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l Professores participantes do Gira Mundo Finlândia retornam à PB. Página 3

l Comissão de Orçamento da Assembleia aprova a LOA 2017. Página 4

l Justiça suspende construção irregular no Pavilhão do Chá. Página 8

l Número de desempregados já supera os 12 milhões, informa IBGE. Página 19

Sol e poucas 
nuvens

Sol e poucas 
nuvens

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

Governo entrega 
armas e veículos

As equipes das Polícias Civil e Militar e do Corpo de Bombeiros da Paraíba receberam ontem, durante solenidade com o 
governador Ricardo Coutinho, 88 viaturas, 60 motos, 62 fuzis, 35 pistolas e duas viaturas para busca e salvamento.  PÁGInA 3

Nublado com 
chuvas ocasionais

facebook.com/uniaogovpb

Aeronave sobrevoava as cidades 
de La Ceja e Abejorral quando 

perdeu contato com a torre

FOTOS: Evandro Pereira

FOTO: Secom-PB
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sAúDE  Equipe do Estado participa de videoconferência 
sobre mobilização nacional contra o Aedes.  PÁGInA 5

Apenas seis 
sobreviveram ao 
acidente na Colôm-
bia. Equipe dispu-
taria hoje a final 
da sul.-Americana. 
PÁGInAs 21 A 24

Tragédia no futebol: 
avião da Chapecoense 
cai e 71 pessoas morrem

Reforço nas forças de segurança

Paraíba transmite
em alta definição

Procedimento cirúrgico 
no Hospital Universitário 
Lauro Wanderley será assis-
tido pelo ministro da saúde 
em Brasília.  PÁGInA 7

CIrurGIA 

Protestos contra a 
PEC no Congresso

Grupos de manifestan-
tes realizaram ato público 
ontem no Congresso na-
cional e na Esplanada dos 
Ministérios.  PÁGInA 14

TuMuLTO 
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UNInforme

AnIstIA AO CAIxA 2 CultuRA nO COnDEMEDAlhA

2016: O ANO qUe TeimA em NãO ACAbAr

A Associação de Turismo da Cos-
ta do Conde (ATCC) vai promover 
a segunda edição do Festival 
Cultural da Costa do Conde, que 
vai contar com música ao vivo, 
gastronomia e artesanato. O 
evento deve reunir cerca de 
duas mil pessoas, entre turis-
tas, veranistas e moradores da 
região. O festival conta com o 
apoio da Empresa Paraibana de 
Turismo (PBTur) e acontece dias 
9 e 10 de dezembro.

O PT da Paraíba está concla-
mando parlamentares, diri-
gentes, filiados, simpatizan-
tes e a sociedade em geral, a 
reagir a toda e qualquer ma-
nobra de anistia à prática de 
Caixa 2 debatida no Congres-
so Nacional, além de pedir ao 
Diretório Nacional punição 
rigorosa aos parlamentares 
que, porventura, venham de-
fender publicamente ou votar 
favorável a anistia ao Caixa 2.

Quem vai estar em João 
Pessoa nesta sexta-feira é 
o ministro Antonio Herman 
de Vasconcelos e  Benjamin 
do Superior Tribunal de Jus-
tiça e do Tribunal Superior 
Eleitoral. Vem receber, às 
20h, a “Medalha  do Mérito 
Acadêmico Desembargador  
Simeão Cananéa”, no audi-
tório da Escola Superior da 
Magistratura, (Esma), loca-
lizada no Altiplano. 

GRAvAÇõEs DE CAlERO
A Polícia Federal já enviou ao Supremo Tribunal Federal (STF) as gravações feitas por Marcelo Calero no 
caso do prédio em Salvador que era de interesse do ex-ministro Geddel Vieira Lima. O ex-ministro da 
Cultura disse que sofreu pressão do governo para resolver a situação do prédio embargado. 

sOlIDARIEDADE sAnÇÃO DE pROjEtO

O ano de 2016 parece difícil de acabar. É muita tragédia, rompimentos institucionais, mortes de líderes, 
atletas e artistas que chocaram a população no Brasil e no mundo. Pelo menos quatro episódios foram 
marcantes. O impeachment da presidente Dilma Rousseff, de uma forma que até hoje revolta parte da 
população brasileira e dos meios jurídicos, que aconteceu sem o menor respeito aos votos recebidos 
por ela quando da eleição para presidente da República. A morte do ator Domingos Montaigner, nas 
gravações da novela “Velho Chico”, foi algo que também marcou de forma negativa o ano, desta feita no 
campo artístico. Semana passada, o mundo perdeu uma de suas maiores lideranças, o presidente cuba-
no Fidel Castro, este de morte natural, mas deixando um vazio e uma falta de perspectiva em relação 
ao futuro de Cuba num mundo cada vez mais retrógrado, num conservadorismo acentuado pela eleição 
de Donald Trump, nos Estados Unidos, e de vários prefeitos com perfis semelhantes no Brasil. Por fim, a 
tragédia que vitimou praticamente todo o time da guerreira equipe da Chapoense, que disputaria hoje 
a primeira partida das finais da Sul-Americana.  Já está na hora de 2017 chegar.

linaldo Guedes
linaldo.guedes@gmail.com
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Projeto de lei que determina a proi-
bição da exibição, divulgação e apre-
sentação de outdoor, cartazes ou 
qualquer material publicitário que 
contenha apelo erótico e depreciação 
da pessoa humana como objeto se-
xual, foi sancionado pelo governador 
Ricardo Coutinho. O projeto foi apre-
sentado na Assembleia Legislativa 
pelo deputado Galego Souza (PP).

 Crônica Gonzaga Rodrigues - gonzagarodrigues33@gmail.com
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A tragédia envolvendo a equipe da Chapecoense 
comoveu o mundo do futebol e despertou solida-
riedade por todas as partes. Num gesto bonito, 
os clubes da série A estão propondo à CBF que o 
time catarinense não seja rebaixado pelos próxi-
mos três anos, além de se dispuserem a emprestar 
atletas sem ônus para a equipe. Já o Nacional, da 
Colômbia, propôs à Conmebol que o título da Sul-
-Americana fique com a Chapecoense.

     Não precisava tanto para unir-nos

O Chapecó me faz lembrar um si-
nistro distante no tempo, mas que 
já se contava com o rádio para nos 
aproximar.

O mundo vivia separado, externa e 
internamente, temendo um inimigo que 
podia irromper do horizonte mais pró-
ximo, por trás das palmeiras que pare-
cia nos protegerem dos estampidos es-
talados pelo rádio. 

Na nossa cidade pequenina ainda 
sustentávamos  luto pelas vítimas da 
torre da igreja, desmoronada num tem-
po e numa expectativa de fragor e aba-
los mundiais.

Eu era menino, já tinha visto o céu 
escurecer de manhã, no eclipse, e como 
não havia rua nem vizinho, mais reper-
cutia o rumor dos lábios de minha mãe 
na reza forte desses instantes de aper-
tar-da-hora. O único remédio era me 
achegar a ela.

Na tarde que fomos à cidade, a tor-
re da igreja no chão, de repente vejo 
acorrerem grandes e pequenos para o 
rádio do coreto, onde troava de longe a 
desgraça total com o time italiano, cujo 
nome vim saber depois. Apenas gravei 
naquela hora e para a vida toda que, dos 

onze da Azzurra, dez eram desse time.
De volta da guerra, cinco anos de-

pois, o soldado Adelino, um alagoa-no-
vense na FEB, fala de uma família de 
Montesi, a cidade que ele ajudou a liber-
tar, e em meio aos abraços e às lágrimas 
surge um rapaz a falar de Leônidas, Ro-
meu e Domingos da Guia, adversários 
da Itália em 1938.

O eclipse, a queda da torre com 
aquele clamor alumiado de velas, a mor-
te de um time inteiro, além dos milhões 
de mortes do noticiário da guerra cava-
vam um abatimento que só o raiar de 
sol de 1945, com suas bandeiras bran-
cas seguidas das de cores eleitorais po-
deriam abrir a natureza potencialmen-
te alegre, cordial, de um país que não 
precisa de pib alto nem de mercado rico 
para, já não digo ser, mas se sentir feliz. 

O futebol que separa, fanaticamen-
te, as torcidas, consegue se unir como 
um time só, nação ou como família úni-
ca nessa hora chapecoense. 

A política, a economia, a vida social 
que andam cada vez mais separadas e 
profundamente desiguais seriam ou-
tras se as regras fossem as do futebol.

Mas não precisava de tanto! 

O futebol que separa, fanaticamente, as torcidas, consegue se unir como um 
time só, nação ou como família única nessa hora chapecoense.”

Entre 2011 e 2016, mais de R$ 600 
milhões foram repassados para o pa-
gamento de precatórios na Paraíba, 
enquanto no período de 2000 a 2010 
o Estado repassou apenas R$ 55 mi-
lhões. Mais uma etapa desse processo 
aconteceu semana passada, em soleni-
dade no Palácio da Redenção. O Edital 
de Convocação para conciliação de pa-
gamentos de precatórios das dívidas de 
2006/2007 pela Câmara de Conciliação 
de Precatórios (Conprec), em conjunto 
com o Tribunal de Justiça da Paraíba 
(TJPB), foi lançado em setembro deste 
ano e os créditos totalizavam R$ 12 mi-
lhões, mas com o deságio de 40%, fo-
ram pagos R$ 7,5 milhões aos credores. 

O governador havia encaminhado 
à Assembleia Legislativa projetos de 
Lei Complementar que visam agilizar o 
pagamento de precatórios na Paraíba, 
os quais somam mais de R$ 1 bilhão. O 
objetivo é pagar as pessoas que estão 
há anos esperando por esses precató-
rios. Na solenidade ocorrida no Palácio 
da Redenção, Ricardo Coutinho enfa-
tizou que a Paraíba está sendo inova-
dora com a implantação deste formato 
de pagamento de precatórios aos cre-
dores. “Estamos inovando, em termos 
de Brasil, porque conseguimos, ao lado 
do Tribunal de Justiça, formatar um 
instrumento que permite, a partir de 
um edital público e com deságio deter-
minado, oferecer a oportunidade das 
pessoas saírem da fila cronológica e 
receberem esses recursos de forma an-
tecipada. Muitos desses credores talvez 
já tivessem perdido a esperança de re-

ceber esses pagamentos devido a longa 
espera. Essa dívida de precatórios veio 
se acumulando, mas neste Governo es-
tamos tentando avançar e agilizar o pa-
gamento em parceria com Tribunal de 
Justiça”, comentou.  

O presidente do TJ, desembargador 
Marcos Cavalcanti de Albuquerque, dis-
se que logo que o governador Ricardo 
Coutinho lhe entregou o Projeto de Lei 
sobre o pagamento dos precatórios, 
teve seu apoio imediato e aprovação 
unânime de todos os desembargado-
res do Tribunal de Justiça da Paraíba. 
“Nunca se pagou tanto precatório no 
Estado da Paraíba e tenho certeza de 
que o número do estoque de precató-
rios no Estado vai ser bastante redu-
zido por causa da grandeza do ato do 
governador Ricardo Coutinho”, disse o 
presidente do TJ na ocasião.

O precatório decorre de uma ação 
judicial transitada em julgado, onde 
a Fazenda Pública foi sucumbente em 
condenação pecuniária, ou seja, foi con-
denada a pagar quantia em dinheiro. 
Daí surge o procedimento para a qui-
tação desses débitos, que se inicia com 
a comunicação desta condenação pelo 
juiz da ação ao presidente do Tribunal 
respectivo. Feito o juízo de admissibili-
dade dos requisitos necessários, o pre-
sidente expede uma requisição de pa-
gamento ao ente devedor, chamada de 
“precatório”. Vale salientar que muitos 
desses precatórios são dívidas antigas 
que devido a sistemática de correções 
e atualizações tornaram-se valores as-
tronômicos.

Pagamento de precatórios
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Ricardo fortalece Polícia com 
viaturas, motos e armamentos

A redução do número 
de homicídios na Paraíba foi 
destacada pelo governador 
Ricardo Coutinho durante a 
solenidade de entrega de ar-
mamento e viaturas para as 
Polícias Civil, Militar e tam-
bém para o Corpo de Bom-
beiros Militar da Paraíba.

Ricardo Coutinho en-
tregou 88 viaturas (Jeep 
Renegade, Ford Ka e Ran-
ger), sendo que oito foram 
doadas pela Secretaria Na-
cional de Segurança Pública 
- Senasp; 60 motos Honda, 
sendo uma delas de 500cc; 
62 fuzis, 35 pistolas e ainda 
duas viaturas para o Bata-
lhão de Busca e Salvamento 
do Corpo de Bombeiros. “Es-
ses novos equipamentos vão 
proporcionar um trabalho 
mais efetivo e eficiente da 
nossa polícia. Essas coisas 
vêm dando bons frutos no 
Estado”, enfatizou. 

Segundo o governador, 
a redução da criminalidade 
na Paraíba vem acontecen-
do a cada ano e informou 
que em novembro “tere-
mos o melhor mês em ter-
mos de baixa no número 
de homicídios, com uma 
redução de 36%. Estamos 
conseguindo rebaixar com 
uma precisão que conside-

ro essencial”, comemorou.
E lembrou: “João Pes-

soa, Conde, Campina Grande 
e Sousa são locais onde os 
crimes contra a vida estavam 
muito elevados e estamos 
conseguindo evitar. Fizemos 
o maior investimento que a 
Paraíba já viu que foi o Sis-
tema de Rádiocomunicação, 
que custou R$ 33 milhões e 
até final de janeiro deve es-
tar implantado”, disse.

Ricardo Coutinho obser-
vou que a cada dia as Polícias 
Militar e Civil e o Corpo de 
Bombeiros enche de orgulho 
os paraibanos. “É só obser-
var os resultados. Enche de 
orgulho a quantidade de cri-
mes solucionados, é grande e 
rápida. Ninguém pode adivi-
nhar alguma coisa que está 
sendo feita nesse momento, 
agora a ação da polícia tem 
sido uma ação importantís-
sima no Estado”, disse. Ele 
falou do trabalho sigiloso 
e eficiente para desvendar 
o desaparecimento de Vi-
vianny e a apreensão de um 
grandioso arsenal, no Agres-
te da Paraíba.

A solenidade de entre-
ga dos novos equipamentos 
para os órgãos de seguran-
ça do Estado aconteceu na 
manhã de ontem no Palácio 
da Redenção. Várias autori-
dades estiveram presentes, 
entre elas os delegados Jean 
Francisco e João Alves de Al-
buquerque, respectivamen-
te secretário executivo da 
Segurança e Defesa Social e 

Equipamentos entregues 
irão proporcionar melhor 
estrutura para a Segurança

Foto: Evandro Pereira

Cardoso Filho
josecardosofilho@gmail.com

Forças de Segurança da Paraíba recebem 88 viaturas (Jeep Renegade, Ford Ka e Ranger), 60 motos Honda, 62 fuzis, e 35 pistolas

delegado geral da Polícia Ci-
vil; coronéis Euller Chaves e 
Denis Neri, comandante da 
Polícia Militar e sub-coman-
dante do Corpo de Bombei-
ros, deputados e secretários 
de Estado.

O coronel Euller Chaves, 
ao conceder entrevista disse 
que a entrega de armamento 
e viaturas para os órgãos de 
segurança da Paraíba repre-
senta a continuidade do pro-

cesso de estruturação das 
Polícias Militar, Civil e Corpo 
de Bombeiros e enfatizou 
que o trabalho integrado tem 
contribuído positivamente 
para a diminuição dos cri-
mes violentos e letais inten-
cionais em todo o Estado.

O comandante da Polícia 
Militar parafraseou Montei-
ro Lobato ao afirmar que a 
Polícia se faz com homens, 
livros, logística e tecnologia 

e lembrou que pelo quin-
to ano consecutivo o índice 
de criminalidade no Estado 
vem caindo. “Fecharemos 
o ano na casa dos 12% de 
redução dos crimes letais e 
intencionais. No relatório de 
João Pessoa também há uma 
redução dos crimes contra o 
patrimônio”, disse.

Os delegados Jean Fran-
cisco e João Alves de Albu-
querque comemoraram a 

entrega dos novos equipa-
mentos para a Polícia Civil 
da Paraíba. Eles afirmaram 
que as viaturas vão reforçar 
e melhorar as condições de 
trabalho e oferecer mais se-
gurança à população. “Vamos 
substituir algumas viaturas 
que já estão desgastadas 
pelo tempo e colocar em ou-
tras delegacias que precisam 
de mais uma viatura”, reve-
lou o delegado João Alves.

Pagamento da folha 
injeta R$ 330 milhões

Professores do Gira 
Mundo retornam à PB

Jovem Senador da PB 
preside Mesa no Senado

REFoRÇo NA ECoNoMIA DE CAMPINA GRANDEUnicef premia 
municípios que 
conseguiram  
atingir metas

Iphaep empossa 
novos membros 
do Conselho de 
Proteção de Bens

O Fundo das Nações Uni-
das para a Infância (Unicef) 
irá realizar nesta quinta-feira 
(1), das 9h às 13h, a solenida-
de de encerramento do Selo 
Unicef Município Aprovado 
Edição 2013-2016 com a 
premiação de 32 municípios 
paraibanos que atingiram as 
metas propostas na melhoria 
da qualidade de vida de suas 
crianças e adolescentes. Além 
desses, o Unicef irá contem-
plar com uma menção hon-
rosa os 33 municípios que, 
apesar de não terem atingido 
as metas, conquistaram a me-
lhoria em diversas áreas rela-
cionadas às crianças e adoles-
centes. O encontro acontecerá 
no Espaço Cultural José Lins 
do Rego, no bairro de Tam-
bauzinho, João Pessoa.

 A solenidade de pre-
miação tem como objetivo 
reconhecer, dar visibilidade 
e celebrar os municípios que 
conquistaram o Selo Unicef 
nesta edição, entregar seus 
certificados e troféus e comu-
nicar os resultados alcançados 
pelo Unicef nos últimos quatro 
anos. É também uma forma de 
manter todos os municípios 
paraibanos engajados para a 
próxima edição do Selo. 

 O número de municípios 
paraibanos certificados vem 
aumentando com o passar 
das edições. Dos 132 inscritos 
nessa edição atual, 32 estão 
levando o certificado, o que 
equivale a 23% do total. Em 
2006, foram apenas 9 municí-
pios certificados, de um total 
de 157 inscritos. 

Quatorze novos mem-
bros do Conselho de Proteção 
de Bens Históricos Culturais 
do Iphaep foram empossa-
dos na tarde dessa terça-feira 
(29). O Conpec deu assento, 
para um período de dois anos 
(2016/2018), aos novos con-
selheiros e suplentes, repre-
sentantes de órgãos governa-
mentais e não governamentais.

Foram empossados os 
representantes da OAB/PB 
(Sérgio Alberto Bacelar/ Rafael 
Carneiro Arnaud Neto),  Sin-
duscon (Raimundo Gilson Frei-
re/José William Leal), Sudema 
(Elisana Dantas da Silva/Nahya 
Caju), Comissão Estadual de 
Gerenciamento Costeiro da Pa-
raíba (Maria Betânia Matos/Ja-
nizete Rangel Pontes), Associa-
ção Paraibana dos Amigos da 
Natureza (Socorro Fernandes/ 
Rossana da Costa Silva), Asso-
ciação Paraibana de Imprensa 
(João Pinto/Sandra Moura) e 
Federação das Associações de 
Municípios da Paraíba (Amaro 
Muniz/Valério Moura Tomaz).

Também foram empos-
sados os conselheiros do Ins-
tituto de Arquitetos do Brasil  
(Fabiano Duarte Rocha/Paula 
Ismael), Ibama-PB (Ronilson 
José da Paz/Priscila Torquato 
Tavares), IHGP (Carlos Aze-
vedo/Adauto Ramos), Iphan 
(Claudio Nogueira/Christiane 
Finizola Sarmento), Ministério 
Público Estadual (João Geraldo 
Carneiro/José Farias de Souza 
Filho), APL (Damião Ramos Ca-
valcanti/Itapuan Botto Targino) 
e Crea-PB (Corjesu Paiva dos 
Santos/ Maria Aurília Vieira). 

O aluno Pedro Manoel 
de Souza Silva Neto, da Es-
cola Estadual Dr. Hortênsio 
Ribeiro (Premem), de Cam-
pina Grande, foi escolhido, 
na manhã dessa terça-feira 
(29), presidente da Mesa 
Jovem do Senado Federal. 
Pedro foi selecionado no 
programa Jovem Senador 
e tomou posse em Brasília, 
onde permanecerá durante 
esta semana participando 
dos trabalhos legislativos no 
Senado Federal. Os estudan-
tes que representam os 26 
estados e o Distrito Federal 
foram recebidos no Plenário 
para a solenidade de pre-
miação e “posse”. Todos eles 
puderam se candidatar, e os 
três escolhidos terão a res-
ponsabilidade de conduzir 
os trabalhos legislativos do 
Jovem Senador 2016. 

Ele foi o selecionado da 
Paraíba no programa Jovem 
Senador edição 2016. O es-
tudante viajou para a capi-
tal federal na segunda-feira 
(28), do Aeroporto Castro 
Pinto, onde encontrou a se-
cretária executiva de Gestão 
Pedagógica da Educação, Ro-
ziane Marinho. O aluno, que 
foi acompanhado da pro-
fessora orientadora da sua 
redação retorna à Paraíba 
neste sábado (3). Pedro foi 
selecionado com a redação 
sobre o tema: “Democratizar 
é oportunizar: direitos em 
campo, vidas em jogo”, com 
abordagem no esporte en-
quanto meio de promover a 
inclusão social e de fomentar 

o resgate da cidadania.
Os estudantes seleciona-

dos para a 6ª edição do Pro-
jeto Jovem Senador, do Sena-
do Federal, foram recebidos 
na segunda-feira pelo con-
sultor-geral de Orçamento, 
Danilo Augusto Barboza de 
Aguiar; pelo secretário-geral 
adjunto da Mesa, João Pedro 
Lobo Caetano; e pelo diretor 
da Secretaria de Relações 
Públicas, Aguirre Estorilio.

Durante esta semana, 
eles conhecerão o Senado e 
realizarão reuniões em co-
missões e no Plenário, po-
dendo inclusive apresentar 
propostas que, se aprovadas 
pela Comissão de Direitos 
Humanos e Legislação Par-
ticipativa (CDH), tramitarão 
como projetos de lei.

Os 27 estudantes do 
Ensino Médio das escolas 
públicas, um de cada uni-
dade da Federação, foram 
selecionados por meio do 
9º Concurso de Redação 
do Senado Federal. Mais 
de 6 mil professores atua-
ram como orientadores e 
mais de 282 mil estudan-
tes matriculados no Ensino 
Médio de escolas públicas 
estaduais em todo o País, 
com até 19 anos, participa-
ram do concurso. 

Criado em 2011, o proje-
to seleciona anualmente um 
aluno de cada Estado e do 
Distrito Federal para conhe-
cerem o funcionamento do 
Senado, apresentando e dis-
cutindo projetos nas comis-
sões e no Plenário. 

O pagamento dos servi-
dores estaduais referente a no-
vembro começou a ser efetua-
do nessa terça-feira (29). Nesse 
primeiro dia, receberam apo-
sentados e pensionistas. Com o 
pagamento da folha de novem-
bro, serão injetados R$ 330 
milhões na economia parai-
bana.  O pagamento prosse-
gue nesta quarta-feira (30). 
No segundo dia, recebem os 
servidores da ativa, tanto da 
administração direta quanto 
indireta. 

O pagamento dos ser-
vidores estaduais dentro do 
mês trabalhado é um com-
promisso que vem sendo 
cumprido pelo governador 
Ricardo Coutinho, apesar da 
crise que vivem os estados 
brasileiros, especialmente a 
Paraíba. 

Calendário:
29/11 – Aposentados e 

pensionistas 
30/11 – Servidores da 

ativa 

Os professores Luis 
Melo, do Sesquicentenário 
e Daniela Soprani, da Esco-
la Estadual Professor Pedro 
Augusto Porto Caminha 
(EEPAC), participantes do 
Programa Gira Mundo Fin-
lândia, retornaram à Para-
íba nessa terça-feira (29), 
após oito semanas de imer-
são no sistema educacional 
finlandês. Outros 18 pro-
fessores da Rede Estadual 
de Ensino que também fa-
zem parte do programa re-
tornam à Paraíba nos próxi-
mos dias. 

O professor Luis Melo 
contou como foi sua expe-
riência na Finlândia, onde 
teve contato com um siste-
ma de educação conside-
rado pela Organização das 
Nações Unidas (ONU) como 
referência para o mundo. 

“Foi uma experiência muito 
enriquecedora. Posso dizer 
que esse investimento terá 
um retorno garantido para 
a Paraíba, pois fomos 20 
professores, unidos e com-
prometidos e voltamos 20 
multiplicadores das boas 
práticas educacionais fin-
landesas”, disse o professor.

Após retornarem, os 
professores aplicarão um 
projeto de desenvolvimen-
to, colocando em prática 
os conhecimentos, habi-
lidades e competências 
adquiridas na Finlândia, 
na Häme University of Ap-
plied Sciences (HAMK), 
universidade de ciências 
aplicadas especializada em 
educação profissional e em 
cursos moldados para ne-
cessidades de grupos de 
professores. 
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Políticas

Assembleia aprova 113 matérias 
e deve votar hoje a LOA 2017

A Assembleia Legislati-
va da Paraíba aprovou nessa 
terça-feira (29), 113 maté-
rias, incluindo redações finais 
de projetos de lei; vetos do 
governador; projetos de re-
solução; sessões especiais, 
audiências públicas e re-
querimentos. Além disso, os 
parlamentares agendaram 
a votação do Projeto de Lei 
Orçamentária Anual (LOA-
2017) e a Medida Provisória 
247/2016, do Governo do 
Estado, que desmembra as 
Secretarias de Estado do Pla-
nejamento e Finanças, para 
esta quarta (30).

Dentre as matérias aprova-
das na sessão dessa terça-feira, 
estão incluídos seis projetos  de 
autoria do presidente Adriano 
Galdino (PSB) que beneficiam 
os consumidores. O Projeto de 
Lei 861/2016 dispõe sobre o 
cancelamento de contratos de 
fornecimento de produtos ou 
serviços nas lojas físicas dos 
fornecedores. Galdino expli-
ca que o cidadão consumidor 
poderá cancelar contrato por 
telefone ou nos sites das empre-
sas fornecedoras. “O que quero 
é acabar com aquela demora 
que aborrece o cidadão nas li-
gações para os serviços 0800 e 
que muitas das vezes não aten-
de o interesse do consumidor”, 
pontuou. Se as empresas forem 
multadas, por descumprimento 
da lei, as multas serão reverti-
das para o Procon Estadual. O 

deputado ressalta em sua jus-
tificativa que os fornecedores 
criam diversas barreiras, a fim 
de impedir o cancelamento do 
contrato, o que contraria a legis-
lação.

Já o Projeto de Lei 881, 
de Adriano Galdino, obriga 
comerciantes, instituições fi-
nanceiras e empresas de con-
cessão de crédito, que fixem 
em ponto visível a informa-
ção de redução proporcional 
de juros e demais acréscimos 
nas liquidações antecipadas 
do débito. “Muitas vezes ao 
efetuarmos uma compra a 
prazo, o valor de vendas é 
acrescido de juros e demais 
acréscimos que correspon-
dem à remuneração, a utili-
zação do dinheiro empresta-
do para financiar o crédito”, 
destaca o parlamentar. Ainda 
foram aprovados de sua auto-
ria o Projeto de Lei 874/2016 
que estabelece normais de 
apresentação para alimentos 
elaborados para consumido-
res com necessidades dietéti-
cas especiais, a serem obser-
vadas pelos supermercados e 
hipermercados estabelecidos 
na Paraíba; o PL 924/16 que 
obriga instituições finan-
ceiras e/ou operadoras de 
cartões de crédito a disponi-
bilizar serviços de alerta de 
compras; o PL 950/16 que 
obriga organizadores e pro-
motores de shows, espetácu-
los, peças teatrais e outras ati-
vidades artísticas e culturais, 
com finalidade lucrativa, a 
divulgarem a duração estima-
da dos eventos; e o PL 951/16 
que veda o envio de cartão de 

Deputados também devem 
votar desmembramento 
das secretarias de Estado CCJ aprecia mais 

de 50 matérias
A Comissão de Constituição, 

Justiça, Redação e Legislação 
Participativa (CCJ) da Câmara 
Municipal de João Pessoa (CMJP) 
se reuniu ontem e apreciou 52 
matérias. Foram avaliados 21 
Projetos de Lei (PLs), 17 Projetos de 
Decreto Legislativo (PDLs), 13 vetos 
do Executivo Municipal e um Projeto 
de Resolução (PR). Participaram da 
reunião os vereadores Fuba (PT), 
que é presidente da Comissão, 
Dinho (PMN) e Sérgio da SAC (SD). As 
matérias seguem para votação em 
Plenário.

Edmilson Fonseca 
é homenageado

Câmara lamenta 
tragédia da Chape

Ex-primeira-dama 
recebe medalha

A Câmara Municipal de João 
Pessoa (CMJP) e a Assembleia 
Legislativa da Paraíba (ALPB) 
realizaram, na tarde dessa terça-feira 
(29), uma sessão especial conjunta 
com o objetivo de homenagear 
postumamente o engenheiro civill 
e sanitarista Edmílson Fonseca. 
A propositura foi do vereador 
Bruno Farias (PPS) e do deputado 
estadual Raoni Mendes (DEM). O 
vereador Bruno Farias destacou que 
o homenageado era um engenheiro 
civil sanitarista de profundo talento, 
desenvoltura, bom humor e de 
personalidade marcante.

A Câmara Municipal de João 
Pessoa (CMJP) se solidarizou com 
todos os afetados pela queda do 
avião que transportava a delegação 
do Chapecoense, time de futebol da 
cidade de Chapecó, Santa Caratina 
(SC), para Medellín, na Colômbia. 
O acidente ocorreu na madrugada 
dessa terça-feira (29). Durante 
a sessão ordinária desta manhã 
no Legislativo Pessoense, através 
de um Voto de Pesar proposto 
pelo vereador Marco Antônio 
(PHS), todos os parlamentares 
prestaram solidariedade às vítimas 
subscrevendo a proposição. O autor 
da homenagem disse que a tragédia 
pegou a todos de surpresa, ainda mais 
porque os brasileiros acompanhavam 
os avanços do time.

A historiadora Glauce 
Navarro Butity vai receber nesta 
quarta-feira, às 15h,  a Medalha 
da Cidade de João Pessoa, numa 
propositura do vereador Marmuthe 
Cavalcanti. Será no plenário 
da Câmara Municipal de João 
Pessoa. A medalha, segundo o 
vereador Marmuthe, foi em razão 
do trabalho que ela prestou à 
cidade de João Pessoa. “Agradeço com 
muita humildade, pois a arrogância 
e a prepotência são armas utilizadas 
pelos fracos”, disse ela. Bacharel em 
História pela Faculdade de Filosofia, 
Ciências e Letras do Instituto de Nossa 
Senhora de Lourdes, Glauce nasceu 
em João Pessoa. (Kubitchek Pinheiro - 
Especial para A União)

crédito ao cidadão sem prévia 
e expressa solicitação.

Alguns requerimentos fo-
ram incluídos na pauta do dia, e 
aprovados, com destaque para 
o voto de aplauso aos governa-
dores do Nordeste, de autoria 
do deputado Anísio Maia (PT), 
solidário ao posicionamento do 
governador Ricardo Coutinho 
e demais governadores da re-
gião, em defesa da autonomia 
de cada Estado.

Os deputados aprova-
ram ainda Projeto de Lei 
1.113/2016, do Governo 
do Estado, que altera as leis 
5.127/1989, que institui as 
Taxas de Fiscalização e de Uti-
lização de Serviços Públicos 
e a Lei 8.445/2007, que cria 
o Fundo de Apoio ao Desen-

volvimento da Administração 
Tributária.

De autoria do deputa-
do Raniery Paulino (PMDB) 
foi aprovado o projeto de 
Lei 936/2016, que obriga a 
colocação de selo indicativo 
de 30 dias para vencimento, 
como alerta e comunicação 
aos consumidores, da valida-
de de alimentos. 

A médica Adriana Melo, 
receberá a Medalha de Honra 
ao Mérito Zilda Arns. Proposi-
tura do deputado Dinaldinho 
Wanderley (PSDB) também 
aprovada nessa terça-feira.

Os parlamentares apro-
varam ainda cinco pedidos 
de sessões especiais e au-
diências públicas. De autoria 
do deputado Anísio Maia será 

realizada audiência pública, 
em data a ser definida, para 
debater os impactos do plano 
de reestruturação do Banco 
do Brasil, anunciado pelo Go-
verno Federal.

Os 80 anos da Rádio Ta-
bajara AM, serão lembrados 
em sessão especial de auto-
ria do deputado Bruno Cunha 
Lima (PSDB). A emissora foi 
fundada em 25 de janeiro de 
1937 pelo governador Arge-
miro de Figueiredo.

A Assembleia também 
realizou nessa terça-feira (29) 
uma audiência pública com o 
objetivo de debater o abaste-
cimento de água na região de 
Campina Grande. O evento foi 
proposto pela deputada Da-
niella Ribeiro (PP)

A Comissão de Acompanhamento 
e Controle da Execução Orçamentária 
da Assembleia Legislativa da Paraíba 
aprovou, por unanimidade em reunião 
nessa terça-feira (29), o relatório da Lei 
de Orçamento Anual (LOA) de 2017. O 
relator da matéria, deputado Gervásio 
Maia (PSB), afirmou que após aprova-
ção na Comissão de Orçamento, a LOA 
depende apenas da agenda da Casa 
para ir a votação em plenário.

O Projeto de Lei 1.049/2016, conhe-
cida como LOA 2017, prevê receita de 
R$ 11,2 bilhões para o Estado em 2017 
e, de acordo com Gervásio Maia, o va-
lor sofreu queda de R$ 52 milhões em 
relação ao previsto para o ano de 2016, 
devido a atual crise econômica nacio-
nal. No entanto, o deputado fez elogios 
à administração do governador Ricar-
do Coutinho, que vem honrando os 
compromissos assumidos pela Paraíba. 
“Graças a Deus temos um governo mui-

to organizado, que é o governo Ricardo 
Coutinho, que vem mantendo todos os 
seus compromissos rigorosamente em 
dia e mantendo o desenvolvimento, 
através de obras e ações”, disse.

Ao todo, segundo relator da LOA, 
342 emendas foram apresentadas ao 
projeto envolvendo remanejamentos, 
emendas de apropriação e emendas 
de mérito. Segundo Gervásio Maia, 
apenas duas emendas foram rejeita-
das pela comissão. “São emendas para 
as áreas da Saúde, da Educação, obras 
de infraestrutura, entre outras”, de-
clarou Gervásio.

A reunião da comissão foi presi-
dida pelo deputado Edmilson Soares 
(PEN) e contou com as presenças dos 
parlamentares Buba Germano (PSB), 
Frei Anastácio (PT), Jutay Meneses 
(PRB) e Tovar Correia Lima (PSDB), que 
acompanharam o voto do relator pela 
aprovação da LOA 2017.

Comissão aprova Lei Orçamentária

O vereador Renato 
Martins (PSB) contestou 
a resposta dada pelo em-
presário de transporte 
público Mário Tourinho, 
em site de notícias, sobre 
a proposta dele de moder-
nização da frota de ônibus 
da capital. Segundo o par-
lamentar, o empresário 
não levou em considera-
ção diversos aspectos de 
sua proposição. O verea-
dor discursou na sessão 
ordinária dessa terça-feira 
(29), da Câmara Municipal 
de João Pessoa (CMJP).

“Na minha argumen-
tação, teríamos ônibus 
atrativos – sem insalubri-
dade, com câmera de ré, 
câmera de porta, ar-con-
dicionado, wi-fi, acessi-
bilidade e poltrona para 
pessoas obesas – com a 
renúncia de ICMS e ISS, 
que representam 9% do 
valor das passagens. No 
texto, Mário Tourinho só 
fala sobre a renúncia de 
ISS, o que corresponde a 
apenas 5%. Sempre falei 
em 9%”, corrigiu.

De acordo com Re-
nato Martins, Mário Tou-
rinho, em sua resposta, 
também se precipitou ao 
achar que o vereador não 
cogitou o aumento do pre-
ço do óleo diesel. “Levei, 
sim, em conta o aumento 
do óleo diesel. A renún-
cia de receita representa 
R$ 27 milhões por ano. 

Nós temos ônibus que po-
deriam ser trocados em 
apenas um ano com esse 
número, mas sugeri a re-
novação em cinco anos. E 
o que aconteceria com o 
recurso que sobra? Pode-
ria ser destinado a cobrir 
o aumento do custo com o 
óleo diesel”, explicou.

O parlamentar desta-
cou que já solicitou um es-
tudo técnico a respeito da 
proposta, mas seu pedido 
não foi atendido. “Já fiz 
o pedido, mas não chega 
o estudo técnico. Parece 
que querem que a popu-
lação continue andando 
feito sardinha. Temos que 
apelar para a consciência 
dos técnicos da Semob, 
queremos que os gestores 
deem as mãos para solu-
cionar esse problema sim-
ples do transporte público 
da capital”, afirmou.

Renato Martins ressal-
tou ainda que lutou pela 
qualidade dos serviços pú-
blicos durante seu mandato 
como vereador. “Os serviços 
públicos não podem ser ví-
timas do improviso. Edu-
cação, saúde, coleta de lixo 
e transporte público não 
podem ser vítimas do im-
proviso, e foi isso que nosso 
mandato tentou fazer, me-
lhorar a qualidade dos ser-
viços públicos. E é por isso 
que nosso mandato sai des-
ta Casa com a consciência 
tranquila”, declarou.

Querem que o povo ande 
feito sardinha, diz Renato 

TRANSPORTE PÚBLICO

FOtO: Divulgação/ALPB

Matéria do presidente Adriano Galdino que beneficia os consumidores foi aprovada ontem 
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Evento ocorrerá na 
próxima sexta e estão 
previstas várias ações

PB participará de mobilização nacional
COMBATE AO AEDES AEGYPTI

O Governo do Estado, 
por meio da Secretaria de 
Estado de Saúde, participou, 
ontem (29) pela manhã, da 
videoconferência com o mi-
nistro da Saúde, Ricardo 
Barros, que conversou com 
prefeitos, secretários esta-
duais, municipais e técnicos 
de saúde dos 27 estados 
brasileiros, sobre os últimos 
detalhes para a grande mo-
bilização nacional contra o 
mosquito Aedes aegypti, que 
ocorrerá na próxima sexta-
-feira (2). 

Representando a Para-
íba, participaram da video-
conferência técnicos da Se-
cretaria de Estado da Saúde 
e representantes das Secre-
tarias de Estado da Educa-
ção e do Desenvolvimento 
Humano; Cosems; Exército 
Brasileiro e Defesa Civil do 
Estado. A secretária executi-
va de Estado da Saúde, Mau-
ra Sobreira, apresentou ao 
ministro que a mobilização 
do Estado ocorrerá por meio 
de muitas parcerias, como já 
vem ocorrendo.

Maura informou que dos 
223 municípios paraibanos, 
217 fizeram o Levantamento 
Rápido do Índice de Infes-
tação do mosquito – Liraa, 
detectando risco em 27% 
destes lugares. “Estes nú-
meros revelam uma redução 
de 62% em relação ao ano 

passado. Isso só vem sendo 
possível graças ao trabalho 
realizado em parceria entre 
o Estado, os municípios e ou-
tras instituições”, disse.

Lembrou ainda que a par-
ceria com o Exército Brasileiro 
vem representando um grande 
diferencial em todas as ações 
do Governo do Estado contra 
o mosquito e informou que a 
SES já qualificou 350 militares 
para as atividades.

Após a videoconferência, 
a gerente executiva de Vigi-

lância em Saúde da SES, Re-
nata Nóbrega, informou que 
esteve com o cerimonial do 
ministro das Cidades, Bruno 
Araújo, e que ficou acertado 
que, na próxima sexta-feira 
(2), ele estará em João Pes-
soa, das 8h30 às 11h, em vá-
rias ações, marcando a aber-
tura oficial da mobilização 
nacional contra o mosquito. 

A primeira atividade 
será uma visita aos carros do 
pátio da Polícia Rodoviária 
Federal, em Bayex, e, logo em 

seguida, visitará a Escola Téc-
nica. Depois, conhece a Sala 
Estadual de Situação, no Es-
paço Cultural, e conclui as ati-
vidades na Unidade de Saúde 
da Família, da comunidade 
Brasília de Palha, no Miramar.

A ação nacional será 
coordenada pelo Ministério 
da Saúde e o Governo da Pa-
raíba, por meio de diversas 
secretarias e outras institui-
ções estaduais, está se pre-
parando para participar da 
atividade que deve envolver, 

inicialmente, os trabalhado-
res num momento de discus-
são e sensibilização, por 10 a 
15 minutos, sem paralisação 
das atividades e ainda uma 
vistoria nos ambientes in-
ternos e externos de todos 
os espaços públicos das três 
esferas de governo (federal, 
estadual e municipal).

A ação é semelhante à 
outra iniciada pelo Governo 
do Estado em dezembro de 
2015. De acordo com o Pla-
no Estadual de Combate ao 

Aedes, foi instituído o “Dia 
da Faxina”, no qual todas as 
quartas-feiras, os órgãos es-
taduais promoviam, entre 
seus trabalhadores, uma vis-
toria com o objetivo de elimi-
nar criadouros do mosquito.

Além da participação das 
instituições, é importante o 
envolvimento da população, 
que deve fazer a sua parte, 
descartando todos os objetos 
que venham a ser criadouros, 
evitando o nascimento e a 
proliferação do mosquito.

Técnicos da Secretaria de Saúde, Desenvolvimento Humano, Defesa Civil e representantes de vários órgãos participaram ontem de uma videoconferência

Protesto dos bancá-
rios paralisaram ontem 
o atendimento das 9h 
às 11h, nas agências do 
BB: Mag Shopping, Sho-
pping Sul, Cabo Branco 
e Espaço Cultural. Exa-
tamente as agências que 
deverão ser fechadas em 
João Pessoa. O ato coor-
denado pelo Sindicato 
dos Bancários da Paraí-
ba, foi um repúdio con-
tra o fechamento de 402 
agências e outras 379 
em postos de atendi-
mento, além da demis-
são de 18 mil bancários. 
Segundo o presidente 
do sindicato, Marcos 
Henriques, no próximo 
dia 5, a categoria esta-
rá realizando uma au-
diência pública às 15h, 
na Câmara Municipal de 
João Pessoa a fim de ex-
plicar as perdas que essa 
medida causará.

Marcos Henriques 
alerta que o fechamen-
to das agências vai pro-
vocar a elevação do de-
semprego e a queda na 
renda das famílias. O BB 
é responsável, por exem-
plo, por cerca de 60% do 
crédito agrícola no País. 
“As alternativas para a 
saída da crise devem ser 
debatidas e construídas 

com toda a população 
e exigem a retomada 
da expansão do crédito 
para setores prioritários 
como moradia popular, 
agricultura, pequenas e 
médias empresas”, disse.

O dirigente sindical, 
também chama a aten-
ção da sociedade enfati-
zando que essas medidas 
vão precarizar ainda mais 
o atendimento aos clien-
tes e usuários dos serviços 
bancários.  “É um absur-
do, o Banco do Brasil fe-
char mais de 400 agências 
e transformar 379 outras 
em postos de atendimen-
to, quando a instituição 
financeira pública lucrou 
mais de R$ 7 bilhões em 
apenas nove meses. O 
BB tem um papel social 
a cumprir e não pode, de 
maneira alguma, prejudi-
car os bancários; e muito 
menos o povo brasileiro, 
que é o seu verdadeiro 
dono”, denunciou.

Bancários paralisam 
atendimento na capital

POR DUAS HORAS

No dia 5,
a categoria
vai realizar
audiência
pública
na CMJP

José Alves
zavieira2@gmail.com

A partir do dia 3 de de-
zembro, interessados em 
realizar curso nos idiomas 
inglês, francês, espanhol, 
português ou ainda reda-
ção poderão comparecer ao 
Centro de Línguas da Para-
íba, munidos de documen-
tação. O Centro irá reservar 
60% das vagas ofertadas 
para alunos da Rede Esta-
dual de Ensino da Paraíba 
e 40% para a comunidade 
em geral.

Os alunos da rede es-
tadual deverão compare-
cer ao Centro de Línguas 
portando declaração que 
o identifique como aluno 
regularmente matriculado. 
Os dias de matrículas re-
servados a este público se-

rão 1º, 2, 5, 6 e 7 de dezem-
bro, nos três turnos. Porém, 
de acordo com a direção, o 
aluno deverá comparecer 
ao local no turno em que 
poderá realizar o curso. O 
horário das 8h às 12h fica-
rá reservado aos interes-
sados em estudar no turno 
da manhã; 14h às 17h aos 
interessados nos cursos da 
tarde; e 18h às 21h aos alu-
nos que desejem estudar 
no turno da noite.

O dia 3 de dezembro 
estará reservado exclusi-
vamente àqueles com dis-
ponibilidade de estudo 
aos sábados, nos cursos 
matutino ou vespertino, 
devendo comparecer à ma-
trícula no mesmo turno 

que desejar estudar. Para 
melhor operacionalização 
das inscrições, o Centro 
irá distribuir senhas, com 
atendimento limitado a 50 
matrículas por turno. 

Para os 40% de vagas 
destinadas à comunida-
de em geral, as matrículas 
acontecem de 12 a 17 de 
dezembro, sendo este últi-
mo dia destinado exclusi-
vamente aos interessados 
em estudar aos sábados. As 
aulas do primeiro semestre 
de 2017 terão início no dia 
6 de fevereiro.

Para a matrícula, os 
alunos ou responsáveis de-
verão levar duas fotos 3x4 
recentes; cópia de Certidão 
de Nascimento ou Casa-

mento; cópia de compro-
vante de endereço atual; e 
cópias de RG e CPF. Os in-
teressados da comunidade 
em geral deverão apresen-
tar o comprovante de paga-
mento da taxa de matrícula 
no valor de R$ 200,00. Os 
alunos da rede estadual re-
gularmente matriculados 
estão isentos da taxa. Para 
os demais, o Centro de Lín-
guas não cobrará mensali-
dades além desta taxa.

Para mais informações, 
o Centro de Línguas encon-
tra-se aberto nos três tur-
nos, localizado na Avenida 
Rui Carneiro, 925, Mira-
mar, João Pessoa; ou pelos 
telefones (83) 99981-5456 
e (83) 98700-7865.

A Fundação de Desen-
volvimento da Criança e 
do Adolescente “Alice de 
Almeida” – Fundac, através 
do Projeto de Formação 
Continuada para Socioe-
ducadores/as “Construin-
do Saberes nos Caminhos 
da Socioeducação no Esta-
do da Paraíba”, realizará, 
nos dias 1 e 2 de novem-
bro, o seminário de aber-
tura do referido projeto, 
no Netuanah Praia Hotel, 
situado à Av. Cabo Branco, 
2698 - Cabo Branco, João 
Pessoa/PB.

O projeto intitulado 

“Construindo Saberes nos 
Caminhos da Socioeduca-
ção no Estado da Paraíba”, 
foi organizado pela equipe 
de Coordenação de Capaci-
tação e Treinamento, Coor-
denação de Planejamento, 
Diretoria Técnica e a Presi-
dência da Fundac - Funda-
ção de Desenvolvimento da 
Criança e do Adolescente, 
esta responsável pela exe-
cução das medidas socio-
educativas de internação 
e semiliberdade no Estado 
da Paraíba, envolvendo, 
como parceiro na articula-
ção para elaboração deste 

projeto, o Departamento 
de Direitos Humanos da 
Universidade Federal da 
Paraíba e a ONG Dignitatis. 

O Projeto de Formação 
Continuada para Socioedu-
cadores/as “Construindo 
Saberes nos Caminhos da 
Socioeducação no Estado 
da Paraíba” é composto 
por duas metas: a primei-
ra engloba a realização de 
encontros: seminário de 
abertura e oficinas. A se-
gunda constitui a criação 
do projeto para implanta-
ção da matriz curricular 
e pedagógica da Escola de 

Formação em Socioeduca-
ção no Estado da Paraíba. 

A formação de 180 ho-
ras será destinada a 250 
profissionais que atuam 
diretamente no sistema 
socioeducativo em meio fe-
chado, bem como, 50 con-
vidados que fazem parte da 
Rede de Socioeducação no 
Estado da Paraíba, incluin-
do o meio aberto. forma-
dos, os profissionais serão 
agentes multiplicadores 
nas unidades de atendi-
mento, em suas institui-
ções e nos locais de atua-
ção em rede. 

Centro de Línguas inicia inscrições dia 3

Fundac realiza seminário em João Pessoa

CURSOS DE IDIOMAS

FORMAÇÃO CONTINUADA PARA SOCIOEDUCADORES

FOTO: Secom-PB
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PM frustra assalto aos Correios 
de Juarez Távora e liberta reféns
Na ação, um homem foi 
preso e dois adolescentes 
foram apreendidos

A Polícia Militar pren-
deu um homem e apreendeu 
dois adolescentes em flagran-
te, na tarde de ontem  (29), 
em uma ação desencadeada 
depois que soube do assalto 
que estava acontecendo aos 
Correios da cidade de Jua-
rez Távora, distante 42km de 
Campina Grande. Para isso, 
policiais do 4º e 8º Batalhões 
cercaram a agência e liberta-
ram as seis pessoas que fo-
ram mantidas reféns.

Com os suspeitos, foram 
apreendidos três revólveres 
– um deles roubado junta-
mente com o colete do vigi-
lante da agência, bem como 
uma moto que havia sido 
roubada no último domingo 
(27), na capital, para ser usa-
da nesse assalto.  

Conforme informações 
do comandante do 4º Bata-

lhão, tenente coronel Arílson 
Valério, um dos suspeitos, que 
é da cidade de Juarez Távora, 
chegou a pé à agência enquan-
to os outros dois, que são da 
cidade de Cabedelo, chegaram 
na moto. “Os dois da moto 
entraram. Foi quando fomos 
acionados e cercamos a agên-
cia, conseguindo de imediato 
apreender o menor que estava 
do lado de fora. Eles fizeram 
seis pessoas de reféns, mas 
após uma negociação, que du-
rou cerca de uma hora e meia, 
conseguimos libertar as víti-
mas e a rendição dos outros 
dois acusados que estavam 
dentro da agência”, detalhou.

Os adolescentes envol-
vidos na tentativa do assalto 
têm 16 e 17 anos,  sendo que 
um deles cumpriu medida 
socioeducativa por tráfico 
de drogas. O maior foi iden-
tificado como Roberto Felipe 
da Silva Vieira, de 21 anos. Os 
três foram levados para a De-
legacia da Polícia Federal, em 
Campina Grande.

FOTO: Secom-PB

Com os suspeitos foram apreendidos uma moto, dinheiro e três revólveres - um deles havia sido roubado do vigilante da agência

A Polícia Civil da Paraí-
ba, por meio de uma ação 
realizada pela Delegacia de 
Roubos e Furtos de Veículos 
(DRFVC), prendeu, no come-
ço da manhã de ontem (29), 
três pessoas em flagrante e 
apreendeu diversas peças 
de carros roubados que es-
tavam em um depósito que 
servia para desmanche de 
veículos, na região de Mata 
Redonda. 

De acordo com o de-
legado Getúlio Machado, a 
operação começou logo após 
a investigação de um carro 
roubado em João Pessoa. A 
partir disso, a polícia conse-
guiu chegar a dois suspeitos. 
“Quando iniciamos o levan-
tamento de informações, 
chegamos aos nomes de Ítalo 
Pinheiro Rocha e Luiz Araújo 
da Silva. Eles foram presos 
em flagrante com uma ca-

minhoneta roubada. A partir 
disso, compreendemos que 
se tratava de um esquema 
criminoso, em que a dupla 
roubava os carros e repassa-
va para uma terceira pessoa: 
Edilson Balbino Alves, que ti-
nha uma loja de peças usadas 
que funcionava no Distrito 
dos Mecânicos, aqui em João 
Pessoa. Ainda descobrimos 
que cada carro era roubado 
pelo valor de R$ 1 mil, que 
Edilson pagava a Ítalo e a 
Luiz”, disse a autoridade po-
licial. 

Segundo o delegado Né-
lio Carneiro, a segunda par-
te da operação foi realizada 
no município de Alhandra, 
mais especificamente no dis-
trito de Mata Redonda. “Lá 
funcionava um galpão com 
isolamento acústico que ser-
via para receber os carros e 
acontecer a realização dos 

desmanches sem levantar 
suspeitas da vizinhança. O 
espaço era de propriedade 
do Edilson. Todos os carros 
roubados eram levados para 
lá e as peças que não tinham 
numeração eram encami-
nhadas para a loja dele no 
Distrito dos Mecânicos e as 
que tinham ficavam lá nesse 
depósito de Mata Redonda. 
No Distrito dos Mecânicos 
encontramos mais de 50 mil 
peças de carros roubados”, 
explicou. 

Os suspeitos devem 
responder pelos crimes de 
roubo de carros e associa-
ção criminosa. Depois de 
realizados os procedimen-
tos na delegacia, inclusive 
com o depoimento, os três 
presos serão encaminhados 
para a audiência de custó-
dia e ficarão à disposição da 
Justiça. 

Polícia apreende mais de 50 
mil peças de carros roubados

Grupo criminoso que agia 
na divisa da PB e PE é preso

EM MATA REDONDA

Uma ação integrada das 
Polícias Civil e Militar da Pa-
raíba, juntamente com a Po-
lícia do Estado de Pernam-
buco, resultou na prisão de 
cinco homens suspeitos de 
integrar um grupo criminoso 
responsável por homicídios, 
tráfico de drogas e prática 
de assaltos na divisa entre 
os estados da Paraíba e Per-
nambuco. O trabalho acon-
teceu ontem (29), no distrito 
de São Gonçalo, na cidade de 
Imaculada, área da 16ª Área 
Integrada de Segurança Pú-
blica, que tem como sede o 
município de Princesa Isabel, 
no Sertão paraibano. Entre 
os presos estão dois alagoa-
nos e dois pernambucanos, 
além de um paraibano. 

A polícia chegou até os 
suspeitos depois de investi-
gar as denúncias de morado-
res que informaram sobre a 
presença de homens arma-

dos circulando na localidade. 
A partir daí, foram realizadas 
algumas diligências e mon-
tada a operação. “Durante as 
investigações conseguimos 
descobrir onde os suspeitos 
estavam escondidos: uma 
casa abandonada no distrito 
de São Gonçalo. A nossa ação 
contou com a participação de 
70 policiais civis e militares 
da força tática de Princesa 
Isabel, além do Grupo Tático 
Especial de Afogados da In-
gazeira, em Pernambuco. Um 
trabalho exitoso que desar-
ticulou esta quadrilha res-
ponsável por vários crimes, 
entre eles assaltos, tráfico 
de drogas e homicídios”, ex-
plicou o delegado seccional 
Cristiano Jacques.

Os levantamentos mos-
tram que o grupo criminoso 
teria assassinado três pes-
soas e ferido mais três com 
vários disparos de arma de 

fogo. O crime foi registrado 
no domingo (27) no Estado 
de Pernambuco. Nas bus-
cas realizadas na residência 
onde os suspeitos foram pre-
sos, foi encontrada uma lista 
com nomes de 15 moradores 
da cidade de Santa Terezi-
nha, no Sertão pernambuca-
no. 

A suspeita é que estas 
pessoas estavam ‘marca-
das’ para morrer. No local 
também foram apreendidas 
pedras de crack, uma subs-
tância semelhante à cocaína, 
maconha, munições de vá-
rios calibres, sete armas de 
fogo, entre pistolas, espin-
gardas e revólveres.  

Os presos foram enca-
minhados para a Delegacia 
Seccional de Princesa Isabel, 
onde foram ouvidos e autu-
ados por tráfico de drogas, 
associação ao tráfico e porte 
ilegal de armas. 

Com o encerramento 
das atividades da Solaris 
Cursos,  cerca de 15 ex-fun-
cionários prestaram queixa 
contra a empresa na Delega-
cia de Defraudações e Falsi-
ficação, na manhã de ontem. 
Como a investigação foi ins-
taurada ontem, vão ser reu-
nidos o máximo de provas 
possíveis para direcionar as 
medidas contra os respon-
sáveis da instituição. Dentre 
os prejudicados não estão 
apenas os funcionários, mas 
alunos e fornecedores, que 
serão ouvidos até o fim da 
semana.

A Solaris Cursos  fe-
chou no início do mês de 
maio, sem aviso prévio aos 
funcionários, deixando con-
tratos em aberto e salários 
a debitar. Durante cinco me-
ses, os servidores, alunos e 
fornecedores tentaram um 
acordo com os responsáveis 
pela empresa de maneira 
amigável, afim de conseguir 
os valores devidos, mas não 
obtiveram nenhum resulta-
do, de acordo com o delega-
do Lucas Sá, da Delegacia de 
Defraudações e Falsificação. 
“Depois que os funcionários, 
alunos e fornecedores tenta-

ram fazer um acordo pacífico 
e não conseguiram, alguns 
alunos ingressaram um pro-
cesso no Procon e como nada 
foi resolvido todos decidiram 
procurar a Delegacia de De-
fraudações”, complementou 
o delegado.

Suspeitos
Haviam seis sedes da 

Solaris na capital, por esse 
motivo o delegado Lucas Sá 
informou que além dos 15 
funcionários que já presta-
ram queixa, existem mais 
pessoas prejudicadas. Como 
o prejuízo que a empresa 
causou às vítimas não foi 
ainda calculado, o delegado 
comentou que  será ouvido 
o maior número de pessoas 
possíveis, para que esse va-
lor possa ser estabelecido. 
Após obter todas as infor-
mações, a delegacia entrará 
em contato com os suspeitos. 
“Como a denúncia foi feita 
hoje (ontem) vamos ouvir 
cada uma das pessoas pre-
judicadas, para que depois 
possamos entrar em contato 
com os suspeitos, para locali-
zá-los, e ouvir a versão deles, 
para que eles justifiquem o 
motivo de não ter cumprido 
os contratos apresentados 
aqui na delegacia”, declarou 
Lucas Sá.

Fechamento de curso 
prejudica funcionários

PRF de CG recupera 
veículo roubado no Rio

Idoso perdido na 
BR é resgatado 
e entregue 
aos familiares

Um senhor de 71 anos 
de idade foi encontrado pe-
rambulando às margens da 
BR 101, no município do 
Conde, na noite de terça-fei-
ra (28), e após buscas por fa-
miliares foi levado para casa 
com segurança.

 O senhor Severino Bar-
bosa Soares, 71 anos, foi 
encontrado em situação de 
risco enquanto perambulava 
pelo acostamento, à margem 
da BR 101, nas proximida-
des da Indústria Conpel, mu-
nicípio do Conde (sentido 
Recife). Um motorista que 
passava pelo local descon-
fiou que o idoso, que andava 
com muita dificuldade, com 
o auxílio de uma bengala, es-
tava perdido. Parou o carro e 
levou o homem até o posto 
da PRF de Mata Redonda. Lá, 
os policiais tentaram buscar 
informações referentes ao 
endereço dele ou a algum 
contato com seus familiares. 
Como o senhor é analfabeto, 
tornou-se mais difícil desco-
brir algo. Ele só repetia que 
havia saído de casa para ir 
até a casa de um amigo no 
mesmo bairro. Até que ele 
falou um nome de um dos 
seus 15 filhos. Disse também 
onde ele poderia morar. Foi 
aí que a equipe, juntamente 
com ele, saiu em diligência 
com a intenção de encontrar 
o local. Depois de muitas 
buscas os agentes encontra-
ram o endereço, no bairro 
Jardim Veneza, em João Pes-
soa, a cerca de 8 quilômetros 
de distância do local onde o 
seu Severino foi encontrado. 
Já havia uma movimentação 
grande na frente da casa dos 
familiares dele, como se es-
tivessem na expectativa de 
que ele poderia voltar a qual-
quer momento. E quando 
avistaram o carro da PRF co-
meçaram a comemorar como 
se já soubessem que o pai 
idoso estava com os agentes 
da PRF. 

Ao desembarcar, o seu 
Severino Barbosa foi recebi-
do com muita alegria pelos 
familiares.

Um veículo roubado no 
Rio de Janeiro no início des-
te ano foi recuperado pela 
Polícia Rodoviária Federal 
(PRF), na tarde de terça-feira 
(28), na BR 230, em Campina 
Grande. Duas pessoas foram 
detidas.

O Chevrolet Onix com 
placas do Rio de Janeiro foi 
abordado por agentes da PRF 
em uma fiscalização de roti-
na. Ao realizarem as consul-
tas nos sistemas, os policiais 
descobriram que o Chevrolet 
era um “clone”. O veículo era 
roubado, mas estava usando 
as placas de um outro do mes-
mo modelo e cor, mas, legali-

zado. O motorista disse que o 
carro era emprestado e ligou 
para o dono, que foi ao local 
do comando. Ao chegar, disse 
aos agentes que comprou o 
Onix na cidade do Rio de Ja-
neiro, que ainda estava pagan-
do algumas prestações, mas 
que não sabia que o mesmo 
era roubado. O proprietário 
foi contactado pela equipe e 
confirmou que o veículo havia 
sido roubado no início do ano.

Os dois homens foram 
levados para a Delegacia da 
Polícia Civil para que fosse 
feito o flagrante pelo crime 
de receptação de produto de 
roubo.

Rachel Almeida
Especial para A União
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HULW realiza cirurgia avançada  
com visualização em alta definição
A cirurgia será assistida 
pelo ministro da Educação, 
José Mendonça Bezerra

Será realizada nesta 
quarta-feira (30), às 8h30, a 
transmissão de uma cirurgia 
de fissuras lábio palatino, 
em redes de altíssima velo-
cidade, realizada no HULW - 
Hospital Universitário Lauro 
Wanderley, em João Pessoa. 
Trata-se de uma demonstra-
ção de pesquisa de Visua-
lização Avançada em Ultra 
Alta Definição (UHD – 4K), 
envolvendo a Rede Paraiba-
na de Alto Desempenho (RE-
PAD) do Governo do Estado 
da Paraíba, juntamente com 
a Rede Nacional de Ensino 
e Pesquisa (RNP), a Gerên-
cia de Ensino e Pesquisa do 
HULW e o Laboratório de Ví-
deo Digital (LAViD) do Cen-
tro de Informática da UFPB, 
que busca soluções tecnoló-
gicas para a melhoria da for-
mação em saúde, assim como 
da assistência em saúde.

A cirurgia será assisti-
da pelo ministro da Educa-
ção, José Mendonça Bezerra 
Filho, ao lado do superin-
tendente do HU, Arnaldo 
Medeiros, na sede da EB-
SERH – Empresa Brasileira 
de Serviços Hospitalares, 
em Brasília. A comunidade 
acadêmica poderá acompa-
nhar o evento no auditório 
Lindbergh Farias, Térreo do 
HULW (UFPB-Campus I), em 
João Pessoa. Uma infraestru-
tura de rede interna, dedica-
da, foi montada no HULW 
financiada pela EBSERH e 
executada pela RNP, de for-
ma a proporcionar a trans-
missão de cirurgias, fazendo 
uso de imagens em UHD.

Com a interligação des-
ta infraestrutura interna à 
REPAD – Rede Paraibana de 
Alto Desempenho, é possível 
transmitir as imagens em 
UHD para outros hospitais 
conectados à rede, através 
da parceria realizada entre 
a RNP e o Governo do Estado 
da Paraíba. Esta ação vem ao 
encontro da crescente neces-
sidade de usar as Tecnolo-
gias da Informação e Comu-
nicação (TICs), com vistas à 
melhoria da formação de re-
cursos humanos em saúde e 
na atenção à saúde.  Trata-se 
de um cenário onde o desen-
volvimento tecnológico está 
nos levando a buscar solu-
ções cada vez mais eficientes 
na relação custo-benefício. 
Os consumidores, neste caso 
universidades e hospitais 
universitários, são cada vez 
mais exigentes e esperam 
inovações que impliquem 
em custos menores e maior 
qualidade.

O presidente da Fapesq 
– Fundação de Apoio à Pes-
quisa (responsável pelo 
gerenciamento da REPAD), 
Claudio Furtado, ressaltou 
que uma transmissão de 
imagens em 4K(definição 
4 vezes maior que a HD), 
só seria possível com uma 
rede de alto desempenho.

“A transmissão dessa 
natureza em tempo real 
vai gerar necessidade de 
acompanhamento dos de-
talhes da cirurgia à distân-
cia e a equipe médica que 
participa, mesmo de lon-
ge, vai ter maior nitidez e 
controle de todos os deta-
lhes que estão acontecendo 
com o paciente e interação 
em tempo real com a sala 
de cirurgia. Isso é um gran-
de avanço”.

Adrizzia Silva
Especial para A União

O arcebispo emérito da Pa-
raíba, dom José Maria Pires, 97 
anos, será homenageado pela 
Arquidiocese da Paraíba com 
uma celebração comemorativa 
pelos 75 anos de vida sacerdo-
tal. A celebração acontecerá no 
próximo dia 15, às 19h, na Cate-
dral Basílica de Nossa Senhora 
das Neves, em João Pessoa. Ele 
foi ordenado padre, no dia 20 
de dezembro de 1941.

Dom José teve forte atuação 
contra a discriminação, o racis-
mo e também na luta em defesa 
dos afro-brasileiros. O arcebispo 
emérito nasceu no distrito de 
Córregos no dia 5 de março de 
1919, e aos 12 anos entrou para 
o seminário, em Diamantina. De 
1966 a 1995, dom José esteve 
como arcebispo da Paraíba. Seu 
lema é: “Scientiam Salutis” (A 
Ciência da Salvação).

Nascido em Minas Gerais, 
o arcebispo emérito da Paraíba 
uniu a calma do mineiro à fran-
queza do nordestino para defen-
der os mais pobres durante a di-
tadura militar. Atualmente, dom 
José Maria Pires viaja pelo País 
para falar do Concílio Vaticano 
II, encerrado em 1965. É um dos 
poucos padres conciliares vivos no 
Brasil. Ele também ficou conheci-
do como dom Pelé e dom Zumbi, 
devido a sua trajetória em defesa 
de negros e oprimidos.

Doutor Honoris Causa
No ano de 2013, a Universi-

dade Federal da Paraíba (UFPB) 
lhe concedeu o título de Doutor 
Honoris Causa. A honraria mais 
importante da universidade foi 
entregue no auditório Milton 
Paiva no prédio da Reitoria, 

Campus I, pela reitora Marga-
reth de Fátima Diniz.

A ideia de conceder o título 
a dom José Maria Pires veio da 
professora e pesquisadora da 
UFPB, Maria do Socorro Xavier, 
ligada ao Programa de Pós-Gra-
duação em Educação com linha 
de Pesquisa em Educação e Mo-
vimentos Sociais.

Na propositura a professora 
se baseou na atuação excepcio-
nal de dom José Maria Pires, que 
por trinta anos dirigiu a Arqui-
diocese da Paraíba, no período 
de março de 1966 a 31 de de-
zembro de 1995, onde coman-
dou uma verdadeira revolução 
social conscientizando o povo 
excluído e oprimido na busca da 
cidadania, aprendendo a reivin-
dicar os seus direitos.

Doutor Honoris Causa, em 
português, significa “causa no-
bre” e é entregue em reconhe-
cimento a personalidades que 
tenham se distinguido pela sa-
bedoria ou pela atuação em 
prol das artes, das ciências, da 
filosofia, das letras e do melhor 
entendimento entre os povos.

Dom José     
Dom José é formado em 

Teologia e Filosofia pelo Seminá-
rio de Diamantina (MG), cursos 
que realizou entre 1936 e 1941. 
Antes de ser bispo dom José foi 
pároco de Açucena-MG (1943-
1946); diretor do Colégio Ibi-
turuna em Governador Valada-
res-MG (1946-1953); missionário 
diocesano (1953-1955); e pároco 
de Curvelo-MG (1956-1957).

Atuou como bispo em Ara-
çuaí-MG (1957-1965), de onde 
veio para ser arcebispo da Paraíba 
(1966-1995). Foi também mem-
bro da Comissão Central da CNBB; 
presidente da Comissão Episcopal 

Dom José Maria faz celebração no dia 15
75 anos De viDa saCerDotal

José Alves
zavieira2@gmail.com

Regional-NE 2; aposentou-se e 
voltou a ser pároco de Córregos 
e Santo Antônio do Norte desde 
1995, lá dedicando-se também a 
um projeto de geração de renda 
para centenas de famílias caren-
tes na sua terra natal.

Dom José Maria Pires teve 
uma inestimável atuação na 
época da ditadura militar na 
qualidade de arcebispo, onde 
desenvolveu um trabalho pau-
tado na conjunção da atividade 
religiosa com a defesa dos direi-
tos humanos, fazendo assim da 

religião um meio para educar 
com vistas à mudança social.

O arcebispo emérito da Paraí-
ba teve uma valiosa contribuição 
apoiando ativamente os conflitos 
pela terra na Paraíba, como em 
Gurugi, Barra de Gramame, Tam-
baba, Capim Açu, Mata de Grapu, 
Alagamar, Camucim e Mucatu, 
defendendo camponeses de per-
seguições. Ele também influen-
ciou e inspirou padres, religiosas e 
agentes de pastorais a assumirem 
seu papel na sociedade e na Igreja 
em defesa dos afro-brasileiros.

Dom Pelé, como também é conhecido, foi ordenado padre em dezembro de 1941

A Festa de Nossa Se-
nhora da Conceição 2016, 
Padroeira de Campina Gran-
de, teve início ontem, na 
Catedral Diocesana da ci-
dade, localizada na Avenida 
Floriano Peixoto, no centro. 
Missas, novenas, campa-
nhas solidárias, ação social 
e programação social fazem 
parte dos 10 dias da festa 
que encerrará no dia 8 de 
dezembro, feriado em Cam-
pina Grande, quando os fiéis 
celebrarão a Imaculada Con-
ceição de Maria com a tradi-
cional procissão, saindo da 
catedral em direção ao Par-
que do Povo, onde ocorrerá 
a Missa da Padroeira.

Com o tema “Livre do 
pecado, Maria nos inspira 
a caridade”, este ano a cate-
dral também promove mais 
uma edição do Projeto Soli-
dariedade e Partilha, com a 
Campanha do Alimento. Pelo 
projeto, até o dia 15 do pró-
ximo mês, a catedral recebe-
rá doações de alimentos não 
perecíveis, roupas e brinque-

dos, com o intuito de fazer o 
Natal de famílias carentes da 
cidade bem mais feliz.

Outro destaque da pro-
gramação é a realização, no 
próximo sábado (3), de uma 
ação social na catedral, para 
atender pessoas carentes da 
comunidade, com atividades 
como corte de cabelo, maquia-
gem, assessoria jurídica e ou-
tras. Já na terça (6), ocorrerá 
a apresentação das crianças 
assistidas pelo Projeto Ta-
manquinho das Artes, na Feira 
Central de Campina Grande.

Novenário e missa
Pela programação, a 

cada noite um padre con-
vidado pela paróquia fará 
o novenário e missa. Após 
cada celebração, haverá uma 
apresentação cultural, com 
artistas convidados pela pa-
róquia, no pátio da catedral, 
onde será montada uma es-
trutura com palco e barracas. 
Estão confirmados os shows 
de Luan Estilizado, Tan, Erika 
Marques, Sussa de Monteiro, 
Anjos Dourados, Eloísa Olin-
to, Capilé, Jeito Nordestino e 
Jaine & Banda.

Catedral Diocesana de 
CG inicia festividades

nossa senHora Da ConCeiÇÃo

A comunidade acadêmi-
ca da Universidade Federal 
de Campina Grande (UFCG) 
escolherá hoje, 30, o futuro 
reitor e vice-reitor para o 
quadriênio 2017-2020. 

O “colégio eleitoral” de 
17.110 alunos, 1.394 téc-
nicos e 1.514 professores 
poderá optar de forma uni-
nominal - podendo escolher 
postulantes aos cargos de 
chapas diferentes - das 8 às 
21 horas, em todos os sete 
campi da universidade. Para 
votar, será exigido um docu-
mento com foto para identi-
ficação. 

Para a comunidade do 
Centro de Desenvolvimen-
to Sustentável do Semiárido 
(CDSA), ocupado por estu-
dantes contrários às propos-
tas de emenda constitucional 
em trâmite, as urnas serão 
instaladas no Núcleo de Ex-
tensão (Next) no centro de 
Sumé.

As apurações serão rea-
lizadas nos locais de votação 
e consolidas em Campina 
Grande. A previsão da Comis-
são Especial - instituída pelo 
Colegiado Pleno para condu-

zir o processo de consulta à 
comunidade universitária - é 
de que o resultado seja divul-
gado na madrugada da quin-
ta-feira, dia 1º.

Caso necessário, o se-
gundo turno será realizado 
no dia 14 de dezembro. 

 
Proporcionalidade
O processo de esco-

lha será realizado de forma 
proporcional, cabendo aos 
servidores docentes o peso 
de 70% e servidores técnico
-administrativos e estudan-
tes 15%, cada, seguindo a 
Lei das Diretrizes Básicas da 
Educação.

 
Chapas
1 - UFCG: Experiente 

e Renovada (Vicemário Si-
mões e Camilo Farias);

2 -  Criar e Renovar: 
UFCG para Todos (Marcos 
Vinicius Lia Fook e Luciênio 
Teixeira)

3 - Muda UFCG (Rosilene 
Montenegro e Alecksandra 
Vieira),

4 - UFCG Novos Rumos 
(Kennedy Guedes e Luis Hen-
rique Hermínio) 

UFCG escolhe hoje o 
novo reitor e vice-reitor

QUaDriÊnio 2017-2020Missão Marista 
de Solidariedade 
realiza brechó 
em Juazeirinho

No período de 2 a 4 de 
dezembro, será realizada, no 
município de Juazeirinho, cari-
ri paraibano, a Missão Marista 
de Solidariedade. Cerca de 100 
pessoas, entre jovens e educa-
dores, estarão no munícipio vi-
sitando comunidades em situa-
ção de vulnerabilidade social 
e promovendo a participação 
desses moradores em diversas 
atividades, dentre elas o Brechó 
Solidário.

Durante o período de festa 
junina, como parte das ativida-
des pedagógicas e pastorais, 
estudantes do Colégio Marista 
Pio X doaram 9.000 peças no-
vas, que variam entre panos de 
prato, toalhas de banho e rosto, 
além de diversos vestuários. A 
arrecadação foi destinada à Pa-
róquia São José, no município 
de Juazeirinho-PB, a 223km da 
capital paraibana. 

Todos os itens foram 
transportados para a cidade. A 
comunidade está promovendo 
o Brechó Solidário, e a renda 
obtida com a ação subsidiará os 
projetos “Bom Samaritano”, que 
abriga 80 crianças e adolescen-
tes, e “Sementes da Paixão”, que 
promove a agricultura familiar. 

Foto: Evandro Pereira
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Equipes localizam as caixas-pretas 
do avião que levava a Chapecoense
Equipamentos estão em 
perfeito estado e vão 
ajudar nas investigações

Do Portal G1 

O chefe de Comunicação 
da Aeronáutica Civil colom-
biana, Uriel Bedoya, que visi-
tou o local do acidente do voo 
que levava a Chapecoense, 
perto de Medellín, confirmou 
por telefone ao G1 que o gru-
po de investigação de aciden-
tes desse órgão do governo já 
tem as duas caixas-pretas da 
aeronave em seu poder. 

O diretor-geral da Ae-
rocivil, Alfredo Bocanegra, 
publicou foto de uma delas 
no Twitter. As caixas estão 
em perfeito estado, segundo 
o órgão divulgou posterior-
mente em sua conta oficial 
na mesma rede social. 

Em nota, o ministro do 
Transporte da Colômbia, Jor-
ge Eduardo Rojas Giraldo, 
afirmou que falou com auto-
ridades bolivianas e brasilei-
ras para oferecer garantia de 
que a investigação vai escla-
recer as causas do acidente. O 
ministro também pediu para 
que se evitem especulações 
sobre as causas do acidente e 
disse que são os investigado-
res, que estão com as caixas
-pretas e os motores do avião, 
que determinarão os fatos. 

O avião que levava a 
delegação da Chapecoense 
para Medellín, na Colômbia, 
caiu na madrugada dessa 
terça-feira a poucos quilô-
metros da cidade colombia-
na, matando 75 pessoas. Um 
comunicado da Aeronáutica  
colombiana informou que 71 
corpos foram resgatados do 
local do acidente. Segundo a 
nota, os corpos recuperados 
serão levados para uma base 
da Força Aérea, de onde se-
rão levados ao Instituto Mé-
dico Legal de Medellín. 

Seis pessoas foram res-
gatadas com vida e estão no 
hospital: os jogadores Alan 
Ruschel, Neto e Follmann, o 
jornalista Rafael Henzel, o 
técnico da aeronave Erwin 
Tumiri e a comissária de bor-
do Ximena Suarez. O goleiro 
Danilo também tinha sido 
resgatado com vida, mas 
morreu no hospital. 

O avião da LaMia, matrí-
cula CP2933, decolou de Santa 
Cruz de la Sierra, na Bolívia, 
com destino a Medellín com 
a delegação do time, jornalis-
tas e convidados. Segundo as 
autoridades colombianas, a 
lista do voo tinha 81 nomes: 
72 passageiros e 9 tripulantes. 
No entanto, a relação inclui 
quatro pessoas que não em-
barcaram e estão vivas. Não há 
confirmação se outras pessoas 
embarcaram no lugar delas.

Foto: Cr Wilson Pardo/@Policiantioqui

O avião que levava jogadores da Chapecoense, jornalistas e tripulação ficou completamente destruído após o acidente

A Secretaria de Es-
tado da Saúde, por meio 
da Área Técnica de Saú-
de do Homem, ofereceu, 
ontem, uma palestra 
de caráter preventivo e 
educativo sobre a saúde 
do homem, em especial 
o câncer de próstata, aos 
servidores da Companhia 
Brasileira de Trens Urba-
nos (CBTU). O evento in-
tegra as atividades do No-
vembro Azul, iniciadas dia 
1º e que terminam hoje.

“Recebemos na se-
mana passada o convite 
da CBTU, que sinalizou 
o interesse pela palestra 
sobre saúde do homem 
para os funcionários. 
Nós aceitamos pronta-
mente por julgarmos 
importante aproveitar 
o Novembro Azul para 
discutir com o máximo 
de homens possível o in-
centivo ao autocuidado 
e a adoção de hábitos 
saudáveis”, informou o 
coordenador da Área 
Técnica da Saúde do Ho-
mem na SES-PB, Hélio 
Soares. Vários assuntos 
pertinentes à saúde do 
homem foram aborda-
dos. “Conversamos so-
bre os cuidados com o 
corpo, sobre as doenças 
sexualmente transmissí-
veis, doenças prevalentes 
como infarto agudo do 
miocárdio, pressão alta e 
diabetes”, elencou.

“Ainda existe um 
sério tabu no que diz res-
peito ao exame de toque 
que identifica o câncer 
de próstata. Achamos 
importante trazer estes 

assuntos, especialmente 
porque os servidores da 
CBTU estão em contato 
direto diariamente com o 
público e podem ser mul-
tiplicadores dos conheci-
mentos sobre o autocui-
dado”, comentou Hélio.

De acordo com 
a assistente social da 
CBTU, Tamyris Leandro, 
a instituição tem muitos 
homens no quadro de 
funcionários. “Historica-
mente, o cuidado com a 
saúde é esquecido pelos 
próprios homens. Trazer 
esta temática para den-
tro da CBTU é de extre-
ma importância para 
que os nossos servidores 
sejam sensibilizados a 
cuidar mais de si mes-
mos. Mesmo que esteja-
mos no final do mês de 
novembro, fica o nosso 
alerta para manterem os 
cuidados nos demais me-
ses do ano”, disse ela.

O gerente de plane-
jamento de engenharia 
da CBTU, Cláudio Piccoli, 
confessou que não cuida 
da saúde regularmente. 
“Os homens ainda têm 
preconceito do exame 
de toque e, de maneira 
geral, se cuidam pouco, 
se compararmos com as 
mulheres. Culturalmente, 
nos achamos mais fortes, 
e nos preocupamos me-
nos com a saúde, o que 
é um erro. Uma palestra 
como essa nos faz pensar 
mais sobre nossa saúde e 
nos estimula a buscar ser-
viços, além de aplicar os 
conhecimentos na nossa 
rotina”, comentou.

Servidores da CBTU 
participam de palestra

Novembro Azul
Justiça suspende 
construção 
irregular no 
Pavilhão do Chá

O desembargador Lean-
dro dos Santos, do Tribunal de 
Justiça da Paraíba, concedeu, 
ontem, liminar no sentido de 
manter o embargo do Iphaep 
às obras do Pavilhão do Chá. 
O bem está sendo recuperado 
pela Prefeitura Municipal de João 
Pessoa e está inserido na área do 
Centro Histórico da capital parai-
bana, tendo proteção, mais espe-
cificamente, do Coreto e da Praça 
Venâncio Neiva, através do De-
creto de tombamento nº 8.636, 
de 26 de agosto de 1980. 

O Iphaep recorreu, em 
2º Instância, com Recurso de 
Agravo de Instrumento, que 
foi concedido pelo desembar-
gador Leandro dos Santos. Na 
decisão, o magistrado desta-
cou: “Existe um tombamento 
individualizado do Pavilhão 
do Chá, mais especificamen-
te sobre o Coreto e a Praça 
Venâncio Neiva, conforme se 
pode notar pelo Decreto nº 
8.636/08.1980, de modo que 
foi atribuído ao IPHAEP a res-
ponsabilidade pela proteção 
dos referidos bens, em clara 
demonstração que eles somen-
te poderão sofrer intervenções 
(reforma, reparo, aproveita-
mento), com a autorização do 
referido Órgão Estadual”.   

O IPHAEP havia impetra-
do, esta semana, um agravo de 
instrumento, com pedido sus-
pensivo, contra a decisão pro-
ferida pelo juiz da 6ª Vara da 
Fazenda Pública da Comarca 
da capital. “Nos autos da Ação 
Anulatória movida pelo muni-
cípio de João Pessoa, o magis-
trado deferiu a tutela de urgên-
cia pleiteada para sobrestar a 
eficácia do termo de Embargo 
nº 0310-01/2016 até o trânsi-
to em julgado da referida de-
manda anulatória”, revelou o 
responsável pela 6ª Vara.

O plenário do Senado 
aprovou ontem, em primei-
ro turno, por 61 votos a 14, 
o texto-base da Proposta de 
Emenda à Constituição (PEC) 
55, que estabelece um limite 
para os gastos públicos pelos 
próximos 20 anos. Para con-
cluir a votação, os senadores 
ainda precisam analisar três 
destaques (sugestões de al-
teração ao texto).

Por se tratar de uma pro-
posta de mudança na Consti-
tuição, a proposta precisava 
ser aprovada por pelo menos 
três quintos dos parlamenta-
res (49 dos 81). Concluída a 

análise em primeiro turno, 
a PEC deverá ser analisada 
em segundo turno – previs-
to para 13 de dezembro – no 
qual também precisará do 
apoio de, ao menos, 49 sena-
dores.

Enviada pelo governo ao 
Congresso Nacional no pri-
meiro semestre deste ano, a 
proposta é considerada pela 
equipe econômica do pre-
sidente Michel Temer como 
principal mecanismo para o 
reequilíbrio das contas pú-
blicas. Durante a sessão de 
ontem, a medida foi critica-
da por senadores que fazem 
oposição ao Palácio do Pla-
nalto.

Senado aprova em 1º 
turno texto-base da PEC

teto de gAstos

Os juros dos cartões 
de crédito poderão ser 
limitados a duas vezes 
a taxa do Certificado de 
Depósito Interbancário 
(CDI), conforme o Pro-
jeto de Lei do Senado 
(PLS) 407/2016, aprova-
do ontem pela Comissão 
de Assuntos Econômicos 
(CAE). A taxa do CDI 
mantém-se próxima à 
Selic e, este mês, corres-
ponde a cerca de 14% 
ao ano. Assim, se o pro-
jeto fosse transformado 
em lei hoje, a taxa anual 
dos cartões de crédito fi-

caria limitada a 28%.
O relator, senador 

Lindbergh Farias (PT-RJ), 
observou que a taxa 
média do rotativo do 
cartão de crédito para 
pessoas físicas chegou a 
480% em setembro de 
2016, patamar que con-
siderou excessivo.

Lindbergh disse que 
“isso faz com que uma 
dívida de R$ 1 mil de um 
trabalhador que compre 
no cartão de crédito e 
venha a perder seu em-
prego posteriormente 
chegue ao montante 
de R$ 6,6 milhões em 
cinco anos”.

CAE aprova limite 
para juro do cartão

crédito

Do G1

Aborto no 3º mês 
não é mais crime 

A Primeira Turma do Supremo 
Tribunal Federal (STF) decidiu ontem 
descriminalizar o aborto no primeiro 
trimestre da gravidez. Seguindo 
voto do ministro Luís Roberto Bar-
roso, o colegiado entendeu que são 
inconstitucionais os artigos do Códi-
go Penal que criminalizam o aborto. 
O entendimento, no entanto, vale 
apenas para um caso concreto jul-
gado pelo grupo ontem. A decisão da 
Turma foi tomada com base no voto 
do ministro Luís Roberto Barroso. 
Para o ministro, a criminalização do 
aborto nos três primeiros meses da 
gestação viola os direitos sexuais e 
reprodutivos da mulher, o direito à 
autonomia de fazer suas escolhas 
e o direito à integridade física e 
psíquica. No voto, Barroso também 
ressaltou que a criminalização do 
aborto não é aplicada em países de-
mocráticos e desenvolvidos, como os 
Estados Unidos, Alemanha, França, 
Reino Unido e Holanda, entre outros.

Preso suspeito de 
venda de droga

A Polícia Civil, por meio da De-
legacia de Repressão a Entorpecente 
(DRE) de Campina Grande, cumpriu 
ontem o mandado de prisão preventi-
va expedido pelo Juízo da Vara de En-
torpecentes contra Alberto Araújo Fe-
lix, 31. Ele é investigado pelo crime de 
tráfico de drogas. A polícia chegou até 
o suspeito quando estava investigan-
do uma informação repassada para o 
número 197 Disque Denúncia da Se-
cretaria de Estado da Segurança e da 
Defesa Social (Seds). “Nossa equipe 
já estava investigando a ligação de Al-
berto com a venda de entorpecentes 
na cidade, inclusive uma busca feita 
no sistema da Justiça mostrou que 
ele tinha um mandado de prisão em 
aberto. Depois da denúncia anônima, 
conseguimos encontrar o endereço do 
suspeito, montamos uma campana na 
rua e, quando Alberto saiu de casa na 
manhã de hoje para comprar pão, foi 
surpreendido pelos policiais”, contou 
o delegado de Repressão a Entorpe-
centes, Ramirez São Pedro.

Da Agência Senado



Teatro Severino Cabral 
celebra 53 anos com 
vasta programação
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Consecult reuniu novos 
membros na manhã 
de ontem, na Funesc 
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Em seu novo livro, que será lançado hoje na FCJA, o escritor e jornalista 
Carlos Romero defende que o Evangelho precisa ser praticado a cada dia 

Reflexões 
do cronista

“

ais do que de autoa-
juda. Ele é de alta 
ajuda. Ou seja, de ajuda 
coletiva”. É assim que 
o escritor, jornalista 
e cronista paraibano 
Carlos Romero consi-
dera o livro intitulado 

O Evangelho Nosso de Cada Dia, publicado por A 
União Editora e cujo lançamento - em sessão de 
autógrafos e serviço de coquetel - acontece hoje, a 
partir das 19h, na Fundação Casa de José Américo 
(FCJA), localizada em João Pessoa. Na ocasião, a 
obra será apresentada pelo próprio filho do autor, 
o arquiteto Germano Romero. E, na oportunidade, 
o artista plástico Célio Furtado - que elaborou a 
arte da capa - também vai expor diversas telas, com 
estilos variados.

Prefaciado pelo pastor da 1ª Igreja Batista de 
João Pessoa, Estevam Fernandes de Oliveira, e com 
orelhas assinadas por Dom Aldo di Cillo Pagotto, o li-
vro de Carlos Romero reúne 73 textos selecionados, 
todos focados no Evangelho. O escritor confessou 
que não houve nenhuma premeditação para lançar 
a obra. “Estas crônicas vieram de forma completa-
mente espontânea, quase mecanicamente. Eu não 
esperava, nem planejei. Fui escrevendo, escrevendo... 
e, depois, percebi que eram todas sobre temas do 
Evangelho”, esclareceu ele para o jornal A União. 

O cronista - que ingressou no jornal A União 
em 1945 - também considerou como “quase mediú-
nica” a ideia de convidar o pastor e o bispo emérito 
para assinarem o prefácio e as orelhas, respectiva-
mente. “Veio assim, de repente, intuitivamente, E 
só sei que me senti muito bem com a participação 
deles e por eles terem aceitado, porque são homens 
que eu sempre admirei. Foi uma grande satisfação e 
que valorizou muito o meu livro. Embora possamos 
ter maneiras diferentes de pensar ou de interpre-
tar, nós comungamos da mesma doutrina que é a 
doutrina de Jesus”, confidenciou Carlos Romero. 

Indagado a respeito de sua intenção de dar um 
sentido prático para a Boa Nova, conforme sugere 
no próprio título do livro, o autor deu sua justifica-
tiva. “O Evangelho tem que ser praticado, não pode 
ficar na teoria. O próprio Evangelho tem um senti-
do prático. Era no dia a dia que Jesus aproveitava 
para exemplificar, seja com fatos que presenciava, 
seja com parábolas. E foi dentro desse princípio 
prático que essas crônicas apareceram. Das minhas 
reflexões e observações cotidianas”, ressaltou Car-
los Romero, que também entende haver afinidade 
com a pregação doutrinária. “Desde pequeno que 
eu admirava o Evangelho. Que na minha vida come-
çou com as preleções de papai, que foi quem mais 
me incentivou. O Evangelho, para mim, foi tudo. 
Tudo na minha vida. Até hoje”, garantiu o escritor.

Quanto ao motivo de lançar o livro incluindo, 
na programação, uma mostra de pintura, o cronista 
disse que a ideia foi do seu filho, Germano Rome-
ro, que é admirador do trabalho de Célio Furtado. 
“Aliás, quem primeiro me falou de Célio foi a minha 
esposa Alaurinda, no tempo em que ele tinha uma 
coluna n’A União, com crônicas também muito 
bonitas, na mesma linha de autoajuda e reflexões 
sobre a vida. Então, Germano convidou-o para ser 
o autor da capa e ele fez um belo trabalho, que re-
trata a cena de Jesus no chafariz, com a Samaritana. 
Em uma das crônicas, eu falo sobre esse encontro 
do Mestre com a mulher Samaritana. A mulher está 

muito presente na vida de Jesus. Ele valorizou mui-
to a mulher. Só sei que, quando o quadro chegou, 
eu telefonei para Célio e lhe disse que estava tão 
bonito que dava vontade de entrar nele, quando a 
gente olhava. Foi quando ele disse que a intenção 
era essa. “Uma capa que convidasse o leitor a en-
trar logo no livro”, lembrou o escritor.

Carlos Romero ainda garantiu que sua obra 
mantém uma “relação completa” com o Espiritismo. 
“O livro é todo baseado na Doutrina Espírita, pois só 
prega a caridade. O Evangelho significa Boa Nova. O 
Espiritismo é a revelação consoladora, e toda pau-
tada nos ensinamentos de Jesus”, observou ele, para 
quem existem ligações entre ambos. “Elas têm muito 
em comum. A Doutrina Espírita tem muito a ver com 
o Evangelho. Porque é uma doutrina consoladora, 
que prega a Caridade, tanto que tem como principal 
slogan: “Fora da Caridade não há Salvação”. E a cari-
dade é o que mais existe no Evangelho”, enfatizou.

Questionado a dar sua opinião sobre como 
Jesus seria recebido no mundo de hoje e o que mais 
Cristo reprovaria, Carlos Romero, em meio a risos, 
respondeu o seguinte: “Acho que ele daria meia 
volta e ia-se embora”. Em seguida, acrescentou que 
“o mundo hoje é completamente diferente do que 
ele pregou. Ele só poderia reprovar. Como reprovou 
muita coisa do mundo e da época em que passou 
pela Terra. Hoje se vive num mundo completamen-
te distorcido dos valores cristãos. Esse mundo não 
é o Evangelho nem a Boa Nova de Jesus. Não prega 
o amor, a caridade, a responsabilidade pelos atos 
praticados. Sobretudo a caridade e o amor, que é 
onde estão a compreensão, a tolerância”. 

O cronista ainda considerou como “natural” 
ter o Cristianismo se dividido tanto, ao ponto de 
perder a essência ecumênica que caracteriza a 
mensagem de Jesus. “Isso acontece pela própria 
natureza humana, ainda cheia de distorções, a má 
compreensão da mensagem de Jesus. Na verdade, o 
grande defeito é do homem, que não sabe se enten-
der”, disse ele, que também não vê “nada de mais” 
a crescente participação de religiosos na política. 
“Se eles entram na política com boas intenções, 
desejando contribuir para ajudar ao próximo, se 
for para uma participação valiosa, uma atuação em 
benefício da coletividade, não há nada contra. Ago-
ra, se forem para a política com outros interesses, é 
reprovável”, observou ele.

Sobre o autor
Natural de Alagoa Nova, Carlos Romero é 

autor dos seguintes livros e plaquetes: A outra 
face de Beethoven e O milagre de Anchieta, ambas 
conferências proferidas na Sociedade de Cultura 
Musical e na Faculdade de Direito da Paraíba, 
respectivamente; A Dança do Tempo (crônicas); O 
Papa e a mulher nua (crônicas de viagem); Lições 
de Viver (crônicas); Viajar é sonhar acordado 
(crônicas de viagem); Meu Encontro com Kardec 
e A Falência no Direito Brasileiro. Bacharel em 
Direito, o escritor e jornalista é filho de José Au-
gusto Romero e Maria Pia de Luna Freire. Ele foi 
professor da Universidade Federal da Paraíba, juiz 
de Direito, vice-presidente da Federação Espírita 
Paraibana, sub-chefe da Casa Civil no Governo de 
Pedro Gondim, diretor da Rádio Tabajara, mem-
bro do Conselho Estadual de Cultura, um dos 
fundadores da Orquestra Sinfônica da Paraíba 
(OSPB) e, também, do Correio das Artes - suple-
mento literário, do qual foi editor, de A União - e é 
colunista deste centenário jornal e do Correio da 
Paraíba, além de membro da Academia Paraibana 
de Letras, onde ocupa a Cadeira nº 27.

Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com

FOTOS: Divulgação

Com vários livros publicados, o 
escritor Carlos Romero figura 
entre os grandes nomes da 
literatura paraibana, com 
atuação importante em 
orgãos do Estado

“M
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A Paraíba inteira se alegra e 
aplaude a decisão dos Poderes 
do Estado no sentido de abando-
narem a hipótese de mudança da 
Sede da Assembleia Legislativa, 
permanecendo na Praça João Pes-
soa onde está.

Forças sociais se juntaram em 
favor da manutenção, em um só es-
paço, dos três Poderes da República, 
somando esforços, cada um dentro 
de suas respectivas competências, 
em nome dos superiores interesses 
da Democracia. 

Por último, o Tribunal de Con-
tas do Estado exerceu suas atribui-
ções institucionais e desaprovou o 
projeto de uma nova sede para o Po-
der Legislativo da Paraíba, coroando 
todo um esforço das forças sociais 
do Estado no sentido da preserva-
ção do nosso Patrimônio Histórico. 

Esperamos que o novo presi-
dente da Assembleia Legislativa, de-
putado Gervasio Maia, que mantém 
a melhor tradição de consolidadas 
lideranças políticas, ouça não só 
seus parceiros de mandato, mas, 
também, as Entidades representati-
vas das nossas Cidadanias, antes de 
realizar quaisquer mudanças em tão 
caras conquistas civilizatórias.  

Sugestões não faltam para me-
lhorar o espaço físico da atual Sede 
da Assembleia Legislativa, sem per-
petrar nenhuma alteração no atual 
endereço, na Praça João Pessoa, 

Caxambu é uma das principais cidades do Circuito das 
Águas de Minas Gerais e uma importante estância hidromi-
neral. Aqui se encontra o hotel mais antigo em operação do 
Brasil, e que recebe o nome da cidade. 

Inaugurado em 1886, enquanto que a cidade foi fun-
dada pelo português João Constantino Pereira Guimarães, 
em 1843, o Hotel Caxambu é considerado “patrimônio” da 
hotelaria nacional e uma referência no Brasil para quem atua 
neste ramo do turismo.

Quem visita Caxambu não deixa de ir ao Parque da 
Cidade, às fontes hidrominerais, o morro de Caxambu, 
passear de charrete e se hospedar ou ir conhecer o Hotel 
Caxambu, que se encontra no mesmo local onde foi funda-
do. Naquela época, ter água encanada nos estabelecimentos 
era um luxo, e o Caxambu já o possuía. Desde 1975, o hotel 
pertence à família Chalem Gadbem.

Muitas histórias de Minas aconteceram no Hotel Caxam-
bu. Foi aqui em 1932, quando o céu de Caxambu viu pela pri-
meira vez um avião. Todos os responsáveis pelo avião eram 
hóspedes do hotel. A comitiva era liderada pelo caxambuen-
se então 1º tenente-aviador Martinho Cândido dos Santos.

Também foi aqui, na segunda metade da década de 
1940, que o cantor e ator caxambuense Ivon Curi (1928-
1995) fez seu teste, para ingressar na Rádio Nacional do Rio 
de Janeiro, onde no salão principal do hotel, havia um piano 
cujo pianista da terra, Moacyr de Oliveira, executava melo-
dias durante as refeições dos hóspedes.

Embora hoje Caxambu não seja um grande destino de 
viagens e negócios, o hotel continua muito procurado e se 
aprimorou no atendimento corporativo.  

Segundo o diretor Amaro Gadbem, o hotel adota proce-
dimentos básicos na hotelaria. O primeiro é ouvir o hóspede 
e o segundo é estar constantemente se atualizando em rela-
ção às tendências do mercado.  

Outra lição é oferecer inovações, de forma que as refor-
mas sejam contínuas. O Hotel Caxambu dobrou sua capacida-
de, a recepção foi deslocada, o restaurante ampliado, foi cons-
truído um salão de eventos, os quartos deram lugar às suítes 
e foi feita uma completa renovação na área de lazer externa, 
afirma o diretor, que pertence à família dos proprietários.

Outra atitude é o associativismo e trabalho em conjunto.  
Nos últimos anos, a administração do hotel se associou ao 
Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Ca-
xambu (Sigah Caxambu) e ao Convention & Visitors Bureau 
da região.

Em relação à iniciativa privada, o hotel está ligado à um 
projeto envolvendo empresários de seis cidades do Circuito 
das Águas para melhor integração entre os municípios.

Uma consultoria personalizada sugeriu e foi criada uma 
nova identidade visual, que transmite a tradição de mais de 
130 anos de hospedagem sem deixar a inovação constante e 
na busca do atendimento de excelência e qualidade.

Para o Hotel Caxambu, não existe “meia hospitalidade”. 
Mesmo com a maior parte dos hóspedes sendo viajantes de 
lazer, o hotel está atento ao viajante a negócios e se preocupa 
muito na qualidade de serviços com praticidade. 

“Os viajantes corporativos procuram boa acomoda-
ção, internet grátis e de qualidade, boa localização, café 
da manhã servido cedo, e, principalmente, serviço”, atesta 
Amaro Gadbem.

Caxambu é famosa por suas ligações com a família im-
perial brasileira, desde quando a própria Princesa Isabel e 
seu marido, o Conde d’Eu, em 1868, vieram atraídos pela 
fama das águas. 

A princesa buscava a cura de sua infertilidade. Atra-
vés das águas ferruginosas da fonte, hoje denominada 
Princesa Isabel e Conde d’Eu, a princesa curou-se de sua 
anemia e engravidou. 

Por este motivo, ela mandou erguer, na cidade, a Igre-
ja de Santa Isabel da Hungria, em agradecimento por ter 
sido curada. 

Também estiveram em Caxambu, Riu Barbosa, que, 
admirado com a beleza do local, escreveu o poema Medici-
na entre Flores.

O Hotel Caxambu, é um poder que permanece, e que 
está sempre se renovando. E uma das maiores lições que 
deixa para a hotelaria, é a de ouvir sempre o cliente, razão 
maior do empreendimento que pretende continuar sendo o 
hotel mais antigo do Brasil, mas com qualidade e acima de 
tudo, bom atendimento.

Alvíssaras & Aplausos

Crônica Evaldo Gonçalves - Membro da APL e do IHG

Vivências 
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Professora e poetisa - vitorialr@gmail.com

Vitória
Lima

Rogério Almeida - Jornalista de turismoArtigo
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Evot
“Pobre não sonha. Pobre tem necessidade”
Mais que nunca é preciso sonhar. 

É duro para uma criança, uma criança cheia de so-
nhos, ouvir isso da mãe. Pois foi isso mesmo que a peque-
na Maria dos Anjos, hoje a mestra Griô Doci, ouviu de sua 
mãe, que não aprovava sua dedicação aos livros e outras 
atividades encantadas da infância. Foi este estímulo ne-
gativo que a impulsionou, depois de concluir a graduação, 
e deixar a casa, em Salvador e se aventurar pelo mundo, 
em busca de uma cidade mais calma para morar, estudar, 
trabalhar e sonhar... Veio para João Pessoa, Paraíba. Aqui 
também continuou a sonhar e ainda sonha. O resultado, o 
maior dos resultados, é a Evot. (Escola Viva Olho do Tem-
po), fincada no Vale do Rio Gramame desde 2004, uma 
instituição sem fins lucrativos, criada em 1998.

Mas ela nunca foi uma sonhadora solitária. Seu 
primeiro sonho realizou-se com a criação da Escola Cata-
vento, juntamente com outra professora (Neusa). Nesse 
tempo, também cursava Pós-Graduação em Educação de 
Adultos na UFPB. E militava no grupo feminista Maria 
Mulher. Conheci-a nesse tempo, pois meu filho estudava 
na Catavento. Quando o sonho da Catavento acabou para 
ela, partiu para uma aventura empresarial, montando uma 
livraria: a Cobra Pintada, dirigida, principalmente para 
o público infantil e para educadores/sonhadores. Outro 
sonho, do qual saiu mais experiente... e endividada.

“Sonho que se sonha sozinho é apenas um sonho. 
Quando se sonham juntos, esse sonho torna-se realida-
de”. (Yoko Ono)

Mas a Mestra não sabe ficar longe das crianças e 
foi aí que nasceu a Evot, o sonho que sonhou junto com 
Maria Bernadete Gonçalves, (a Bel) uma pernambucana, 
também sonhadora, disposta a trabalhar... e sonhar. E 
lá está a Evot, no Vale do Rio Gramame, na zona rural 
de João Pessoa, que visitei neste fim de semana. É uma 
instituição não governamental, instalada no seio da co-
munidade com o propósito de fomentar a educação pelo 
viés da cultura, das artes e da consciência ambiental.
Além de Bel há um grande exército de parceiros como 
Raquel, Penha, Takako, Aloísio Lima, Cristina Crispim só 
para citar alguns, pois são muitos...

“You may say I’m a dreamer, well I’m not the only one
I hope someday that you’ll join us...” (John Lennon)
O vale do Gramame engloba as comunidades de 

Engenho Velho, Gramame, Colinas do Sul e Mituaçu (esta 
pertencente ao vizinho município do Conde). O que come-
çou com a preservação de olhos d’água, transformou-se 
num sonho grandioso de atender crianças e adolescentes 
de comunidades locais, fazendo prevalecer a cultura, a 
educação ambiental e a memória social local. A luta contra 
o desmatamento e a poluição do Rio Gramame é uma 
constante e envolve toda a comunidade, já consciente da 
importância do rio para a sua sobrevivência.

A Evot conta com o auxílio de doadores voluntários, 
do “abraço” de artistas, que fazem shows beneficentes, 
em apoio ao projeto. Outros profissionais, como profes-
sores, técnicos de todas as áreas também dão sua contri-
buição, alguns deles recrutados dentre os ex-alunos da 
escola Catavento.

Alguns dos artistas sensibilizados para a importância 
deste projeto são Chico César, Milton Dornelas, Glaucia 
Lima, Adeildo Vieira e muitos outros que se deixaram en-
cantar pelo sonho da Evot. Hoje atendem um total de 150 
crianças de 6 a 12 anos. A meta é atingir mais de 1000. 

Para ilustrar a importância do sonho, gostaria de con-
tar uma história, que me foi contada pela Bel. É a história 
do jovem Ednaldo, hoje com 14 anos. Ednaldo tinha o perfil 
de um bailarino, coisa que se percebia logo que se colocava 
os olhos sobre ele, mas como fazer para por esse sonho em 
prática? Foi aí que entrou em cena a Evot, com sua força e 
experiência. Ednaldo foi conduzido ao curso de ballet do 
Santa Rosa e lá se submeteu a um teste para ingressar no 
Bolshoi. Tendo sido aprovado no teste, logo foram tomadas 
as providências necessárias para garantir sua ida e perma-
nência em Santa Catarina. Lá ele ficou um ano na casa de 
uma “mãe social” e logo sua família juntou-se a ele. Sendo 
seu padrasto um operário qualificado e sua mãe uma hábil 
costureira não foi difícil conseguir colocações para ambos 
na indústria têxtil de Joinville, cidade onde Ednaldo se en-
contra dando sequência ao aprendizado sua arte. 

A história de Ednaldo parece muito com a do 
personagem Billy Elliot, do filme de Steven Daldry, do 
mesmo nome, que teve que enfrentar tabus na Inglaterra, 
tanto por parte da sociedade como dentro da própria 
família, de origem trabalhadora, para seguir sua vocação 
de bailarino e no fim galgar o sonho de ser aceito pelo 
Royal Ballet de Londres. Não consta que Ednaldo tenha 
sido alvo de preconceito por parte da família, que sempre 
o apoiou em seus projetos, mas, sem dúvida, sua postura 
diferenciada deve tê-lo feito alvo de bullying por parte de 
coleguinhas na escola. 

Seu exemplo merece toda a atenção das escolas, das 
famílias e das autoridades, que devem ficar atentas para 
os talentos precoces que despontam já na infância. São 
muitos os Ednaldos que existem por aí, nem todos com a 
sua sorte, com a sorte de encontrar uma Bel, que notou 
sua propensão artística e fez tudo para apoiá-lo a fazer 
seu sonho se realizar. 

As lições do hotel 
mais antigo do Brasil

ex-governador, que preside muito 
bem, com seus legados cívicos, a atual 
Praça dos Três Poderes, na capital. 

Já houve quem sugerisse a recu-
peração do velho Edifício do Ipase, 
próximo à sede da Casa de Epitácio 
Pessoa, para abrigar os serviços 
administrativos da Assembleia, num 
definitivo desafogo para seus traba-
lhos burocráticos, sem mexer com o 
Plenário, nem com os gabinetes dos 
senhores deputados, ou seja, preser-

vando-se todo o desempenho legisla-
tivo que lhe é peculiar.

Esperamos que o Poder Legis-
lativo paraibano não pense só em 
inovar, mas, pelo contrário, lute 
para preservar nossos avanços cul-
turais, com o que estaremos sendo 
dignos dos que nos precederam na 
construção de uma Nova Paraíba. 
João Pessoa, Ernani Sátiro, Epitácio 
Pessoa, e a posteridade paraibana 
certamente agradecerão.

Fachada do prédio da Assembleia Legislativa da Paraíba, localizada no centro da capital
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Celebração

Em cartaz

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

SERVIÇO

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

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

PROGRAMAÇÃO DE HOJE

Rádio Tabajara

Olha só como 
Gomes está!

Crônica em destaque

O Teatro Municipal Severino 
Cabral celebra hoje o seu aniver-
sário de cinquenta e três anos e 
para comemorar a data haverá a 
Oficina de Musicalização com a 
Cia Pão Doce de Teatro da cidade 
de Mossoró/RN, lançamento do 
livro “A teia narrativa: Conceitos de 
roteirização no cinema interativo” 
de Nathan Cirino; apresentação 
da Filarmônica Epitácio Pessoa às 
19h30 e em seguida o espetáculo 
“A Casatória c’a Defunta”.

Espetáculo
“A Casatória c’a Defunta”, peça da 

Cia Pão Doce de Teatro da cidade de 
Mossoró/RN, tem início às 20h, com 
entrada franca. O espetáculo conta 
de modo lúdico e divertido as peri-
pécias de quem já partiu desta vida 
para uma melhor e dos que ainda 

respiram por esses ares. Cinco atores 
em “pernas-de-banco” levam a magia 
para o palco a partir da história do 
medroso Afrânio, que está prestes a 
casar-se com a romântica Maria Flor, 
mas acidentalmente casa-se com a 
fantasmagórica Moça de Branco, que 
o leva para o submundo. Lá, o jovem 
irá fazer valorosos amigos e apren-
derá uma grande lição, porém está 
disposto a não desistir do seu amor 
verdadeiro, mesmo que isto lhe custe 
a própria vida. A peça, com duração 
de 50 minutos, e classificação livre, 
tem direção de Marcos Leonardo de 
Paula e texto e música originais de 
Romero Oliveira.

Lançamento
O livro “A teia narrativa: Con-

ceitos de roteirização no cinema in-
terativo”, segundo o Nathan Cirino, 

propõe um olhar diferenciado sobre 
a construção de histórias para o 
cinema. “O livro traz o Cinema In-
terativo para o centro da discussão 
deste panorama atual, propondo 
uma análise direta dos conflitos dos 
antigos processos de roteirização 
com os novos”, explica o autor.

Fruto de dois anos de pesquisa 
na Pós-Graduação de Comunicação 
da Universidade Federal de Pernam-
buco, o estudo se aprofunda na per-
cepção semiótica da construção de 
roteiros, além de trazer estudos de 
casos atuais para que o leitor possa 
conferir alguns filmes interativos de 
seu próprio dispositivo eletrônico. 

O autor, Nathan Cirino, é pro-
fessor da Unidade Acadêmica de 
Arte e Mídia da UFCG, e também 
atua como cineasta e roteirista no 
Estado da Paraíba.
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Luiz Augusto de Paiva
guthov@gmail.com

Foi na década de noventa que conheci o Go-
mes. Professores que éramos, lecionávamos na 
mesma escola, eu matemática e Gomes história. 
Que professor era o Gomes! Jovem ainda, era 
competente na difícil arte de juntar à argumen-
tação o conhecimento, que fluíam com facilida-
de num caldo saboroso para deleite dos alunos. 
Mas não foram contingências da profissão que 
me fez próximo desse meu dileto amigo. Foi a 
ironia fina, inteligente e mordaz desse meu con-
frade que nos aproximou.

 Muitas vezes nos reunimos para “molhar 
a palavra” ali no De Passagem, um estabele-
cimento fincado no início da Epitácio Pessoa 
num pequeno shopping center que não existe 
mais. Finalzinho de tarde das sextas-feiras, 
comecinho de noite, lá íamos nós. Podíamos ali 
destilar nossos venenos ou quando nossas ma-
ledicências permitiam algum tempo, falávamos 
de astronomia, literatura, até mitologia grega e 
outras pautas que o momento sugerisse. Havia 
o bom whisky e queijos da melhor qualidade.

Mas um dia Gomes trocou o giz pela toga e 
foi lavrar suas sentenças em alguma comarca do 
interior. Eu troquei, por uns anos, João Pessoa 
por Bauru e ficamos mais de duas décadas, sem 
nos vermos  e sem notícias um do outro.  Até 
que esse tal de facebook nos proporcionou a 
magia do reencontro dias atrás, o que aconte-
ceu ali no Espaço Cultural. Para minha surpresa 
meu amigo além das lides jurídicas anda na-
vegando em outras searas: música e literatura. 
Consta-me que toca sax, guitarra, baixo e ataca 
também na percussão fazendo inveja a zabum-
beiros renomados. Foi quando trocamos gene-
rosidades e cada um presenteou o outro com 
um livro de sua autoria.  Recebi o “Ambiente 
e Criaturas”, daí a constatação: como o Gomes 
escreve bem! Caminha com desenvoltura pela 
norma culta sem permitir que seu texto sofra de 
afetação erudita. Numa das crônicas lança raios 
e maldições a quem o encontra e vem com aque-
le desagradável; “Como você está gordo!”. Foi 
difícil me conter quando o vi sentado, melhor 
- seria dizer esparramado - num banco daque-
le logradouro, mas conservava aquele sorriso 
largo e generoso que eu conhecera anos antes. 
Só que não era o Gomes que conhecera e nem 
nos foi possível aquele abraço fraternal dada as 
nossas convexidades abdominais.

 Meu amigo estava parecendo ter nascido 
das mãos hábeis de um tanoeiro, se permitem a 
comparação. Quase redondo. E o pior, foi o que 
vi no cocuruto. Desde aqueles tempos dos nos-
sos saraus no De Passagem, Gomes mantinha 
uma luta improdutiva para disfarçar a calva que 
avançava celeremente. Agora era notório que 
entregara os pontos. O que vi ali foi um saara 
capilar onde nem um fiapinho viça ou prospera. 
Minto!  Nas vizinhanças da nuca e por baixo e 
atrás das orelhas ainda mingua um capinzinho 
ralo, sem brilho, encanecido, que parece espe-
rar um aracati (nosso zéfiro sertanejo) para se 
desfazer, se desintegrar. 

Caro Gomes, quando nos encontrarmos, 
jamais direi que você está gordo, muito menos 
careca, mas escrever...

Teatro Severino Cabral comemora
53 anos com vasta programação

FOTO: Divulgação

O espetáculo “A Casatória c’a Defunta”, da Companhia Pão Doce de Teatro, é uma das atrações da noite de comemoração

ANIMAIS FANTÁSTICOS E ONDE HABITAM (EUA 
2016). Gênero: Aventura. Duração: 135 min. 
Classificação: 12 anos. Direção:  David Yates. 
Com Eddie Redmayne, Katherine Waterston, 
Dan Fogler. Sinopse: O excêntrico magizoo-
logista Newt Scamander chega à cidade de 
Nova York com sua maleta, mas Newt mal 
sabe que precisará usar suas habilidades e 
conhecimentos para capturar uma variedade 
de criaturas que acabam saindo da sua maleta. 
CinEspaço3/3D: 14h (DUB) e 16h30, 19h, 1h30 
(LEG). Manaíra5/3D: 12h, 18h (DUB) e  15h, 21h 
(LEG). Manaíra9/3D:  13h, 19h (DUB) e 16h, 
22h (LEG). Manaíra10/3D: 14h, 17h, 20h, 23h 
(LEG). Mangabeira1/3D: 13h, 16h, 19h, 22h 
(DUB). Mangabeira5/3D: 12, 15h, 18h, 21h 
(DUB). Tambiá4: 14h40, 17h40, 20h40 (DUB). 
Tambiá6/3D: 14h30, 17h30, 20h30 (DUB). 

TROLLS (EUA 2016).  Gênero: Animação. Dura-
ção: 92 min. Classificação: 12 anos. Direção: 
Mike Mitchell (V) e Walt Dohrn. Com Jullie, 
Hugo Bonemer, Hugo Gloss. Sinopse: Ramo 
parte para uma jornada de descobertas e 
aventuras ao lado de Poppy, líder dos Trolls. 
Inicialmente inimigos, conforme os desafios 

são superados eles descobrem que no fundo 
combinam. CinEspaço2: 14h, 15h40 (DUB). 
Manaíra7/3D: 12h15, 14h15, 16h50, 19h15 
(DUB). Mangabeira3: 13h30, 15h50 (DUB). 
Tambiá1: 13h30, 16h30, 18h30, 20h30 (DUB).  

SHAOLIN DO SERTÃO (BRA 2016). Gênero: Comé-
dia. Duração: 101 min. Classificação: 12 anos. 
Direção: Halder Gomes. Com Edmilson Filho, Fábio 
Goulart, Bruna Hamú. Sinopse: Durante a década 
de 80, lutadores de vale-tudo passam por difi-
culdades. A fim de manter a paixão pela luta, 
eles desafiam os valentões no interior do Ceará. 
Manaíra2: 19h45, 20h45. Manaíra3: 13h15, 
15h45, 18h15, 20h45. Mangabeira2:   14h, 
16h30, 19h25, 21h45. Mangabeira3: 13h30, 
15h50. Tambiá4: 14h20, 16h25, 18h30, 20h35. 

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

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

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

CINEMA DE ARTE - AS CONFISSÕES (FRA 2016). 
Gênero: Drama. Duração: 108 min. Classifica-
ção: 14 anos. Direção: Andò/Angelo Pasquini. 
Com Toni Servillo, Daniel Auteuil, Pierfrancesco 
Favino, Connie Nielsen e Moritz Bleibtreu. 
Sinopse: Alemanha, costa báltica. Integrantes 
do G8 reúnem-se para adotar um plano secreto 
que afetará gravemente a economia de outros 
países. Inicia-se então um embate em clima de 
medo e dúvida. Manaíra1: 14h, 19h30 (LEG). 
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importância dessa 
conversa é manter 
uma agenda  com 
os representes de 
todas as regiões 
ao qual o conselho 
de cultura abarca. 

Na verdade, o conselho deu um salto 
importante em termos de representa-
tividade e o nosso debate atualmente 
vem aprofundando-se, visando justa-
mente manter e fortalecer o que já foi 
conquistado”, contou em entrevista ao 
jornal A União o  secretário de Cultura 
do Estado, Lau Siqueira, que ontem 
(29) participou da oitava reunião or-
dinária com os novos conselheiros do 
Conselho Estadual de Política Cultural 
da Paraíba (Consecult).

Realizada na Sala 3 do Espaço Cul-
tural, a reunião contou com 30 repre-
sentes culturais do Estado. Além deles, 
artistas paraibanos - que também são 
gestores, como Milton Dornellas e 
Pedro Osmar estiveram presentes no 
debate que foi realizado durante toda 
a amanhã. O assunto debatido entre os 
representantes de cada região do Esta-
do enfatizou a construção do Sistema 
Estadual de Cultura. Por outro lado, 
foi levado em consideração também 
uma nova proposta metodológica que 
descentralize as reuniões ordinárias 
democratizando desta forma, o acesso 
dos conselheiros do interior do Estado. 

“Nós não faremos mais reuniões sem 
garantia de que tenha a possibilidade 
da vinda de companheiros do interior 
do Estado para que dessa forma come-
cemos a formular uma política que não 

FOTO: Edson Matos

Com 30 representantes presentes, Conselho de Política Cultural do Estado 
discutiu ontem, em reunião, novas políticas públicas aplicadas à cultura

A descentralização cultural e a necessidade de ampliar a economia criativa foram alguns dos aspectos abordados durante o encontro

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

Lucas Silva
Especial para A União

Segundo livro do escritor e 
jornalista paraibano Ademilson 
José da Silva, o romance histórico 
A Baía que traiu Portugal (Editora 
Penalux, São Paulo, 152 páginas, 
R$ 38) será lançado entre janeiro 
e fevereiro de 2017, na cidade de 
Olinda, localizada em Pernambu-
co. A informação foi antecipada 
para o jornal A União pelo autor, 
que, no último dia 18 de novem-
bro, apresentou a obra durante 
uma aula de Etnohistória Poti-
guara que a diretora da Escola 
Estadual Potiguara Pedro Poty, 
Sueli Domingos, ministrou - com a 
presença de professores e alunos 
dessa disciplina - no próprio colé-
gio, instalado na Aldeia São Fran-
cisco, em Baía da Traição.

“O lançamento em Olinda tam-
bém valerá para o Recife, porque 
as duas cidades - além de Baía da 
Traição - fazem parte da história do 
livro”, justificou Ademilson José, 
acrescentando já estar se articulan-
do com amigos para definir a data 
e o local da realização do evento, 
que poderá ser num restaurante 
ou, então, na Fundação de Estudos 
Brasil Holandês. A propósito, o pri-
meiro lançamento da obra ocorreu 
em João Pessoa há alguns meses, 
dentro da programação do Agosto 

Jornalista Ademilson José lançará romance 
histórico na cidade de Olinda, no início de 2017

Escritor paraibano 
está em fase de 

produção de uma 
nova obra literária

das Letras, promovido pela Fun-
dação Espaço Cultural da Paraíba, 
instituição vinculada ao Governo do 
Estado. O título já pode ser adqui-
rido presencialmente apenas em O 
Sebo Cultural, instalado na capital, 
ou por meio do site desse estabe-
lecimento, e, ainda, pelo endereço 
eletrônico editorapenalux.com.br.

“Basicamente, é um romance 
histórico que conta porquê a Baía da 
Traição ganhou este nome desde o 
século XVI. Os índios tiveram conta-
tos com os portugueses e estes, com 
raiva, passaram a chamar aqueles 
índios de traidores, porque só se 
davam, mesmo, com os franceses. 
Talvez seja o nome de cidade mais 
antigo, no Brasil, e, antes, se cha-
mava Baía de Akajutibiró, que, em 
Tupi, significa cajueiro azedo”, disse 
Ademilson José, referindo-se ao 
livro. “O roteiro é a vida e as bata-
lhas do chefe dos índios, na época, 
Pedro Poty, que tinha sua importân-
cia. Relata desde quando era meni-
no e, a partir dos 15 anos de idade, 
ele testemunha os atritos dos índios 
com os portugueses. Poty, inclusive, 
viaja para a Holanda, onde passa 
cinco anos em Amsterdã, período 
no qual se converte ao calvinismo 
e aprende estratégias de guerra. 
Ele retorna ao Brasil e, quando luta 
na segunda batalha dos Guarara-
pes, em Recife (PE), Poty é preso e 
colocado em uma caravela rumo a 

Lisboa, mas não chega ao destino, 
pois foi assassinado no percurso e 
não se teve mais notícia dele. A his-
toriografia oficial omite o nome de 
Pedro Poty. É importante dizer que 
mantenho as datas reais, porque me 
baseei nos historiadores”, ressaltou 
o autor, que é natural da cidade 
de Rio Tinto, mas reside na capital, 
onde também apresenta o pro-
grama de cultura intitulado Nossa 
Gente, transmitido pela TV Câmara 
de João Pessoa. 

Ademilson José antecipou já es-
tar na fase de conclusão da próxima 
obra, o seu segundo romance, mas 
contendo datas reais, sendo o título 
provisório Fartura, chibata e cinema 
- 100 anos de Rio Tinto, cuja previ-
são de lançamento, também pela 
Penalux, é no primeiro semestre de 
2017. Ele estreou na literatura com 
A eleição da máquina, livro reporta-
gem publicado pela Editora Unigrá-
fica, de João Pessoa, no ano 2000, e 
que pode ser adquirido apenas em 
O Sebo Cultural. “Essa obra questio-
na a segurança e a confiabilidade do 
processo eleitoral eletrônico naque-
la época, quando foi realizada a 
primeira eleição com o uso das urnas 
eletrônicas espalhadas por todo o 
território brasileiro, já que, antes, 
era utilizada apenas em algumas 
regiões do País”, disse o autor, que, 
a propósito, defende a volta da urna 
de pano.

sirva apenas para João Pessoa, e sim que 
represente outras regiões como, por 
exemplo, Catolé do Rocha, Cajazeiras e 
demais”, afirmou Lau Siqueira.

Economia criativa
Após concluir o debate sobre a 

expansão do campo representativo 
dos conselheiros, a reunião trouxe 
a mesa a pauta sobre as perspecti-
vas da economia criativa, cujo hoje 
trabalha com a metodologia do Em-
preender Cultural - linha de crédito 

do Governo do Estado para segmen-
tos inseridos na cadeia produtiva da 
cultura. 

“A reunião está sendo extremamen-
te positiva, primeiro porque o conselho 
é novo e, segundo, foi eleito esse ano 
por meio de votos vindo da sociedade 
civil. Isso demonstra a grande represen-
tatividade do corpo cívico e seu respal-
do inserido na discussão sobre políticas 
públicas voltadas para a cultura”, contou 
o músico, Milton Dornellas, presente no 
encontro. Fora isso, uma proposta fun-

damental ainda estava sendo estudada 
pelos presentes foi a reformulação na 
própria lei do conselho. 

Por fim, os formatos das reuniões 
do Consecult foram abordados visando 
que suas apresentações fossem feitas 
por meio de audiências públicas nas 
câmaras municipais pactuadas durante 
o exercício desse novo conselho. Algo 
importante a se destacar é que, o Con-
secult é dividido em câmaras com eixos 
temáticos que visam discutir propostas 
e metas da política cultural até 2018.  

Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com

FOTO: Evandro Pereira

“A

Descentralização
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Presidente do STF alerta 
que toda ditadura começa
rasgando a Constituição

Cármen critica proposta contra juiz
abuso de autoridade

Enquanto o Senado Fe-
deral discute um projeto 
que modifica a lei de abuso 
de autoridade, a presidente 
do Supremo Tribunal Fede-
ral (STF), ministra Cármen 
Lúcia, criticou nessa terça-
-feira  as tentativas de “cri-
minalizar o agir do juiz bra-
sileiro” e alertou que toda 
ditadura “começa rasgando 
a Constituição”.

“Juiz sem independência 
não é juiz. É carimbador de 
despachos, segundo interes-
ses particulares e não garante 
direitos fundamentais segun-
do a legislação vigente”, disse 
Cármen, durante a sessão ex-
traordinária do Conselho Na-
cional de Justiça (CNJ), órgão 
que também preside.

A ministra destacou na 
sua fala que os juízes brasi-
leiros tornaram-se recente-
mente “alvo de ataques”, com 
tentativas de “cerceamento 
de sua atuação constitucio-
nal” e ações no sentido de 
restabelecer até mesmo o 
“crime de hermenêutica”. O 
projeto que modifica a lei de 
abuso de autoridade possibi-

lita que magistrados sejam 
processados por conta de 
sua interpretação da lei, o 
que é conhecido como “cri-
me de hermenêutica”.

“Toda ditadura come-
ça rasgando a Constituição, 
ainda que sob várias formas, 
incluídas as subliminares de 
emendas mitigadoras das 
competências e garantias 
dos juízes. Amordaçando os 
juízes, no Brasil chegou-se 
à cassação de três ministros 
do Supremo Tribunal Federal 
que desagradavam os então 
donos do poder de plantão. 
Imputam-se todas as mazelas 
a um corpo profissional que 
se sujeita a erros, sim, mas 
não tem nele a sua marca do-
minante”, afirmou Cármen.

“Desmoraliza-se enfim 
a instituição e seus integran-
tes para não se permitir que 
o juiz julgue, que as leis pre-
valeçam e que a veracidade 
de erros humanos sejam apu-
rados, julgados e punidos, se 
for o caso”, completou a presi-
dente do STF e do CNJ.

Discussão de projeto 
Nesta quinta-feira, 1º, 

o Senado Federal promove-
rá uma sessão para discutir 
o projeto de lei que alerta a 
legislação referente ao abu-
so de autoridade, de autoria 
do presidente da Casa, Re-
nan Calheiros (PMDB-AL). 

O juiz federal Sérgio Moro, 
responsável pelos processos 
da Operação Lava Jato na pri-
meira instância, e o ministro 
Gilmar Mendes, do Supremo 
Tribunal Federal (STF), são 
aguardados.

“A estrutura do Poder 
Judiciário é feita por se-
res humanos - e é imper-
feita, estamos tentando 
aperfeiçoá-la. Mas desde a 
concepção democrática do 
princípio de independência 
e harmonia de Poderes, o 
Judiciário vem cumprindo 
o papel de esteio da demo-
cracia. E o Judiciário brasi-
leiro tem dado reiteradas 
demonstrações desse com-
promisso com a democracia 
e a sociedade”, ressaltou a 
ministra, que tem fortaleci-
do o CNJ desde que assumiu 
a presidência do órgão.

O CNJ se dedica ao aper-
feiçoamento do sistema judi-
ciário brasileiro, voltado para 
a fiscalização do trabalho de 
juízes e até eventuais puni-
ções a magistrados.

“Se é desejável social-
mente a democracia, é im-
possível, como demonstrado 
historicamente, recusar-se 
o Judiciário como estrutura 
autônoma e independente 
de poder do Estado nacional. 
Não há democracia sem Judi-
ciário, e o Judiciário somente 
cumpre o seu papel constitu-

Rafael Moraes Moura
Da Agência Estado

Foto:noononoonnononoonil

A presidente Cármen Lúcia afirmou que os os juízes tornaram-se recentemente alvo de ataques

cional numa democracia”, fri-
sou Cármen.

 “Criminalizar a jurisdi-
ção é fulminar a democracia. 
Eu pergunto a quem isso inte-
ressa? Não ao povo, certamen-
te. Não aos democratas, por 
óbvio. Confundir problemas, 
inclusive os remuneratórios, 
com abatimento da condição 
legítima do juiz é atuar contra 
a democracia, contra a cida-
dania, que demanda justiça. 
Contra um Brasil que lutamos 
por construir”, prosseguiu a 
ministra.

 Na avaliação de Cármen, 
o Judiciário vem cumprindo 
o seu papel de “esteio da de-
mocracia”. “E o Judiciário bra-
sileiro tem dado reiteradas 
demonstrações desse com-
promisso com a democracia 
e a sociedade”, observou a mi-
nistra.

 “Portanto, Justiça não é 
luxo. É necessidade primária 
para se viver em paz. Convi-
ver põe conflitos, viver em paz 
impõe justiça. Desconstruir-
nos como Poder Judiciário ou 
como juízes independentes, 

interessa a quem? Enfraque-
cer-nos objetiva o quê? Todos 
nós estamos aqui trabalhan-
do para um Brasil mais justo, 
mais democrático para todos 
os brasileiros e atuando ri-
gorosamente segundo as leis 
do Brasil. Vamos continuar a 
agir dessa forma e esperamos 
muito que todos os Poderes 
da República atuem desse 
jeito, respeitando-nos uns 
aos outros e principalmente 
buscando um Brasil melhor 
para todo mundo”, concluiu 
Cármen.

O juiz federal Sérgio Moro, res-
ponsável pelas investigações da Ope-
ração Lava Jato na primeira instância 
da Justiça, enviou ontem ao presidente 
Michel Temer 20 perguntas feitas pela 
defesa do ex-deputado federal Eduar-
do Cunha (PMDB-RJ), que está preso 
em Curitiba. Mesmo não tendo rela-
ção com as acusações contra Cunha, 
Temer foi arrolado como testemunha 
de defesa. O presidente terá cinco dias 
para responder por escrito aos questio-
namentos.

 De acordo com o Código de Pro-
cesso Penal (CPP), qualquer pessoa 
pode ser testemunha, e a dispensa 
ocorre somente nas hipóteses previs-
tas na norma, como parentesco com o 
acusado, ou em casos em que a teste-
munha deva manter o sigilo profissio-
nal, como situações envolvendo médi-
cos e advogados, por exemplo.

Temer tem direito a responder a 
perguntas por escrito em função de 
outra regra do CPP. De acordo com 
o Artigo 221 do código, o presidente 
da República, ministros e outras auto-
ridades podem marcar previamente 
local da audiência ou responder aos 
questionamentos por escrito.

As perguntas feitas pela defesa 
de Cunha ao presidente fazem parte 
da instrução da ação penal na qual o 
ex-parlamentar é acusado de manter 
R$ 5 milhões depositados em contas 
não declaradas na Suíça. O valor se-
ria oriundo de vantagens indevidas, 
obtidas com a compra de um campo 
de petróleo pela Petrobras em Benin, 
na África.

Na segunda-feira (28), Moro ve-
tou metade das perguntas feitas pela 
defesa de Cunha. Na decisão, Moro 
considerou os questionamentos ina-
propriados por não terem relação 
com a ação penal a que Cunha res-
ponde na Justiça Federal em Curitiba.

Juiz envia a Temer perguntas 
feitas pela defesa de Cunha

oPeraÇÃo LaVa Jato

André Richter
Da Agência Brasil

A Comissão de Assuntos 
Econômicos (CAE) do Sena-
do aprovou ontem a redu-
ção do subsídio mensal dos 
membros do Congresso Na-
cional de R$ 33.763,00 para 
R$ 26.723,13. O texto é um 
substitutivo da senadora Re-
gina Sousa (PT-PI) ao projeto 
apresentado pela senadora 

Gleisi Hoffmann (PT-PR).
 O projeto original, apre-

sentado em 2015, determinava 
corte do subsídio dos parlamen-
tares em 10% e a manutenção 
do valor congelado enquanto 
vigorasse qualquer impedimen-
to à concessão de reajustes aos 
servidores públicos. Regina, no 
entanto, decidiu fixar o valor do 
subsídio em R$ 26.723,13 por 
tempo indeterminado.

 Com a decisão da CAE, 
o projeto segue para o ple-
nário da Casa. Regina con-
sidera que, se aprovado, o 
texto terá repercussão em 
todas as Casas Legislativas 
do País, porque o subsídio 
dos membros do Congresso 
é referência para a fixação da 
remuneração dos deputados 
estaduais e distritais e dos 
vereadores. 

CAE aprova diminuição de
salário para parlamentares

seNado FederaL

Da Agência Estado
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Do Brasil e seus heróis
Na mesma edição de jornal , 21 caixões e vários 

corpos ” encontrados” dividem as chamadas com a 
privada polonesa de 500 dólares da ex-primeira-dama 
do Rio, Adriana Anselmo, e os 20 ternos Ermenegildo 
Zegna do marido e então governador do Rio de Janeiro, 
Sérgio Cabral, o filho.  Na mesma matéria, a renúncia 
do ex-ministro da Cultura, Marcelo Calero, acusando 
“pressão ” de Geddel Vieira Lima pedindo para interferir 
no IPHAN na liberação de um apartamento de R$ 2,5 
milhões comprado em Salvador pelo ministro baiano. 
Pela explicação do ministro, foram apenas “ponderações”, 
“mal entendidos”.

Enquanto um via suborno e aviltamento  ,  o outro  
ironizava sobre a ” doçura” do diplomata Calero que não 
entendeu o espírito de como se faz política em Brasília. 
Calero negou-se a aceitar o projeto estapafúrdio da 
vaquejada como cultura e da maracutaia como forma de 
fazer política. Na suíte do caso, Temer teria enquadrado 
Calero, o caso acabou respingando no presidente, mas 
Calero saiu, Geddel ficou — só não aguentou a pressão, 
agora da população inteira, e uma semana depois 
pediu “exoneração do honroso cargo”. Tarde. Na mesma 
denúncia de propina nas páginas que destrincham 
a falência do Rio, vem a explicação de uma simples 
“oxigenação”.

Na mesma revolta da população inteira que 
inclui canto de servidores revoltados com trechos de 
Carmina Burana de Carl Orff e Carmen de Bizet diante 
da Assembleia Legislativa do Rio, a declaração de Sergio 
Cabral , “estou com a consciência limpa, indignado com 
acusações”. Neste Brasil grande cabe tudo, Caixa Dois por 
um lado e pressa para descriminalizar o que é crime.

Esta semana Temer montou o Conselho de 
Desenvolvimento Econômico e Social alegando que 
assumiu um Brasil com déficits de verdade e muito 
ilusionismo contábil. Garantiu “entramos na era da 
lucidez”. Na mesma edição, Temer qualificava então o 
escândalo Calero-Geddel de “um acidente” menor.

O mesmo ex-governador do Rio, Antônio Garotinho, 
que ía levar ” um bombom Garoto” para Sérgio Cabral 
quando o desafeto fosse preso, acabou em  Bangu, junto 
com Cabral. Antes , tentou oferecer R$ 5 milhões para 
não ser preso e apresentou um diploma universitário 
duvidoso para escapar do xilindró.

A era do esquecimento
Um bombom, um acarajé, um kibe, bacalhau, 

propina não. “Fumar um charuto”, “tomar um vinho”, 
assim o ex-diretor  de Serviços da Petrobras, Renato 
Duque , marcava encontros com os operadores para 
receber contratos malocados. O ex-tesoureiro do PT, 
João Vaccari Neto cunhou como ” pixuleco” aquilo que 
Carlinhos Cachoeira preferia denominar ” assistência 
social”. Luis Rogério Gonçalves Magalhães em conversa 
com Wagner Garcia , preso em Bangu, preferiu noticiar 
três dias antes a prisão de Cabral assim, “entregou 
a rapadura com raspas de limão”.  Já Cabral preferia 
negociar propinas com a Andrade Gutierrez utilizando 
nome de mulher, Nelma de Sá Saraca, em alusão à 
histórica secretária d’O Pasquim,  tabloide fundado 
entre outros pelo Sergio Cabral pai, criador do musical 
Sassaricando.

A era é a do esquecimento, Sergio Cabral não 
sabe como pagou as joias da mulher em dinheiro vivo, 
algumas no valor de R$100 mil. Sua mulher não sabe 
como R$ 10 milhões foram parar na sua conta. A era 
é a do deslumbramento, da ostentação, do triplex 
em Guarujá que é de ninguém, de mais uma delação 
premiada do senador cassado Delcídio Amaral dizendo 
que o ex-presidente Lula, que não sabia de nada , tinha ” 
conhecimento absoluto “. E todo Congresso,  que diz não 
temer nada, tremendo diante do acordo de delação dos 
80 executivos da Odebrecht, empreiteira que mantinha 
um departamento de propina para suprir as demandas e 
agora pode atingir 130 políticos.

A era é a da pós-verdade, do virtual que não é real, 
da anti-humanidade de Donald Trump respingando 
temores nos ilegais brasileiros. A era é a do nacionalismo, 
da ultradireita antissemita, racista, xenófoba, homofóbica, 
neonazista ganhando espaço no mundo. A era é a da 
pós-Petrobras, empresa das mais poderosas do mundo, 
transformada na mais endividada do planeta com 132 
bilhões de dólares. E é ainda o pré-sal, os royalties do pré-sal 
que vão saldar parte do endividamento dos estados.

Na era da “lucidez ” que é a dos reality shows, devem 
se suceder as operações Calicut, My Way, Nessum Dorma, 
Caça-Fantasma, Resta Um e uma nação que segue atônita 
com verdades partidas, em busca de seus heróis– ou pelo 
menos de políticos éticos –, e de um espelho que não 
reflita a face de uma pós-verdade tão mentirosa.

Polícia reprime manifestantes em 
protesto contra a “PEC da Morte”
PM lançou bombas de gás 
para dispersar população 
em frente ao Congresso

Após a Polícia Militar 
dispersar o protesto que ocu-
pava o gramado em frente ao 
Congresso Nacional, os mani-
festantes seguiram pela Es-
planada dos Ministérios em 
direção ao Museu Nacional. 
Durante o percurso, a polícia 
seguiu “empurrando” os ma-
nifestante em direção à Rodo-
viária de Brasília em uma ten-
tativa de dispersar o grupo. 
Bombas de gás lacrimogênio 
foram disparadas e um carro 
que estava estacionado em 
frente à Catedral Metropolita-
na foi incendiado. 

O carro de som que acom-
panhava o protesto pedia 
que a polícia parasse de jogar 
bombas e que a manifestação 
permanecesse em frente ao 
museu, de onde havia partido.

A organização estima a 
participação de 15 mil pes-
soas, enquanto a PM calcula 
em cerca de 10 mil. O grupo 
caminhou até a frente do Con-
gresso Nacional e, ao chegar 
ao gramado, houve tumulto e 
confronto entre os manifes-
tantes e a polícia.  O conflito se 
intensificou quando um grupo 
de manifestantes virou um 
carro de reportagem estacio-
nado próximo à rampa do Con-
gresso. A polícia reagiu com 
bombas e spray de pimenta. O 
arquivamento da Proposta de 
Emenda Constitucional (PEC) 
55 é uma das pricipais pautas 
do movimento.

FOTO: Wilson Dias/Agência Brasil

Cerca de 48 mil pessoas 
vivem com o vírus HIV na ci-
dade de São Paulo, de acordo 
com pesquisa divulgada on-
tem pela Secretaria Munici-
pal de Saúde. Os dados mos-
tram que a grande maioria 
da população tem atividade 

sexual, que 52% dos jovens 
teve a primeira relação se-
xual antes dos 15 anos e que 
39% teve a primeira relação 
protegida. A pesquisa mostra 
também que 97% sabem da 
importância do preservativo 
e que 35% já foram testados 
para o HIV.

Segundo os dados, em 
2001 houve 2.532 casos no-

vos de Aids na cidade, o que 
equivale a 22,2 a cada 100 mil 
habitantes. Em 2015 esse nú-
mero passou para 2.084, 17,9 
casos para cada 100 mil habi-
tantes. Com isso houve uma 
redução de 19,4% no número 
de casos, segundo a Secreta-
ria Municipal de Saúde.

A pesquisa mostra tam-
bém que a taxa de detecção 

de casos de Aids notificados 
em 2015 foi de 3,9 pessoas a 
cada 100 mil habitantes entre 
os homens de 15 a 19 anos e 
de 3,7 pessoas a cada 100 mil 
entre as mulheres de mesma 
idade. Em 2006 esses núme-
ros eram de 3,6 e 3,3 respec-
tivamente. Nas demais faixas 
etárias houve queda no nú-
mero de casos detectados.

Cidade de SP tem quase 48 mil pessoas
COm O vírus HIv

Flávia Albuquerque Silva
Da Agência Brasil

O relator da Medida Provisória 
do Ensino Médio (MP 746/2016), 
senador Pedro Chaves (PSC-MS), 
apresentou, ontem, na comissão 
mista que discute a MP, relatório 
que inclui a obrigatoriedade de 
Artes e Educação Física como com-
ponentes do Ensino Médio. O tex-
to também propõe uma meta in-
termediária de ampliação da carga 
horária para pelo menos mil horas 
anuais no prazo máximo de cinco 
anos para todas as escolas do Ensi-
no Médio.

A senadora Fátima Bezerra 
(PT-RN) pediu vista do relatório de 
Pedro Chaves. O presidente da Co-
missão Mista de Medida Provisória 
746, deputado Izalci Lucas (PSDB-
DF) concedeu vista coletiva e a vo-
tação do texto foi adiada. O texto 
original da MP 746 previa a retira-

da da obrigatoriedade Artes e Edu-
cação Física e a ampliação da carga 
horária do Ensino Médio das atuais 
800 horas anuais para 1.400 horas, 
em regime de educação integral.

Em relação à volta da obriga-
toriedade de Filosofia e Sociologia 
no Ensino Médio, retirada pela me-
dida provisória, Pedro Chaves disse 
que essa discussão será feita pelo 
Conselho Nacional de Educação, 
na definição da Base Nacional Co-
mum Curricular.

O relatório apresentado por 
Pedro Chaves ainda prevê que o 
Governo Federal amplie de quatro 
para dez anos o prazo de repasse 
de recursos federais aos estados 
para apoiar a ampliação da carga 
horária.

“O financiamento era um pon-
to nevrálgico, sentíamos a angús-
tia dos governadores porque eles 
teriam quatro anos e, a partir daí, a 
responsabilidade era integralmen-

te deles. Eu falei com o ministro 
[da Educação, Mendonça Filho] e 
estendemos esse prazo de quatro 
pra dez anos. Então vai dar um 
fôlego para os estados, para que 
um maior número de estabeleci-
mentos de Ensino Médio possa ter 
tempo integral”, explicou Pedro 
Chaves.

O relatório ampliou de 50% 
para 60% a composição do curri-
culum do Ensino Médio preenchi-
do pela Base Nacional Comum. Os 
40% restantes serão destinados 
aos itinerários formativos que o 
estudante poderá escolher: Lin-
guagens, Matemática, Ciências da 
Natureza, Ciências Humanas e For-
mação Técnica e Profissional.

Foi mantida no relatório a per-
missão para que profissionais com 
notório saber, ou seja, sem forma-
ção acadêmica específica na área 
que lecionam, possam dar aulas no 
Ensino Técnico e Profissional.

Relator inclui obrigatoriedade
ArTes e eDuCAçãO FísICA NO eNsINO méDIO

Yara Aquino
Da Agência Brasil

Policiais militares do Distrito Federal lançam spray de pimenta contra idosa que participava do ato

Ao sancionar a lei que 
tira da Petrobras a obriga-
toriedade de exploração do 
pré-sal, o presidente Michel 
Temer disse que as mudan-
ças nas regras estão sendo 
feitas em benefício do Brasil. 
A nova legislação permite 
que outras empresas possam 
explorar a camada.

“Sinto que estamos pra-
ticando um ato em benefício 
do Brasil, na medida em que 

permitimos outros setores, 
estamos também ampliando 
a margem de empregos”, diz 
o presidente.

Segundo Temer, a parti-
cipação obrigatória da esta-
tal era “exagerada”, pois a Pe-
trobras tinha como objetivo 
a prosperidade econômica e, 
por isso, em certos momen-
tos não teria objetivo explo-
rar o petróleo.

Atualmente, a estatal 
deve ter participação mínima 
de 30% em todos os consór-
cios de exploração de blocos 

licitados na área do pré-sal 
e na qualidade de operado-
ra. As mudanças, aprovadas 
na Câmara e no Senado, têm 
como objetivo ampliar a en-
trada do capital privado na 
exploração.

A Petrobras, no entan-
to, ainda terá a preferência 
para escolher os blocos em 
que pretende atuar como 
operadora, desde que com 
a anuência do Conselho Na-
cional de Política Energética 
(CNPE), atendendo aos inte-
resses nacionais.

Lei que retira obrigatoriedade da 
Petrobras é sancionada por Temer

expLOrArçãO DO pré-sAL

Paulo Victor Chagas
Da Agência Brasil

Luciano Nascimento
Da Agência Brasil
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Congresso colombiano inicia debate
para referendar a paz com as Farc 
O acordo foi firmado com a 
guerrilha semana passada,
mas precisa de aprovação

Da AFP

Bogotá (AFP) - A Colôm-
bia começou nessa terça-feira 
no Congresso o processo para 
referendar o acordo de paz 
assinado na semana passada 
pelo governo e pela guerrilha 
das Farc, que busca pôr fim a 
meio século de conflito, e que 
as partes esperam que seja ra-
pidamente aprovado.

O texto, renegociado 
com as Forças Armadas Re-
volucionárias da Colômbia 
(Farc, marxistas) para incluir 
propostas da oposição após o 
acordo original ser rejeitado 
em um referendo no dia 2 de 
outubro, é definitivo e deve-
rá ser aprovado ou rejeitado 
como um todo por ambas as 
câmaras do Congresso.

O debate começou no Se-
nado, onde os congressistas 
fizeram um minuto de silên-
cio pelas vítimas do acidente 
de avião, ocorrido próximo a 
Medellín, que levava a equipe 
da Chapecoense para jogar a 
partida de ida da final da Copa 
Sul-Americana contra o Atléti-
co Nacional.

O primeiro a falar foi o 
chefe negociador do governo 
colombiano, Humberto de la 
Calle, que afirmou que seria 
“um erro não aproveitar a 
oportunidade de implemen-
tar este acordo e de imple-
mentá-lo rapidamente”.

O alto comissário para a 

Foto: Reprodução/Internet

paz, Sergio Jaramillo, desta-
cou igualmente “a urgência de 
passar para a implementação” 
do acordo, para o qual chamou 
uma imediata ratificação.

“Uma guerrilha não pode 
ficar no estado em que estão 
as Farc eternamente, deve-se 
caminhar para a deposição das 
armas e passar para a legalida-
de”, disse Jaramillo, que junto 
com De la Calle liderou a equi-

pe de governo nas negociações 
de paz ocorridas em Cuba du-
rante quatro anos.

Jaramillo também expli-
cou que “a incerteza” por não 
saber se o acordo foi encerra-
do ou não “aumenta as tensões 
nos territórios” causando mor-
tes em várias regiões.

Nas últimas semanas fo-
ram relatados homicídios e 
atentados contra vários líderes 

sociais, principalmente no sul 
e oeste do país, além de um in-
cidente em que faleceram dois 
guerrilheiros das Farc em su-
postos combates com o Exér-
cito, apesar do cessar-fogo que 
as partes mantém desde agos-
to. O Congresso, onde o go-
verno de Juan Manuel Santos 
conta com a maioria, foi eleito 
pelas partes como meio de ra-
tificação, principalmente para 

acelerar a aprovação do pacto.
Depois das intervenções 

dos representantes do gover-
no, os senadores começaram 
a ouvir também as posições 
de representantes das víti-
mas do conflito armado e de 
outros setores da sociedade 
civil, com argumentos a favor 
e contra o acordo.

Segundo o presidente do 
Senado, Mauricio Lizcano, a 

votação para rejeitar ou apro-
var o pacto poderia acontecer 
nessa terça ou na quarta-feira, 
uma vez que todos os sena-
dores que desejarem tenham 
participado da plenária.

“O que será votado é a ra-
tificação, que é a decisão polí-
tica do Congresso colombiano, 
em nome do povo, de dizer se 
concorda ou não com os pac-
tos”, explicou a jornalistas.

O presidente Juan Manuel Santos e o líder das Farc, Rodrigo Londono Echeverri assinaram um novo acordo de paz depois de o primeiro ter sido reprovado em referendo

Nesta quarta-feira, está 
previsto que a plenária da Câ-
mara de Representantes ini-
cie também a discussão para 
a confirmação do acordo de 
paz.

Se for aprovado, o Con-
gresso também será funda-
mental para validar as leis que 
permitirão, depois, a imple-

mentação do acordo.
A oposição, liderada pelo 

ex-presidente e atual senador 
de direita Álvaro Uribe, rejeita 
o acordo e também é contra 
sua confirmação no Congresso, 
e não mediante uma nova con-
sulta popular.

Antes das intervenções dos 
senadores, Uribe falou breve-

mente para responder o discur-
so de uma vítima que o pediu 
diretamente para apoiar a paz.

“Meu pai também está no 
céu, depois de ter sido assassi-
nado pelas Farc, pedindo-nos 
que haja paz”, disse o senador, 
que se opõe principalmente 
pelo fato de o pacto outorgar 
elegibilidade política a guer-

rilheiros culpados de crimes 
atrozes antes de cumprirem 
suas penas, insistindo na neces-
sidade de continuar melhoran-
do-o.

Os senadores chegaram 
à sessão lentamente pela ma-
nhã, enquanto um grupo de 
estudantes passava-lhes a lista 
na porta do Congresso para ve-

rificar que nenhum faltasse à 
importante reunião.

O conflito armado colom-
biano, do qual também parti-
cipam outras guerrilhas, gru-
pos paramilitares e agentes 
estatais, já deixou ao menos 
260.000 mortos, 60.000 desa-
parecidos e 6,9 milhões de des-
locados. 

Plenária está marcada para hoje na Câmara

Vaticano - O primeiro-
ministro da Irlanda, Enda 
Kenny, informou ontem que 
o papa Francisco visitará o 
país em 2018, por ocasião 
da Jornada Mundial da Fa-
mília, que acontecerá em 
Dublin.   

 O anúncio foi feito após 
um encontro entre Kenny e 
o líder da Igreja Católica, no 
Vaticano. “O Papa Francisco 
tem sido uma voz importan-
te para os jovens, os pobres e 
os desfavorecidos.   

 Estou feliz porque vai 
visitar a Irlanda em 2018”, 
afirmou o premier, em uma 
mensagem divulgada nas re-
des sociais.   

 O governo irlandês 
também disse que “irá coo-
perar e ajudar” em tudo que 
for necessário para uma 
extensão da visita de Fran-
cisco à Irlanda do Norte. A 
última viagem de um papa 
à Irlanda aconteceu há 40 

anos, em 1979, com João 
Paulo II. No entanto, na 
época, o Pontífice não pode 
viajar ao Norte por conta 
da violência entre protes-
tantes e nacionalistas ca-
tólicos, porém “rezou de 
joelhos para a paz, apelan-
do para a violência acabar”, 
acrescentou Kenny.   

A possível viagem do 
papa entre Dublin e Irlanda 
do Norte seria mais um dos 
atos simbólicos de pacifica-
ção. Durante a audiência rea-
lizada nessa segunda-feira 
(28) entre Jorge Mario Ber-
goglio e Enda Kenny, no Vati-
cano, foi falado sobre os “la-
ços históricos” entre as duas 
partes, destacando a contri-
buição da Igreja Católica no 
âmbito social e educativo.   

Além disso, na pauta, 
também estava a importân-
cia do papel dos cristãos no 
espaço público, migrações 
na Europa, o desemprego ju-
venil e os desafios do Velho 
Continente.

Papa Francisco visitará
Irlanda no próximo ano 

Quase 2 milhões vão a
funeral de Fidel Castro

Da Agência Ansa

Havana  (EFE) - Quase 
dois milhões de pessoas ren-
deram homenagens nessa 
terça-feira em toda Cuba ao 
líder histórico da Revolução 
Cubana, Fidel Castro, fale-
cido na sexta-feira passada 
aos 90 anos, em 286 pontos 
espanhados pelo país para a 
despedida ao ex-presidente.

Desde a manhã de on-
tem, os cubanos fizeram 
longas filas para se despe-
dir do comandante, cujas 
cinzas repousam na sala 
Granma do Ministério das 
Forças Armadas Revolucio-
nárias (FAR), onde só tive-
ram acesso altos cargos do 
país, liderado por seu irmão 
Raúl Castro, e sua família.

 O memorial José Martí 
da Praça da Revolução está 
cercado desde segunda-fei-
ra por pessoas que querem 
participar das homenagens 
a Fidel Castro, em um dos 
três pontos ali localizados, 

decorados com imagens do 
ex-presidente, coroas de flo-
res brancas e réplicas de suas 
condecorações militares.

O memorial, que fecha-
ria na segunda-feira às 22h, 
foi prorrogado devido o 
grande número de cubanos 
que ainda esperavam no lo-
cal para render homenagens 
ao comandante, e hoje abriu 
às 8h, uma hora antes do 
previsto.

Os pontos de tributo 
desse memorial foram fecha-
dos ontem, já que a emble-
mática Praça da Revolução 
foi preparada para receber 
o grande ato de despedida 
nessa terça-feira em honra a 
Fidel, ao qual compareceram 
líderes e personalidades de 
todo o mundo.

Foram à ilha para esse 
ato o presidente da Vene-
zuela, Nicolás Maduro; o 
da Bolívia, Evo Morales; da 
Guiné Equatorial, Teodoro 
Obiang, e do Zimbawe, Ro-
bert Mugabe.

Da EFE

Nações Unidas (AFP) 
- O secretário-geral da 
ONU, Ban Ki-moon, pe-
diu nessa terça-feira aos 
israelenses e palestinos 
que reativem as negocia-
ções de paz, dado que a 
possibilidade de alcançar 
a solução de dois estados 
é praticamente remota.

Em uma mensagem 
pelo Dia Internacional 
da Solidariedade com o 
Povo Palestino, Ban indi-
cou que os assentamen-
tos israelenses e as demo-
lições de casas palestinas 
na Cisjordânia minam a 
democracia israelense.

O chefe da ONU 
também criticou que os 
palestinos sofram uma 
“paralisante desunião” 

e advertiu que suas lutas 
internas danificaram a 
própria democracia e a 
aplicação da lei.

“Se nenhuma me-
dida for tomada rapi-
damente para relançar 
a possibilidade de um 
acordo político (...) a rea-
lidade de um Estado Uni-
do” irá endurecer, acres-
centou.

Ban pediu que am-
bas as parte apliquem as 
recomendações do Quar-
teto para o Oriente Mé-
dio - formado pela ONU, 
União Europeia, Estados 
Unidos e Rússia - que, 
em um informe de julho, 
estimulou os palestinos a 
se absterem de qualquer 
ato de violência e aos is-
raelenses de deterem a 
colonização.

ONU quer a paz entre 
Israel e Palestina

NEGoCIAÇÕES

Da AFP
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Serasa prorroga negociações 
do Super Feirão Limpa
Nome até o próximo dia 10
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Violência doméstica é causa de dois terços das denúncias

Agressões contra a mulher
Foto: Reprodução/Internet

Entre os tipos de violência conjugal estão a física, psicológica, moral, sexual e patrimonial

Inaugurado em fevereiro de 
2009, o estádio da Chapecoense, 
em Santa Catarina - chamado Arena 
Condá - tem capacidade de público 
para 22.600 pessoas sentadas 

Foi na Arena Condá onde o 
garoto da foto foi rezar, ontem pela 
manhã, com a camisa de seu time. 
Foi rezar sofrendo, mas foi. Rezar 
pelo grande atacante Kemps (que 
seria contratado pelo Botafogo 
carioca para a temporda de 2017); 
por Tiaguinho, que recebeu uma 
notícia-surpresa da parte de sua 
mulher, antes de viajar - iria ser 
pai; pelo goleiro Danilo, cuja de-
fesa excepcional no jogo contra o 
San Lorenzo, da Argentina, fez com 
que a Chapecoense se classificasse 
para a final da Sul-Americana de 
2016 com o Atletico Nacional da 
Colômbia. 

A imagem desse garoto para mim é a 
que mais representa o sofrimento dos tor-
cedores chapecoenses e a comoção vivida 
pela enorme população que acompanha o 
futebol brasileiro. Por isso, a escolha da foto 
para a coluna de hoje.

Pode ser que daqui há alguns anos o 
garoto, então adulto e talvez casado, mostre 

Que venham mais Danilos, Tiaguinhos e Kemps
  Essas coisas Carlos Aranha  -  Membro da Academia Paraibana de Letras  -  caranha@terra.com.br

a seus filhos o que foi aquela intensa dor 
de 29 de novembro de 2016. Pode ser até 
que a Chapecoense ainda exista, tenha se 
renovado muito, tenha crescido e seja um 
dos melhores times do futebol brasileiro. 
Quem sabe se a dor de hoje desse garoto 
catarinense seja sua alegria futura... Vamos 
torcer para que isso aconteça.

Na infância acontecem decepções, mas 

se formam 
grandes 
esperanças. 
Desejo que 
esse garoto - 
assim como 
seus amigos, 
parentes, 
vizinhos 
- esteja 
no próxi-
mo ano, 
na Arena 
Condá. com 
a sua verde 
Chapecó.

Sei 
que, em de-
terminados 
níveis são 
insubstituí-
veis, mas 
que venham 

novos Danilos, novos Tiaguinhos, novos 
Kemps.

       

O futebol é a grande paixão na cidade 
desse garoto. A Associação Chapecoense de 
Futebol, conhecida entre seus torcedores 

como Furacão do Oeste, 
“maior verdão do brasil”, 
equipe pentacampeã 
catarinense, tem, como úl-
timo título, o Campeonato 
Catarinense de Futebol 
de 2016. Tem, como sede, 
a Arena Condá, maior 
estádio de Santa Catarina 
(nem na capital, Floria-
nópolis, há semelhante), 
localizado na Zona Leste 
de Chapecó. 

A Chapecoense, em 
uma ascensão significa-
tiva, depois de três anos 
consecutivos na Série 
C do Campeonato Brasileiro (de 2010 a 2012), 
alcançou a segunda divisão em 2013, tendo sido 
classificada para disputar o Brasileirão da Série A 
em 2014, onde continua.

Atualmente a equipe está entre as melhores 
da América do Sul, tendo alcançado as quartas-
de-final da Copa Sul-Americana de 2015 e con-
quistado vaga para a final da Copa Sul-Americana 
de 2016, duas excelentes campanhas em dois 
anos consecutivos.

No final da noite de ontem, a Chapecoense 
sofreu o fatal acidente aéreo na Colômbia.



Enfim, que esse garoto seja fotografado na 
Arena Condá, em 2017, mas com toda a alegria 
que seu coração deixará transbordar. 

Desejo 
que esse 
garoto 
esteja 
no próximo 
ano, 
na Arena 
Condá, 
com a sua 
verde 
Chapecoense

No Brasil, dois terços 
das denúncias de violência 
contra a mulher têm algo 
em comum: são praticadas 
por atuais ou ex-companhei-
ros, cônjuges, namorados ou 
amantes da vítima. Entre os 
tipos de violência conjugal 
estão a violência física, psi-
cológica, moral, sexual, patri-
monial, entre outras.

Segundo o boletim da 
Central de Atendimento à 
Mulher, o Ligue 180 da Se-
cretaria Especial de Políticas 
para as Mulheres (SPM), de 
67.962 relatos de violências, 
67,63% aconteceram em um 
relacionamento heterosse-
xual. Em 41% dos casos, a 
relação durava há mais de 10 
anos, e em 39,34%, a violên-
cia é diária.

Maria da Penha
A Lei Maria da Penha 

(Lei 11.340/2006) é bastante 
conhecida por tratar de casos 
de agressão física entre côn-

juges, mas o texto também 
identifica como violência 
doméstica o sofrimento psi-
cológico, como o isolamento 
da mulher, o constrangimen-
to, a vigilância constante e 
o insulto, entre outros com-
portamentos agressivos e 
machistas.

Além disso, há a violên-
cia sexual, como manter uma 
relação sexual não desejada 
por meio da força, forçar o 
casamento ou impedir que a 
mulher use de métodos con-
traceptivos; e a violência pa-
trimonial, como a destruição 
ou subtração dos seus bens, 
recursos econômicos ou do-
cumentos pessoais.  

A autônoma Dorânia 
das Dores Rocha, 42 anos, foi 
atendida pela Lei Maria da 
Penha e encaminhada para a 
Casa da Mulher Brasileira em 
Brasília. Ela sofreu com a vio-
lência doméstica por 19 anos 
e, há cerca de um ano, denun-
ciou o ex-companheiro. “Se 

eu pudesse, gritaria para as 
mulheres que é possível, des-
de que ela não se acomode. 
Às vezes, as mulheres vivem 
isso não só pelo medo, mas 

se acomodam por acharem 
que não dará certo”, afirma. 
“Têm muitas mulheres que 
estão vivendo violência do-
méstica e acham que não.”

Segundo a defensora 
pública Dulcielly Nóbrega, 
coordenadora do Núcleo de 
Defesa da Mulher da Defen-
soria Pública do Distrito Fe-

A Conferência Nacional 
dos Bispos do Brasil (CNBB), 
por meio da Pastoral da Aids, 
lançou ontem, em parceria 
com o Ministério da Saúde, 
a campanha “Nós Podemos 
Construir um Futuro sem 
Aids” que incentiva o diag-
nóstico precoce e o trata-
mento do HIV/Aids.  A ação 
tem como objetivo dissemi-
nar informações sobre a do-
ença, as formas de prevenção 
e tratamento na comunidade 
católica, aproveitando a oca-
sião do Dia Mundial de Luta 
contra a Aids, celebrado no 
dia 1º de dezembro.

A campanha contará 
com o apoio de 11 mil paró-
quias em todo o País. Prota-
gonizada pela cantora Fafá 
de Belém, que participou de 
forma voluntária na produ-

ção, a campanha é composta 
por filme para televisão, mini 
doc e depoimentos que falam 
de prevenção, tratamento, 
estigma e preconceito, além 
das peças gráficas; cartaz e 
folder. Os materiais, produ-
zidos pelo Departamento de 
Vigilância, Prevenção e Con-
trole das IST, HIV/Aids e He-
patites Virais do Ministério 
da Saúde, serão divulgados 
em vídeo, rádio, internet e 
nas celebrações católicas. 

“São 11 mil paróquias e 
milhares de voluntários mo-
tivando a testagem, dando 
acolhimento aos que tiverem 
teste positivo. É importante 
ressaltar que o tratamento 
é gratuito no SUS e que as 
pessoas devem iniciar esse 
tratamento o mais rápido 
possível para conviver me-

lhor com o vírus”, afirmou o 
ministro da Saúde, Ricardo 
Barros, ao participar do lan-
çamento da campanha. 

A testagem e o trata-
mento para HIV são oferta-
dos, gratuitamente, no Sis-
tema Único de Saúde (SUS). 
A ação da Igreja Católica 
reforçará a importância de 
conhecer o diagnóstico do 
HIV precocemente, o que au-
menta a qualidade de vida do 
soropositivo. “Insistimos na 
importância da proteção e da 
testagem, já que infelizmente 
ainda existe uma parcela da 
população que não sabe que 
porta o vírus. Nós espera-
mos que, com essa ajuda da 
pastoral da Aids, possamos 
ampliar o número de testes 
realizados no país”, ressaltou 
Ricardo Barros.

Abrir no Rio de Janeiro 
um centro cultural para apre-
sentar a cultura nigeriana aos 
brasileiros e estreitar laços com 
aquele país, berço de elementos 
que fazem parte das religiões 
de matriz africana é uma das 
propostas da yalorisa (sacerdo-
tisa da religião afro-brasileira) 
Rosângela D’Yewa. Homena-
geada na última segunda-feira, 
com a Medalha Pedro Ernesto 
– a mais alta horaria concedida 
pela Câmara de Vereadores da 
cidade –, a sacerdotisa pretende 
coletar apoio da sociedade e de 
governos para a proposta.

A ideia é que a Casa da 
Nigéria ofereça cursos de 
língua iorubá – utilizada em 
cultos afros–, de culinária, 
ensine sobre a história do 
continente africano e sobre 

a Nigéria, além de manter 
um espaço onde religiões de 
matriz africana possam dia-
logar. Segundo Rosângela, o 
candomblé tem sua origem 
naquele país, para onde os re-
ligiosos viajam até hoje ten-
tando resgatar tradições.

“Ainda não temos um 
local onde possamos discu-
tir e avaliar nossas necessi-
dades. Estamos restritas aos 
axé, como se esses fossem 
feudos”, disse a yalorisa, 
durante a homenagem, na 
Câmara. Ela criticou que as 
escolas ainda não aplicam a 
lei federal que obriga o ensi-
no da história e das culturas 
afro-brasileiras e africanas. 
“Podemos ser referência”.

A princesa nigeriana do 
reino de Oyo, Arewa Folasha-
de, que tem se dedicado à 
promoção da cultura iorubá 
na diáspora (dispersão de um 

povo em consequência de pre-
conceito ou perseguição polí-
tica, religiosa ou étnica) é uma 
das apoiadoras da Casa da Ni-
géria. Ela veio ao Rio partici-
par da homenagem à yalorisa 
brasileira – embaixadora da 
cultura do Império de Oyo no 
Brasil– e propor a cooperação 
entre os países. Arewa defen-
de parcerias com a sociedade 
civil, governos e empresas, le-
vando em consideração a in-
fluência da cultura iorubá na 
formação do país.

Filha do Alaafin (rei) de 
Oyo (um dos vários reinos 
da Nigéria), o Oba Olayiwo-
la Lamidi Adeyemi III Arewa 
Folashade, que está em sua 
segunda visita ao Brasil, 
também aproveitou para 
agradecer o papel dos ter-
reiros de candomblé na ma-
nutenção da cultura iorubá, 
apesar da história. 

Saúde apoia a campanha de 
prevenção à Aids da CNBB

Yalorixá defende a cultura 
iorubá após ser condecorado

CAMPANHA DA IGREJA CAtÓLICA

deral, uma série de razões, 
fora o medo, levam as mu-
lheres a evitarem a denúncia, 
como vergonha, dependên-
cia econômico-financeira e a 
esperança de que o parceiro 
mude o comportamento.

“A sociedade ainda não 
está preparada para enfren-
tar esse tipo de violência, 
não sendo raro encontrar 
quem ainda pense se tratar 
de briga de marido e mulher 
que não se deve meter a co-
lher. Por isso, muitas mulhe-
res não se sentem apoiadas 
quando decidem denunciar 
seus agressores”, explica.

A defensora pública 
lembra que as mulheres em 
situação de violência devem 
procurar uma delegacia ou 
telefonarem para o Ligue 
180. “É preciso compreen-
der a mulher que está nessa 
situação e ajudá-la a superar, 
não fazendo julgamentos so-
bre seu comportamento, mas 
apoiando-a”, complementa.

Isabela Vieira 
Repórter da Agência Brasil
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Serasa prorroga negociações online
SupERFEiRão LimpA NomE
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Acordos poderão ser 
fechados até o dia
10 de dezembro LBV oferece vagas a 

pessoas deficientes

A Legião da Boa Vontade (LBV) 
está recebendo currículos de pessoas 
com deficiência para atuar nos mais 
diversos setores/funções. Os currí-
culos podem ser encaminhados para 
o e-mail: selecaorh@lbv.org.br ou 
entregues em horário comercial (das 
8 às 17 horas) no seguinte endereço: 
Rua das Trincheiras, 703, Jaguaribe – 
João Pessoa/PB. Outras informações 
podem ser obtidas pelo tel.: (83) 
3198-1500 ou pelo site www.lbv.org.

mega-sena promete 
R$ 20 milhões hoje

orçamento restringe 
ossadas de perus

Diretores dizem que 
há espaço para LGBT

A Mega-Sena está acumulada 
e pode pagar, hoje, o prêmio de R$ 
20 milhões. O concurso 1.881 da 
modalidade será sorteado a partir das 
20h (horário de Brasília) no Caminhão 
da Sorte da CAIXA, que está na Praça 
Aurélio Bastianello, Avenida Castelo 
Branco, em São Gabriel da Palha (ES). 
Caso o ganhador da Mega-Sena queira 
investir o prêmio, aplicando os R$ 20 
milhões na Poupança da CAIXA, ele re-
ceberá mensalmente mais de R$ 130 
mil em rendimentos, o equivalente a 
R$ 4,3 mil por dia. Se preferir, o apos-
tador pode adquirir 33 imóveis no 
valor de R$ 600 mil cada, ou comprar 
uma frota de 133 carros de luxo

O maior desafio para a conti-
nuidade dos trabalhos do grupo res-
ponsável por identificar restos mor-
tais encontrados em 1990 em uma 
vala comum no Cemitério Dom Bosco, 
no bairro de Perus, é a necessidade 
de recursos orçamentários. “O Go-
verno Federal precisa garantir os 
recursos necessários para essa con-
tinuidade, que estejam garantidos 
no Orçamento do Governo Federal”, 
disse o representante do Comitê 
Gestor do Grupo de Trabalho Perus, 
Javier Amadeo, em audiência pública 
na última segunda-feira na Universi-
dade Federal de São Paulo (Unifesp), 
onde são feitos os trabalhos.

Moana, a princesa que pro-
tagoniza o filme ‘Moana - Um Mar 
de Aventuras’, é bem diferente das 
personagens tradicionais da Disney. 
Com quadril mais largo e pernas mais 
grossas, sua história não tem nada 
a ver com o príncipe encantado ou 
a busca por um amor. O padrão das 
antigas princesas já vem sendo re-
formulado desde ‘Valente’, o que se 
repetiu em ‘Frozen - Uma Aventura 
Congelante’. Em entrevista ao The 
Huffinton Post, Ron Clements e John 
Musker, diretores do filme de Moana, 
foram questionados se há espaço 
nos filmes da Disney para repre-
sentatividade LGBT. “Parece que as 
possibilidades estão bem abertas 
atualmente”, respondeu Clements

A Segunda Turma do Supremo 
Tribunal Federal (STF) decidiu ontem 
arquivar ação penal em que o mon-
senhor Jonas Abib, da Igreja Católica 
da Bahia, responde pela suposta 
prática de incitação à discriminação 
e preconceito religioso em um dos 
trechos de seu livro Sim, Sim, Não, 
Não -  Reflexões de Cura e Liberta-
ção. Por maioria de votos, os minis-
tros decidiram aceitar recurso pro-
tocolado pela defesa do monsenhor. 
A ação penal foi proposta pelo Minis-
tério Público (MP) após o órgão ser 
acionado por representantes de um 
centro espírita, que consideraram o 
livbro, publicado em 2007, ofensivo 
às religiões afro-brasileiras.

STF arquiva ação 
penal contra padre 

Ainda dá tempo de co-
meçar 2017 com o nome 
limpo. A Serasa decidiu 
prorrogar o fechamento 
do Super Feirão Limpa 
Nome Online (que seria 
encerrado em 26 de no-
vembro) até o próximo 
dia 10 de dezembro. “Re-
cebemos 2,65 milhões de 
acessos entre os dias 8 e 
26 de novembro, deixan-
do claro que muitos con-
sumidores inadimplentes 
estão empenhados em 
colocar a vida financeira 
em ordem ainda este ano”, 

diz o gerente de Recupe-
ração de Crédito da Sera-
sa, Raphael Salmi. “Com a 
extensão do Super Feirão 
Limpa Nome Online am-
pliamos as chances de as 
pessoas fecharem bons 
acordos e reabilitarem o 
crédito.”

Consumidores prove-
nientes de São Paulo en-
cabeçaram a lista e foram 
responsáveis por 37,24% 
do total de acessos ao 
Limpa Nome Online du-
rante o período protoco-
lar do Superfeirão. Rio de 
Janeiro veio em segundo 
lugar, com 12,77% do to-
tal de visitas, seguido por 
Minas Gerais, com 9,29%.

Débora Brito 
 Repórter da Agência Brasil

O Ministério das Cidades flexibi-
lizou as regras do Programa Minha 
Casa, Minha Vida para pequenos cons-
trutores. Atendendo a uma reivindica-
ção do setor, o ministro Bruno Araújo 
assinou portaria que aumenta o prazo 
de inscrição das empresas no Cadastro 
Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) e re-
tira a exigência de construção apenas 
em áreas pavimentadas.

A portaria altera as regras esta-
belecidas pelas portarias 160 e 539, 
publicadas em maio deste ano e que 
geraram forte reação dos construtores. 
Os empresários alegam que o prazo es-
tabelecido para realizar a adequação 
como pessoa jurídica não era suficien-
te. A nova portaria estende o prazo 
para o final de 2018.

Outra queixa era com relação à 
exigência de que o empreendimento 
deveria ser construído em área pavi-
mentada. Junto com energia elétrica, 
esgoto e abastecimento de água, o as-
falto estava entre os itens de infraes-
trutura básica necessários na área da 
obra a ser financiada pelo programa. 
Para os construtores, essa norma traria 
prejuízos econômicos, pois há muitos 
imóveis que já foram construídos antes 

da vigência da regra e não poderiam 
ser comercializados. Segundo o presi-
dente da Associação dos Construtores 
do Estado de Goiás, Delermon Dias 
Marques, somente em Goiás 20 mil 
casas foram construídas antes da mu-
dança nas exigências e não poderiam 
ser financiadas com recursos do Minha 
Casa, Minha Vida. 

O setor argumenta também que a 
nova mudança nas regras pode evitar a 
perda de empregos.

“Sabemos por alto de uma estima-
tiva de dois milhões de pessoas que são 
empregadas pelo setor, de forma dire-
ta ou indireta. Com a nova portaria, 
vários projetos vão ser desengavetados 
e podem gerar mais empregos”, disse 
Delermon.

“Os pequenos construtores corres-
pondem a quase 30% do programa, 
um percentual muito alto. Em um mo-
mento em que o país precisa de gran-
de atenção para enfrentar a recessão e 
desemprego, eles são fundamentais”, 
defendeu o ministro Bruno Araújo.

Sobre a preocupação com a per-
da de qualidade dos imóveis construí-
dos, já que o mutuário pode receber 
imóvel em área não asfaltada, Araújo 
disse que o asfalto não é responsabi-
lidade das empresas e sim do Poder 
Público.

Governo flexibiliza as regras 
do Minha Casa, Minha Vida 

pARA pEquENoS coNSTRuToRES

Exigência de construção de moradias em áreas pavimentadas é retirada dos contratos

FoTo: Reprodução/Internet

Ivan Richard Esposito 
 Repórter da Agência Brasil

A Justiça do Mara-
nhão suspendeu na última 
segunda-feira, de forma 
liminar, o fechamento de 
agências do Banco do Brasil 
no Estado, medida prevista 
no plano de reorganização 
institucional, anunciado no 
inicio do mês e com imple-
mentação prevista para 
2017. A decisão é do juiz 
titular da Vara de Interes-
ses Difusos e Coletivos de 
São Luís, Douglas de Melo 
Martins, que acatou pedido 
feito pelo Procon do Mara-
nhão, em ação civil pública 
ajuizada no último dia 24.

Na decisão, o magis-
trado afirma haver  “risco 
irreparável ou de difícil re-
paração” ao direito dos con-
sumidores caso o Banco do 
Brasil coloque em prática a 
decisão de fechar agências 
no Estado. “A plausibilida-
de jurídica das alegações 
do autor está demonstra-
da, pois a conduta do réu 
provoca um desequilíbrio 
no sistema de proteção ao 
consumidor, onerando-o 
demasiadamente”, diz tre-
cho da decisão.

Procurado pela Agên-
cia Brasil, o banco ainda 
não se posicionou sobre a 
decisão. Com a reorgani-
zação, o Banco do Brasil 
reduziria de 118 para 105 
agências e passaria a ter 51 
postos de atendimento em 
vez dos 43 atuais. O banco 
possui 1.892 funcionários 
no Maranhão e 248 fazem 
parte do público potencial 
do Plano Extraordinário 
de Aposentadoria Incen-
tivada, que prevê adesão 
voluntária. Atualmente, 
oferece 161 unidades de 
atendimento no Estado, 
sendo 118 agências e 43 
postos de atendimento. De 
acordo com a instituição, 
os clientes também contam 
ainda com 357 correspon-
dentes bancários, 1.017 
caixas eletrônicos BB e 261 
terminais da rede Banco 
24h no Estado.

Danos aos consumidores
Para o juiz, os con-

sumidores atingidos pelo 
fechamento da agência so-

frerão “graves danos, de-
correntes da diminuição 
na qualidade do serviço 
prestado, além de ficarem 
sujeitos a longos desloca-
mentos para que utilizem 
os serviços bancários con-
tratados, o que, além do 
incômodo, gera risco para 
vida e segurança dos clien-
tes, principalmente do in-
terior do Estado”

Na ação civil pública, 
o presidente do Procon no 
Maranhão e diretor dos 
Procons Nordeste, Duarte 
Júnior, sustenta que apesar 
de haver a livre iniciativa, a 
decisão do Banco do Brasil 
de fechar agências fere o 
direito do consumidor.

“Apresentamos as ra-
zões jurídicas também le-
vando em consideração a 
realidade local. O Mara-
nhão é o estado que tem o 
pior acesso à internet, com 
9,8% das residências com 
acesso à rede mundial de 
computadores. É diferente, 
por exemplo, de Brasília, 
em que 65% das residên-
cias têm acesso à internet”, 
frisou Duarte Junior. “Não 
temos condições de permi-
tir a troca do atendimen-
to presencial por um pela 
internet ou eletrônico”, 
acrescentou o presidente 
do Procon.

Decisão
No despacho, o juiz 

Douglas de Melo Martins 
determina que seja manti-
do o pleno funcionamento 
de todas as atuais agências 
do banco no Estado e que 
não ocorra mudanças das 
agências para postos de 
atendimento. Ele pede ain-
da que o banco apresente 
relatório com motivação, 
os impactos econômicos e 
a adequação das mudan-
ças ao plano de negócios e 
à estratégia operacional da 
instituição.

Além disso, determi-
na que o Banco do Brasil 
aponte quais serviços dei-
xariam de ser prestados 
nos postos de atendimento 
e quais continuarão sendo 
oferecidos e informe quais 
providências estão sendo 
ou foram tomadas para não 
gerar impacto negativo aos 
consumidores.

Justiça do Maranhão 
suspende fechamento

AGÊNciAS Do BANco Do BRASiL

Marieta Cazarré 
Correspondente da Agência Brasil

A proteção e a segurança 
dos povos indígenas brasilei-
ros foi tema de debate no úl-
timo dia 24 passada no Parla-
mento Europeu, que aprovou 
uma resolução sobre o assun-
to. Os eurodeputados, além 
de condenarem os atos de 
violência contra os integran-
tes da etnia Guarani-Kaiowá, 
apelaram às autoridades 
brasileiras para que tomem 
medidas imediatas de manu-
tenção dos direitos humanos 
daquelas minorias do Estado 
do Mato Grosso do Sul.

Os eurodeputados pe-
diram que seja elaborado 
um plano de trabalho que dê 
prioridade à conclusão da 
demarcação de todos os ter-
ritórios reivindicados pelos 
Guarani-Kaiowá, uma vez que 
muitos dos assassinatos de 
indígenas estão relacionados 

com a reocupação de terras 
ancestrais. O documento afir-
ma ainda que, nos últimos 
oito anos, registrou-se uma 
ausência de progressos na 
implementação das recomen-
dações da Organização das 
Nações Unidas (ONU) e na 
resolução de questões histo-
ricamente fundamentais para 
os povos indígenas, como, por 
exemplo, a homologação dos 
seus territórios.

O Parlamento Europeu 
salientou que as autoridades 
brasileiras deve respeitar as 
disposições da Constituição 
relativas à proteção dos di-
reitos individuais, das mino-
rias e dos grupos étnicos in-
defesos, bem como respeitar 
as normas internacionais de 
direitos humanos. Foi sugeri-
da a realização de inquéritos 
independentes sobre os as-
sassinatos e os ataques a que 
os povos indígenas têm sido 
submetidos e, ainda, que os 

responsáveis sejam levados 
a tribunal. Semana passada, 
além da discussão sobre a si-
tuação dos indígenas brasilei-
ros, discutiram-se os casos de 
Gui Minhai, editor detido na 
China; e de Ildar Dadin, ativis-
ta preso na Rússia. 

Autoridades
Entre eles estão a vice-

-presidente da Comissão e 
Alta Representante da União 
Europei para os Negócios 
Estrangeiros e a Política de 
Segurança; os governos e par-
lamentos dos Estados Mem-
bros da União Europeia, o Alto 
Comissário das Nações Unidas 
para os Direitos Humanos, o 
presidente e o governo do Bra-
sil, o presidente do Congresso 
brasileiro, os copresidentes 
da Assembleia Parlamentar 
Euro-Latino-Americana e o Fó-
rum Permanente da ONU para 
questões relacionadas aos po-
vos indígenas.

Parlamento Europeu condena 
violência contra os indígenas

ETNiA GuARANi-kAioWÁ
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Pesquisa IBGE
Número de desempregados já supera os 12 milhões
Daniela Amorim
Da Agência Brasil

 O País segue registran-
do aumento no número de 
desempregados. O total de 
desocupados alcançou o ní-
vel recorde de 12,042 mi-
lhões de pessoas no trimes-
tre encerrado em outubro 
- 20 mil a mais do que no tri-
mestre encerrado em setem-
bro -, dentro da série histó-
rica da Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicílios 
Contínua (Pnad Contínua), 
iniciada em 2012 pelo Insti-
tuto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE).

O resultado significa 
que há mais 2,971 milhões 
de desempregados em rela-
ção a um ano antes, o equi-
valente a um aumento de 
32,7%. Ao mesmo tempo, o 
total de ocupados caiu 2,6% 
no período de um ano, o 
equivalente ao fechamento 
de 2,402 milhões de pos-
tos de trabalho. A taxa de 
desemprego só não foi mais 

elevada porque 1,462 milhão 
de brasileiros migraram para 
a inatividade no período de 
um ano. O aumento na popu-
lação que está fora da força 
de trabalho foi de 2,3% no 
trimestre encerrado em ou-
tubro ante o mesmo período 
de 2015.

Como consequência, a 
taxa de desemprego mante-
ve-se no patamar recorde de 
11,8% no trimestre até outu-
bro, mesmo resultado regis-
trado nos trimestres encer-
rados em agosto e setembro. 

Carteira assinada
O País perdeu 1,323 mi-

lhão de vagas com carteira 
assinada no período de um 
ano. O total de postos de 
trabalho formais no setor 
privado encolheu 3,7% no 
trimestre encerrado em ou-
tubro ante o mesmo período 
do ano anterior, segundo os 
dados da Pnad Contínua.

Já o emprego sem car-
teira no setor privado teve 
aumento de 1,6%, com 165 

Copom define hoje 
taxa básica de juros

O Comitê de Política Monetária 
(Copom) iniciou ontem a reunião de 
dois dias para definir a taxa básica de 
juros, a Selic. Esta é a última reunião 
do comitê neste ano. Hoje, ao fim do 
segundo dia de reunião, o Banco Cen-
tral (BC) anuncia a decisão sobre a 
Selic. De acordo com a pesquisa se-
manal do BC a instituições financei-
ras, a expectativa é de que o Copom 
dê continuidade ao ciclo de cortes 
na Selic, com redução da taxa dos 
atuais 14% ao ano para 13,75%.

Brasil fará parte 
do Clube de Paris

O Brasil passará a fazer parte 
do Clube de Paris, organização que 
representa os principais credores 
internacionais, informou na última 
segunda-feira à noite o Ministério 
da Fazenda. O ministro Henrique 
Meirelles viajará à capital francesa 
nos próximos dias para formalizar 
a adesão. Na última reunião de che-
fes de Estado e de Governo do G20 
(grupo das 20 principais economias 
do planeta), em setembro, na China, 
o Clube de Paris foi reconhecido 
como o principal fórum onde os 
países podem reestruturar a dívida 
externa, com prazos mais longos ou 
juros menores.

Custos da indústria 
recuam 0,36%

Os custos dos insumos usa-
dos pela indústria estão 0,36% 
mais baratos em 2016. Os dados são 
do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE) e foram divulgados 
ontem. No acumulado de 12 meses, 
a queda é de 1,13%. Um recuo nes-
se indicador é importante porque 
mostra que a indústria começa a ter 
um custo menor de produção, o que 
aumenta as margens de lucro das 
empresas e dá mais força para que 
elas saiam da recessão.

Bolsa cai 3% após 
recuo de commodities 

A Bovespa passou por uma 
realização de lucros ontem, esti-
mulada pelo recuo nos preços de 
commodities, que afetou setores 
importantes da bolsa, como pe-
tróleo, mineração e siderurgia. As 
ações da Petrobras foram penali-
zadas pelo tombo de mais de 3% 
dos preços do petróleo. No final da 
sessão, papéis do setor financeiro 
acentuaram as perdas, fazendo 
com que o índice perdesse o nível 
dos 61 mil pontos e fechassem em 
baixa de quase 3%.

Empresas de turismo 
cresceram 66%

Uma pesquisa do Ministério 
do Turismo, divulgada ontem, apon-
ta para a retomada do faturamento 
de empresas turísticas no terceiro 
trimestres de 2016. Segundo o le-
vantamento, de agosto a outubro, 
foi registrado crescimento em 66% 
delas, no comparativo com o segun-
do trimestre. Entre os entrevistados, 
61% deles afirmaram que irão inves-
tir no último trimestre do ano e 64% 
acreditam que o faturamento será 
maior que o mesmo período de 2015.

O Brasil perdeu 1,323 milhão de vagas com carteira assinada em um ano, afirma pesquisa do IBGE

mil empregados a mais. O 
total de empregadores au-
mentou 2,1% ante o tri-
mestre encerrado em ou-
tubro de 2015, com 85 mil 
pessoas a mais.  O trabalho 

por conta própria encolheu 
3,2% no período, com 725 
mil pessoas a menos nessa 
condição. Houve redução 
ainda de 10 mil vagas na 
condição do trabalhador 

doméstico, 0,2% de ocupa-
dos a menos nessa função. 
A condição de trabalhador 
familiar auxiliar também 
encolheu, 18,8%, com 478 
mil ocupados a menos.

Em meio à crise na produção, a 
indústria permanece eliminando em-
pregados no País. A atividade cortou 
1,157 milhão de trabalhadores no pe-
ríodo de um ano, segundo dados da 
Pnad Contínua.

O total de ocupados na indústria 
recuou 9,1% no trimestre encerrado 
em outubro ante o mesmo período do 
ano anterior. “Frente ao segundo ano 
da crise, a indústria ainda encolheu 
1,157 milhão de vagas”, ressaltou Ci-
mar Azeredo, coordenador de Traba-
lho e Rendimento do IBGE.

A construção demitiu 501 mil pos-
tos de trabalho em outubro ante um 
ano antes, enquanto o comércio dis-
pensou 454 mil empregados. “Justa-
mente o comércio, que poderia estar 
se preparando para a Black Friday ou 

para o final do ano”, lembrou Azeredo. 
Outras atividades que cortaram vagas 
foram agricultura, pecuária, produção 
florestal, pesca e aquicultura (-478 mil 
empregados), informação, comuni-
cação e atividades financeiras, imobi-
liárias, profissionais e administrativas 
(-585 mil ocupados) e serviços domés-
ticos (-4 mil empregados).

Contingente
Houve aumento no contingente 

de trabalhadores de alojamento e 
alimentação (+326 mil empregados), 
administração pública, defesa, segu-
ridade social, educação, saúde hu-
mana e serviços sociais (+236 vagas), 
outros serviços (+136 mil pessoas) e 
transporte, armazenagem e correio 
(+83 mil ocupados).

Indústria já cortou 1,157 milhão

O rendimento mé-
dio real habitualmente 
recebido pelo trabalha-
dor brasileiro ficou em 
R$ 2.025 no trimestre en-
cerrado em outubro úl-
timo. O valor é 0,9% su-
perior ao observado em 
julho (R$ 2.006, já corri-
gido pelo índice de infla-
ção). No entanto, é 1,3% 
inferior ao registrado em 
outubro do ano passado 
(R$ 2.052, já corrigido 
pelo índice de inflação).

Os dados da Pesqui-
sa Nacional por Amos-
tra de Domicílios (Pnad) 
foram divulgados on-
tem (29) pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE).

Massa real
A massa de rendi-

mento real habitual re-
cebida pelos trabalha-
dores chegou a R$ 177,7 
bilhões, estatisticamen-
te o mesmo valor de 
julho, mas 3,2% inferior 
ao registrado em outu-
bro do ano passado.

Rendimento cresceu 
Vitor Abdala
Da Agência Brasil

Os consumidores bra-
sileiros ficaram menos endi-
vidados e inadimplentes na 
passagem de outubro para 
novembro, segundo a Confe-
deração Nacional do Comércio 
de Bens, Serviços e Turismo 
(CNC). A Pesquisa de Endivi-
damento e Inadimplência do 
Consumidor (PEIC) mostra 
que 57,3% das famílias pos-
suíam algum tipo de dívida em 
novembro contra uma fatia de 
57,7% em outubro. O resulta-
do é o menor desde julho de 
2012, que também registrou 
57,3% de endividados. 

“As dificuldades de aqui-
sição de crédito, devido às 
incertezas do cenário econô-
mico e as elevadas taxas de 
juros, aliadas à perda do po-
der de compra por causa do 
desemprego, fazem com que 

o consumo fique retraído, re-
duzindo, consequentemente, 
o nível de endividamento”, 
explica o economista da CNC 
Bruno Fernandes.

Já a proporção dos entre-
vistados que relataram ter dí-
vidas em atraso foi de 23,4% 
em novembro contra 23,8% 
em outubro. Na comparação 
anual, no entanto, houve um 
aumento: em novembro de 
2015, o total era de 22,7%.

Dos entrevistados, 9,1% 
disse não ter como pagar as 
dívidas e, portanto, segui-
riam inadimplentes. No mês 
anterior, esse porcentual era 
de 9,4%. Há um ano essa fa-
tia era menor, 8,5%.

A pesquisa considera 
como dívidas as contas a pagar 
em cheque pré-datado, cartão 
de crédito, cheque especial, 
carnê de loja, empréstimo, 
prestação de carro ou seguro. 
Entre as famílias brasileiras, 

21,3% têm mais da metade 
da renda comprometida com 
o pagamento de dívidas. O 
cartão de crédito permanece 
no topo da lista de contas a 
pagar, citado por 77,2% dos 
entrevistados. Os carnês es-
tão em segundo lugar, com 
14,3% de citações, seguidos 
pelo financiamento de carro, 
com 10,5%.

Novembro apresenta recuo 
ante outubro, aponta a CNC

ENDIVIDAMENTO E INADIMPLÊNCIA

Mônica Ciarelli
Da Agência Estado

O Índice Geral de Preços 
do Mercado (IGP-M) apresen-
tou um recuo de 0,03%, em 
novembro ante uma alta de 
0,16%, em outubro. A varia-
ção também foi menor que a 
registrada em novembro do 
ano passado (1,52%). Com o 
resultado, no acumulado do 
ano, a taxa alcançou 6,60% e, 
em 12 meses, 7,12%, que é o 
percentual utilizado na reno-
vação em contratos de aluguel.

Calculado pelo Institu-
to Brasileiro de Economia 
da Fundação Getulio Vargas 
(Ibre/FGV), o IGP-M indica a 
média de preços de bens do 
atacado, varejo e da constru-
ção civil no período entre os 
últimos dias 21 de outubro e 
20 de novembro. Apesar de 
ter recuado, o índice de no-
vembro reflete mais o com-
portamento de preços em 

um dos três componentes, o 
Índice de Preços ao Produtor 
Amplo, com queda de 0,16% 
ante uma alta de 0,15%. Nes-
te componente, o destaque foi 
o grupo dos alimentos pro-
cessados. Eles ficaram 0,08% 
mais baratos depois de um au-
mento de 1,58% na apuração 
anterior. As matérias-primas 
brutas, que incluem as varia-
ções das commodities (pro-
dutos com cotação internacio-
nal), aceleraram com alta de 
0,90% ante 0,36%. 

Aumentos
As elevações mais signi-

ficativas foram do minério de 
ferro (de 2,16% para 9,04%); 
do café em grão (de 2,28% 
para 8,30%) e da cana-de-açú-
car (de 1,48% para 2,80%). 
Em sentido oposto, estão o lei-
te in natura (de -5,52% para 
-8,78%), o milho em grão (de 
-1,80% para -3,92%) e os bo-
vinos (de 2,20% para 0,16%).

Índice do aluguel tem 
queda em novembro

COM TAXA ACUMULADA DE 7,12%

Marli Moreira
Da Agência Brasil

57,3% das 

famílias 

possuiam algum 

tipo de dívida 

em novembro 

contra 57,7% 

em outubro

FOTO: Reprodução/Internet



Professor Gilka Vieira, em-
presário Jairo Alves Montei-
ro, Juracy Pedro Gomes e 
Delber Marcolino, deputados 
federais  Luiza Erundina e 
Benjamin Maranhão, Sra. 
Nieri Pereira, vereador Pedro 
Alberto de Araújo Coutinho, 
dentista Leonardo Campelo.
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Ele disse Ela disse

oretti G Zenaide
@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

Parabéns
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Prata de Lei
FOI PARA 

mostrar a nova 
coleção “Holiday 
Collection” que 
a joalheria di-
namarquesa Pandora 
reuniu a imprensa 
para uma confra-
ternização de Natal 
no Restaurante Nau 
Frutos do Mar.

A marca é 
conhecida por pro-
duzir joias repletas 
de significados, em 
Prata de Lei e com 
design variado que 
combina com diver-
sos looks.

Leandro Ramalho, Fabíola Souza, Graziela Veiga, Hanna Arruda e Aline Rodriguez foram os anfitriões 
no lançamento da nova coleção da Pandora no Restaurante Nau Frutos do Mar

Modelo exibe peças da nova coleção Holiday Collection da Pandora

As aniversariantes do Clube Amigas Para Sempre: Stella Barros, Roziane Coelho, Marletti Assis, Ezilda 
Rocha, Thereza Madalena, Aparecida Farias e Socorro Roque

Beth Vasconcelos, Conceição Imperiano de Papai Noel, Ana Tavares e Ezilda Rocha

Zum Zum Zum
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Amigas para sempre: Maria Júlia Ferrer e Céu Palmeira
Vendas é o foco

 O sEBRAE está 
promovendo a palestra 
“Aumentando suas vendas 
para o Natal”, realizada on-
tem na Câmara de Dirigen-
tes Lojistas de São Bento 
e hoje, às 19h no auditório 
da Secretaria de Educação 
da cidade de Pombal.

O palestrante é o 
analista do Sebrae, 
Roberto Braga que 
mostra a capacitação no 
atendimento ao cliente, 
fazendo os empresários 
aumentarem as vendas 
em até 60% neste perío-
do natalino.

ACONTECE hoje o II Workshop de Formaturas pro-
movido pela Domus Hall, no Manaíra Shopping, dirigido a 
alunos que estão em processo de organização das festas 
de formaturas.

A casa de shows vai reunir as principais empresas do 
setor onde as comissões de formaturas poderão conhecer, 
contratar e fechar todos os serviços durante a feira que 
vai das 16h às 20h desta quarta-feira.

Festas de formaturas

Alegria, alegria
FOI BAsTANTE 

prestigiada a confra-
ternização natalina 
do Clube Amigas Para 
Sempre, realizada no 
restaurante da Blu´nelle, 
sob o comando de Ezilda 
Rocha e Roziane 
Coelho, com participação 
especial do Papai Noel 
na pessoa de Conceição 
Imperiano.

O evento, recheado 
de alegria, bons bate 
papos e lanche, teve seu 
cunho filantrópico pois 
foram arrecadados 
inúmeros brinquedos para 
a creche Eunice Werner, 
da cidade de Bayeux.

   O Boticário está lançando uma novidade para a linha Nativa SPA que é a 
Baunilha de Madagascar que conta com produtos para deixar a pele macia e perfu-
mada através do Óleo em Calda Hidratante, o Açúcar Esfoliante Corporal, o Hidratante 
Corporal, Creme para as Mãos, Sabonete em Barra e Água de Banho.

   Estão abertas até o dia 5 de dezembro as inscrições para o Concurso de Vídeos 
Contra a Corrupção promovido pela CGU e a UFPB com apoio do CNA Ruy Carneiro. O concurso 
vai premiar o melhor vídeo de um minuto sobre o tema.

Dois Pontos
  A Della´s Iluminação abre 
hoje a exposição "Lúmina Terra", 
assinada pela excelente artesã 
Maria dos Mares.
  A nova vitrine da loja será 
assinada pelos arquitetos Perla 
Felinto e Hermann Santos.

Ao vivo

EM UMA demons-
tração conjunta com a 
Empresa Brasileira de 
Serviços Hospitalares, a 
Rede Nacional de Ensino 
e Pesquisa realiza hoje, 
às 11h, uma transmissão 
do centro cirúrgico do 
Hospital Universitário 
Lauro Wanderley, si-
multaneamente para o 
auditório local e para o 
auditório daquela empre-
sa, em Brasília.

O momento terá de-
bates e interação entre 
os cirurgiões, profissionais 
da saúde, residentes e 
alunos através da video-
conferência da RNP.

“Em nossa sociedade,
 infelizmente, vale mais 
uma propaganda bem feita 
do que um serviço bem 
executado”

“A sandy fazendo propa-
ganda da Devasa é a mesma 
coisa que a Luciana Gimenez 
fazendo propaganda de Di-
cionário. Não combina”

MANOEL O. GUIMARÃES MALU SOUZA

 A CÂMARA Municipal de João Pessoa promove 
hoje sessão solene para a entrega da Medalha “Cidade 
de João Pessoa” à historiadora Glauce Maria Navarro 
Burity, numa propositura do vereador Marmuthe Caval-
canti e à pastora e escritora Tânia Regina Casteliano, 
proposta pelo vereador Dinho.

Será às 15h no Plenário Sen. Humberto Lucena.

Homenagens a Glauce e Tânia

O HARDMAN  Praia Hotel, na Praia de Manaíra, 
montou três pacotes especiais para casais que pre-
tendem consolidar o relacionamento subindo ao altar, 
e também para os apaixonados que irão confirmar a 
promessa de aliança eterna.

O pacote “Novamente Sim” oferece suites que 
foram reformuladas, com novas mobílias e ambientação 
assinada pelo arquiteto Leonardo Maia.

Novamente sim

COM PREFÁCIO assinado pelo pastor Estevam Fer-
nandes, orelhas por Dom Aldo di Cillo Pagotto e capa 
ilustrada pelo artista plástico Célio Furtado, o estimado 
cronista Carlos Romero lança hoje seu livro “O Evangelho 
Nosso de Cada Dia”, editado pela A União, onde ele reúne 
73 crônicas focadas no Evangelho.

O lançamento será às 19h na Fundação Casa de José 
Américo, com apresentação do arquiteto Germano Romero 
e exposição de telas do artista Célio Furtado.

O Evangelho Nosso de Cada Dia

   A Energisa lançou o “Natal na Usina 2016” que  vai acontecer de 2 de dezembro 
a 6 de janeiro com uma extensa programação que envolve 24 projetos e 95 atrações 
gratuitas para todos os gostos e públicos.

   O cartunista Ziraldo será o último entrevistado do programa do Jô na Rede 
Globo que vai ao ar no dia 16 de dezembro. Jô Soares tentou Silvio Santos para ser o 
último, mas diz a lenda que uma cigana falou ao dono do SBT que se ele desse uma 
entrevista, qualquer que seja, ele morreria no dia seguinte...
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Dirigentes paraibanos 
lamentam as mortes e 
prestam solidariedade

.

Tragédia no futebol
ACIDENTE MATA JOGADORES DA CHAPECOENSE

Avião com delegação da 
equipe brasileira cai na 
Colômbia; 71 mortos

Prefeito de Chapecó 
suspende as aulas

Noiva de Alan não 
liga como acertado

Cuca: “Construiam 
uma bela história”

O prefeito de Chapecó, Luciano 
Bulignon (PSB), decretou luto oficial de 30 
dias na cidade “em virtude do passamento 
de integrantes da delegação da Associação 
Chapecoense de Futebol, sendo eles atletas, 
dirigentes, imprensa e convidados”. Ele 
também suspendeu as aulas na rede 
municipal de ensino de Chapecó pelo período 
de dois dias. As festividades na cidade foram 
canceladas por 30 dias.

Na Arena Condá à espera de notícias 
oficiais sobre o acidente, a noiva de Alan 
Ruschel, um dos primeiros a ser confirmado 
como sobrevivente contou que soube do 
ocorrido pela televisão após o noivo não 
ligar pela madrugada, como combinado. “Eu 
combinei com o Alan para ele me ligar, ele 
não me ligou. Eu acabei pegando no sono. 
3h eu acordei no susto e liguei a televisão 
e vi aquilo. Eu não sei de nada. Eu estou em 
uma bolha”, disse Marina Storchi.

O técnico Cuca, hoje comandante 
do Palmeiras, lamentou através do site 
da equipe paulista o acidente aéreo com 
o elenco da Chapecoense. O treinador 
recordou que foi jogador do time 
catarinense. "Lamento profundamente o 
acidente. Foi meu último time como jogador 
e estava construindo uma história fora do 
Brasil. Tristeza enorme", disse Cuca. Cuca foi 
jogador da Chapecoense em 1996, ano em 
que encerrou sua carreira.

Filho de Caio poderia 
ter morrido também

Matheus Sarolli, 24 anos, filho 
do ex-jogador e técnico da Chapecoense 
Caio Junior, que é de Cascavel (Oeste do 
Paraná), publicou mensagem no Facebook 
pedindo privacidade à família. Ele relatou 
que não embarcou no voo com o pai porque 
havia esquecido o passaporte. “Amigos, 
eu, meu irmão e minha mãe estamos bem. 
Precisamos de força, peço que nos deem 
um pouco de privacidade, especialmente 
à minha mãe e agradeço a todos ligando e 
mandando mensagens”, escreveu.

Curtas

FOTOS: Reprodução/Twitter/Departamento de Polícia de Antioquia

Uma tragédia no futebol mundial 
e especialmente brasileiro. O avião que 
transportava a delegação da Chapecoense 
para a primeira partida da final da Copa 
Sul-Americana contra o Atlético Nacio-
nal fez um pouso forçado na madrugada 
desta terça-feira na região de Antioquia, 
em gravíssimo acidente na Colômbia. Se-
gundo informações do chefe da Polícia 
de Antioquia, José Acevedo, 71 pessoas 
morreram. O goleiro Follmann, o lateral 
Alan Ruschel e o jornalista Rafael Henzel 
Valmorbida estão entre os sobreviventes 
confirmados, assim como a aeromoça Xi-
mena Suárez e Erwin Tumiri, membro da 
tripulação. Horas depois surgiu a infor-
mação - confirmada - de que o zagueiro 
Neto foi resgatado com vida. O goleiro 
Danilo, resgatado com vida, foi a óbito 
pouco depois. Então, até o fechamento 
desta edição, havia 71 mortos e seis so-
breviventes. 

De acordo com a rede de "TV Cara-
col", a aeronave sobrevoava as cidades co-
lombianas de La Ceja e Abejorral quando 
perdeu contato com a torre de controle do 
Aeroporto José Maria Córdova.

A delegação da Chape saiu de Guaru-
lhos para Bolívia em voo comercial com 
68 passageiros e nove tripulantes (quatro 
pessoas deixaram de embarcar na última 
hora). Após escala técnica, deixou Santa 
Cruz de La Sierra em direção a Medellín. 
Quando sobrevoava a região de Antió-
quia perdeu contato com o aeroporto, 
que confirmou o acidente. A causa do aci-
dente teria sido uma pane elétrica. Ainda 
de acordo com a imprensa local, o piloto 
teria liberado combustível para evitar ex-
plosão após o pouso forçado.

A Chapecoense viajaria diretamente 
para Medellín em um voo fretado, o que 
foi desautorizado pela Agência Nacional 
de Aviação Civil (ANAC). Assim sendo, a 
delegação do time catarinense foi forçada 
a mudar seus planos e embarcar primeiro 
para São Paulo. De lá, pegou o voo para a 
cidade colombiana.

O local da queda do avião é de difí-
cil acesso. Além disso, o mau tempo na 
região metropolitana de Medellín, além 
da baixa temperatura - 5º C durante a 
madrugada, atrapalhou ainda mais o res-
gate. Dois helicópteros da força aérea do 
País sobrevoam a área para auxiliar no 
trabalho das equipes de resgate. 

De acordo com informações forneci-
das pelo Aeroporto José Maria Córdova, a 
aeronave perdeu contato com a torre de 
controle às 21h33 locais (0h33 de Brasí-
lia) e caiu às 22h15 (01h15 de Brasília).

"O Comitê Operativo de Emergência 
do Aeroporto José Maria Córdova infor-
ma que às 10 horas da noite uma aerona-
ve com matrícula CP2933 proveniente de 

Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, da em-
presa Lamia Corporation, com matrícula 
boliviana se declarou em emergência en-
tre o município de Ceja e La Union, a ae-
ronave se declarou com falhas elétricas, 
segundo foi informado a Torre de Contro-
le da Aeronáutica".

Devido ao difícil acesso e às condi-
ções climáticas de baixa visibilidade, está 
sendo difícil o trabalho de resgate dos 
feridos. Autoridades locais pedem aos 
moradores da região que possuam ca-
mionetes 4x4 que auxiliem na busca das 
vítimas. Residentes dos arredores dizem 
não ter ouvido estrondos de queda.

Em nota oficial, a Conmebol sus-

pendeu todas as atividades envolvendo 
a Confederação, inclusive a partida, due-
lo de ida pela final da Sul-Americana, 
que estava marcada para quarta-feira às 
21h45 (de Brasília) em Medellín.

“A Confederação Sul-Americana de 
Futebol confirma que há sido notificada 
por autoridades colombianas que o avião 
em que viajava a delegação do Atlético 
Chapecoense do Brasil sofreu um aciden-
te em sua chegada à Colômbia. Estamos 
em contato com as autoridades e à espe-
ra de informações oficiais. A família Con-
mebol lamenta enormemente o ocorrido. 
Todas as atividades da Confederação fi-
cam suspensas até novo aviso.”
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Outros acidentes no futebol
DESASTRES AÉREOS

Torcedores de vários 
países já choraram a perda 
trágica dos seus ídolos

O acidente com o voo da empresa La-
Mia, que transportava a equipe de futebol 
da Chapecoense-SC e que caiu na Colôm-
bia, entra para os registros de acidentes 
que atingiram times que viajavam para 
disputar partidas ou voltavam de algum 
jogo. Envolvendo brasileiros em tragédias, 
este é o primeiro caso, no entanto, existem 
outros registros pelo mundo.

Em 4 de maio de 1949, há algumas mi-
lhas de Turim, sob forte nevoeiro, aconte-
ceu uma tragédia que marcaria para sem-
pre a história do futebol italiano e mundial. 
O avião, um Fiat G212, que transportava a 
delegação do Torino de volta à Itália, após 
um amistoso contra o Benfica em Portugal, 
chocou-se contra uma das torres da Basíli-
ca de Turim de Superga, a 600 metros de 
altura. Não houve sobreviventes. Pela Liga 
Italiana a rodada era a de número 34. O 
Torino liderava a competição com quatro 
pontos de vantagem sobre a Internazio-
nale de Milão, faltando quatro jogos para 
o término do Campeonato. Como na época 
a vitória valia dois pontos, oito ainda esta-
vam em jogo.

 
Manchester United
Uma tragédia que a Inglaterra nunca 

esquecerá. No dia 6 de fevereiro de 1958, 
após a disputa de uma partida contra o Es-
trela Vermelha, em Belgrado, o Manchester 
fazia a viagem de retorno à Inglaterra. Era 
o voo 609 da British European Airways. A 
equipe havia conquistado um empate por 
3 a 3 contra o time iugoslavo, que lhe ren-
deu a classificação para as semifinais da 
Taça dos Campeões. Mas não houve tempo 
para comemoração. Durante a viagem es-
tava nevando muito. O piloto do bimotor 
Airspeed Ambassador, prefixo G-ALZU, 
construído pela “De Havilland”, que fazia 
voos regulares entre a Alemanha e a In-
glaterra, estava com pouca visibilidade. E, 
para piorar, um dos motores estava com 
defeito. A torre chegou a ser informada so-
bre o problema, mas nada adiantou.

Logo depois, o motor pegou fogo e o 
avião caiu perto da cidade de Munique, na 
região da Baviera, por volta das 18h. No 
acidente morreram 28 pessoas entre pas-
sageiros e moradores do local da queda do 
avião. A comitiva do Manchester era for-
mada pelo diretor esportivo, o secretário 
da equipe, 11 jornalistas e 17 jogadores. 

 
Alianza Lima
O Alianza Lima foi, ao longo dos 

anos 70 e 80, a grande sensação do fu-
tebol peruano e a base para as convo-
cações da seleção nacional. Na época o 
Peru ocupava o lugar de quarta potência 
do futebol sul-americano atrás apenas de 
Brasil, Uruguai e Argentina. Porém, essa 
história de grande celeiro de grandes jo-
gadores do futebol peruano se encerrou 
de forma rápida e trágica.

Em 8 de dezembro de 1987, o Alianza 
estava na cidade de Pucallpa, onde dispu-
tava mais uma partida pelo Campeonato 
Peruano, competição que liderava naquele 
momento. O time saiu de campo vencedor 
por 1 x 0. Foi a última vitória da precoce 
carreira daqueles atletas. No retorno à ca-

pital, poucos minutos antes de aterrissar 
no Aeroporto Internacional Jorge Chavez, o 
avião Fokker 27 MPA, da Marinha de Guer-
ra do Peru, apresentou problemas no trem 
de pouso dianteiro. O piloto – mais tarde 
descobriu-se que não era qualificado – fez, 
por duas vezes, manobras bruscas com 
a aeronave, no intuito de baixa o trem de 
pouso a força. Na segunda manobra perdeu 
o controle do avião que caiu no Mar de Ven-
tanilla. Apenas o piloto, sobreviveu. Morre-
ram todos os jogadores, comissão técnica, 
torcedores, árbitros e a tripulação.

 
The Strongest
Ficou conhecida como a “Tragédia 

de Viloco”. Em 24 de setembro de 1969, 
feriado local, a equipe do The Strongest 
foi convidada para participar de um jogo 
amistoso organizado pela Associação de 
Futebol de Santa Cruz de La Sierra. Para a 
equipe, era somente outra visita a cidade 
de Santa Cruz, após o término do Campeo-
nato Nacional. A última partida oficial foi 
disputada no domingo anterior, dia 14 de 
setembro, uma derrota para o Universitá-
rio por 3 a 1, no que viria a ser a última 
oficial para a vida de diversos jogadores. 
Na noite do dia 26 de setembro, soube-
se que o avião, um DC-6 da Lloyd Aéreo 
Boliviano, com a maioria da delegação do 
The Strongest, que retornava da cidade de 
Santa Cruz de La Sierra em direção a La 
Paz havia desaparecido.

Vinte e quatro horas depois, e já sem 

muita esperança, o País recebeu a notícia: 
o avião havia se precipitado contra uma 
região montanhosa chamada La Cancha, 
na região mineira de Viloco, a cerca de 
100km de La Paz. Todos os 69 passageiros 
e 9 membros da tripulação morreram. 

Chile Green Cross 
Em 3 de abril de 1961 o avião Douglas 

DC-3 da LAN Chile, prefixo CC-CLD-P210, 
realizava o voo 210 trazendo de volta a 
equipe do Chile Green Cross (hoje Depor-
tes Temuco) de uma partida em Osorno, 
pelo Torneio da Copa Chile. Voando com 
visibilidade ruim, chocou-se contra a Serra 
de Las Animas, na Cordilheira de Linares, 
matando todos os seus 20 passageiros e 4 
tripulantes.

 Pakhtakor Tashkent
No dia 11 de agosto de 1979, uma 

colisão aérea entre dois aviões russos Tu-
polev 134As da Aeroflot, vitimou a equi-
pe de futebol do Pakhtakor Tashkent, do 
Uzbequistão, que fazia o  voo 7880, rota 
Tashkent - Donetsk - Minsk sobre a antiga 
União Soviética. Uma falha do controle de 
tráfego aéreo da Rússia na separação aé-
rea das aeronaves causou o choque entre 
elas, a 27.200 pés de altitude, que vieram 
a cair sobre a cidade de Dneprodzerzhinsk, 
na Ucrânia. No avião prefixo CCCP-65735 
da delegação do Pakhtakor Tashkent mor-
reram todos os 84 ocupantes, entre eles os 
14 jogadores e os três membros da comis-
são técnica. Na outra aeronave, a de prefixo 
CCCP-65816, morreram os 94 ocupantes. 
Computando as duas aeronaves o saldo foi 
de 178 mortos.

Seleção da Zâmbia
A Tragédia no Gabão ocorreu no dia 

28 de abril de 1993, quando uma aerona-
ve De Havilland DHC-5 da Força Aérea da 
Zâmbia, prefixo AF-319, que levava a sele-
ção do País para uma partida das Elimina-
tórias para a Copa do Mundo de 1994, ex-
plodiu logo após decolar de um aeroporto 
em Libreville, no Gabão, onde havia sido 
reabastecido.

Dezoito jogadores, 3 dirigentes da As-
sociação de Futebol da Zâmbia (FAZ) e 5 
militares morreram. As investigações das 
causas do acidente nunca foram comple-
tadas.

Avião que 
levava time 
do Torino, 
em 1949, 
se chocou 
em Turim, 
matando 
todos os 
jogadores

A tragédia 
com o time do 

Manchester 
United, da 

Inglaterra, em 
1958, vitimou  
17 jogadores

Choque entre dois aviões no espaço aéreo, em 1993, pôs fim a vida de 18 atletas na Zâmbia

Outros desastres aéreos pelo mundo afora também 
resultaram na morte de dezenas de jogadores, 

jornalistas, dirigentes e torcedores

FotoS: Reprodução/Internet
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Clube colombiano pede 
para Conmebol dar o
título à Chapecoense

l Victorino Chermont
Repórter 
da Fox
(43 anos)

l Rodrigo Santana 
Repórter 
da Fox
(35 anos)

l Deva Pascovicci 
Narrador 
da Fox 
(51 anos)

l Mário Sérgio 
Comentarista 
da Fox 
(66 anos) 

l Paulo Júlio

Jornalista 
da Fox
(51 anos) 

l Guilherme Marques

Repórter 
da Globo
(28 anos)

l Guilherme Van der Lars

Produtor 
da Globo  
(43 anos) 

l Ari de Araújo
Cinegrafista 
da Globo
(46 anos)

l Laion Espindola

Repórter do 
Globoesporte 
(29 anos)

l Giovane Klein
Repórter 
da 
RBS TV 
(28 anos) 

l André Podiacki 
Repórter 
do Diário 
Catarinense 
(26 anos)

l Bruno Mauri

Técnico da 
RBS TV 
(25 anos)

l Djalma Araújo
Repórter cine-
matográfico 
da RBS TV 
(35 anos) 

l Lilacio Pereira Jr. 
(FOX)
l Gelson Galiotto 
(Rádio Super Condá)
l Ivan Carlos Agnoletto 
(Rádio Super Condá)
l Fernando Schardong
l Douglas Dorneles 
(Rádio Chapecó)
l Edson Ebeliny
l Jacir Biavatti
l Renan Agnolin 
(Rádio Oeste Capital)
l Rafael Henzel 
(Rádio Oeste Capital)

Jornalistas 
mortos

O Brasil de luto pela Chape

reporter@felipegesteira.comFelipe Gesteira

Nas primeiras aulas do 
mestrado na UFPB, um pro-
fessor veio falar sobre sua 
pesquisa relacionada à Comu-
nicação. Ele entrou em sala de 
aula usando a camisa da Cha-
pecoense. Aquilo me chamou 
atenção. Um mito, diria. Um 
professor universitário que 
quebra a barreira do precon-
ceito sobre futebol, vez por 
outra associado como cultura 
rasa, e veste a camisa de um 
clube que desde 2009 é sensa-
ção por sua ascensão surpreen-
dente. Para completar, ele não 
era um admirador, assim como 
eu, que vestia aquela camisa 
por ser mais uma de sua co-
leção. Era torcedor da Chape 
mesmo.

Há algumas semanas, an-
tes da vitória do time catari-
nense diante do argentino San 
Lorenzo pela semifinal da Copa 
Sul-Americana, cruzei com ele 
na saída do prédio onde acon-
tecem as aulas. “Professor”, e 
brinquei: “se ganhar a Sul-A-

mericana vou comprar uma 
camisa da Chape”. Ele pronta-
mente me respondeu. “Pode 
fazer o pedido”, e após alguns 
segundos de silêncio, comple-
tou: “tem o frete pra cá, né? 
Leva tempo”. 

Esse era o clima da torcida 
da Chapecoense. Vibração, en-
tusiasmo, futebol total. 

Pouco a pouco, torcedores 
de outros times eram conta-
giados pela alegria da Chape-
coense. Um clube de uma cida-
de pequena, interior de Santa 
Catarina, sem rivais locais, a 
não ser os de Florianópolis, e 
que, apoiado por empresários 
da região, governo e abraçado 
pela população, mostrava ao 
resto do País a força de Chape-
có. A cada vez que o time en-
trava em campo levava consigo 
a energia de 210 mil morado-
res, todos torcedores. 

Hoje são mais de 200 mi-
lhões, infelizmente. 

O País inteiro se une pela 
dor da perda da Chapecoense. 

Muito além da fala batida dos 
narradores de futebol sempre 
que algum time chega à final 
de uma competição internacio-
nal, a Chapecoense já era, sim, 
o Brasil na final da Copa Sul-A-
mericana 2016. 

Aquele time aguerrido, 
que não desiste um só minuto. 
Jogadores incansáveis. Caçado-
res de campeões. Contra estig-
mas, contra favoritismos. Um 
clube pequeno, destacado por 
sua valentia, que tem um índio 
como mascote. O que melhor 
representaria a nação senão 
nossos verdadeiros descobrido-
res? O espírito de competitivi-
dade da Chapecoense reflete 
a essência do povo brasileiro e 
sua luta diária contra a hege-
monia social e econômica.

A Chapecoense já é cam-
peã da Copa Sul-Americana 
2016. De fato, tinha o brilho 
dos grandes vencedores. De 
direito, recebeu, ontem, não
-oficialmente, o título. O Clube 
Atlético Nacional de Medel-

lín, que seria o adversário na 
final, cedeu à Chape o título 
após a divulgação da notícia 
do desastre aéreo que vitimou 
o time inteiro, maior tragédia 
do futebol brasileiro. Uma ati-
tude honrosa, o mínimo que 
poderiam fazer nesse momen-
to. A Chape não queria um tí-
tulo assim. Seriam campeões 
em campo, tenho certeza, mas 
esta taça a história contará de 
outra forma.

Não, a Chapecoense não 
morreu. Bravos heróis se foram 
ontem. Tragicamente, precoce-
mente. A queda do avião nos 
faz pensar sobre a efemerida-
de da vida. Partiram também 
jornalistas, membros da comis-
são técnica, convidados e tripu-
lantes da aeronave. A Chape 
ressurgirá para provar que fu-
tebol é muito mais que um es-
porte. É União, é fato social, é 
emoção acima de tudo, e tam-
bém exemplo de gestão pro-
fissional transparente e lisura, 
como tem sido. #ForçaChape

Em uma atitude do 
mais alto nível de cortesia 
e solidariedade, o Atlético 
Nacional, finalista da Copa 
Sul-Americana ao lado 
da Chapecoense, emitiu 
uma nota oficial nessa 
terça-feira na qual pede à 
Conmebol que dê o título 
da competição ao time 
brasileiro, devastado pelo 
desastre de avião que ma-
tou jogadores, dirigentes 
e comissão técnica.

"Além de estar mui-
to preocupados com a 
parte humana, pensamos 
no aspecto competiti-
vo e queremos publicar 
este comunicado onde o 
Atlético Nacional pede a 
Conmebol que o título da 
Copa Sul-Americana seja 
entregue à Associação 
Chapecoense de Futebol 
como prêmio de honra a 
sua grande perda e ho-
menagem póstuma às 
vítimas do fatal acidente 
que deixa nosso esporte 
de luto", escreveu o clube 
colombiano, que já fatu-
rou a Libertadores em 
2016 e jogará o Mundial 
de Clubes. 

A delegação da Cha-
pe estava justamente se 
deslocando à Colômbia 
para enfrentar o Nacional, 
em Medellín, após classi-
ficação histórica contra o 
San Lorenzo. O lado co-
lombiano reforçou que 
houve conversa interna 
entre os dirigentes e que 
o abalo é muito grande. 

A mensagem final do 
Nacional é a seguinte:

"De nossa parte, e 
para sempre, Chapeco-
ense campeão da Copa 
Sul-Americana 2016".

Se for declarada cam-
peã, a Chape terá vaga na 
fase de grupos da Liberta-
dores-2017.

Perdas no desastre

l Sobreviventes
Alan Ruschel (lateral)
jackson Folmann(goleiro)
Hélio Zampier Neto (zagueiro)

l Mortos - Jogadores
Goleiro: Danilo 
Laterais: Gimenez, Dener e Caramelo;
Zagueiros: Marcelo, Filipe Machado e Thiego. 
Volantes: Josimar, Gil, Sérgio Manoel e Matheus 
Biteco;
Meias: Cleber Santana e Arthur Maia;
Atacantes: Kempes, Ananias, Lucas Gomes, 
Tiaguinho, Bruno Rangel e Canela.

l Comissão técnica
Treinador - Caio Júnior
Auxiliar técnico - Duca
Preparador Físico - Anderson Paixão 
Preparador de Goleiros - Boião
Fisiologista - Cezinha
Médico - Dr. Marcio 
Fisioterapeuta - Rafael Gobbato 
Analista de Desempenho - Pipe Grohs
No total foram seis sobreviventes e 75 mortos. A 
delegação contava com dirigentes, convidados e 
o presidente da Federação Catarinense, Delfim 
Peixoto

1 -  Empréstimo gratuito de 
atletas para a temporada de 
2017; e
2 - Solicitação formal à 
Confederação Brasileira de 
Futebol para que a Chape-
coense não fique sujeita ao 
rebaixamento à Série B do 
Campeonato Brasileiro pe-
las próximas 3 (três) tempo-
radas. Caso a Chapecoense 
termine o campeonato en-
tre os quatro últimos, o 16o 

colocado seria rebaixado.
Trata-se, segundo os 

clubes, de gesto mínimo de 
solidariedade que se encon-
tra ao alcance neste mo-

mento, mas dotado do mais 
sincero objetivo de recons-
trução da instituição e de 
parte do futebol brasileiro 
que fora perdida, acrescen-
tou a Anac.

A equipe, que em seus 
43 anos de existência viveu 
situações de grande pre-
cariedade, iria disputar a 
partida de ida da final da 
Copa Sul-Americana contra 
o Atlético Nacional, de Me-
dellín.

A Chapecoense per-
deu 19 jogadores e toda 
a sua comissão técnica no 
acidente

Clubes vão ceder jogadores
Em ação conjunta, os clubes brasileiros divulgaram uma nota 

de solidariedade, mesmo cientes dos prejuízos irreparáveis 
provocados por este terrível acontecimento, já que entendem 
que o momento é de união, apoio e auxílio à Chapecoense. 
Assim sugerem as seguintes medidas:

O goleiro 
Danilo  e o 

atacante Bruno 
Rangel , vítimas 

fatais do 
acidente

Kempes 
e Cléber 

Santana, dois 
astros que vão 

deixar saudades 
no futebol 

FotoS: Reprodução/Internet
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Desastre choca paraibanos
morte de jogadores

Dirigentes se solidarizam 
diante da tragédia ocorrida 
com o time da Chapecoense

Curtas

Vice-presidente da CBF estava no avião

Chapecoense pode ser declarada campeã

FuteBol Brasileiro é paralisado por 7 dias

Presidente da Federação 
Catarinense de Futebol e vice da CBF, 
Delfim de Pádua Peixoto Filho, de 75 
anos, foi uma das vítimas da trágica 
queda do avião que levava a Chapecoense 
para Medellin, onde disputaria a 
primeira partida da final da Copa Sul-
Americana contra o Atlético Nacional. 
Advogado, Delfim Peixoto foi deputado 
da Assembleia Legislativa de Santa 
Catarina por três mandatos (de 1971 

até 1983), pelo Movimento Democrático 
Brasileiro (MDB). Em 1985, tornou-se 
presidente da Federação Catarinense, 
cargo que ocupou nos últimos 31 anos. 
Ele era um dos três convidados do clube 
para viajar a Medellín.  Na CBF, Peixoto 
exercia oposição à Marco Polo Del Nero 
e questionou quando o presidente da 
entidade renunciou ao cargo no Comitê 
Executivo da Fifa e parou de viajar para 
fora do País.

A cúpula da Conmebol 
(Confederação Sul-Americana de 
Futebol) já discute confirmar a 
Chapecoense na Libertadores de 2017, 
independentemente do que for decidido 
sobre a final da Copa Sul-Americana. 
O avião que levava a delegação para o 
primeiro jogo da decisão caiu próximo 
a Medellin, na Colômbia, e a maior parte 
dos ocupantes morreu. Os principais 
dirigentes da entidade se dirigiam ontem 

a Montevidéu, na capital uruguaia, onde 
se reuniriam para uma reunião do Comitê 
Executivo. O brasileiro Reinaldo Carneiro 
Bastos, presidente da Federação Paulista 
de Futebol e representante da CBF no 
comitê da Conmebol, estava se dirigindo 
ao Uruguai. A reunião deve ser cancelada. 
Há proposta de que a Chapecoense seja 
declarada campeã da Copa-Sul-Americana, 
mas é preciso o aval do Atlético Nacional, 
seu rival na competição.

Walter Feldman, secretário-geral da CBF, confirmou ontem a paralisação do futebol 
brasileiro por conta da tragédia que envolveu a Chapecoense. Segundo o dirigente, 
nenhuma partida será realizada por sete dias. A confederação também reorganizou 

o final do calendário de 2016, com o adiamento de uma semana para a final da Copa do Brasil 
e da 38ª rodada do Brasileirão. "Não há clima, são todas as atividades. Estamos concentrados 
apenas na ajuda à Chapecoense. E sabemos que todos os clubes estão assim. Uma semana 
sem nada. E nada a pensar fora disso", disse Feldman ao UOL Esporte.

Fifa: ”um dia muito 
triste para o futebol”

A Fifa divulgou uma nota pelas 
redes sociais lamentando o acidente com 
o avião que transportava os jogadores 
da Chapecoense, que disputaria a final da 
Sul-Americana contra o Atlético Nacional, 
na Colômbia. Além da delegação do clube 
catarinense, vários jornalistas estavam 
no voo para a cobertura da partida que 
seria realizada hoje, em Medellín. Em sua 
mensagem, a entidade diz: “Os pensamentos 
da Fifa estão com as vítimas, seus familiares, 
torcedores da Chapecoense e organizações 
de mídia do Brasil neste dia trágico. 
#ForçaChape”. ” Este é um dia muito, muito 
triste para o futebol. Nós lamentamos muito 
saber do acidente do avião na Colômbia, é 
chocante, notícia trágica. Neste momento 
difícil, nossos pensamentos estão com 
as vítimas, suas famílias e amigos. A Fifa 
gostaria de extender suas condolências aos 
fãs da Chapecoense, à comunidade do futebol 
e às empresas de mídia do Brasil” disse o 
presidente Gianni Infantino.

O presidente da Federação 
Paraibana de Futebol, Amadeu 
Rodrigues, soube da tragédia 
com o vôo que levava a Chape-
coense para Medelin, em São 
Paulo. Ele estava se preparan-
do para ir até o aeroporto, de 
onde embarcaria para Monte-
vidéu, no Uruguai. Lá ele iria 
representar a Confederação 
Brasileira de Futebol, em uma 
reunião da Conmebol. "Foi 
uma notícia que nos pegou de 
surpresa, e estamos profun-
damente tristes. Acabo de ser 
informado que a reunião da 
Conmebol foi suspensa, a deci-
são da Copa do Brasil também 
foi adiada e estamos adiando 
também todos os jogos que 
estavam previstos para esta 
semana como o Campeonato 
Paraibano de Futebol Femini-
no e também os jogos pelo Pa-
raibano Sub-15 e Sub-19.

Algumas horas após, o 
presidente distribuiu uma nota 
oficial, com o seguinte teor: "A 
Federação Paraibana de Fute-
bol, em nome de seu presiden-
te Amadeu Rodrigues, cons-
ternada com a tragédia que 
vitimou, em acidente aéreo na 
Colômbia, a delegação da Cha-
pecoense (atletas, membros 
da comissão técnica, dirigen-
tes, jornalistas e o presidente 
Catarinense de Futebol, Delfin 
Peixoto), vem se solidarizar 
com a família de todos que 
perderam a vida nessa tragé-
dia. A família do futebol sente a 
grande perda desses valorosos 
desportistas, que vinham es-
crevendo uma história bonita 
na Associação Chapecoense de 
Futebol, e sendo fruto de ad-
miração de todos. É realmen-
te uma perda irreparável para 
a família do futebol, e cabe a 
nós nesse momento difícil orar 
bastante, pedir a Deus na sua 
infinita bondade e misericór-
dia, que conforte as famílias e 

Foto: H. Wanderley
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dê a força necessária para con-
solar a todos. 

A CBF também distribuiu 
uma nota oficial sobre o aci-
dente, lamentando a perda de 
tantas vidas e mostrando soli-
dariedade às famílias dos joga-
dores, comissão técnica, diri-
gentes e jornalistas. "

"Neste momento de imen-
sa dor e tristeza, manifesto 
meu sentimento de solidarie-
dade a todas as pessoas atin-
gidas pelo acidente ocorrido 
com a delegação da Associação 
Chapecoense de Futebol, em 
especial às famílias das vítimas. 
Estamos vivendo uma das mais 
trágicas páginas da história do 
esporte brasileiro, e lamento, 
profundamente, a perda de 
jogadores, comissão técnica, 
profissionais da imprensa, diri-
gentes e tripulação. A Confede-
ração Brasileira de Futebol está 
tomando todas as providên-
cias no sentido de prestar seu 
apoio aos sobreviventes, às fa-
mílias, ao clube, à comunidade 
de Chapecó e aos desportistas 
brasileiros em geral. Que todos 
tenhamos muita força e muita 
luz para ultrapassar este mo-
mento", Marco Polo Del Nero, 
presidente da CBF

Aos poucos os dirigentes 
dos clubes paraibanos também 
foram se manifestando sobre o 
ocorrido. O primeiro a distri-
buir uma nota foi o presidente 
do Auto Esporte, Watteau Ro-
drigues.

"Todos nós que fazemos o 
Auto Esporte Clube, dirigentes, 
conselheiros e torcedores, pro-
fundamente consternados pela 
tragédia ocorrida nas primei-
ras horas deste dia 29/11/16, 
com o acidente aéreo que viti-
mou e causou lesões em diver-
sos passageiros, notadamente 
a equipe da " Chapecoense" 
e vários profissionais de im-
prensa, vem de público, prestar 
solidariedade e pêsames aos 
familiares de todas as vítimas. 
Neste momento de grandeza do 
Clube, prestes a uma decisão de 
título internacional, esta tragé-
dia nos deixa profundamente 
triste e abalados. Força, neste 

momento de profunda tristeza, 
somos todos " Chapecoense" !

Logo em seguida, o Bota-
fogo, através de sua assessoria 
de imprensa divulgou em uma 
rede social: "Neste momento 
de uma tragédia lamentável 
com o avião que conduzia a de-
legação da Chapecoense, entre 
outros passageiros, o Botafogo 
Futebol Clube deseja força aos 
amigos e familiares das vítimas 
deste triste acidente".

O técnico do Botafogo, Ita-
mar Schulle, que é catarinense, 
tem relações de muita amizade 
com o clube, que dirigiu no ano 
de 2012. Ele também lamentou 
a tragédia. "Acordei e recebi 
essa triste notícia de amigos 
e conhecidos do futebol onde 
trabalhei na Chapecoense. Es-
tou sem palavras. Num piscar 
de olhos, perdemos pessoas 
queridas. Fica aqui meus sin-
ceros sentimentos e desejo que 
Deus console e conforte essas 
famílias", disse o treinador do 
Belo, em nota.

O Campinense se manifes-
tou com uma frase curta, em 
uma rede social. "O Campinen-
se e toda Nação Raposeira estão 
juntos contigo Chapecoense!

O diretor de futebol do 
Internacional de João Pessoa 
também se manifestou sobre o 
assunto. "Toda diretoria do In-
ternacional Paraibano lamenta 
profundamente o trágico aci-
dente ocorrido, e se solidariza 
com os familiares das vitimas. 
Muitas orações por todos".

Mensagens
Antes do embarque para 

a Colômbia, o zagueiro da Cha-
pecoense, Felipe Machado, re-
tribuiu o carinho de uns torce-
dores paraibanos de Sapé, que 
enviaram mensagens de apoio 
e força para a Chapecoense, 
na decisão contra o Atlético 
Nacional de Medelin. "Alô aqui 
quem fala é o zagueiro Felipe 
Machado. Eu quero aqui man-
dar um abraço a galera de Sapé 
na Paraíba que enviou sucesso. 
A gente vai junto aí, um grande 
abraço", disse o zagueiro, mi-
nutos antes do avião decolar.

O presidente Amadeu Rodrigues suspendeu jogos pelo Paraibano

Marco Polo del Nero também suspendeu as competições da CBF

O técnico Itamar Schulle chegou a dirigir a equipe de Santa Catarina

Watteau Rodrigues lamentou a tragédia com a equipe de Chapecó
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Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            664,15
Apresentante: CONSELHO REGIONAL DE CONTA-
BILIDAD
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 061892
Responsavel.: FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA 
DE ANDRA
CPF/CNPJ....: 185568924-34
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            664,15
Apresentante: CONSELHO REGIONAL DE CONTA-
BILIDAD
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 062368
Responsavel.: FRANCISCO BRAZ DE SOUZA ME
CPF/CNPJ....: 010643160/0001-02
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            314,48
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 062790
Responsavel.: JONATHAN GOMES FORTES
CPF/CNPJ....: 704074104-06
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            664,15
Apresentante: CONSELHO REGIONAL DE CONTA-
BILIDAD
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 061863
Responsavel.: MARCELO RODRIGUES COSTA
CPF/CNPJ....: 467232424-91
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            924,39
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 062397
Responsavel.: MARCELO RODRIGUES COSTA
CPF/CNPJ....: 467232424-91
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.286,14
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 062414
Responsavel.: MARCELO SÁVIO CAVALCANTI MEIRA
CPF/CNPJ....: 086933744-00
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            596,60
Apresentante: CONSELHO REGIONAL DE CONTA-
BILIDAD
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 062086
Responsavel.: MARIA NOBREGA DOS SANTOS
CPF/CNPJ....: 013517502/0001-36
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.566,11
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 062283
Responsavel.: MARIA DO SOCORRO GOMES COLACO
CPF/CNPJ....: 753624654-49
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            284,64
Apresentante: CONSELHO REGIONAL DE CONTA-
BILIDAD
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 062015
Responsavel.: MATEX IMP. E EXPORTACAO LTDA ME
CPF/CNPJ....: 009137076/0001-38
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.211,65
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 062896
Responsavel.: PLANC DCT EMP IMOBILIARIOS 
SPE LTDA
CPF/CNPJ....: 016854745/0001-58
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            742,50
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 062864
Responsavel.: PLANC DUO CORPORATE TOWERS 
EMP.IMO.
CPF/CNPJ....: 016854745/0001-58
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          3.842,50
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 062958
Responsavel.: RICARDO ALBUQUERQUE CAMPOS
CPF/CNPJ....: 150985674-91
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            664,15
Apresentante: CONSELHO REGIONAL DE CONTA-
BILIDAD
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 062078
Responsavel.: RICHELE MOREIRA DE SOUZA
CPF/CNPJ....: 045762724-70
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$             88,75
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 062362
Responsavel.: UESP EMPRESA DE VIGILANCIA 
LTDA - M
CPF/CNPJ....: 014808381/0001-44
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            938,13
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 062525
Responsavel.: VALTER DE MELO
CPF/CNPJ....: 139561404-00
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            664,15
Apresentante: CONSELHO REGIONAL DE CONTA-
BILIDAD
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 062090
Em razao de que os supracitados devedores nao  fo-
aram encontrados ou se recusaram a aceitar a devida 
intimacao, em obediencia ao Art.15 da Lei No.9.492 de 
10.09.1997, intimo as pessoas fisicas e juridicas  acima 
citadas a virem pagar, ou darem por escrito  as  razoes  
que  tem,  neste  1o. Oficio de Protesto a rua Candido 
Pessoa No.31, nesta Cidade, no prazo de 03 (tres) dias 
uteis, a  partir  desta data,  sob  pena  de  serem  os  
referidos titulos PROTESTADOS, na Forma da LEI.

Joao Pessoa,  30/11/2016
----------------------------------------

Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO
- Titular -

Responsavel.: ALEXSANDRO DOS SANTOS CAR-
VALHO
CPF/CNPJ....: 024981686/0001-07
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            575,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 061748
Responsavel.: ALZICLEIDE MEDEIROS DE MELO
CPF/CNPJ....: 895198504-06
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            664,15
Apresentante: CONSELHO REGIONAL DE CONTA-
BILIDAD
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 061851
Responsavel.: ANDREIA ALVES DA SILVA SANTANA
CPF/CNPJ....: 009461434-20
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            664,15
Apresentante: CONSELHO REGIONAL DE CONTA-
BILIDAD
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 061833
Responsavel.: ANTONIO CIRILO NETO
CPF/CNPJ....: 048529664-00
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            664,15
Apresentante: CONSELHO REGIONAL DE CONTA-
BILIDAD
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 061917
Responsavel.: ANTONIO MARCELO DANTAS DE OLIV
CPF/CNPJ....: 069705833-68
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            180,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 061486
Responsavel.: COMERCIO DE APARELHOS MUSICAIS
CPF/CNPJ....: 087270690/0015-82
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.134,11
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 061777
Responsavel.: CONDOMINIO VANCOUVER RESI-
DENCE
CPF/CNPJ....: 041202508/0001-50
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            169,90
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 061583
Responsavel.: CONSTRUTORA MAQTERRA LTDA
CPF/CNPJ....: 002513946/0001-87
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            260,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 061490
Responsavel.: DIEGO HEN MENDES DE SOUZA 
EIRELI -
CPF/CNPJ....: 024731906/0001-44
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            715,98
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 061513
Responsavel.: DILMAR DE MORAES SANTOS
CPF/CNPJ....: 049206714-74
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            664,15
Apresentante: CONSELHO REGIONAL DE CONTA-
BILIDAD
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 061951
Responsavel.: ELAINE CRISTINA PEREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ....: 981095024-15
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            352,32
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 061500
Responsavel.: EVANDA MARIA BATISTA
CPF/CNPJ....: 000958010/0001-34
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            365,94
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 062834
Responsavel.: EVELINE ROSE MAHON DE OLIVEIRA 
COST
CPF/CNPJ....: 468192584-53
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            664,15
Apresentante: CONSELHO REGIONAL DE CONTA-
BILIDAD
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 062019
Responsavel.: FABIO RICARDO DOS SANTOS SILVA
CPF/CNPJ....: 552481874-00
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            664,15
Apresentante: CONSELHO REGIONAL DE CONTA-
BILIDAD
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 061937
Responsavel.: FELIPE RESENDE MARTINS
CPF/CNPJ....: 069957187-12
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            664,15
Apresentante: CONSELHO REGIONAL DE CONTA-
BILIDAD
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 062080
Responsavel.: FERNANDA ARAÚJO DUARTE
CPF/CNPJ....: 045660294-17
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            664,15
Apresentante: CONSELHO REGIONAL DE CONTA-
BILIDAD
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 061994
Responsavel.: FERNANDO MARQUES DE LIMA
CPF/CNPJ....: 544529457-91

TOSCANO DE BRITO
SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL 

Rua Cândido Pessoa, 31
Fone: 241.7177

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ASSENTAMENTOS DOS CA-
SAMENTOS QUE SE REALIZARÃO NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2016, REALIZADO PELA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, PELA OCASIÃO DO CASAMENTO COLETIVO 2016. 
FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00020/2016. DOTAÇÃO: RECURSOS 
PRÓRIOS / BOLSA FAMÍLIA 06.00 – 08.244.2018.2028 - 3.3.90.39.01 - Outros Serviços de Tercei-
ros - Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: Dezembro de 2016. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE GUARABIRA e CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL – CNPJ: 03.204.938/0001-11 - CT 
Nº 00417/2016 - 23.11.16 - R$ 27.320,00 – Vinte e Sete Mil Trezentos e Vinte Reais.

ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA
Prefeito

   
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00020/2016.
OBJETO: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ASSENTAMENTOS DOS CA-

SAMENTOS QUE SE REALIZARÃO NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2016, REALIZADO PELA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, PELA OCASIÃO DO CASAMENTO COLETIVO 2016.

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, Inciso I, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
APROVAÇÃO: Prefeito, em 21/11/2016.
RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 23/11/2016.
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - IN00020/2016

Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-
cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº 
IN00020/2016, que objetiva a PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ASSENTAMENTOS 
DOS CASAMENTOS QUE SE REALIZARÃO NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2016, REALIZADO 
PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, PELA OCASIÃO DO CASAMENTO COLETIVO 
2016. RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: CARTÓRIO DO RE-
GISTRO CIVIL – CPF: 03.204.938/0001-11, R$ 27.320,00 – Vinte e Sete Mil Trezentos e Vinte Reais.

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

Prefeito
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
REFERENTE: DECISÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO – PREGÃO PRESENCIAL N.º 

00074/2016
Prezados Senhores,
Ficam as empresas participantes do processo NOTIFICADAS da decisão do recurso impetrado 

pela empresa VERTIBRUS ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA, com a seguinte ementa:
RESOLVE
Julgar pelo IMPROVIMENTO do Recurso Administrativo, interposto pela licitante VERTIBRUS 

ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA¸ com base no Parecer na Assessoria Jurídica, em rela-
ção a inabilitação da referida empresa. Sendo assim decide MANTER o resultado de Habilitação, 
conforme ATA 001 datada de 18/11/2016.

Guarabira, 29 de Novembro de 2016.
RHUAN COSTA FERREIRA DOS SANTOS

Pregoeiro

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 Bento 1112D 18
João Batista Gomes da Silva 230D  31
Gilson Sabino dos Santos 320D 37
Luciano Gomes da Costa 1274Z 43
Alisson Juvêncio 500/501/502 J201/02/03
Carlos Eduardo Juvinode Araujo 1009/1010    V 15/16
Monica de Lima Dantas 1232 Z 10
Mariano Braz 609 O 17

Sapé/PB  23 de Novembro de 2016

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00046/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Orcine Fernandes, S/Nº - Centro - Sapé - PB, às 09:00 horas do dia 20 de Dezembro de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de equipamentos 
construídos em aço inox para abate de animais - uma mesa de recepção de bucho e tripas com 
chapéu chinês e tanque de lavagem; uma mesa lisa com abas e bordas laterais, e um carrinho de 
transporte de comestíveis. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 2051/2005. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (83) 8146-1430.
Email: cplsape1@gmail.com

Sapé - PB, 29 de Novembro de 2016
MARCELO DE SOUZA PEREIRA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00098/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Rua Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, às 08:30 horas do dia 16 
de Dezembro de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à 
participação de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Contratação 
de Empresa especializada na confecção de placas educativas.. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 08/13. Informações: 
no horário das 08:00 as 14:00 dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3250-3121. 
Email: licitacaocabedelo@yahoo.com.br Site: www.cabedelo.pb.gov.br. Link: transparencia

Cabedelo - PB, 29 de Novembro de 2016
SIMONE MEDEIROS BEZERRA - Pregoeiro Oficial

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU

SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA – 6ª Vara
6 a. VARA FEDERAL

Edital de Citação
EDITAL DE CITACAO E PAGAMENTO

EDT.0006.000022-712 ロ 16
PRAZO: 20 (VINTE) DIAS

(ARTIGO 257, III, CPC)
O Doutor GUSTAVO DE PAIVA CADELHA, JUIZ FEDERAL TITULAR DA 6º VARA DA Subseção 

JUDICIARIA DE CAMPINA GRANDEIPB, na forma da lei etc.
FAZ SABER, aos que o presente edital virem, dele noticia tiverem ou Interessar possa, que foi 

determinada a expedição  do presente edital para CITAR o  réu HERMES COLACO DA COSTA 
FILHO. CPF N. 373.797.984-72,que se encontra em  lugar incerto e não sabido, de todos os termos 
da ACAO MONITORIA nº080083438.2014.4,05.8201, movida pela CAIXA ECONOMICA FEDERAL 
em face de HERMES COLACO DA COSTA FILHO, para  pagar, no prazo de 15 (quinze) dias, a 
importância  de R$ 32.442.22 (trinta e dois mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e vinte e dois 
centavos), ou no mesmo prazo oferecer embargos.independente da segurança do juízo, dando-lhe 
ciência de que, não opondo embargos no prazo referido  constituir-se-à de pleno direito o titulo 
judicial, nos termos  dos artigos 701, caput e  §2   do Código de Processo Civil, e que o pagamento 
dentro do prazo estipulado isenta o(a) réu(u) de Custas, a teor do § 1 do artigo 701 do Código de 
Processo Civil., ficando advertido o réu do que será nomeado curador especial em caso de revelia. 
Ciente também que este juízo funciona no Fórum da Justiça federal, Localizado na Rua Edgard 
Vitarim Meira  , s/n, Liberdade, Campina Grande/PB, com expediente no horário das 09h00  as  
18h00, de segunda a sexta feira . E para que chegue ao conhecimento de todos os interessados  e 
ninguém possa alegar ignorância ou erro,é expedido o presente edital que publicado na rede mundial 
dc computadores. na forma da lei. Dado e passado pela Secretaria da 6º Vara Federal. Aos 22 dias 
do mês de junho de 2016. Eu, MARIA ANGELINA TAVARES DE LIMA, Servidora, o digitei E eu. 
LIVIO AUGUSTO MONTALVAO COSTA CARVALHO. Diretor de Secretaria da 6º Vara, o conferi.

GUSTAVO DE PAIVA GADELHA
Juiz Federai Titular da 6º Vara/PB

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO RETIFICAÇÃO DA ATA DE ABERTURA DA SESSÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 044/2016
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO MÉDICO HOSPITALAR PARA O HOSPITAL 

E MATERNIDADE MUNICIPAL DE CUITÉ. 
Na ata de sessão de abertura do certame a empresa MEDICALNET DISTRIBUIDORA DE PRO-

DUTOS PARA SAÚDE LTDA – ME foi declarada vencedora do certame, no entanto, após uma nova 
análise na documentação foi observado que a certidão negativa de débitos federais apresentada 
pela empresa está com data de validade vencida. Com base no art 43 § 1o da LC 123/2006, fica 
concedido a MEDICALNET DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA – ME o prazo 
de 5 dias úteis para apresentação da certidão válida sob pena de decair ao direito de contratação.
Informações: Segunda a Sexta-feira, das 08h às 12h, Tel. 83-3372-2246/2447, e-mail licitacao.
pmc@cuite.pb.gov.br ou www.cuite.pb.gov.br.

Cuité/PB, 28 de novembro de 2016.
BRUCE DA SILVA SANTOS

Pregoeiro Oficial
 

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

 EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: Pregão Presencial nº 00045/2016.
OBJETO: Locação de uma moto niveladora para regularização e nivelamento de ruas, estradas, 

campos, terrenos e áreas diversas na zona urbana e rural deste Município.
ABERTURA: 08/11/2016 as 10:00 horas.
JUSTIFICATIVA: Licitação Fracassada.
DATA: 17/11/2016.

Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de Itabaiana e Região - Edital de 
Convocação - Eleições Sindicais. O Presidente do Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos 
Bancários de Itabaiana e Região com sede deste Sindicato situada na Av. José Silveira, 103, sala 
104, Centro, na cidade de Itabaiana-Pb, CEP 58360-000, faz saber que no dia 09 de dezembro 
de 2016, no horário das 09:00hs às 15:00hs, no endereço mencionado, será realizada Eleições 
Sindicais para escolha dos membros da Diretoria, Conselho Fiscal e Delegados Representantes 
junto a Federação dos Bancários da Paraíba e seus respectivos Suplentes, de acordo com o Art. 52° 
parágrafos 1º e 2° do estatuto desta entidade sindical, para o mandato no período de 09/12/2016 à 
09/12/2021, ficando a partir da data de publicação do AVISO RESUMIDO deste Edital, fica aberto o 
prazo de 05(cinco) dias para o registro de candidaturas. O requerimento de registro de candidaturas 
deverá ser assinado por um dos candidatos que a integram, formalizados em duas vias, cada um 
com os documentos necessários endereçados ao Presidente deste sindicato. A secretaria funcio-
nará no horário das 08:00hs às 12:00hs e das 14:00hs às 18:00hs. A impugnação de candidaturas 
será feita no prazo de 05(cinco) dias, por associado eleitor. Caso não seja obtido o quórum em 
primeira votação, na data acima referida, será realizada em segunda votação no dia 12/12/2016 e 
em terceira votação no dia 13/12/2016, ficando desde logo todos convocados no mesmo horário 
e local. Cada votação será realizada na sede do sindicato no endereço acima mencionado. Cada 
chapa concorrente poderá designar um fiscal para acompanhar os trabalhos de votação, podendo 
também designar para os trabalhos de apuração. A apuração será realizada em conformidade 
com o estatuto desta entidade depois de encerrada a votação. Não serão permitidos votos por 
correspondência e os procedimentos eleitorais obedecerão ao disposto no Estatuto do sindicato. A 
posse dos eleitos dar-se-á logo após a proclamação do resultado do pleito pela mesa apuradora e 
obedecerão as normas contidas no estatuto. Cópia deste Edital está afixada na sede do sindicato e 
o AVISO RESUMIDO também publicado dentro dos procedimentos legais e normativos.  Itabaiana-
-Pb, 29/11/2016. Glauco Fonseca de Morais – Presidente.

AVISO RESUMIDO - Eleições Sindicais - O Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos 
Bancários de Itabaiana e Região, com Sede na Av. José Silveira, 103, sala 104, Centro, na cidade 
de Itabaiana-Pb, CEP 58360-000, CNPJ sob n.º 01.116.689/0001-87. Aviso, no dia 09 de Dezembro 
de 2016, no horário das 09:00hs às 15:00hs, no endereço mencionado, será realizada Eleição para 
eleição para escolha dos membros da Diretoria, Conselho Fiscal e Delegado Representante junto 
a Federação dos Bancários da Paraíba e seus respectivos Suplentes, para mandato no período de 
09/12/2016 à 09/12/2021 de acordo com o Art. 52° parágrafos 1º e 2° do estatuto desta entidade 
sindical, ficando a partir da data de publicação do AVISO RESUMIDO deste Edital, fica aberto o 
prazo de 05(cinco) dias para o registro de candidaturas. O requerimento de registro de candidaturas 
deverá ser assinado por um dos candidatos que a integram, formalizados em duas vias, cada um 
com os documentos necessários endereçados ao Presidente deste sindicato. A secretaria funcionará 
no horário das 08:00hs às 12:00hs e das 14:00hs às 18:00hs. A impugnação de candidaturas será 
feita no prazo de 05(cinco) dias, por associado eleitor. Caso não seja obtido o quórum em primeira 
votação, na data acima referida, será realizada em segunda votação no dia 12/12/2016 e em ter-
ceira votação no dia 13/12/2016, ficando desde logo todos convocados no mesmo horário e local. 
Itabaiana-Pb, 29 de Novembro de 2016. Glauco Fonseca de Morais - Presidente.

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Execução dos serviços de regularização de piso/base e implantação de piso em 

granilite em diversos prédios públicos, deste Município.
FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00011/2016.
DOTAÇÃO: FUNDEB, Programas do Governo Federal e Recursos Próprios do Município de Sapé: 

03.00 - Secretaria de Administração e Recursos Humanos 04.122.1002.1008 - Ampliar/Reformar 
o prédio do Centro Administrativo 04.122.1002.1075 - Melhoria da infra estrutura física no prédio 
Sede da Prefeitura 06.00 - Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer 12.361.2011.1017 
- Construitr/Reformar/Ampliar unidades Escolares - MDE 12.361.2011.1019 - Construitr/Reformar/
Ampliar unidades Escolares - FUNDEB 12.365.2011.1023 - Construitr/Reformar/Ampliar unidades 
de Ensino Infantil e Creche 4490.51.01 - Obras e Instalações

VIGÊNCIA: 300 (trezentos) dias
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Sapé e:
CT Nº 00087/2016 - 21.11.16 - BRITO CONSTRUÇÕES LTDA - ME - R$ 149.120,00

 ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE PROMOCÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SAPÉ

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Execução dos serviços de substituição de piso - implantação de piso em granilite -, 

em diversos prédios públicos, deste Município.
FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00001/2016.
DOTAÇÃO: Programas do Governo Federal e Recursos Próprios do Fundo Municipal de 

Promoção e A. Social: 10.00 - Fundo Municipal de Assistência Social 08.243.2018.2062 - Manter 
atividades dos serviços convivência e fortalec. de vínculos 08.243.2018.2063 - Manter atividades 
dos serviços convivência e fortalec. de vínculos - FNAS 08.244.2018.2064 - Manter atividades do 
Programa Atenção Integral Família - PAIF 08.244.2018.2065 - Manter atividades do Programa 
Atenção Integral Família - PAIF/CRAS - FNAS 08.244.2020.2076 - Manter atividades da Secretaria 
de Promoção e Assistência Social 4490.51.01 - Obras e Instalações

VIGÊNCIA: 60 (sessenta) dias
PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Promocão e Assistência Social de Sapé e:
CT Nº 00031/2016 - 24.11.16 - BRITO CONSTRUCOES LTDA - ME - R$ 41.689,35

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00045/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00045/2016, que objetiva: Locação de uma moto 
niveladora para regularização e nivelamento de ruas, estradas, campos, terrenos e áreas diversas 
na zona urbana e rural deste Município; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório: 
Licitação Fracassada.

Sapé - PB, 17 de Novembro de 2016
FLÁVIO ROBERTO MALHEIROS FELICIANO - Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE PROMOCÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SAPÉ

 HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2016
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00001/2016, que objetiva: Exe-
cução dos serviços de substituição de piso - implantação de piso em granilite -, em diversos prédios 
públicos, deste Município; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o 
seu objeto a: BRITO CONSTRUCOES LTDA - ME - R$ 41.689,35.

Sapé - PB, 24 de Novembro de 2016
WIVIANE EUGÊNIA PAIVA - Secretária

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

 HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00011/2016
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado o 

parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00011/2016, que objetiva: Execução 
dos serviços de regularização de piso/base e implantação de piso em granilite em diversos prédios 
públicos, deste Município; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o 
seu objeto a: BRITO CONSTRUÇÕES LTDA - ME - R$ 149.120,00.

Sapé - PB, 21 de Novembro de 2016
FLÁVIO ROBERTO MALHEIROS FELICIANO - Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ
EXTRATO DE JULGAMENTO DE RECURSO

TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2016
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura de Sumé – PB, TORNA PÚBLICO, aos 

participantes da TOMADA DE PREÇOS Nº. 009/2016, que tem por objeto a SEGUNDA ETAPA 
DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ARTESANATO, que foi negado 
provimento ao recurso dos licitantes DIAS CONSTRUÇÕES LTDA. e ALTO CONSTRUÇÕES E 
SERVIÇOS EIRELI – ME mantendo inalterada a decisão anteriormente prolatada. Desta forma, 
fica marcada a sessão pública para abertura das propostas comerciais das empresas habilitadas 
para o dia 01/12/2016, às 09h00min, a ser realizada no Setor de Licitações da Prefeitura de Sumé.

Sumé – PB, 28 de novembro de 2016.
DIMINITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA

Presidente da CPL

MUNICÍPIO DE ITAPOROROCA
PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO
Ao Sr. GILBERTO TARGINO DE OLIVEIRA

Representante legal da empresa NOVO SÉCULO E INCORPORAÇÕES LTDA-EPP, com sede 
na RUA LUZIA LIRA DE LIMA, 44, Sala 02, CENTRO, BAYEUX/PB, C.E.P. nº 58.306-310.  

Assunto: Atraso na execução de obras. 
1. Por meio da presente notificação, informo a V. S.ª que a empresa NOVO SÉCULO E 

INCORPORAÇÕES LTDA-EPP não está cumprindo o cronograma estabelecido pelo MUNICÍPIO 
DE ITAPOROROCA, havendo grande atraso na execução das obras atinentes ao objeto do contrato 
de nº 05/2015 - CPL.

2. Diante dessa informação, fica a referida empresa notificada para, querendo, apresentar 
defesa no prazo de 10 (dez) dias, devendo justificar o motivo do atraso e as medidas que estão 
sendo adotadas para a atualização do cronograma, sem prejuízo da aplicação de advertência e de 
multa, além da rescisão do contrato, em caso de não cumprimento do cronograma ou de ausência 
de justificação plausível para o atraso, nos termos da Lei nº 8.666/93 .

Publique-se no diário oficial.
Itapororoca - PB, 22 de Novembro de 2016.

CELSO DE MORAIS ANDRADE NETO
Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFETURA MUNICIPAL DE ITATUBA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00044/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Rua Professor José Silvério, 75 - Centro - Itatuba - PB, às 10:00 horas do dia 13 de Dezembro 
de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada 
de fogos de artifícios, destinados aos eventos de caráter Administrativo e Cultural, junto a este 
Município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e Decreto Municipal nº 004/2006. Informações: no horário das 08:00 as 14:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3398-1020.
Email: pmitatuba_adm@hotmail.com

Itatuba - PB, 29 de Novembro de 2016
JUSCELINO MONTEIRO DA SILVA - Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº 005/2016

OBJETO: Execução de obra de Implantação de pavimentação em paralelepípedo em vias públi-
cas Urbanas no município de Boa Ventura - PB, conforme especificações no edital e seus anexos.

REUNIÃO:  15 de Dezembro de 2016 ás 09:00 horas, na sede da Prefeitura (Horário local).
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na sala da CPL, localizada a Rua 

Emília Leite, nº s/n, Centro ,Boa Ventura – PB, em todos os dias úteis de segundas às sextas-
-feiras, das 8h às 12h.

Boa Ventura – PB,  29 de novembro de 2016.
LÍVIA MONIELY DE ALMEIDA DEODATO

PRESIDENTE DA CPL/ PMBV

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

 EXTRATO DO QUINTO  TERMO ADITIVO DE PRAZO
CONTRATO Nº 00079/2013  –  CONVITE 00018/2013

 Objeto: Serviços de locação de programa (software) de tributos e nota fiscal, destinados às 
atividades do Setor de Tributação.

Fundamento Legal: Inciso IV do Artigo 57 da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.
Data de Assinatura: 31/12/2016
Data da Vigência: 21/05/2017
Assinam: Pela Prefeitura Municipal de Cajazeiras-PB:  Francisca Denise Albuquerque de Oliveira 

– Prefeita.  Pela Empresa: São Paulo Consig Ltda  - Licitante.

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGÍO
ADITIVO CONTRATUAL

CONTRATO Nº 00001/2016
EXTRATO DO 01 ADITIVO CONTRATUAL DE PRAZO

OBJETO: Aditivo de valor do contrato original 00001/2016, tem por objetivo acrescentar 25% 
do valor do contrato, face as necessidades supervenientes ao contrato original, nos termos do art. 
65, § 1º, da Lei nº 8.666/93.

PARTES: Prefeitura Municipal de Remigío - PB, (CONTRATANTE) e LAVIERI EMPREENDIMEN-
TOS EIRELI, inscrito no CNPJ sob nº 07.575.881/0001-18 (CONTRATADA).

DISPOSIÇÕES FINAIS: Todas as demais cláusulas contratuais permaneceram as mesmas. 
Publique-se e Cumpra-se.

Remígio, 10 de novembro de 2016.
Melchior Naelson Batista da Silva

Prefeito

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.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00029/2016, que objetiva: Contratação de 
empresa para a confecção de SHOW PIROTÉCNICO - GIRÂNDOLA - REVEILLON/2017 na cidade 
de SOLÂNEA/PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: LEANDRO 
CARLOS RIBEIRO 10581115406 - R$ 29.490,00.

Solânea - PB, 28 de Novembro de 2016
SEBASTIÃO ALBERTO CANDIDO DA CRUZ 

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
AVISO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA

PARA FORMALIZAR O PROCESSO DE REGULAMENTAÇÃO DA COMISSÃO MUNICIPAL DE 
ACESSIBILIDADE  PARA  PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ATRAVÉS DE SUA SECRETARIA DE PLA-
NEJAMENTO, torna público que realizará Audiência Pública, visando consultar pessoas jurídicas 
e/ou a profissionais da área de assistência à pessoa com deficiência, para formalizar o processo 
de regulamentação da Comissão Municipal de Acessibilidade e discutir com interessados em geral 
sobre o tema Inclusão Social e Acessibilidade para as pessoas com Deficiência. A abertura da 
sessão pública está marcada para o dia 05/12/2016 às 14 horas, IPSEN. Mais informações estarão 
à disposição dos interessados no endereço:

http://campinagrande.pb.gov.br/tranparencia
Campina Grande, 28 de novembro de 2016.

 André Agra Gomes de Lira
Secretário de Planejamento

N & D ENGENHARIA LTDA - CNPJ/CPF Nº 11.909.518/0001-69. Torna público que a SUDEMA - 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 3862/2016 
em João Pessoa, 25 de novembro de 2016 - Prazo: 1460 dias. Para a atividade de: Edificação 
residencial multifamiliar com 24 unidades habitacionais e sistema de esgotamento sanitário interligado 
a rede pública da Cagepa. Na(o) - RUA PROF. CRISTINA LORENZO, ST-55, QD-004, LT-0309, 
PLANAL. DA BOA ESPERANÇA, PARATIBE Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 
2016-007803/TEC/LO-3374.

ANTÔNIO AUGUSTO MONTEIRO BARACHO - CNPJ/CPF Nº 01.819.624/0001-06. Torna público 
que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Ope-
ração nº 2888/2015 em João Pessoa, 15 de dezembro de 2015 - Prazo: 730 dias. Para a atividade 
de: Fabricação de cachaça. Na(o) -  FAZENDA ENGENHO TRIUNFO, S/N  Município:  AREIA - UF: 
PB. Processo: 2015-002837/TEC/LO-9855.

BARROS E OLIVEIRA LTDA. - CNPJ/CPF Nº 10.569.000/0001-60. Torna público que a SUDEMA - 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 3602/2016 
em João Pessoa, 1 de novembro de 2016 - Prazo: 1825 dias. Para a atividade de: COMÉRCIO DE 
COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS (GASOLINA, ÁLCOOL, ÓLEO DIESEL) E LUBRIFICANTES. Na(o)  
RUA JOAO SUASSUNA - 738, JOSÉ A. DE ALMEIDA Município: RIACHO DOS CAVALOS - UF: 
PB.  Processo: 2016-006383/TEC/LO-3077.

MARIA APARECIDA PEREIRA DE LIMA, CPF de Nº–033.777.124-37, com sede, a RUA LUIZ POM-
PEU DE LIMA, Nº -81 /FAGUNDES– LUCENA/PB, Torna publico que requereu a SEMABY-secretaria 
de meio ambiente de Bayeux,a licença de operação para fossa séptica e sumidouro,Situado na 
RUA JOAQUIM RODRIGUES DE SOUZA,257,LOTEAMENTO RESIDENCIAL PANORÂMICO – 
BAYEUX / PB, 

REALIZE III EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME– CNPJ/CPF Nº10.801.326/0001-
71 Torna público que aSUDEMA – Superintendência de Administração doMeioAmbiente, emitiu a 
Licença de Instalação nº 3734/2016 em João Pessoa, 16 de novembro de 2016 – Prazo:1095 dias. 
Para a atividade de: LOTEAMENTO URBANO (Loteamento Lara Carolina) com 530 Lotes Na (o) 
– RUA VEREADOR JUVINO MARREIRO Nº 366 - Município: PIRPIRITUBA – UF: PB.   Processo: 
2016-007994/TEC/LI-5132.

PORTAL ADMINISTRADORA DE BENS LTDA – CNPJ/CPF Nº 04.067.463/0001-21. Torna público 
que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Alteração 
nº 3810/2016 em João Pessoa, 22 de novembro de 2016 - Prazo: 365 dias. Para a atividade de: 
Construção de Edifício Garagem composto de subsolo, térreo e 09(nove) pavimentos. Na (o) AV. 
GOV. FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO nº 200, LOT. PARQUE VERDE.  Município: CABEDELO - UF: 
PB. Processo: 2016-005672/TEC/LA-0651

INALDO ALMEIDA - ME,CNPJ 24.500.605/0001-00,torna público que requereu a SEMAPA-Secretaria 
de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo a Licença de Operação para Comércio vare-
jista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas,situado à rua Pastor José Alves de 
Oliveira,259 bairro Monte Castelo - Cabedelo.

SINDICATO DOS GUIAS DE TURISMO DO ESTADO DA PARAÍBA
Edital de Convocação para Eleição da Diretoria

Gestão 2016 a 2019
O Presidente do SINDICATO DOS GUIAS DE TURISMO DA PARAÍBA, (SINGTUR/PB), Sr. 

GeniltonElves Pessoa, no uso de suas atribuições legais, deixa público e convoca os membros 
para inscrição de chapas que concorrerão às eleições da nova Diretoria do SINGTUR/PB, para o 
período de 2016 A 2019, conforme previstas no Estatuto do SINDICATO DOS GUIAS DE TURISMO 
DA PARAÍBA.

Art. 1º - A eleição dar-se-á por votação ou por aclamação a ser realizada no Espaço Cultural no
Bairro do expedicionário, João Pessoa/PB, no dia 15 de dezembro de 2016, com início às 19 horas,
findando às 21 horas, impreterivelmente.
Art. 2º - Poderão votar os membros efetivos aptos a voto, observando-se o o acordo feito em 

16 de novembro de 2016.
Art. 3º - Poderão ser votados para qualquer cargo das instâncias do SINGTUR/PB, desdeque 

tenha no mínimo 02 (dois) anos de sindicalização e em dia com suas contribuições. 
Art. 4ª - A votação se destina a eleger chapa completa conforme os artigos 45, 46 e 47 do
Estatuto do SINGTUR/PB.
•Presidente;
•Vice-Presidente secretário
•Vice Presidente Tesoureiro
•Conselho Fiscal
•Conselho de Ética
Art. 5º - As inscrições das chapas serão feitas junto à Comissão Eleitoral, sito a partir do 

lançamento desteedital, impreterivelmente, até às 18 horas do dia 11 de junho de 2016, median-
tepreenchimento de requerimento, com a apresentação dos documentos exigidos para o pleito,

•Presidente;
•Vice-Presidente secretário
•Vice Presidente Tesoureiro
•Conselho Fiscal
•Conselho de Ética
Art. 6º- Serão aceitas somente inscrições de chapas completas, conforme Estatuto do
SINGTUR/PB, disponíveis para consulta junto à Comissão Eleitoral abaixo designada.
Art. 7º - As inscrições das chapas serão feitas junto à Comissão Eleitoral, a partir do lançamento 

deste edital, impreterivelmente, até às 18 horas do dia 30 de novembro de 2016.
João Pessoa, em 11 de abril de 2016.

COMISSÃO ELEITORAL:
Presidente: Carlos Marques da Silva SINGTUR/PE

Vice:José Paulo de Moura SINGTUR/PB
Secretário: Lilian Pinto de Figueiredo SINGTUR/PB

EMEPA-PB
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2016 
REGISTRO CGE N° 16.01103-0 de 29/11/2016

A EMEPA-PB, Empresa Pública de Direito Privado, CNPJ/MF: 09.295.684/0001-70 com Sede 
na Rodovia Estadual Ministro Abelardo Jurema PB-008, Km 07, Jacarapé III, João Pessoa – PB, 
através de sua Pregoeira, torna ao conhecimento público, que realizará PREGÃO PRESENCIAL Nº 
034/2016 com base na Lei Federal Nº 10.520/02, Decreto Federal nº 3.555/00, Decretos Estaduais nº 
24.649/03 e 32.056/2011, Lei Estadual nº 9.697/2012 e Lei Federal nº 8.666/93, conforme o seguinte:

DO OBJETO:Aquisição deMaterial de Consumodestinado a EMEPA-PB. 
LOCAL, DIA E HORA:O recebimento, abertura e julgamento das propostas e documentação 

serão realizados no dia19  de dezembro de 2016, às 9:00 horas, na Sala da Comissão Permanente 
de Licitação da EMEPA/PB, localizada na BR 230 Km 13,3-Estrada de Cabedelo, CEP:58.109-
303 - EMATER-PB. 

RECURSOS: A aquisição dessesMateriaisde Consumose darão com recursos oriundos do 
Convênio Federal FINEP x EMEPA .

Classificações Programáticas nº: 32.202.20.573.5002.4747.274.3390.30.283.
ReservaOrçamentário nº 00188datada de 23/11/2016.
INFORMAÇÕES: Cópia do Edital poderá ser adquirida no site: www.gestaounificada.pb.gov.br/

emepa/editais ou através da Comissão Permanente de Licitação-CPL/EMEPA, na sede da Gestão 
Unificada (EMATER-PB ) localizada na BR.230, Km 13,3 CEP. 58.109.303. Estrada de Cabedelo. 
E-mail: cpl.emepa@gestaounificada.pb.gov.br. Fone para Contato -3218-8100 R. 244.

João Pessoa-PB, 29 de novembro de 2016.
MARIA GLAUDETE SANTOS TARGINO DE SOUSA

Pregoeira
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SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL Nロ297/2016
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 15/12/2016 às 09h para:

Registro de preços para aquisição de medicamentos excepcionais, destinado a Secretaria de 
Estado da Saúde - SES/CEDMEX, 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 - 16-01099-4
João Pessoa, 29 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 Nロ111/2016
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 15/12/2016 às 09h para:

Registro de preços para contratação de serviços de conservação, higienização e limpeza, des-
tinado 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 - 16-01092-6
João Pessoa, 29 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 Nロ285/2016
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:

Aquisição de material para refeitório, destinados 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 - 16-01100-6
João Pessoa, 29 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 Nロ288/2016
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:

Aquisição de kit, imunoenzimático, para determinação qualitativa ou semi - quantitativa, de 
captura de anticorpos IGM contra vírus chikungunya, em soro e ou plasma humano, destinados ao 
Laboratório Central de Saúde - LACEN-PB, conforme anexo I do Edital.

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

 REG. CGE Nº - 16-01095-1
João Pessoa, 29 de novembro de 2016

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE INQUÉRITO

MANDADO DE CITAÇÃO
O Presidente da Comissão Permanente de Inquérito, designado pelo Secretário de Estado da 

Educação Professor Aléssio Trindade de Barros, por meio da portaria n° 760 datada de 05 de julho 
de 2016, publicada no Diário Oficial do Estado em 29 de Julho de 2016, nos termos do art. 149 § 
1°, CITA a ex servidora Mércia Maria Dias,  para apresentar na sede da Comissão Permanente de 
Inquérito, no prazo de 10 (dez) dias, contados a partir daúltima publicação deste mandado, DEFESA 
ESCRITA, em relação aos fatos que lhe foram imputados no TERMO DE INDICIAÇÃOpresente 
no Processo Administrativo n° 0019497-3/2016 – Apenso: 0014131-1/2016, sob pena de revelia, 
sendo-lhe assegurado vista dos respectivos autos na sede da CPI/SEE, de segunda à sexta-feira, 
das 08:00h às 12:00h e das 13:30h às 16:30h.

João Pessoa, 29 de Novembro de 2016.
Cláudio Roberto Tolêdo de Santana

Presidente da CPI/SEE - PB

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ERRATA DO TERMO DE REFERÊNCIA

PROCESSO N.º 12.08.15.501PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2016/HC
DATA DE ABERTURA: 05/12/2016 – ÀS 9h
REGISTRO CGE Nº. 5796/2016
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MONITORAÇÃO BIOLÓGICA 

DO PROCESSO DE ESTERELIZAÇÃO COM CONTROLES QUÍMICOS, FÍSICOS E BIOLÓGICOS 
NAS AUTOCLAVES DO HEMOCENTRO COORDENADOR.

NO TERMO DE REFERÊNCIA:

ONDE SE LÊ:
13.2.2 A empresa vencedora deverá os testes e emitir relatório mensal de monitorização dos 

parâmetros de temperatura, pressão e tempo, concentração, distribuição e penetração do vapor. 
Teste de todas essas variáveis do processo de esterilização com controlesquímicos, físicos e 
biológicos (conforme normas e exigências da ANVISA).

13.2.4 A empresa vencedora deverá executar em nossos laboratórios o processo de incubação 
das ampolas, utilizando incubadora eacompanhado por enfermeira especializada em esterilização.

LEIA-SE:
13.2.2 A empresa vencedora deverá incubar os testes e emitir relatório mensal de monitorização 

dos parâmetros de temperatura, pressão e tempo, concentração, distribuição e penetração do 
vapor. Teste de todas essas variáveis do processo de esterilização com controles químicos, físicos 
e biológicos (conforme normas e exigências da ANVISA).

13.2.4 A empresa vencedora deverá executar em laboratórios próprios o processo de incubação 
das ampolas, utilizando incubadora e acompanhado por enfermeira especializada em esterilização.

João Pessoa, 29 de novembro de 2016.
Patrícia Batista Maia

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA – CAGEPA
CNPJ 09.123.654/0001- 87

AVISO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2016
A COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA  –  CAGEPA, com sede nesta Capital, em 

atendimento à Lei Estadual Nº 8.767 de 15/04/2009, comunica aos usuários e demais interessados, 
que realizará AUDIÊNCIA PÚBLICA, com o objetivo de dar conhecimento e fundamentar proposta 
de reajuste das tarifas dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário 
nos municípios do Estado da Paraíba em que é responsável pela operação dos sistemas, a vigorar 
a partir da sua aprovação pela Agência de Regulação do Estado da Paraíba – ARPB.

Local: Auditório da Companhia de Desenvolvimento da Paraíba – CINEP
Endereço: Feliciano Cirne, nº 50 – Bairro de Jaguaribe – João Pessoa (PB).
Data e horário: 07 de dezembro de 2016 – às 14 h 00min.
Os interessados em participar deste debate na referida Audiência Pública, deverão se inscrever 

até 48 horas antes do seu início, através de uma das seguintes alternativas:
• Endereço eletrônico audienciapublica@cagepa.pb.gov.br, informando: nome, telefone de 

contato, nº do RG e empresa /órgão ao qual pertence, se for o caso;
• Telefone (83) 3218.1309 no horário das 08h00min as 11h00min e das 14h00min as 17h00min 

de segunda a sexta-feira.
A Diretoria

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA PREGÃO PRESENCIAL Nº 00055/2016
A Prefeitura Municipal de Água Branca/PB, torna público para conhecimento dos interessados 

que a licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 00055/2016, Tipo: Menor preço por item, 
que tem como objeto:  Aquisição de veículos tipo Van, destinados para a Secretaria de Educação 
e Saúde do Município de Água Branca/PB, que na sessão do último dia 21/11/2016, as empre-
sas participantes do processo não atenderam o instrumento convocatório. Assim fica declarada 
FRACASSADA o processo em comento, em virtude dos motivos constantes nos autos. Maiores 
informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, End.: Rua Sargento 
Florentino Leite, S/N - Centro - Água Branca - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis.

Água Branca - PB, 22 de novembro de 2016.
DANILA FIRMINO DE LIMA

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N. º 09029/2016 PROCESSO ADM. Nº. 2016/068098
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE LIVROS 

LITERÁRIOS PARA CRIAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ACERVO DAS BIBLIOTECAS E PARA COMPOR 
AS SALAS DE LEITURA DOS CREIS E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

INÍCIO DO ACOLHIMENTO DE PROPOSTAS: 13 de dezembro de 2016 - Horário: 09h00min 
(HORÁRIO DE BRASÍLIA).      

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 14/12/2016 - Horário: 09h00min (HORÁRIO DE BRASÍLIA).      
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: 14/12/2016 - Horário: 11h30min (HORÁRIO DE BRASÍLIA).
LOCAL: www.licitacoes-e.com.br
REFERÊNCIA DE TEMPO: Para todas as referências de tempo será observado o horário oficial 

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

torna público que fará realizar a Licitação na modalidade Pregão Eletrônico, cuja sessão pública 
será realizada através do site www.licitacoes-e.com.br. SUPORTE LEGAL: com Lei Federal nº. 
10.520/2002, que institui a modalidade Pregão; o Decreto Municipal nº. 4.985 de 18 de novembro 
de 2003, que regulamenta o pregão no município de João Pessoa; Decreto Municipal 5.716 de 25 
de agosto de 2006; Decreto Municipal nº. 7.364 de 04 de outubro de 2011; Decreto Municipal 7.884 
de 24 de maio de 2013; Lei Municipal nº. 10.431 de 11 de abril de 2005, publicada no SO nº. 952, 
com aplicação subsidiária da Lei nº. 8.666/1993 e respectivas alterações, Lei Complementar nº. 
123/2006, Lei Complementar nº. 147/2014, Lei nº. 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), 
Decretos nº. 3.555/2000 e 5.450/2005. Edital: cópia a ser adquirida no site www.licitacoes-e.com.
br, a partir de 30 de novembro de 2016.

João Pessoa, 29 de novembro de 2016.
Gláucia Kaline A. da Fonseca Carvalho

Pregoeira da CSL/SEDEC

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00039/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Manoel Tomaz de Aquino, 485 - Centro - Riachão - PB, às 10:30 horas do dia 15 de Dezembro 
de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES 
LABORATORIAIS DIVERSOS AO PREÇO DA TABELA SUS, AO MUNICÍPIO DE RIACHÃO/PB. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal nº 006/2007. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 3639-1002. Email: licitacao@riachao.pb.gov.br.

Riachão - PB, 29 de Novembro de 2016.
MARYSÁVIO DA SILVA LIMA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Manoel Tomaz de Aquino, 485 - Centro - Riachão - PB, às 08:00 horas do dia 15 de Dezembrode 
2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE PATRULHA 
MECANIZADA PARA O MUNICÍPIO DE RIACHÃO/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 006/2007. Informações: no ho-
rário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.Telefone: (083) 3639-1002. 
Email: licitacao@riachao.pb.gov.br

Riachão - PB, 29 de Novembro de 2016.
MARYSÁVIO DA SILVA LIMA

Pregoeiro Oficial

AMAZONAS - Notificamos o Sr. TIAGO DE MORAIS FREITAS, CTPS nº 84760 Série nº 021 para 
reassumir as suas funções, no prazo de 03 (três) dias, contados a partir dessa publicação, sob pena 
de, rescindirmos o seu contrato de trabalho, por justa causa, por abandono de emprego, conforme 
dispõe o art. 482, letra “I”, da CLT, uma vez que V.S.ª não está comparecendo ao trabalho desde 
o dia 18/10/2016.

A GAFEMA ENGENHARIA LTDA torna público que recebeu da SEMAM, Secretaria Municipal 
do Meio Ambiente, a Licença de INSTALAÇÃO nº 122/2016 do Residencial ARAÇARI, situado à 
Rua Rad Severino Gomes de Brito s/n José Américo de Almeida 58.074-060. O empreendimento 
multifamiliar possui 08 unidades habitacionais (térreo+1) e dispõe de sistema de esgotamento 
sanitário (tanque séptico).

NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS - CNPJ/CPF Nº 00.338.885/0001-33. Torna 
público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença 
de Operação nº 3383/2016 em João Pessoa, 4 de outubro de 2016 -  Prazo: 1825 dias. Para a 
atividade de: Fabricação de concreto betuminoso usinado a quente - CBUQ e misturado a frio - PMF 
Na(o) -  BR 101 SUL/PB, KM 96,5, FAZENDA SÃO PEDRO, POUSADA DO CONDE. Município: 
CONDE - UF: PB.  Processo: 2016-006797/TEC/LO-3143.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
RESULTADO DAFASE DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS N° 005/2016
A Prefeitura Municipal de Bayeux, através da CPL, comunica que após exame da documen-

tação da referida Tomada de Preços nº 005/2016Objeto: Contratação de empresa especializada 
em construção civil para implantação de pavimentação em via públicas no município de Bayeux. 
LicitanteINABILITADA: Construtora Costa do Sol EIRELI, por não ter atendido ao item do edital: 
7.4.2. Licitantes que foram HABILITADAS: Antunes Engenharia EIRELI - ME; A Casa Construções 
e Serviços Ltda - ME. Analisadas as propostas dos licitantes habilitados na qual estava em conso-
nância com as exigências do instrumento convocatório, resultou comoLICITANTE DECLARADO 
VENCEDOR e respectivo valor total da contratação: Antunes Engenharia EIRELI - ME - Valor: R$ 
503.454,75. A integra dos atos da sessão pública poderá ser baixadosno site: http://www.bayeux.
pb.gov.br/sist_licitacao. Maiores informações poderão ser obtidas junto a CPL, Av. Liberdade, 1.973 
– S.Bento – Bayeux/PB. Telefone: (083) 3253-4080.

Bayeux, 28 de novembro de 2016
Allysonda Cunha Diniz

Presidente da CPL - Suplente

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ
ADITIVO CONTRATUAL
CONTRATO Nº 054/2014

EXTRATO DE 3º ADITIVO CONTRATUAL DE PRAZO
OBJETO: Aditivo de Prazo fica prorrogado por mais 09 meses ao contrato original 054/2014nos 

termos do art. 57, § 1 ,incio  II, da Lei nº 8.666/93.
PARTES: Fundo Municipal de Saúde de Sapé - PB, inscrita no CNPJ sob o nº 08.036.438/0001-

31 (CONTRATANTE) e S E T CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA, inscrito no CNPJ sob nº 
18.776.501/0001-20.

DISPOSIÇÕES FINAIS: Todas as demais cláusulas contratuais permaneceram as mesmas. 
Publique-se e Cumpra-se.

Sapé, 25 de agosto de 2016.
ANNA KATARINA LIMA PINHEIRO DE GALIZA

Secretária
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