativo Disciplinar

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTO BANCÁRIOS DE MAMANGUA-
PE E REGIÃO-CNPJ-00.774.440/0001-04- SITUADO NA RUA JOSÉ FERNANDES SOUZA, 
Nº 64, CENTRO, 1º ANDAR, CENTRO, NESTA, ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: O 
PRESIDENTE DO SEEB DE MAMANGUAPE E REGIÃO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES 
E DE ACORDO COM AS NORMAS ESTATUTÁRIAS DO SINDICATO, CONVOCA TODOS OS 
FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL LOTADOS NA BASE, PARA PARTICIPAREM DE UMA 
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 01/12/16, A FIM DE 
DISCUTIREM A REESTRUTURAÇÃO DO BANCO E A SITUAÇÃO DAS AGÊNCIAS EM NOSSA 
BASE. A ASSEMBLEIA SERÁ REALIZADA NA SEDE DO SINDICATO, ENDEREÇO ACIMA CITADO. 
EM 1ª CONVOCAÇÃO ÀS 15:00 HORAS E NÃO HAVENDO QUÓRUN SERÁ REALIZADO EM 2ª 
CONVOCAÇÃO ÀS 17:00 HORAS. MAMANGUAPE-PB, 28 DE NOVEMBRO DE 2016. ELÁRIO 
MARTINS TOMAZ-PRESIDENTE.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

INSTRUMENTO: TERMO ADITIVO DE VALOR E PRAZO Nº 3 AO CONTRATO Nº 2.05.057/2013. 
PARTES: SEMAS/PMCG E ZÊLO LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELIOBJETO CONTRATUAL: 
CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA 
O SINE MUNICIPALVINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CON-
FORME O CONVÊNIO 128/MTE/SSPE/ CODEFAT/ PMCG- CONVÊNIO NO SICONV 776784/2012. 
OBJETO DOADITIVO: PRORROGAÇÃO DE VALOR EPRAZO ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2016, 
MANTENDO AS DEMAIS CLÁUSULAS INALTERADAS.DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:11.334.100
5.2035ELEMENTO DE DESPESA: 3390.39. FONTE DE RECURSOS: 015.VALOR R$: 15.860,40 
(QUINZE MIL, OITOCENTOS E SESSENTA REAIS E QUARENTA CENTAVOS)FUNDAMENTAÇÃO: 
ART. 65 E 57, I, § 1º, DA LEI Nº 8.666/93, ALTERADA. SIGNATÁRIOS: EVA GOUVEIA E BRUNO-
GONÇALVES COSTA.DATA DE ASSINATURA: 25 DE NOVEMBRO DE 2016.

EVA GOUVEIA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM

TERMO DE ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2016 - PMC
O PREGOEIRO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CAPIM, ESTADO DA PARAÍBA, no uso das atri-

buições que lhe foram conferidas através da Portaria nº 105/2015, de 01/07/2015, e observadas as 
disposições da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal nº 04/2013, de 03 
de Janeiro de 2013 e subsidiariamente da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, RESOLVE 
ADJUDICAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Presencial nº 00009/2016 - PMC, que 
objetiva: AQUISIÇÃO DE KITS ESCOLARES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 
com base nos elementos constantes do processo correspondente, em favor da empresa empresa 
WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP - CNPJ: 19.835.542/0001-02, pelo valor de R$ 
98.460,00 (Noventa e oito mil quatrocentos e sessenta reais)

Capim - PB, 22 de Novembro de 2016.
ALAMO CESAR TRAJANO MARTINS JUNIOR

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM

GABINETE DO PREFEITO
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2016 - PMC

Com base nas informações constantes no referido Pregão e em cumprimento aos termos do 
artigo 43, inciso VI, da Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores, nos termos do relatório final apre-
sentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão 
Presencial nº 00009/2016 - PMC, que objetiva: AQUISIÇÃO DE KITS ESCOLARES DESTINADOS 
A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE HOMOLOGAR o 
resultado da licitação, em favor da empresa WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP - CNPJ: 
19.835.542/0001-02, pelo valor de R$ 98.460,00 (Noventa e oito mil quatrocentos e sessenta 
reais) com base no Art. 4º, Inciso XXII, da Lei n.º 10.520/2002, em consequência, fica convocado 
o adjudicatário para assinatura do contrato, nos termos do art. 64, caput, da Lei nº. 8.666/93, sob 
pena de decair o direito à contratação sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 desta lei.

Capim - PB, 22 de Novembro de 2016.
EDVALDO CARLOS FREIRE JUNIOR

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

Com base nas informações constantes na Carta Convite n° 00003/2016 - PMC, que objetiva-
CONTRATAÇÃO DE REFORMA E PINTURA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS MANOEL FERNANDES 
DE LIMA, ESCOLA MUNICIPAL DE 1º GRAU DEPUTADO JOÃO FERNANDES DE LIMA, ESCOLA 
FRANCISCO BEZERRA DA COSTA E A ESCOLA PROFESSORA EUNICE ALVES DOS SANTOS, 
em cumprimento aos termos do Artigo 43, Inciso VI, da Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores, 
nos termos do relatório final apresentado pelo Presidente e observado parecer da Assessoria Ju-
rídica, e HOMOLOGO o procedimento em favor da empresa SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E 
LOCAÇÕES EIRELI - EPP, CNPJ: 22.732.871/0001-32, com o valor de R$ 144.157,82 (CENTO E 
QUARENTA E QUATRO MIL CENTO E CINQUENTA E SETE REAIS E OITENTA E DOIS CENTA-
VOS)classificada pelo critério de menor preço global, com fulcro no Art. 23, Inciso II, alínea “a”, da 
Lei 8.666/93 e suas alterações. Em consequência, fica convocada a proponente para assinatura dos 
instrumentos de contrato, nos termos do Art. 64, caput, da Lei nº. 8.666/93, sob pena de decair o 
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Art. 81 deste mesmo diploma legal. Com 
Recursos Orçamentários constantes do Quadro de Detalhamento de Despesas 02.04 SECRETARIA 
DE EDUCAÇÃO; 12 361 10003 1005 CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES 
ESCOLARES; 050 4490.51 000 OBRAS E INSTALAÇOES; 516 4490.51 002 OBRAS E INSTALA-
ÇOES; 12 361 1002 21009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BASICAS- MDE; 061 3390.39 000 
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 12 361 1002 2011 MANUTENÇÃO DAS 
ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40; 514 4490.51 007 OBRAS E INSTALAÇÕES. 

Capim - PB, 31 de Outubro de 2016.
EDVALDO CARLOS FREIRE JUNIOR

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

Com base nas informações constantes na Carta Convite n° 00005/2016 - PMC, que objeti-
vaCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE 
EXPEDIENTE, em cumprimento aos termos do Artigo 43, Inciso VI, da Lei n° 8.666/93 e alterações 
posteriores, nos termos do relatório final apresentado pelo Presidente e observado parecer da 
Assessoria Jurídica, e HOMOLOGO o procedimento em favor da empresa JAQUELINE FERREIRA 
AQUINO - ME, CNPJ: 17.428.078/0001-04, com o valor de R$ 61.553,20 (SESSENTA E UM MIL 
QUINHENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E VINTE CENTAVOS)classificada pelo critério de 
menor preço global, com fulcro no Art. 23, Inciso II, alínea “a”, da Lei 8.666/93 e suas alterações. Em 
consequência, fica convocada a proponente para assinatura dos instrumentos de contrato, nos termos 
do Art. 64, caput, da Lei nº. 8.666/93, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das 
sanções previstas no Art. 81 deste mesmo diploma legal. Com Recursos Orçamentários constantes 
do Quadro de Detalhamento de Despesas RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE CAPIM: 
RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE CAPIM: 02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO; 
04 122 2002 2005 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  029 
3390.39 00 001 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA 0204 - SECRETARIA DE 
EDUCAÇÃO; 12 361 1002 2011 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA – 
FUNDEB 40; 512 3390.30 00 101 MATERIAL DE CONSUMO; 12 361.1002 2014 - MANUTENÇÃO 
DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA- QSE; 530 3390.30 00 301 MATERIAL DE CONSUMO; 
CONVÊNIO BA BRASIL ALFABETIZADO

Capim - PB, 22 de Novembro de 2016.
EDVALDO CARLOS FREIRE JUNIOR

Prefeito
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COES EIRE
CPF/CNPJ: 023103593/0001-17
Titulo: DUP VEN MER INDR$3.722,57
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 061380
Responsavel.: JOSEILSON MARTINS DO NASCI-
MENTO JUN
CPF/CNPJ: 051759364-50
Titulo: DUP VEN MER INDR$ 74,37
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 062440
Responsavel.: MARIA DAS GRAÇAS ALVES DE LIMA
CPF/CNPJ: 855152644-87
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 - 061832
Responsavel.: MARIA JOZUELMA LEITE FORMIGA
CPF/CNPJ: 689743374-87
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 - 061876
Responsavel.: NAZARÉ LEIDIANE SOARES AMORIM
CPF/CNPJ: 829242793-72
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 - 061889
Responsavel.: NILSA FREIRE DE SOUSA
CPF/CNPJ: 251548694-00
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 - 061828
Responsavel.: RICARDO DESIGNER SOFA EIRELI L
CPF/CNPJ: 012489784/0001-42
Titulo: DUP VEN MER INDR$1.298,87
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 061768
Responsavel.: S.G INCORP.CONSTR.E PLANEJ.LTD
CPF/CNPJ: 001732658/0001-50
Titulo: DUP VEN MER INDR$389,58
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 063155
Responsavel.: SL COMERCIO DE PRODUTOS OTI-
COS LTDA
CPF/CNPJ: 022256925/0001-30
Titulo: DUP VEN MER INDR$ 86,93
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 063011
Responsavel.: SARA RUFINO DA COSTA
CPF/CNPJ: 022264695/0001-51
Titulo: DUP VEN MER INDR$2.143,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 062895
Responsavel.: SILVANA NASCIMENTO DE AZEVEDO
CPF/CNPJ: 827166414-04
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$596,60
A p r e s e n t a n t e :  C O N S  R E G  D E  C O N TA -
B009249137000L59
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 061938
Responsavel.: WNN X DERMOCOSMETICOS
CPF/CNPJ: 020983618/0001-26
Titulo: DUP VEN MER INDR$ 91,00
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 062919
Responsavel.: WNN X DERMOCOSMETICOS
CPF/CNPJ: 020983618/0001-26
Titulo: DUP VEN MER INDR$ 91,00
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 062920
Responsavel.: WNN X DERMOCOSMETICOS
CPF/CNPJ: 020983618/0001-26
Titulo: DUP VEN MER INDR$ 91,00
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 062927
Responsavel.: YURI JOSE BRITO LEITE
CPF/CNPJ: 090659914-84
Titulo: DUP VEN MER INDR$1.660,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 061539

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,29/11/2016
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.: ALINE KARLA DA SILVA
CPF/CNPJ: 065488794-22
Titulo: DUP VEN MER INDR$105,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 054992
Responsavel.: ALLEF SOARES DA SILVA EIRELI
CPF/CNPJ: 021487151/0002-77
Titulo: DUP VEN MER INDR$720,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 063098
Responsavel.: ANDERSON JOSÉ FERNANDES 
DE LIMA
CPF/CNPJ: 008198624-60
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 - 061808
Responsavel.: BENTONISABENTONITA DO NORDES
CPF/CNPJ: 009185877/0002-50
Titulo: DUP VEN MER INDR$648,85
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 063365
Responsavel.: CARLOS ANTONIO LOPES
CPF/CNPJ: 394980694-68
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 - 061995
Responsavel.: CARLOS EDUARDO GOMES
CPF/CNPJ: 031555494-08
Titulo: DUP VEN MER INDR$3.488,22
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 062997
Responsavel.: CARLOS EDUARDO GOMES
CPF/CNPJ: 031555494-08
Titulo: DUP VEN MER INDR$461,48
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 062994
Responsavel.: CRISTIANO AGUIAR RIBEIRO
CPF/CNPJ: 077911616-05
Titulo: DUP PRES SER INR$2.428,24
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 063028
Responsavel.: DISTRIBUIDORA ATRAENTE LTDA
CPF/CNPJ: 013061173/0001-61
Titulo: DUP VEN MER INDR$2.903,30
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 062897
Responsavel.: DISTRIBUIDORA ATRAENTE LTDA
CPF/CNPJ: 013061173/0001-61
Titulo: DUP VEN MER INDR$1.200,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 063079
Responsavel.: DISTRIBUIDORA ATRAENTE LTDA
CPF/CNPJ: 013061173/0001-61
Titulo: DUP VEN MER INDR$1.893,19
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 063032
Responsavel.: DISTRIBUIDORA ATRAENTE LTDA
CPF/CNPJ: 013061173/0001-61
Titulo: DUP VEN MER INDR$1.939,87
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 062974
Responsavel.: DISTRIBUIDORA ATRAENTE LTDA
CPF/CNPJ: 013061173/0001-61
Titulo: DUP VEN MER INDR$1.939,87
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 062973
Responsavel.: DISTRIBUIDORA ATRAENTE LTDA
CPF/CNPJ: 013061173/0001-61
Titulo: DUP VEN MER INDR$2.469,80
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 063135
Responsavel.: DISTRIBUIDORA ATRAENTE LTDA
CPF/CNPJ: 013061173/0001-61
Titulo: DUP VEN MER INDR$5.234,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 062902
Responsavel.: DUTRA & DORNELAS COMERCIO DE R
CPF/CNPJ: 023436202/0001-86
Titulo: DUP VEN MER INDR$248,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 063122
Responsavel.: HELIA PARANHOS S M CONSTRU-

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM

EXTRATO DE CONTRATO
INSTRUMENTO: CONTRATO Nº 00043/2016 - PMC
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LIVROS 

E MATERIAIS DE PROJETOS PEDAGÓGICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
PROCESSO LICITATÓRIO: INEXIGIBILIDADE Nº 00010/2016 – PMC.
DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE CAPIM:02.04 SECRETARIA DE EDUCA-

ÇÃO; 12 361 1002 2011 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA – FUNDEB 40; 
509 3390.30 00 101 MATERIAL DE CONSUMO; 12 361 1002 2014 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 
DA EDUCAÇÃO BASICA – QSE; 527 3390.30 00 301 MATERIAL DE CONSUMO.

VIGÊNCIA: ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM 
CONTRATADO:NOVA MENTE EDITORIAL LTDA - ME, CNPJ:10.976.066/0001 - 75
VALOR R$ 189.190,00 (CENTO E OITENTA E NOVE MIL E CENTO E NOVENTA REIAS),

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM

EXTRATO DE CONTRATO
INSTRUMENTO: CONTRATO Nº 000044/2016 - PMC
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MOVEIS 

E ELETRODOMÉSTICOS.
PROCESSO LICITATÓRIO: CARTA CONVITE Nº 00004/2016 - PMC.
DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE CAPIM: 02.02 SECRETARIA DE ADMI-

NISTRAÇÃO 04 122 2002 1003 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA 
DE ADMINISTRAÇÃO 019 4490.52 00 001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; 04 122 
2002 2005 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  029 3390.39 
00 001 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA

0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO; 12 361 1002 2011 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA 
EDUCAÇÃO BÁSICA – FUNDEB 40; 512 3390.39 00 101 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA 
JURÍDICA; 12 361.1002 2014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA- QSE; 
530 3390.39 00 301 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA.

VIGÊNCIA: ATÉ O FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2016.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM:
CONTRATADO:JAQUELINE FERREIRA AQUINO - ME, CNPJ: 17.428.078/0001-04
VALOR R$ 41.211,00 (QUARENTA E UM MIL DUZENTOS E ONZE REAIS)

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM

EXTRATO DE CONTRATO
INSTRUMENTO: CONTRATO Nº 00041/2016 - PMC
OBJETO:AQUISIÇÃO DE KITS ESCOLARES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
PROCESSO LICITATÓRIO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2016 – PMC.
DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE CAPIM: 0204 - SECRETARIA DE EDU-

CAÇÃO; 12 361 1002 2011 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 
40; 509 3390.30 00 101 MATERIAL DE CONSUMO;  12 361.1002 .2014 - MANUTENÇÃO DAS 
ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA- QSE; 33.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO.

VIGÊNCIA: ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM 
CONTRATADO:WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP - CNPJ: 19.835.542/0001-02
VALOR R$ 98.460,00 (NOVENTA E OITO MIL QUATROCENTOS E SESSENTA REAIS) 
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM

EXTRATO DE CONTRATO
INSTRUMENTO: CONTRATO Nº 000045/2016 - PMC
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAL 

DE EXPEDIENTE.
PROCESSO LICITATÓRIO: CARTA CONVITE Nº 00005/2016 - PMC.
DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE CAPIM: 02.02 SECRETARIA DE 

ADMINISTRAÇÃO; 04 122 2002 2005 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE 
ADMINISTRAÇÃO  029 3390.39 00 001 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA 
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO; 12 361 1002 2011 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA 
EDUCAÇÃO BÁSICA – FUNDEB 40; 512 3390.30 00 101 MATERIAL DE CONSUMO; 12 361.1002 
2014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA- QSE; 530 3390.30 00 301 
MATERIAL DE CONSUMO; CONVÊNIO BA BRASIL ALFABETIZADO. 

VIGÊNCIA: ATÉ O FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2016.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM:
CONTRATADO:JAQUELINE FERREIRA AQUINO - ME, CNPJ: 17.428.078/0001-04
VALOR R$ 61.553,20 (SESSENTA E UM MIL QUINHENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E 

VINTE CENTAVOS)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

EXTRATO DE CONTRATO
Instrumento: Contrato nº. 09083/2016.
Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar 

Rural, para o Atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE.
Partes: Secretaria de Educação e Cultura do Município de João Pessoa e a Empresa: AACBY – 

Associação de Agricultores da Cidade de Bayeux.
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 09001/2016, PROCESSO LICITATÓRIO nº. 2016/029978;
Signatários: Sra. Edilma Ferreira da Costa, pela Secretaria de Educação e Cultura, e o Sr. João 

Damião Bezerra, pela empresa AACBY – Associação de Agricultores da Cidade de Bayeux. 
Recursos Financeiros: 
Código: 5466;
Classificação Orçamentária: 10.102.12.306.5200.2514;
Elemento de despesa: 3.3.90.30 e 11
Fonte: 11 (Recursos FNDE/PNAE – Ensino Fundamental/Pré-Escola/EJA/AEE/Mais Educação e 

Quilombolas. Lei 11.947/2009, Resolução nº 38/2009 e Resolução nº 26 de 17/06/2013, Recursos 
FNDE/PNAE – PNAC- CRECHE/PRÉ-ESCOLA.

Vigência até 31 de dezembro de 2016;
Valor Global: R$ 88.300,00 (Oitenta e oito mil e trezentos reais).

João Pessoa, 23 de novembro de 2016.
Edilma Ferreira da Costa

Secretária de Educação e Cultura

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

JULGAMENTO DE RECURSO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2016/045570.  PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 09015/2016. 

OBJETO: Sistema de Registro de Preços para eventual Aquisição de Equipamentos Eletrônicos, 
Eletrodomésticos e Mobiliários em geral para as Escolas e Creis da Rede Pública Municipal.APregoeira 
Oficial da Secretaria de Educação e Cultura,julga PROCEDENTE o recurso impetrado pela empresa 
MÓVEIS JB INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, quanto à sua inabilitação, modificando assim, o enten-
dimento inicialmente esposado, a tornando habilitada para o presente certame. Maiores informações 
pelo emailcslsedecjp@yahoo.com.br ou telefone (083)3218-9255.

João Pessoa/PB, 28 de novembro de 2016.
Gláucia Kaline Alves da Fonseca

Pregoeira Oficial CSL/SEDEC

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA 

EXTRATO DE CONTRATO
Instrumento: Contrato nº. 09085/2016.
Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar 

Rural, para o Atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE.
Partes: Secretaria de Educação e Cultura do Município de João Pessoa e a Empresa: COOPER-

VIDA (Cooperativa Agrícola Mista dos Produtores Rurais do Assentamento Nova Vida).
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 09001/2016, PROCESSO LICITATÓRIO nº. 2016/029978;
Signatários: Sra. Edilma Ferreira da Costa, pela Secretaria de Educação e Cultura, e o Sr. Sueles 

Targino da Silva, pela empresa COOPERVIDA (Cooperativa Agrícola Mista dos Produtores Rurais 
do Assentamento Nova Vida).

Recursos Financeiros: 
Código: 5466;
Classificação Orçamentária: 10.102.12.306.5200.2514;
Elemento de despesa: 3.3.90.30 e 11
Fonte: 11 (Recursos FNDE/PNAE – Ensino Fundamental/Pré-Escola/EJA/AEE/Mais Educação e 

Quilombolas. Lei 11.947/2009, Resolução nº 38/2009 e Resolução nº 26 de 17/06/2013, Recursos 
FNDE/PNAE – PNAC- CRECHE/PRÉ-ESCOLA.

Vigência até 31 de dezembro de 2016;
Valor Global: R$ 221.349,00 (Duzentos e vinte e um mil, trezentos e quarenta e nove reais).

João Pessoa, 23 de novembro de 2016.
Edilma Ferreira da Costa

Secretária de Educação e Cultura

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA 

EXTRATO DE CONTRATO
Instrumento: Contrato nº. 09082/2016.
Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar 

Rural, para o Atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE.
Partes: Secretaria de Educação e Cultura do Município de João Pessoa e a Empresa: COOPE-

RATIVA AGROPECUÁRIA DO CARIRI LTDA.
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 09001/2016, PROCESSO LICITATÓRIO nº. 2016/029978;
Signatários: Sra. Edilma Ferreira da Costa, pela Secretaria de Educação e Cultura, e o Sr. Antônio 

Carlos Curioso, pela empresa COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DO CARIRI LTDA. 
Recursos Financeiros: 
Código: 5466;
Classificação Orçamentária: 10.102.12.306.5200.2514;
Elemento de despesa: 3.3.90.30 e 11
Fonte: 11 (Recursos FNDE/PNAE – Ensino Fundamental/Pré-Escola/EJA/AEE/Mais Educação e 

Quilombolas. Lei 11.947/2009, Resolução nº 38/2009 e Resolução nº 26 de 17/06/2013, Recursos 
FNDE/PNAE – PNAC- CRECHE/PRÉ-ESCOLA.

Vigência até 31 de dezembro de 2016;
Valor Global: R$ 285.165,00 (Duzentos e oitenta e cinco mil, cento e sessenta e cinco reais).

João Pessoa, 23 de novembro de 2016.
Edilma Ferreira da Costa

Secretária de Educação e Cultura

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

EXTRATO DE CONTRATO 
Instrumento: Contrato nº. 09084/2016.
Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar 

Rural, para o Atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE.
Partes: Secretaria de Educação e Cultura do Município de João Pessoa e a Empresa: CINDEAS 

– COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E INDUSTRIALIZAÇÃO DA AQUICULTURA E AGRICULTURA 
FAMILIAR DA PARAÍBA CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 09001/2016, PROCESSO LICITATÓRIO 
nº. 2016/029978;

Signatários: Sra. Edilma Ferreira da Costa, pela Secretaria de Educação e Cultura, e o Sr. Adriano 
Pereira da Silva, pela empresa CINDEAS – COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E INDUSTRIALIZAÇÃO 
DA AQUICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR DA PARAÍBA. 

Recursos Financeiros: 
Código: 5466;
Classificação Orçamentária: 10.102.12.306.5200.2514;
Elemento de despesa: 3.3.90.30 e 11
Fonte: 11 (Recursos FNDE/PNAE – Ensino Fundamental/Pré-Escola/EJA/AEE/Mais Educação e 

Quilombolas. Lei 11.947/2009, Resolução nº 38/2009 e Resolução nº 26 de 17/06/2013, Recursos 
FNDE/PNAE – PNAC- CRECHE/PRÉ-ESCOLA.

Vigência até 31 de dezembro de 2016;
Valor Global: R$ 432.850,00 (quatrocentos e trinta e dois mil, oitocentos e cinquenta reais).

João Pessoa, 23 de novembro de 2016.
Edilma Ferreira da Costa

Secretária de Educação e Cultura

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA 

EXTRATO DE CONTRATO
TERCEIRO TERMO ADITIVO

Instrumento: 3º Aditivo ao Contrato nº. 244/2013;
Objeto: Contratação de Empresa Especializada em Serviços de Manutenção das Centrais de Água 

das Escolas e Creis da Rede Pública Municipal.
Partes: Secretaria de Educação e Cultura do Município de João Pessoa e a empresa MARIA 

ELIETE DE LIMA-ME.
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 2016/087125; PREGÃO PRESENCIAL Nº. 020/2013;
Signatários: Srª Edilma Ferreira da Costa, pela Secretaria de Educação e Cultura, e o Sr. José 

Roberto Gomes filho, pela empresa MARIA ELIETE DE LIMA-ME;
Vigência por 12 (doze) meses, iniciando-se a partir de 28 de novembro de 2016.

João Pessoa, 28 de novembro de 2016.
Edilma Ferreira da Costa

Secretária de Educação e Cultura/SEDEC

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA 

EXTRATO DE CONTRATO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO

Instrumento: 1º Aditivo ao Contrato nº. 090134/2015;
Objeto: LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL A LASER MONOCROMÁTICA DIGITAL, PARA 

ATENDER TODAS AS ESCOLAS, CREIS E SETORES ADMINITRATIVOS DA SECRETARIA DE 
EDUCAÇÃO DE JOÃO PESSOA.

Partes: Secretaria de Educação e Cultura do Município de João Pessoa e a empresa MAQ-LAREM 
MÁQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA;

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 2016/069808; ADESÃO Nº. 09001/2015;
Signatários: Srª Edilma Ferreira da Costa, pela Secretaria de Educação e Cultura, e o Sr. Vanderley 

de Lima Fernandes, pela empresa MAQ-LAREM MÁQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA;
Redução de 20% do valor atualizado do Contrato, passando para o valor global de R$ 497.280,00 

(quatrocentos e noventa e sete mil, duzentos e oitenta reais).
Vigência por 12 (doze) meses, iniciando-se a partir de 25 de novembro de 2016.

João Pessoa, 25 de novembro de 2016.
Edilma Ferreira da Costa

Secretária de Educação e Cultura/SEDEC

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ

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

Primeiro de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB, às 08:30 horas do dia 14 de Dezembro de 2016, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM 
PEDRAS GRANÍTICAS. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3353-2274.
Sumé - PB, 28 de novembro de 2016

DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA - Presidente da Comissão 
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ

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

Primeiro de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB, às 11:00 horas do dia 14 de Dezembro de 2016, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3353-2274.
Sumé - PB, 28 de Novembro de 2016

DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA - Presidente da Comissão

ANGICO ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA– CNPJ/CPF Nº 23.881.499/0001-99 -Torna público que 
aSUDEMA – Superintendência de Administração doMeioAmbiente, emitiu a Licença de Previa nº 
3391/2016 em João Pessoa, 04 de outubro de 2016 – Prazo:247 dias. Para a atividade de: implanta-
ção de parque de energia solar fotovoltaico UFV ANGICO I com potência de 30MW ocupando uma 
área de 69,62 há, LOCALIZADA NA FAZENDA ANGICO, ZONA RURAL S/N, MUNICIPIO: MALTA-PB 
Processo: 2016-003696/TEC/LP-2741. 

LILIANE CARVALHO DE BRITO– CNPJ/CPF Nº040.276.814-01 Torna público que aSUDEMA – Supe-
rintendência de Administração doMeioAmbiente, emitiu a Licença de Operação nº 3518/2016 em João 
Pessoa, 18 de outubro de 2016 – Prazo:730 dias. Para a atividade de: EXTRAÇÃO DE GRANITO PARA 
PEDRA DE TALHE NUMA ÁREA DE 38,07, LOCALIZADA NO SITIO PALMEIRAS S/N, MUNICIPIO: 
ITAPOROROCA-PB PROCESSO DNPM N. 846.319/2013Processo: 2016-003280/TEC/L0-2236. 

MALTA ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA– CNPJ/CPF Nº23.866.219/0001-73 Torna público que 
aSUDEMA – Superintendência de Administração doMeioAmbiente, emitiu a Licença de Previa nº 
3390/2016 em João Pessoa, 04 de outubro de 2016 – Prazo:247 dias. Para a atividade de: implan-
tação de parque de energia solar fotovoltaico USINA SOLAR FOTOVOLTAICA MALTA com potência 
de 30MW ocupando uma área de 69,62 há, LOCALIZADA NA FAZENDA ANGICO, ZONA RURAL 
S/N, MUNICIPIO: MALTA-PB Processo: 2016-003695/TEC/LP-2740.

MALTA ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA– CNPJ/CPF Nº23.866.219/0001-73 Torna público que 
aSUDEMA – Superintendência de Administração doMeioAmbiente, emitiu a Licença de Instalação nº 
3854/2016 em João Pessoa, 24 de novembro de 2016 – Prazo:730 dias. Para a atividade de: implan-
tação de um usina solar fotovoltaica – ufv malta, com potência de 30 mwp (25,3mw) LOCALIZADA NA 
FAZENDA ANGICO, ZONA RURAL S/N, MUNICIPIO: MALTA-PB Processo: 2016-004514/TEC/LI-4964.

A MERCÚRIO SAÚDE COMÉRCIO SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA - ME, TORNA PÚBLICO QUE 
RECEBEU DA SEMAM - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE A LICENÇA DE OPERAÇÃO 589/2016, 
COM VALIDADE 23 DE NOVEMBRO DE 2017, PARA COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS 
E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS,  SITUADO 
A RUA LEONEL COELHO, Nº 365 PEDRO GONDIM,  JOÃO PESSOA-PB, CEP:58.031-050.

LP EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. - ME, CNPJ 09.232.005/0001-14, torna público que 
requereu a SEMAM - Secretaria de Meio Ambiente as Licenças Prévia, de Instalação e de Operação 
para o Edifício Monte Alegre situado na Rua Glaura Lúcia Sobreira Alexandre nº 75, Gramame, 
João Pessoa - PB.

LP EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.- ME, 09.232.005/0001-14, torna público que recebeu 
da SEMAM - Secretaria do Meio Ambiente a Licença de Operação, com data de vigência renovada, 
para o Edifício Colinas situado na Rua Vitória Régia nº 175, Gramame, João Pessoa - PB.

LM ARQUITETURA, CONSTRUÇÕES & INCORPORAÇÕES LTDA, CNPJ 15.550.515/0001-32, torna 
público que requereu à SEMAPA - Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo, 
a LICENÇA DE OPERAÇÃO, para a construção de edificação multifamiliar de uso R3, com 06 (seis) 
unidades, medindo área total de 356,17m² situada à Rua Rosemiro Rodrigues de Lima, S/N, Lote 01 
da Quadra 18A do Loteamento Praia do Poço, Jacaré, Cabedelo/PB.

LM ARQUITETURA, CONSTRUÇÕES & INCORPORAÇÕES LTDA, CNPJ 15.550.515/0001-32, torna 
público que recebeu da SEMAPA - Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo, 
a LICENÇA DE INSTALAÇÃO Nº 217/2015, para a construção de edificação multifamiliar de uso R3, 
com 06 (seis) unidades, medindo área total de 356,17m² situada à Rua Rosemiro Rodrigues de Lima, 
S/N, Lote 01 da Quadra 18A do Loteamento Praia do Poço, Jacaré, Cabedelo/PB.

ORLY VEÍCULOS COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA - CNPJ Nº 05.155.088/0001-34, solicita a 
Licença de Operação para atividade de Concessionária de veículos, situado a Rua João Teixeira de 
Carvalho, 70, Conjunto Pedro Gondim, João Pessoa/PB.

LOTUS INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA – CNPJ/CPF Nº 14.255.065/0001-92 Torna público que a 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação 
nº 3338/2016 em João Pessoa, 28 de setembro de 2016 – Prazo: 1825 dias. Para a atividade de: 
FABRICAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA TRATAMENTO DE ÁGUAS, 
ESGOTOS, EFLUENTES INDUSTRIAIS E ETE. Na(o) – ROD. PB 44, QD. 0 – LT. 1 – DISTRITO 
INDUSTRIAL Município: CAAPORÃ – UF: PB. Processo: 2016-004372/TEC/LO-2574

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

EXTRATO DE CONTRATO
Instrumento: Contrato nº. 09086/2016.
Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar 

Rural, para o Atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE.
Partes: Secretaria de Educação e Cultura do Município de João Pessoa e a Empresa: AGRICONDE 

(Cooperativa dos Agricultores e Avicultores do Conde).
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 09001/2016, PROCESSO LICITATÓRIO nº. 2016/029978;
Signatários: Sra. Edilma Ferreira da Costa, pela Secretaria de Educação e Cultura, e o Sr. Josuel Do-

mingos dos Santos, pela empresa AGRICONDE (Cooperativa dos Agricultores e Avicultores do Conde).
Recursos Financeiros: 
Código: 5466;
Classificação Orçamentária: 10.102.12.306.5200.2514;
Elemento de despesa: 3.3.90.30 e 11
Fonte: 11 (Recursos FNDE/PNAE – Ensino Fundamental/Pré-Escola/EJA/AEE/Mais Educação e 

Quilombolas. Lei 11.947/2009, Resolução nº 38/2009 e Resolução nº 26 de 17/06/2013, Recursos 
FNDE/PNAE – PNAC- CRECHE/PRÉ-ESCOLA.

Vigência até 31 de dezembro de 2016;
Valor Global: R$ 44.040,00 (Quarenta e quatro mil e quarenta reais).

João Pessoa, 23 de novembro de 2016.
Edilma Ferreira da Costa

Secretária de Educação e Cultura

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÍ
EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE PRAZO

INSTRUMENTO: TERMO ADITIVO A TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2013
PARTES PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÍ/PB E A EMPRESA LIMEIRA & AMORIM SERVIÇOS 

E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.
OBJETO CONTRATUAL: EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL PÚBLICA DE UMA 

ESCOLA COM 06 (SEIS) SALAS DE AULAS PARA ATENDER A DEMANDA DO ENSINO.FUNDA-
MENTAÇÃO LEGAL: Art. 57 de lei 8.666/93, alterações Art. 65, I – Lei 8.666/93, e alterações.PRAZO 
CONTRATUAL: A Vigência desta prorrogação começa a vigora a partir do dia 29/11/2016 ficando pror-
rogado até 26/08/2017 o prazo de execução das obras de EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO 
CIVIL PÚBLICA DE UMA ESCOLA COM 06 (SEIS) SALAS DE AULAS PARA ATENDER A DEMANDA 
DO ENSINO – que inicialmente era de 9 meses, conforme clausula Sétima, do contrato nº 00004/2014, 
referente a Tomada de Preços 00003/2013, Homologada em 09/01/2014, conforme preceitua o Art. 57 
da lei 8.666/93, alterações , e este termo aditivo. Signatários: EDUARDO RONIELLE GUIMARÃES 
MARTINS DANTAS E LIMEIRA & AMORIM SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA – Cubati/PB, 
28 de Novembro/2016.

EDUARDO RONIELE GUIMARÃES MARTINS DANTAS
PREFEITO CONSTITUCIONAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO
EXTRATO DE ADITIVO Nº 004/2016

Instrumento: Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 026/2015
Processo: TOMADA DE PREÇO: 013/2015
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO
Contratado: ABILIO FERREIRA LIMA NETO EIRELI - EPP, CNPJ Nº CNPJ Nº 05.935.592/0001-57
Objeto: prorrogação de prazo do contrato de prestação de serviço n° 026/2015, cujo objeto é a Con-

tratação de empresa para pavimentação e drenagem em diversas ruas do município de Curral Velho-PB.
Vigência: 04/11/2016 a 04/04/2017
Data de Assinatura: 04/11/2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA
AVISO DE ADIAMENTO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 54/2016

O Pregoeiro Oficial do Município comunica a os interessados que a abertura sessão pública marcada 
para o dia 02/12/2016, será prorrogada para o dia 09/12/2016, às 09:00 horas.

Bernardino Batista - PB, 28 de Novembro de 2016.
Mateus Ribeiro Dantas.

Pregoeiro oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00137/2015
Extrato do 2.º TERMO Aditivo ao Contrato n.º 00137/2015 com a empresa GERALDO BARACHO 

FILHO - ME  - Tomada de Preços nº 00003/2015, prorrogando-o por mais 6 (seis) meses, a contar 
de 19/10/2016 até 19/04/2017. PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA/PB e GERALDO 
BARACHO FILHO - ME - CNPJ Nº 10.763.027/0001-90. DATA DE ASSINATURA: 19/10/2016. 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa para a confecção de SHOW PIROTÉCNICO - GIRÂNDOLA 

- REVEILLON/2017 na cidade de SOLÂNEA/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 
00029/2016. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO DE 2016 - RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE 
SOLÂNEA - (RECURSOS ORDINÁRIOS) 09:00 - SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E 
TURISMO - 13¬.392.2021.2061 - ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Solânea e: CT Nº 00109/2016 - 29.11.16 - LEANDRO 
CARLOS RIBEIRO 10581115406 - R$ 29.490,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
EXTRATO DO DÉCIMO ADITIVO PRAZO AO CONTRATO PML/SAF Nº 015/2012

Tomada de preços Nº 010/2011.Contratante: Prefeitura de Livramento/PB. Contratada: K. Oliveira 
Santos-ME, CNPJ Nº 11.926.273/0001-88. Fundamento legal: Lei Nº 8.666/93. Deste modo a vigência 
do contrato após a assinatura deste termo aditivo passou de 29/03/2016 a 29/09/2016, para a nova 
vigência que de 29/09/2016 a 29/03/2017. Ficam ratificadas todas as demais cláusulas contratuais. 
Data da ass.: 12/09/2016.  Partes Ass.: Carmelita E. V. Sousa e Karkon Oliveira Santos.

Livramento - PB, 12 de setembro de 2016.
Carmelita Estevão Ventura Sousa - Prefeita

EXTRATO DO DÉCIMO ADITIVO PRAZO AO CONTRATO PML/SAF Nº 048/2011
Tomada de preços Nº 006/2011. Contratante: Prefeitura de Livramento/PB. Contratada: Jada 

Construções e Incorporações Ltda, CNPJ Nº 10.292.460/0001-94.Fundamento legal: Lei Nº 8.666/93. 
Deste modo a vigência do contrato após a assinatura deste termo aditivo passou de 29/03/2016 a 
29/09/2016, para a nova vigência que de 29/09/2016 a 29/03/2017.Ficam ratificadas todas as demais 
cláusulas contratuais. Data da ass.: 12/09/2016.  Partes Ass.: Carmelita E. V. Sousa e Jorge Alberto 
Dias de Albuquerque.

Livramento - PB, 12 de setembro de 2016.
Carmelita Estevão Ventura Sousa - Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
EXTRATO DO SEGUNDO ADITIVO DE PRAZOAO CONTRATO Nº023/2016

Tomada de Preços Nº001/2016. Contratante:Prefeitura de Livramento/PB, CNPJ Nº 08.738.916/0001-
55. Contratada:Franck Gonçalves Pereira Eirele-ME, CNPJ: 20.198.694/0001-20.Deste modo a vigência 
do contrato após a assinatura deste termo aditivo passou de 13/08/2016 a 13/11/2016, para 13/11/2016 
a 13/02/2017. Ficam ratificadas todas as demais cláusulas contratuais que não foram modificadas.
Data da assinatura: 01/11/2016.Partes contratantes: Carmelita E. V. Sousa (Prefeita) e o Sr.Franck 
G. Pereira (Pela contratada).

Livramento - PB,01de novembrode 2016.
Carmelita Estevão Ventura Sousa - Prefeita

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO

EXTRATO DO SEGUNDO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 024/2016
Tomada de Preços Nº 002/2016. Contratante: Prefeitura de Livramento/PB, CNPJ Nº 

08.738.916/0001-55. Contratada:Franck Gonçalves Pereira Eirele-ME, CNPJ: 20.198.694/0001-20. 
Deste modo a vigência do contrato após a assinatura deste termo aditivo passou de 13/08/2016 a 
13/11/2016, para 13/11/2016 a 13/02/2017. Ficam ratificadas todas as demais cláusulas contratuais 
que não foram modificadas. Data da assinatura: 01/11/2016. Partes contratantes: Carmelita E. V. Sousa 
(Prefeita) e o Sr.Franck G. Pereira (Pela contratada).

Livramento - PB, 01 de novembro de 2016.
Carmelita Estevão Ventura Sousa - Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
EXTRATO DO DÉCIMO SEGUNDO ADITIVO PRAZO AO CONTRATO PML/SAF Nº 080/2009
Tomada de Preços Nº 008/2009. Contratante: Prefeitura de Livramento/PB. Contratada: Paralelo 

Const. e Serviços Ltda, CNPJ Nº 09.214.157/0001-94. Considerando o serviço objeto da avença, ora 
aditado, fica acrescido por mais 180 dias. Deste modo a vigência passou de 30/05/2015 a 30/11/2016, 
para 30/11/2016 a 30/05/2017. Ficam ratificadas todas as demais cláusulas contratuais. Data da 
Ass.: 01/11/2016. Partes Ass.: Carmelita E. V. Sousa (Pela Contratante) e José L. de M. Neto (Pela 
Contratada).

Livramento - PB, 01 de novembro de 2016.
Carmelita Estevão Ventura Sousa - Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
EXTRATO DO QUINTO ADITIVO DE PRAZOAOCONTRATO Nº TP003/2014

Tomada de Preços NºTP001/2014. Contratante:Prefeitura de Livramento/PB. Contratada: API Eng.e 
Construção LtdaME, CNPJ Nº 15400637/0001-42.Deste modo a vigência passou de 28/03/2016 a 
28/09/2016, para 28/09/2016 a 28/03/2017.Data da ass.:12/09/2016.Partes ass.: Carmelita E. V. Sousa 
(Prefeita) e o Sr. Alan A. F. de Figueiredo (Sócio Proprietário).

Livramento - PB,12 de setembrode 2016.
Carmelita Estevão Ventura Sousa - Prefeita

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 014/2016- SRP
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU, torna público que fará realizar através do pregoeiro oficial 

para conhecimento dos interessados nos termos da Lei n.º 10.520/2002 alterações, subsidiariamente a 
Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei complementar n.º 123/2006 alterações e demais 
normas inerentes a espécie, que realizará licitação na modalidade pregão presencial do tipo menor 
preço por item, EXCLUSIVO para empresas enquadradas como ME e EPP, no dia 12 de dezembro de 
2016 as 10:00 horas, tendo como objetivo: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONFECÇÃO DE PLACAS 
DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DESTINADO ÀS VIAS PÚBLICAS E PONTOS TURÍSTICOS DO 
MUNICÍPIO DE PITIMBU.  A reunião ocorrerá na sala da CPL no prédio sede da Prefeitura Municipal 
de PITIMBU na rua Padre José João, 31, centro, Pitimbu. Maiores informações através do telefone/ 
Fone/Fax (83) 3299-1016 no horário de expediente normal de 08h00min as 12h00min Horas.

PITIMBU-PB, 28 de novembro de 2016.
RIVISSON VINICIOS MENEZES DE SOUZA 

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de Carro Pipa para Serviços de Distribuição de Água Potável, visando a execu-

ção 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. Fundamento Legal: Dispensa de Licitação nº DP00004/2016. 
Dotação: Orçamento de 2016: Recursos Próprios do Município de Riachão: 0209 - Secretaria de De-
senvolvimento Municipal: 15.452.1002.2041 - Elemento de Despesa: 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de 
Terceiros Pessoa Física; 0205 - Secretaria de Agricultura: 20.606.2009.2010 - Elemento de Despesa: 
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física. Vigência: 1 (um) ano. Partes Contratantes: 
Prefeitura Municipal de Riachão e: CT Nº 00095/2016 - 28.11.16 - Ailton Alves de Lima - R$ 90.000,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP00004/2016. OBJETO: 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, atendendo o Decreto Estadual N° 36.951 de 05 de Outubro de 2016. 
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. AUTORIZAÇÃO: 
Secretaria de Administração e Planejamento. RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 28/11/2016.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA 

EXTRATO DE CONTRATO
Instrumento: Contrato nº. 09080/2016.
Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar 

Rural, para o Atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE.
Partes: Secretaria de Educação e Cultura do Município de João Pessoa e a Empresa: FRUTIAÇU 

(Cooperativa Agroindustrial de Piabuçu).
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 09001/2016, PROCESSO LICITATÓRIO nº. 2016/029978;
Signatários: Sra. Edilma Ferreira da Costa, pela Secretaria de Educação e Cultura, e o Sr. Israel 

Bezerra de Lima Filho, pela empresa FRUTIAÇU (Cooperativa Agroindustrial de Piabuçú).
Recursos Financeiros: 
Código: 5466;
Classificação Orçamentária: 10.102.12.306.5200.2514;
Elemento de despesa: 3.3.90.30 e 11
Fonte: 11 (Recursos FNDE/PNAE – Ensino Fundamental/Pré-Escola/EJA/AEE/Mais Educação e 

Quilombolas. Lei 11.947/2009, Resolução nº 38/2009 e Resolução nº 26 de 17/06/2013, Recursos 
FNDE/PNAE – PNAC- CRECHE/PRÉ-ESCOLA.

Vigência até 31 de dezembro de 2016;
Valor Global: R$ 111.550,00 (Cento e onze mil e quinhentos e cinquenta reais).

João Pessoa, 23 de novembro de 2016.
Edilma Ferreira da Costa

Secretária de Educação e Cultura
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