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l Propaganda eleitoral para o 2o turno deve ser retomada até dia 15. Página 8

l Comissão da Câmara vota amanhã a PEC do teto de gastos. Página 13

l Emissão da Nota Fiscal Eletrônica é ampliada na Paraíba. Página 19

l Deficiência na destinação do lixo afeta 76,5 milhões de pessoas. Página 25
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PROcURA-sE UM lAR Número de adoções de cães e gatos vem caindo na capital e entidades atribuem 
a redução à crise econômica, que afetou a capacidade das famílias de manterem um animal.  PágINA 17

68% não confiam
no governo Temer

A nova pesquisa de aprovação divulgada ontem aponta que 39% da população consideram o governo Temer ruim 
ou péssimo e 14% acham que ele é ótimo ou bom. Além disso, apenas 26% dizem confiar no atual governo.  PágINA 13

PEsquIsA CNI/IbOPE

Pedido foi feito pelo Minis-
tério Público do Trabalho, que 
alega que bancários estão des-
cumprindo acordo.  PágINA 6

Palestras educativas, 
exames médicos e serviços de 
beleza foram oferecidos ao 
longo do dia.  PágINA 7

Justiça determina o
bloqueio cautelar de
R$ 20 mil de sindicato

Hospital São Vicente 
de Paulo realiza o
Dia D de prevenção

Outubro RosaGreve nos bancos

Amanhã completa um mês de 
paralisação dos serviços bancários

Produção levou o Oscar em 1975

O longa Amarcord, de 
1973, estará em cartaz hoje no 
cineclube da Fundação casa 
de José Américo.  PágINA 9

Filme autobiográfico 
de Fellini é exibido 
em João Pessoa

Ação pretende ajudar mulheres
a evitarem o câncer de mama

FOTOs: Evandro Pereira
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cOPA DO NORDEsTE  sorteio dos grupos acon-
teceu ontem no auditório do TcE.  Página 8

329 pacientes no 
Estado esperam por 
transplante de córnea

 

saúde
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Sesqui obtém melhor 
colocação da rede 
estadual da Paraíba

 

Enem 2015
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As justificativas do governo fede-
ral em defesa da Proposta de Emenda 
Constitucional nº 241 (PEC 241), que 
altera a Constituição de 1988 para ins-
tituir um novo regime fiscal, não está a 
convencer parte significativa do Con-
gresso e um contingente respeitável 
de lideranças dos movimentos sociais. 
O pretexto para a apresentação da PEC 
tornou-se um lugar-comum: necessida-
de de reequilibrar as contas públicas. 
Na prática, a PEC congela os investimen-
tos públicos por 20 anos, o que deve ter 
repercussões negativas em áreas como 
assistência social, educação, saúde e sa-
neamento.  

Esta semana, a bancada do PT tor-
nou a fazer críticas severas à propo-
sição do presidente Michel Temer, de-
fensor ardoroso da matéria, que vem 
articulando com a base aliada para ten-
tar apressar a votação da PEC. E uma 
dessas críticas é pertinente. Na exposi-
ção de motivos, o governo admite que 
“é essencial alterarmos os gastos míni-
mos de algumas áreas”. E sendo assim, 
os petistas alertam para um detalhe 
constitucional que poderá atingir mais 
fortemente duas daquelas áreas já refe-
ridas: a saúde e a educação. Isso porque 
são estas que têm regras específicas 
para ‘gastos mínimos’ estabelecidos 
pela Constituição.

O governo e alguns líderes parti-
dários de sua base tentam minimizar, 
mas sem convencer, os impactos nega-
tivos que esse congelamento dos gastos 
públicos por tão longo período poderá 
gerar na qualidade de vida da popula-
ção – sobretudo para as pessoas de bai-

xa renda. Todavia, está cada vez mais 
flagrante que o contingenciamento de 
gastos terá reflexos na prestação dos 
serviços públicos à população brasilei-
ra. Tem potencial para desestruturar 
as conquistas sociais e até trabalhistas 
que o país alcançou em pouco mais de 
uma década.    

É um fato inquestionável, por 
exemplo, que os custos com o setor de 
saúde superaram os percentuais afe-
ridos pelo Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor Amplo (IPCA) em nove 
dos últimos dez anos. Essa assertiva, 
por si só, corrobora as críticas dire-
cionadas à PEC, no que diz respeito 
especificamente ao um setor delicado 
como o da saúde. O problema é que a 
proposta do governo Temer estabelece 
o IPCA como índice para cobrir a infla-
ção para cada ano, nesse período de 20 
anos. Ou seja, a ampliação dos gastos 
está condicionada a um índice que po-
derá, quando da correção, não suprir 
as necessidades da saúde e, também, 
de outras tão necessárias quanto.     

A oposição já se mobiliza para 
mostrar suas armas contra a PEC 241, 
e até já cunhou um apelido crítico 
para ela, chamando-a de ‘PEC da mal-
dade’. Hoje, lideranças do PT, PCdoB, 
PSOL e PDT vão promover um ato pú-
blico na Câmara Federal contra a pro-
posta. Os opositores da PEC preveem 
uma perda bilionária para três seto-
res – assistência social, saúde e edu-
cação – em nove anos: R$ 345 bilhões. 
É uma soma vultuosa que deixará de 
ser aplicada nas políticas públicas em 
benefício das pessoas. 

Editorial

A ‘PEC da maldade’
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Mal saíram de uma disputa 
eleitoral, e os vereadores 
eleitos em João Pessoa 
já se preparam para nova 
eleição: da Mesa Diretora 
da Câmara. O PSDB já pos-
tula a presidência, como 
disse ontem Luís Flávio: 
“Para um partido que 
elegeu três vereadores, é 
legítimo ter a pretensão 
para lançar um nome”. 

“Apenas na próxima semana 
irei pensar sobre esse proces-
so. Qualquer um tem toda a 
legitimidade para postular a 
presidência”. Do vereador re-
eleito Bruno Farias (PPS), que 
assume postura de pré-candi-
dato ao comando do Legislativo 
Municipal. Outro reeleito, Lucas 
de Brito (PSL), também consi-
dera a possibilidade de lançar-
-se candidato.  

O senador José Maranhão e 
o deputado Manoel Júnior, 
do PMDB, foram derrotados 
em seus redutos eleitorais. 
Lulinha (PMDB) perdeu em 
Araruna para Vital Costa 
(PP). Em Pedras de Fogo, o 
candidato Arilécio (PMDB), 
indicado pelo deputado, foi 
superado pelo prefeito Dedé 
de Romão (PSB), pela segun-
da eleição consecutiva.   

cAutElOsO, Zé pAulO EvItA fAlAR Em NOvA DIsputA
Apesar de acreditar que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) vai manter o indeferimento do re-
gistro da candidatura de Emerson Panta (PSDB), eleito prefeito de Santa Rita, o deputado Zé 
Paulo (PSB), segundo colocado, foi cauteloso sobre disputar novo pleito, conforme prevê a lei: 
“O tempo é que vai dizer. Agradeço ao povo de Santa Rita pela votação, vamos pra frente”.  

cOmpRA DE vOtOs
AfAstAmENtO Em stA. RItA

Supostamente, a Construtora OAS repassou R$ 1,5 milhão, oriundo de caixa 2, para a campanha 
do então candidato a governador da Paraíba pelo PMDB, o ex-senador Vital do Rêgo Filho (foto), 
em 2014. Ontem, o delator Léo Pinheiro, ex-executivo da empreiteira, apresentou o que seria as 
notas fiscais que comprovariam o ilícito eleitoral. Supostamente, o dinheiro foi repassado em troca 
de uma contrapartida do ex-senador, à época presidente de duas CPIs da Petrobras – do Congres-
so e do Senado: os diretores de empreiteiras não seriam convocados para depor. Supostamente, 
foi usada uma construtora com sede em Santa Rita, a Planície, para lavar o dinheiro do caixa 2 
– a empresa, em nota à imprensa, disse que o serviço descrito na nota, aluguel de caminhões, 
foi efetivamente prestado à OAS, e disse que “jamais prestou serviços ao Sr. Vital do Rêgo ou a 
seus familiares”. Este, por sua vez, voltou negar a negociação denunciada por Léo Pinheiro. As 
acusações do ex-executivo, porém, com a apresentação de notas fiscais, tornam mais delicada 
a situação do ministro. É no mínimo constrangedora, devido ao cargo que ele exerce, membro de 
um órgão encarregado de, justamente, fiscalizar a boa aplicação de recursos em todo o país. Mas 
é preciso cautela quanto à avaliação do teor das denúncias. Por isso, repito-me: supostamente, 
houve vantagem ilícita nesse caso.

Ricco farias
papiroeletronico@hotmail.com
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Amanhã, está marcada a audiência da 
Câmara Municipal de Santa Rita que irá 
decidir sobre o pedido de afastamento 
do prefeito de Santa Rita, Netinho, (PR). 
Acatada pela Casa no último dia 27, a 
denúncia trata de desvio de dinheiro do 
fundo previdenciário e do não pagamen-
to dos salários dos servidores. 

 Crônica Gonzaga Rodrigues - gonzagarodrigues33@gmail.com
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Do deputado estadual Anísio Maia (PT), de-
nunciando que presenciou compra de votos 
nos municípios em que esteve no dia da elei-
ção: “Eu vi tijolos sendo entregues. Um es-
petáculo degradante na maioria das cidades 
por onde passei, com candidatos fazendo de 
tudo para se eleger”.

Terá sido lapso? 

A história espera que sim, mesmo ha-
vendo quem prefira alguns bons dias no 
mundo a mil anos de história. 

O fato – nem sei se é assim considerado 
– é que esqueceram de imprimir ou gravar 
o nome de batismo da Lagoa nas placas da 
nova reforma. O que se lê agora, na dobra 
ajardinada para a avenida Getúlio Vargas, é 
“Parque da Lagoa”, esquecendo omitindo-
-se o Solon de Lucena, que mais uma vez 
sofre um travo amargo em sua glória.

Seu nome foi dado ao Parque pelo pre-
feito Walfredo Guedes Pereira, o verdadeiro 
autor da iniciativa, desapropriando os terre-
nos, construindo a primeira versão, dando 
lugar a que a cidade havia pouco moderni-
zada por Camilo de Holanda se dilatasse na 
direção da praia, até aí um aglomerado ra-
refeito de pescadores. Quinze anos depois, 
o nome de Solon foi mantido com o novo 
parque, este que se tornou cartão postal da 
cidade, presente de Argemiro de Figueiredo 
aos paraibanos e aos olhos do mundo. Foi 
respeitada a homenagem de origem ao pro-
fessor de Bananeiras, com discurso ou per-
fil que o fez, vertiginosamente, de deputado 
estadual a presidente do Estado, no período 
mais privilegiado da Paraíba, o de Epitácio 
Pessoa na Presidência. 

Mas a ascensão não lhe deu somente 
momentos felizes. Como a Dilma Rousseff 
dos nossos dias, Solon enfrentou o escân-
dalo do porto que Epitácio não apenas so-

nhou, como pagou e não viu a obra desvia-
da pelos correligionários, antiga história 
fora dos anais oficiais. Já no fim, doente, 
teve de enfrentar a maior tragédia familiar 
e de amor vivida por esta  cidade, a de Sady 
e Ágaba. Sady, do Liceu, atravessou a praça 
e foi esperar Ágaba à saída da Escola Nor-
mal. Era proibido. Na discussão, o guarda 
atira em Sady. A estudantada se inflama 
com a adesão de toda a cidade, presente 
nos funerais do rapaz. Depois vem Ágaba, 
dos Medeiros, que se suicida. Mais explo-
siva só a comoção política do 26 de julho! 
Solon fecha o Liceu e a Escola Normal. O di-
retor da Escola, um monsenhor, foge da ca-
pital. O governador, já abatido pela doença 
crônica tratada com remédios caseiros, 
interna-se numa fazendola do Curimataú e 
morre pouco depois de deixar o governo, 
aos 49 anos. 

Morre paupérrimo. Era uma figura 
austera e comportou-se no governo com 
perfeita respeitabilidade, como destaca o 
ex-governador Osvaldo Trigueiro em “A Pa-
raíba na primeira república”. José Américo 
credita a ideia de empenhar-se na feitura de  
“A Paraíba e seus problemas” ao interesse de 
Solon em perpetuar a ação das obras contra 
secas na Paraíba.

De qualquer modo, há mais de noventa 
anos, Solon de Lucena é o nome que o povo 
consagrou. A placa, sem ele, está perdendo 
tempo e o zinco. 

O fato – nem sei se é assim considerado – é que esqueceram de imprimir 
ou gravar o nome de batismo da lagoa nas placas da nova reforma.”
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TCE renova orientação sobre os 
salários dos vereadores para 2017 

O Tribunal de Contas do 
Estado vai renovar o ofício 
circular a todas as Câma-
ras municipais do Estado, 
orientando no sentido de 
que fixem os subsídios dos 
vereadores para a próxima 
legislatura, que se inicia no 
dia 1º de janeiro de 2017, se-
gundo informou nessa terça-
feira (4), o conselheiro André 
Carlo Torres Pontes, vice
-presidente do TCE-PB, ao 
advertir em relação à exigên-
cia constitucional, no tocante 
à regra de anterioridade, em 
consonância com o princípio 
da impessoalidade.

No levantamento feito 
pela Assessoria Técnica do 
TCE até a sexta-feira passada, 
das 223 Câmaras municipais, 
51 haviam informado ao ór-
gão técnico os dados sobre as 
respectivas leis autorizativas.

O conselheiro André 
Carlo foi designado pelo 
presidente Arthur Cunha 
Lima para acompanhar os 
procedimentos das Casas 
legislativas municipais, vi-
sando a fixação dos subsí-
dios dos vereadores para 
a legislatura subsequente, 
de acordo com os requisi-
tos legais, considerando a 
jurisprudência do Supremo 
Tribunal Federal, levando-se 

Fixação dos vencimentos 
deverá ser votada até 
dezembro deste ano

em conta de que a fixação de 
remuneração de vereadores 
para viger na própria legis-
latura é ato lesivo não só ao 
patrimônio material do Poder 
Público, mas também à mora-
lidade administrativa, patri-

mônio moral da sociedade.
A auditora Fabiana Mi-

randa explicou que o Tribunal 
de Contas está monitorando 
as informações e orientando 
em relação aos procedimen-
tos a serem adotados, especi-

ficamente no que diz respei-
to ao subsídio como parcela 
única, aos limites estabeleci-
dos pelo orçamento munici-
pal, ao percentual em relação 
aos subsídios dos deputados 
estaduais, assim como ao teto 

máximo, no caso, a remune-
ração dos ministros do Su-
premo Tribunal Federal.

A providência decorre 
da necessária observância 
aos dispositivos constitucio-
nais que regem a matéria. No 

ofício circular nº 21/2016, o 
presidente do TCE já tratara 
de alertar os presidentes de 
Câmaras para o exato cum-
primento do que o Supremo 
Tribunal Federal dispõe so-
bre a questão.

Onze contas anuais de Prefeituras e 
duas de Câmaras Municipais compõem, 
em meio a outros processos, a pauta de 
julgamentos do Tribunal de Contas do 
Estado para esta quarta-feira (5).

Também serão examinadas, na 
ocasião, contas da Companhia de 
Águas e Esgotos do Estado (exercícios 
de 2012 e 2013), da Secretaria de Es-
tado da Cultura (2014), da Empresa 
Rádio Tabajara da Paraíba S/A (2011 e 
2012) e da União Superintendência de 
Imprensa e Editora (2012).

O TCE verificará as contas de 2014 
dos prefeitos de Piancó (Francisco Sa-
les de Lima Lacerda), Itabaiana (Anto-
nio Carlos Rodrigues de Melo Junior), 
Olho d’Água (Francisco de Assis Car-
valho), São Bentinho (Giovana Leite 
Cavalcanti Olímpio), Conceição (José 
Ivanilson Soares de Lacerda), Ibiara 

(Pedro Feitosa Leite), Ingá (Manoel 
Batista Chaves Filho) e Olivedos (Gri-
gório de Almeida Souto).

Ainda dos ex-prefeitos de Marizó-
polis (José Vieira da Silva, 2014), Santo 
André (Fenelon Medeiros Filho, 2012) 
e Cabaceiras (Luiz Aires Cavalcante, 
2014). As Câmaras de Vereadores com 
processos de prestação de contas na 
pauta do TCE são as de Sousa e Sossego, 
atinentes a 2014, em ambos os casos.

Presidido pelo conselheiro Artur 
Cunha Lima, o Tribunal de Contas da 
Paraíba reúne-se, ordinariamente, às 
quartas-feiras, a partir das 9 horas, com 
acesso permitido ao público e transmis-
sões ao vivo pela internet (portal.tce.
pb.gov.br). Os processos constantes da 
presente pauta de julgamentos indicam 
a movimentação de recursos púbicos 
superiores a R$ 1,3 bilhão.

Pauta tem 11 Prefeituras e 2 Câmaras

Foto: Marcos Russo

Foto: Divulgação/MPPB

Tribunal de Contas alerta que aumentos não podem ser aprovados dentro da mesma legislatura; para se adequar, câmaras precisam votar matéria neste ano

Reitora Margareth Diniz recebeu o convite para integrar conselho

O Ministério Público Estadual, 
em parceria com o Instituto UFPB de 
Desenvolvimento da Paraíba e o Lab-
Transp/UFPB lançam o Hackfest Contra 
à Corrupção. A abertura ocorrerá na 
sexta-feira (7), às 18h no auditório da 
Central de Aulas da Universidade Fede-
ral da Paraíba (UFPB), Campus de João 
Pessoa. No sábado (8) e domingo (9), 
no horário das 9h às 22h a competição 
acontecerá no Laboratório de Inclusão 
Digital do Centro de Ciências Sociais e 
Aplicadas (CCSA) da UFPB.

 O evento objetiva incentivar o con-
trole social através da criação de apli-
cativos para celulares e computadores 
que ajudem a combater a corrupção. A 
primeira edição do evento ocorreu no 
mês de agosto, em Campina Grande, e 
os principais resultados podem ser con-
sultados no site www.eufiscal.org.

Também apoiam este evento a 
Rede Paraíba de Comunicação, CGU, 
CCSA/UFPB, Soma Brasil, UFPB, Coda-
ta, Focco-PB, Laboratório Analytics, 
além de docentes, discentes e servido-
res da UFPB.

Serão disponibilizadas 50 vagas 
para estudantes regularmente matri-
culados em Instituições de Ensino Su-
perior, mais precisamente nos cursos 
de Ciência da Computação (ou áreas 
afins), Ciências Contábeis, Gestão Pú-
blica, Administração, Economia, Di-
reito, Design ou Arte e Mídia, com 
disponibilidade para a participação 
integral nos 3 dias do evento, assim 
como experiência anterior que com-
prove habilidades para contribuir na 
implementação de aplicativos na te-
mática de combate à corrupção ou em 
outras relevantes.

Evento contra a corrupção será 
realizado no campus I da UFPB

HACKFEST

O ouvidor do minis-
tério Público da Paraíba 
(MPPB), procurador de Jus-
tiça Doriel Veloso Gouveia, 
realizou na manhã dessa 
terça-feira (4) a terceira de 
uma série de visitas a enti-
dades da sociedade civil or-
ganizada, com o objetivo de 
apresentar a proposta do 
Conselho Consultivo previs-
to no Regimento Interno da 
Ouvidoria do MPPB. A ter-
ceira visita foi à reitora da 
Universidade Federal da Pa-
raíba (UFPB), Margareth de 
Fátima Formiga Melo Diniz.

Outras duas visitas 
para o convite de participa-
ção no Conselho Consultivo 
já ocorreram: ao presidente 
da Ordem dos Advogados 
do Brasil na Paraíba (OAB-
-PB), Paulo Antônio Maia 
e Silva, e ao presidente da 
Associação Paraibana de 
Imprensa (API), jornalista 
João Pinto.

As próximas visitas para 
a entrega do convite pelo 
ouvidor Doriel Veloso estão 
programadas para a Univer-
sidade Estadual da Paraíba 
(UEPB), o Fórum Paraibano 
de Ouvidorias (Fopo), o Fó-
rum Paraibano de Comba-
te à Corrupção (Focco-PB), 
a Universidade Federal de 
Campina Grande (UFCG) e 
da Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento Humano 
(SEDH). Das duas entidades 
de livre escolha do ouvidor 
para integrar o Conselho 
Consultivo está a Associação 
de Pais e Amigos dos Excep-
cionais (Apae), cuja visita 

Ouvidoria do MPPB oficializa 
participação de universidade

CONSELHO CONSULTIVO

está agendada para o dia 7 
de outubro, às 15h.

O Regimento Interno da 
Ouvidoria do MPPB prevê a 
criação do Conselho Consul-
tivo, que terá como objetivo 
propor ações para a Ouvi-
doria; atuar em parceria na 
elaboração e execução de 

projetos; auxiliar a Ouvido-
ria na prestação de serviços 
e informações necessárias 
ao bom desenvolvimento 
das atividades; e participar 
em conjunto com a Ouvido-
ria das ações desenvolvidas 
pelo Ministério Público jun-
to à sociedade.
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Políticas

AL aprova destinação de benefícios a 
projetos sociais e mais 161 matérias
Projeto de lei destina 1% 
dos benefícios fiscais 
concedidos às indústrias

A Assembleia Legis-
lativa da Paraíba (ALPB) 
aprovou, durante a sessão 
dessa terça-feira (4), 162 
matérias, entre projetos 
de lei e requerimentos que 
estavam na Ordem do Dia. 
Os deputados aprovaram, 
por unanimidade, o projeto 
de lei que direciona 1% do 
valor dos benefícios fiscais 
concedidos às indústrias 
da Paraíba seja destinado a 
projetos sociais no Estado.

O Fundo de Apoio ao 
Desenvolvimento Indus-
trial (Fain) é um programa 
do Governo do Estado que 
concede incentivos fiscais 
através do Crédito Presu-
mido do ICMS com percen-
tuais que variam entre 48% 
e 74,25%. O Projeto de Lei 
nº 691/2016, de autoria 
do deputado Anísio Maia, 
obriga as empresas benefi-
ciadas por recurso do Fain 
a investir o valor corres-
pondente a 1% da isenção 
conferida pelo Estado em 
projetos sociais.

“O Fain é um fundo que 
dá grande apoio às empre-
sas. Elas, através desse fun-
do, crescem e lucram. Nos-
so projeto tem o objetivo 
de destinar uma pequena 
parte deste lucro para in-
vestimentos em setores ca-
rentes, a exemplo da pesca, 
agricultura familiar, orga-
nizações não governamen-
tais, obras assistenciais”, 
afirmou Anísio.

 Os parlamentares tam-
bém aprovaram, por una-
nimidade, o Projeto de Lei 
707/2016, de autoria do 
deputado Hervázio Bezer-
ra, que dispõe sobre o plan-
tio de árvores em empreen-
dimentos imobiliários 
subsidiados ou financiados 
por recursos do Governo do 
Estado. 

Hervázio justifica que 
o objetivo principal da ma-
téria é implantar política 
voltada para a preservação 
ambiental e ressalta que, 
além de buscar a proteção 
ao meio ambiente, o proje-
to visa zelar pelo bem-estar 
das pessoas proporcionan-
do um ambiente arboriza-
do e ecologicamente equi-
librado.

FOTO: Divulgação/ALPB

“Quem pensava que a 
mídia golpista iria fechar as 
portas do PT nessas eleições 
se enganou”. A afirmação foi 
feita ontem (4) pelo deputa-
do estadual Frei Anastácio 
(PT), na tribuna da Assem-
bleia, que parabenizou os 
eleitos e fez um balanço das 
eleições no Brasil.

O parlamentar informou 
que na Paraíba o PT elegeu 
65 vereadores em 53 mu-
nicípios. O partido também 
elegeu cinco vice-prefeitos 
em Cajazeiras, Lastro, Pedra 
Lavrada, Santa Cruz e Sapé e 
o prefeito de Picuí.

Segundo Frei Anastácio, 
“dos 65 vereadores eleitos 
pelo PT, 16 são das bases do 
nosso mandato. Além disso, 
temos quatro prefeitos e um 
vice que foram eleitos atra-
vés de alianças que fizemos e 
apoiamos”, disse o deputado.

Em relação ao cenário 
nacional, Frei Anastácio dis-
se que a diminuição em mais 
de 50% no número de pre-
feituras do PT também não 
era o que a mídia golpista 
esperava. “Eles achavam que 
iriam deixar o PT na lama. 
Mas, se enganaram. O parti-
do continua vivo”, afirmou o 
deputado.

Frei Anastácio também 
disse que a diminuição no nú-
mero de vereadores do PT de-
cepcionou os golpistas. “O PT 
manteve quase o mesmo nú-
mero de vereadores em todo 
o Brasil. Isso significa que as 
bases do partido estão manti-
das e prontas para fortalecer 
o partido”, disse o deputado.

 
Barragem de Camará
Frei Anastácio também 

elogiou o governador do Esta-
do pela inauguração da nova 
Barragem Camará. Segundo 
ele, a obra juntamente com 
as adutoras custou mais de 
R$ 120 milhões e irá benefi-
ciar cerca de 170 mil habitan-
tes. “Na minha cidade natal, 
Esperança, o povo está feste-
jando a chegada da água vinda 
de Camará. Uma obra que re-
presenta a redenção daquela 
região”, disse o deputado.

Frei Anastácio também 
fez um chamamento aos co-
legas deputados para, a par-
tir de agora, olharem para o 
futuro e deixar o retrovisor 
da política de lado. “Precisa-
mos dar atenção aos proble-
mas do Estado, votando as 
matérias de interesse da po-
pulação sem cor partidária”, 
disse o deputado.

Frei diz que mídia não 
conseguiu fechar o PT

ANÁLISE POLÍTICA

A presidente estadual do Par-
tido dos Trabalhadores na Paraíba, 
Giucélia Figueiredo, analisou nessa 
terça-feira, 4, os efeitos políticos 
das eleições 2016 para o partido. 
Para a petista, “antes de mais nada 
é preciso enaltecer nossa militância 
que lutou bravamente, diante de 
maior crise de nossa história. De-
fendemos nosso legado, fizemos o 
bom debate e a boa política”.

O PT caiu de 630 prefeitu-
ras conquistadas em 2012 para 
231 neste ano.  “O resultado não 
chega a ser surpreendente se le-
varmos em conta o sistemático 
ataque e criminalização de nosso 
partido por parte da grande mí-

dia, em parceria com setores do 
aparato estatal”.

“Mais do que uma derrota 
para o PT, estas eleições foram 
uma vitória daqueles querem 
destruir direitos sociais que de 
nosso povo. Por isto, o jogo não 
terminou agora. O programa dos 
vitoriosos é um pacote de malda-
des contra a classe trabalhadora”, 
afirmou Giucélia.

Para Giucélia, o PT precisa fa-
zer imediatamente uma mudança 
de sua estratégia política. “Nós 
nos aproximamos demais da po-
lítica tradicional que deveríamos 
combater. O resultado destas elei-
ções é também o fracasso de uma 

política que vinha hegemônica 
dentro do PT. Agora, no entanto, 
não é hora de disputas internas. 
Pelo contrário. Até porque a der-
rota política destas eleições não é 
apenas do PT, mas, de toda a es-
querda e das forças populares”.

“A quantidade recorde de vo-
tos brancos e nulos, superando o 
número dos eleitos em nove ca-
pitais, indica o quanto a política 
como um todo está em descrédito 
e quanto menor é o engajamento 
popular, maior é o crescimento da 
direita. O momento agora será de 
resistência. O PT tem e continuará 
tendo um papel decisivo dentro da 
esquerda brasileira”, concluiu.

O programa dos vitoriosos é um 
pacote de maldades, diz Giucélia

CONTRA A CLASSE TRABALHADORA

“Os eleitores brasilei-
ros não depositaram apenas 
seu voto nas urnas eletrô-
nicas no último domingo, 
na realidade eles deixaram 
claro que são contra o atual 
modelo político nacional e 
disseram um basta a tantos 
desmandos e corrupção, 
haja vista a grande quanti-
dade de votos nulos e bran-
cos e das grandes absten-
ções registrados em todo 
o país, indistintamente”, 
disse na manhã dessa terça-
feira (4), o deputado esta-
dual Artur Filho (PRTB), na 
retomada dos trabalhos da 
ALPB.

E os dados do Tribunal 
Superior Eleitoral confir-

mam que os grandes cam-
peões deste primeiro turno 
de eleições municipais fo-
ram os votos inválidos ou 
ausências. Segundo divul-
gou o TSE, a soma de votos 
nulos, brancos e abstenções 
superou o primeiro ou se-
gundo colocado na disputa 
para prefeito em 22 capitais. 
Somadas, as abstenções, nu-
los e brancos superaram o 
primeiro colocado em Por-
to Alegre (RS), Porto Velho 
(RO), Curitiba (PR), São Pau-
lo (SP), Campo Grande (MS), 
Rio de Janeiro (RJ), Belo Ho-
rizonte (MG), Cuiabá (MT), 
Aracaju (SE) e Belém (PA). 
Nestes locais, os primeiros 
colocados receberam menos 

votos que os brancos e nulos 
e abstenções.

As abstenções, nulos 
e brancos também supera-
ram o segundo colocado na 
votação de 11 capitais, ou 
seja, em Florianópolis (SC), 
Goiânia (GO), Palmas (TO), 
Maceió (AL), Recife (PE), 
Natal (RN), São Luis (MA), 
Fortaleza (CE), Macapá 
(AP), Boa Vista (RO) e Sal-
vador (BA).

“É lamentável chegar-
mos a essa situação, mas 
isso não é culpa dos eleito-
res, eles apenas deixaram 
esse protesto silencioso 
nas urnas como forma de 
mostrar à classe política 
que algo precisa ser mu-

dado. A reforma política e 
as mudanças na legislação 
eleitoral devem ser, a par-
tir de agora, prioridade 
da classe política, espe-
cialmente, dos senadores 
e deputados federais que 
a quem compete propor e 
votar mudanças neste sen-
tido”, finaliza Artur.

Artur afirma que votos brancos e 
nulos mostram descontentamento 

RESPOSTAS DAS URNAS

Deputado afirma que mídia esperava uma queda maior do partido

FOTO: Divulgação/ALPB

A soma de nulos, 
brancos e absten-
ções superou o 
1º ou 2º colocado 
em 22 capitais

Com aprovação da proposta do deputado Anísio Maia, parlamentares propõem enviar parte do lucro das indústrias a setores carentes
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Escola estadual foi 
destaque no Enem pelo 
quinto ano consecutivo

Sesquicentenário é a melhor colocada
AVALIAÇÃO DO INEP

O Centro Estadual de 
E n s i n o - A p r e n d i z a g e m 
Sesquicentenário foi a es-
cola estadual mais bem 
colocada no Exame Na-
cional do Ensino Médio 
(Enem) 2015. A escola foi 
a melhor colocada pelo 
quinto ano consecutivo. 
No ranking da rede públi-
ca (federal, estadual e mu-
nicipal), a escola ocupa o 
segundo lugar, somando-
-se a mais sete estaduais 
que ficaram entre as dez 
públicas melhores coloca-
das. O dado foi divulgado 
ontem pelo Instituto Na-
cional de Estudos e Pes-
quisas Educacionais Aní-
sio Teixeira (Inep/MEC). 
Foram avaliadas 259 esco-
las estaduais e um total de 
381 instituições públicas 
e privadas da Paraíba.

Pelos dados, o Ses-
quicentenário, de João 
Pessoa, alcançou a média 
geral de 518,05 pontos e 
645,87 em redação, segui-
do pelas nove melhores 
colocadas, tais como: a 
Orlando Venâncio de Cui-
té; Escola Rúbens Dutra 
e a Virginius da Gama e 
Melo, em Campina Gran-
de; a Olívio Pinto, em João 
Pessoa; Álvaro Gaudêncio 
de Queiroz e Raul Córdu-
la, também em Campina 
Grande e a Daniel Carnei-
ro, na cidade de Riacho 
dos Cavalos.

As notas médias na 
prova de redação do Enem 
2015 em todo o País subi-
ram 10%, se comparadas 
com o ano anterior. Além 
da redação, houve cresci-
mento na prova de Ciên-
cias humanas. O desem-
penho caiu em Ciências 
da Natureza, Linguagens e 
Matemática.

PBVest
Para incentivar os 

alunos do Ensino Médio 
a obter melhores notas, 
o Governo do Estado, por 
meio da Secretaria de Es-
tado da Educação (SEE), 
instituiu o pré-vestibular 
social (PBVest), ação que 

vem garantindo um au-
mento significativo na in-
serção dos estudantes da 
rede estadual de ensino 
nas Instituições de Ensino 
Superior públicas e priva-
das. Neste ano foram ofe-
recidas 5 mil vagas para o 
PBVest.

Com o objetivo de fa-
cilitar os estudos de alu-
nos e o trabalho de pro-
fessores quanto ao Exame 
Nacional do Ensino Médio 
(Enem) foi ofertado pelo 
Governo do Estado o apli-
cativo L’EduTech que atua 
desenvolvendo sistemas 
educacionais para publi-
cação de conteúdo digital 
em dispositivos móveis, 
com direcionamento às 
escolas públicas de ensino 
básico da Paraíba.

O L’EduTech tem 
como grande diferencial 
a publicação fácil e rápida 
de conteúdo digital, numa 
plataforma web, para o 
acesso do conteúdo, por 
parte dos estudantes, em 
aplicativos desenvolvidos 
para smartphones.

De acordo com o se-
cretário de Estado da 
Educação, Aléssio Trin-
dade, outras ações de in-
centivo à inserção dos 
estudantes das escolas 
estaduais nas universida-
des é o fortalecimento da 
Educação Profissional na 
Paraíba, a consolidação de 
um modelo de escola inte-
gral fortalecendo o prota-
gonismo dos jovens, com 
foco na aprendizagem e 
sua relação com a cidada-
nia e o trabalho.

Além disso, segundo 
o secretário, está sendo 
trabalhado junto às esco-
las estaduais, o plano de 
metas por escola, que in-
duz a elaboração do pro-
jeto de intervenção peda-
gógica, cujas orientações 
básicas visam a constru-
ção do projeto de cada es-
cola, com a finalidade de 
subsidiar gestores e pro-
fessores na construção de 
um instrumento coletivo 
de ação pedagógica capaz 
de tornar a escola eficien-
te e inclusiva, garantindo 
a melhoria nos índices 
educacionais, em especial 
no Enem.

Iluska Cavalcante
Especial para A União

As cinco escolas da Paraíba 
com as melhores médias do Exa-
me Nacional do Ensino Médio 
(Enem) são privadas. As institui-
ções públicas de ensino com as 
maiores pontuações são a Escola 
Técnica de Saúde da UFCG, em 
Cajazeiras, e o Centro Estadual 
de Ensino-Aprendizagem Sesqui-
centenário, localizado em João 
Pessoa.  A relação das médias ge-
rais das escolas privadas e públi-
cas de todo o País foi divulgada 
ontem pelo Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira (Inep).

A Escola Técnica de Saúde de 
Cajazeiras atingiu a pontuação 

de 592,99 nas provas objetivas, 
e na redação obteve uma mé-
dia de 708,98 pontos. O Sesqui-
centenário alcançou uma média 
de 645,87 pontos na redação, e 
518,05 nas provas de conheci-
mentos gerais.

Com a maior média está o 
Colégio Motiva, de Campina 
Grande, com 650 pontos na pro-
va objetiva e 803,57 na redação. 
A escola alcançou a 158a posição 
entre todas as escolas do País. 

A segunda escola com me-
lhor média do Estado é o Colé-
gio Motiva da unidade de João 
Pessoa. Com 638,99 na média das 
provas de conhecimentos gerais 
e 746,94 na redação, o colégio 
está na 260a posição nacional. 

O colégio Evolução, também de 

João Pessoa, é o terceiro colocado 
da Paraíba e o 329o entre as escolas 
do Brasil, com uma média geral de 
632,03 e 779,00 na redação.

A Escola Virgem de Lourdes 
atingiu o quarto lugar do Estado, 
com a média das provas objetivas 
de 628,67 e teve a segunda me-
lhor nota de redação na Paraíba, 
com 791,76. A instituição de ensi-
no encontra-se em 380o lugar no 
ranking nacional.

Em quinto lugar no ranking 
estadual está a Escola Estadual 
Cidade Viva, localizada na Capi-
tal. O colégio teve uma média 
geral de 622,98 pontos e 735,71 
na redação. Ela está na 474a posi-
ção do País.

Cinco escolas privadas têm melhor média na PB

A Pró-Reitoria de En-
sino (PRE) do Instituto Fe-
deral de Educação Ciência 
e Tecnologia da Paraíba 
(IFPB) prorrogou o perío-
do de pré-matrícula para 
os aprovados no Proces-
so Seletivo Especial (PSE) 
para os cursos superiores.

Com a prorrogação, os 
aprovados devem efetuar 
a pré-matrícula até hoje, 5 
de outubro, no respectivo 
campus para o qual se ins-
creveram. 

Cada unidade tem seu 
horário de funcionamen-
to. Os contatos estão no 
edital juntamente com a 
documentação obrigatória 
a ser apresentada.

Foram ofertadas vagas 
nos campi de Cabedelo, 

Cajazeiras, Campina Gran-
de, Guarabira, João Pes-
soa, Monteiro, Patos, Picuí, 
Princesa Isabel e Sousa. As 
vagas para o Campus Sou-
sa são para o 1º semestre 
letivo de 2017 e para os 
outros campi para o 2º se-
mestre deste ano.

O PSE é voltado para 
aqueles que desejam in-
gressar no Ensino Supe-
rior do IFPB por meio de 
transferência interinstitu-
cional, reopção de curso, 
reingresso e ingresso de 
graduados. A seleção foi 
feita por análise do Coe-
ficiente de Rendimento 
Escolar (CRE), realizada a 
partir do histórico Esco-
lar apresentado pelo can-
didato.

Cerca de 1.500 meren-
deiras das escolas da rede 
estadual de ensino partici-
parão, entre os meses de no-
vembro e dezembro, do Cur-
so Básico de Manipulação 
de Alimentos, promovido 
pela Gerência Operacional 
de Assistência ao Estudante 
(GOAE) da Secretaria de Es-
tado da Educação (SEE). 

O curso será ministrado 
pelas nutricionistas da SEE, 
Ana hilza Xavier Amaro e 
Shimene Rodrigues Lacet. 
Também participam como 
apoio as nutricionistas Kali-
ne Barreto de Aquino, Elia-
ne Pereira Carvalho e Sayuri 
Montenegro Ishihara.

Serão abordadas ques-
tões como armazenamento 
adequado dos alimentos, a 

importância do uso do far-
damento, coleta e destino 
final dos resíduos, controle 
de pragas, o que são as bac-
térias e quais as mais peri-
gosas, a maneira correta de 
lavar as mãos, entre outros 
temas.

De acordo com a nutri-
cionista Ana hilza Xavier 
Amaro, durante o curso se-
rão exibidos vídeos orien-
tativos e será distribuído 
um manual com as informa-
ções detalhadas repassadas 
durante o curso. Também 
acontecerá a distribuição de 
materiais como touca, aven-
tal e luvas.

O curso começa hoje no 
município de Itabaiana e se-
gue em mais 13 municípios 
até novembro.

Prazo de pré-matrícula 
no IFPB termina hoje

Merendeiras da rede 
estadual fazem curso

PROCESSO SELETIVO ESPECIAL mANIPuLAÇÃO DE ALImENTOS

Uma grande cor-
rente de arrecadação 
foi organizada pelos 
alunos das Faculdades 
Nova Esperança (Fa-
cene/Famene). Até o 
próximo dia 10 de ou-
tubro eles estão mobi-
lizados na arrecadação 
de brinquedos que se-
rão doados às crianças 
atendidas pela LBV em 
João Pessoa.

“O amor e a solida-
riedade movem o mun-
do”, diz a secretária-ge-
ral das Faculdades Nova 
Esperança e idealizado-
ra do projeto, Carolina 
Santiago. Segundo o co-
ordenador de endoma-
rketing da instituição, 

João Pedro de Menezes 
Melo, a ação pretende 
proporcionar um dia de 
lazer e surpresas para as 
crianças, com recreação 
e distribuição dos brin-
quedos arrecadados.

A festa acontecerá 
no dia 11 de outubro, 
de 14h às 16h, na LBV, 
em João Pessoa. As do-
ações podem ser feitas 
na sede da instituição, 
localizada na Avenida 
Frei Galvão, 12, Grama-
me ou na sede da Escola 
Técnica Nova Esperança, 
na Avenida dos Tabaja-
ras, 761, centro da capi-
tal. Os interessados em 
doar podem ligar para 
2106-4777.

Estudantes arrecadam 
brinquedos para a LBV

DIA DAS CRIANÇAS

Centro Estadual de Ensino-Aprendizagem, situada no Pedro Gondim, na capital, alcançou média geral de 518,05 e 645,87 em redação

Leia mais na página 18

FOTO: Secom-PB
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Juiz determina bloqueio de R$ 20 mil 
do Sindicato dos Bancários da Paraíba
Pedido do MPT foi baseado 
em descumprimento de 
acordo judicial de 2012

Portal ClickPB

O juiz titular da 5ª Vara 
do Trabalho de João Pessoa, 
Paulo Henrique Tavares da 
Silva, deferiu pedido do pro-
curador do Trabalho Eduardo 
Varandas e determinou o blo-
queio cautelar de R$ 20 mil 
nas contas bancárias do Sindi-
cato dos Bancários da Paraíba. 
O pedido feito pelo Ministério 
Público do Trabalho no Esta-
do (MPT-PB) foi em razão da 
entidade está descumprindo 
acordo judicial (firmado em 
2012) e prejudicando a popu-
lação, especialmente pensio-
nistas e aposentados.

O magistrado também 
convocou o sindicato da ca-
tegoria para uma audiência 
nesta quarta-feira (5), às 
8h30, na 5ª Vara do Trabalho 
da capital, com o objetivo de 
“adotar outras medidas ne-
cessárias à gestão do movi-
mento paredista”.

De acordo com o MPT-PB, 
o movimento grevista, que 
completa um mês nesta quin-
ta-feira (6), já é um dos mais 
duradouros.

Após receber denúncias 
de que a greve estava preju-
dicando serviços bancários 
essenciais e que sindicalistas 
estariam obstaculando al-
guns serviços, o procurador 
Eduardo Varandas convocou 
o presidente do Sindicato 
dos Empregados em Esta-
belecimentos Bancários da 
Paraíba, Marcelo de Lima 
Alves, para uma audiência, 
que aconteceu no último dia 
23 de setembro. Na ocasião, 
o sindicalista assegurou que 
os caixas eletrônicos vinham 
sendo abastecidos normal-
mente, inclusive com a fun-
ção ‘depósito’.

O procurador, no entan-
to, determinou auditoria e 

diligência nas agências ban-
cárias. No último dia 29 de 
setembro, oficial de Justiça 
constatou “que o Sindicato 
está descumprindo o acordo 
judicial pelo motivo de insu-
ficiência do serviço de abas-
tecimento de terminais e em 
questões relacionadas à com-
pensação”.

Na segunda-feira (3), pe-
ritos do MPT-PB concluíram 
inspeção em várias agências 
bancárias de João Pessoa e 
constaram diversas irregu-
laridades, entre elas “que os 
depósitos em cheques estão 
sendo devolvidos sob a alega-
ção de ‘diferença de assinatu-
ra’, evidenciando falta de fun-
cionário para esta atividade 
de conferência”, o que mostra 
que os serviços mínimos es-
senciais estabelecidos por lei 
não estão sendo cumpridos 
pela categoria em paralisação.

“A greve é uma garantia 
constitucional da classe ope-
rária e tal direito deve ser 
respeitado. Todavia, o exer-
cício do direito não pode se 
sobrepor aos direitos funda-
mentais da sociedade como 
o acesso a operações finan-
ceiras elementares. O MPT fi-
cará vigilante para que aten-
dimentos imprescindíveis à 
população sejam assegura-
dos”, ressaltou o procurador 
Eduardo Varandas.

 
Entenda o caso
O MPT-PB quer compro-

var se o movimento grevista 
continua obedecendo rigo-
rosamente ao acordo judicial 
firmado em 2012, que insti-
tui entre outras obrigações: 
não impedir o acesso aos cai-
xas eletrônicos ou o seu abas-
tecimento e manter a realiza-
ção de atividades essenciais 
em percentuais correspon-
dentes aos exigidos por lei 
(30%). Caso esteja havendo 
descumprimento das cláu-
sulas acordadas, o sindicato 
da categoria pagará multa de 
R$ 10 mil por dia.

Policiais militares da 4ª Com-
panhia Independente prende-
ram um casal suspeito de tráfico 
de drogas, no início da tarde de 
ontem, no município de Bayeux. 
Após uma denúncia anônima de 
que o casal estaria envolvido com 
o tráfico de entorpecentes, os po-
liciais realizaram diligências no 
bairro Jardim São Vicente. Duran-
te a ação, foram apreendidos com 
os suspeitos, de 24 e 29 anos, 180 
comprimidos de artane – geral-
mente usados nos golpes conheci-

dos como “Boa Noite, Cinderela” 
– e uma quantidade de cocaína.

O casal estava em uma moto 
e com os dois foram encontrados 
mais de R$ 1 mil em dinheiro tro-
cado. A prisão aconteceu na Rua 
Gustavo Maciel Monteiro, próximo 
à localidade conhecida como “Qua-
tro Bocas”. Os comprimidos esta-
vam distribuídos em 12 cartelas.

Os dois foram apresentados 
na 5ª Delegacia Distrital, em Ba-
yeux. A mulher já tinha passagem 
pela polícia por tráfico de drogas.

PM prende casal suspeito de 
tráfico de drogas em Bayeux

Uma denúncia 

anônima possibilitou 

a prisão do casal, que 

estava em uma moto  

próximo à localidade 

“Quatro Bocas” 
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Com os dois, os policiais militares encontraram 180 comprimidos de artane, cocaína e mais de R$ 1 mil em dinheiro trocado

A Polícia Civil da Paraíba, por meio 
do trabalho desenvolvido pela 21ª de-
legacia seccional, com sede em Solâ-
nea, prendeu cinco pessoas e apreen-
deu um adolescente nas cidades de 
Cacimba de Dentro e Arara. Todos são 
suspeitos de envolvimento no assassi-
nato do escrivão Marcos Rosas, duran-
te uma festividade no município de 
Arara, na noite da segunda-feira (3). 
No momento da prisão e apreensão, 
houve reação e ocorreu um confronto 
com troca de tiros. Outro adolescente, 
de 15 anos, morreu.

De acordo com o titular da seccio-
nal, delegado Diógenes Fernandes, o 
assassinato do policial ocorreu quan-
do três homens se aproximaram do 
escrivão, no meio da festa de rua. “As 
investigações realizadas pela Polícia 
Civil apontaram que no local estava 
um olheiro. Esta pessoa ficou respon-
sável por indicar aos três executores 
quem era o escrivão Marcos Rosas e 
o local exato onde ele estava. O as-
sassinato foi consumado na festa que 
celebrava o resultado das eleições na 
cidade”, disse o policial.

Segundo as investigações, prova-
velmente, a motivação estaria ligada 
ao fato da atuação do policial que se 

debruçava sobre uma investigação de 
tráfico de drogas no município. A Polí-
cia Civil chegou até os suspeitos depois 
de vários levantamentos junto à comu-
nidade, iniciados ainda na noite de se-
gunda-feira e contou com um desloca-
mento de policiais civis de toda a região.

“Quando começamos as investi-
gações, descobrimos que três envolvi-
dos estavam na cidade vizinha, Cacim-
ba de Dentro e um residia em Arara 
mesmo, que era o apontado como o 
olheiro. Na abordagem policial, houve 
troca de tiros e um adolescente de 15 
anos foi ferido e morreu. Outro de 17 
anos foi apreendido. Nos nossos da-
dos, encontramos ainda a participação 
de um quinto adulto, que seria o res-
ponsável por fornecer as armas para o 
homicídio”, afirmou o delegado.

Com o grupo foram apreendidos 
três revólveres calibre 38 e munições. 
Os presos foram encaminhados para a 
sede da delegacia seccional, em Solâ-
nea, onde prestaram depoimento. O 
adolescente foi encaminhado para 
Campina Grande e será levado para 
um abrigo de menores. Os suspeitos 
devem responder pelo crime de homi-
cídio e aguardarão as decisões judiciais, 
em uma unidade prisional do Estado.

Presos cinco acusados pela 
morte de escrivão em Arara 

TROCA DE TIROS

A Polícia Militar apreen-
deu três revólveres e uma 
pistola nas ações de segun-
da-feira (3) nas cidades de 
João Pessoa, Lagoa Seca, São 
José de Piranhas e Santana 
de Mangueira. Em duas de-
las, as apreensões acontece-
ram durante comemorações 
do resultado da eleição.

Uma delas foi em Lagoa 
Seca, onde um jovem de 18 
anos estava com um revólver 
e duas munições na festa de 
um candidato eleito. Em San-

tana de Mangueira, a arma 
apreendida estava com dois 
suspeitos de atirarem contra 
pessoas que participavam de 
uma festa em comemoração 
ao resultado da eleição na 
cidade, mas ninguém ficou 
ferido. Os presos, de 36 e 25 
anos, foram interceptados 
quando tentavam fugir em 
uma moto, com destino a ci-
dade de Manaíra.

Em São José de Piranhas, a 
PM apreendeu um homem de 
20 anos, armado com uma pis-

tola. Os policiais faziam rondas 
e se depararam com o suspeito 
manuseando a arma. Na capi-
tal, foi apreendido um revólver 
no bairro de Mangabeira IV. A 
arma estava com um adoles-
cente de 17 anos, que foi abor-
dado quando estava na compa-
nhia de outro menor.

As apreensões de segun-
da-feira aconteceram depois 
da Polícia Militar fechar a 
Operação Voto Seguro com 
mais de 15 armas retiradas 
de circulação na Paraíba.

Polícia apreende armas em 
quatro cidades paraibanas

A Polícia Militar apreen-
deu um adolescente e prendeu 
três homens suspeitos de inva-
dir uma escola, no fim da noite 
da segunda-feira (3), no centro 
da cidade de Santa Rita. Com os 
quatro, os policiais do 7º Bata-
lhão recuperaram seis compu-
tadores, três monitores, duas 
fontes e uma cesta básica, além 
de apreenderem a ferramen-
ta “pé de cabra” que foi usada 

para arrombar o estabeleci-
mento. Os suspeitos têm 17, 21 
e dois deles têm 19 anos. Eles 
foram detidos minutos depois 
de invadir e levar os objetos da 
escola. Os quatro foram leva-
dos para a 6ª Delegacia Distri-
tal, em Santa Rita.

Na capital
Também durante a noite, 

na Avenida Tancredo Neves, no 

bairro dos Ipês, a Polícia Mili-
tar interceptou a fuga de três 
suspeitos de realizar assaltos 
na orla do Bessa. Os policiais 
realizavam rondas e escutaram 
pelo Ciop (Centro Integrado 
de Operações Policiais) a in-
formação sobre o assunto, cer-
cando a principal rota de fuga 
dos acusados. Os três têm 17 
anos. Com eles, a PM recupe-
rou celulares roubados.

Quatro são detidos por furtar 
objetos em escola de Santa Rita
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Hospital São Vicente intensifica 
atendimento no Outubro Rosa
Ontem, no Dia D, foram 
ofertados 250 exames 
de mama e 80 consultas 

Peixamento no 
São Francisco 
traz espécies em 
risco de extinção

Os peixamentos, que fa-
zem parte das ações do Mi-
nistério da Integração Nacio-
nal para revitalizar o Rio São 
Francisco, contribuíram para 
que duas espécies de peixes, 
que estavam sumidas das re-
des dos pescadores no baixo 
São Francisco, voltassem a ser 
pescadas: a curimatã pioa e a 
matrinxã. Ambas foram repro-
duzidas nos Centros Integra-
dos de Recursos Pesqueiros e 
Aquicultura da Companhia de 
Desenvolvimento dos Vales do 
São Francisco e do Parnaíba 
(Codevasf), órgão vinculado 
à pasta. As unidades são con-
sideradas referência no de-
senvolvimento de pesquisas 
e tecnologias de reprodução, 
larvicultura e alevinagem de 
espécies nativas do rio. 

Foram produzidos para 
a recomposição e manuten-
ção da ictiofauna mais de 134 
milhões de peixes de espécies 
nativas do São Francisco e não 
nativas, que são destinadas ao 
apoio da piscicultura na bacia. 
Para os peixamentos foram 
destinados 73 milhões de es-
pécies nativas, entre elas cari, 
pacamã, piau, pacu, curimatã, 
pioa e piaba, além das outras 
duas que estavam em risco de 
extinção. O restante foi para 
apoiar a aquicultura da bacia. 

Segundo o chefe da Uni-
dade de Recursos Pesqueiros 
e Aquicultura da Codevasf, 
Leonardo Sampaio Santos, o 
programa ajuda a manter o 
estoque de peixes e a biodi-
versidade. “Além de cuidar da 
saúde do rio, a ação garante 
a continuidade da pesca, re-
sultando no desenvolvimento 
econômico e na segurança ali-
mentar da população da re-
gião. No primeiro semestre de 
2016, os Centros Integrados já 
produziram cerca de 4 milhões 
de alevinos de espécies nativas 
e foram realizados 29 peixa-
mentos. A expectativa é que es-
ses números aumentem ainda 
mais até o final desse ano”.

 Leonardo explica que o 
processo de criação destinado 
aos peixamentos é diferente 
para cada espécie. “A Codevasf 
possui as matrizes e os repro-
dutores. Após a reprodução 
artificial das espécies, cada 
uma tem seu tempo de desen-
volvimento, desde a fase em 
que são larvas até se tornarem 
alevinos, que são os peixes jo-
vens. Nós somente introduzi-
mos esses peixes no rio quan-
do atingem o tamanho ideal, 
cerca de sete centímetros, pois 
antes disso ainda são frágeis e 
ficam mais sujeitos aos preda-
dores”, destaca.

 Os outros 61 milhões de 
peixes criados nos Centros fo-
ram direcionados para um pro-
grama de apoio à aquicultura 
da bacia, voltado para o desen-
volvimento sustentável com o 
objetivo de fomentar a cadeia 
produtiva. A Codevasf financia 
e apoia projetos de associações 
para a criação de peixes em 
viveiros e em tanques-redes. 
“Utilizamos principalmente a 
tilápia e o tambaqui, que não 
são nativos da região. Doamos 
os alevinos e rações, além de 
oferecermos capacitações aos 
associados”, explica o gestor. 

A Central de Transplante 
do Estado da Paraíba já reali-
zou este ano 91 transplantes 
de córneas, mas ainda exis-
te uma fila de 329 pacientes 
aguardando doadores. “Para 
que esta fila de pessoas que 
estão cegas ou quase cegas 
diminua, é necessário que as 
pessoas se conscientizem so-
bre o ato de doar, uma vez 
que após a morte, as córneas 
não terão mais nenhuma ser-
ventia debaixo da terra”. O 
apelo para que as pessoas 
doem mais córneas é da mé-
dica nefrologista e diretora 
da Central de Transplantes da 
Paraíba, Gyanna Lys Montene-
gro. Em 2015 foram realizados 
114 transplantes na Paraíba.

Ela sugere que as pessoas 
conversem sobre o assunto 

com seus familiares, deixan-
do claro que é um doador ou 
doadora de órgãos e tecidos. 
Dessa forma, diante da morte, 
o familiar vai se sentir seguro 
quanto à doação, porque está 
realizando o desejo de um 
ente querido de fazer com que 
outra pessoa volte a enxergar, 
ou seja salvo em caso de doa-
ção de órgãos. 

Na Paraíba, os transplan-
tes de córneas podem ser fei-
tos em João Pessoa e Campi-
na Grande, nas Centrais de 
Transplantes dos Hospitais de 
Trauma das duas cidades, e 
em Sousa, no Hospital Central 
daquele município. Gyanna 
informou que os profissionais 
da Central fazem buscas diá-
rias nos hospitais e nas Gerên-
cias Executivas de Medicina e 
Odontologia Legal – Gemol 
(antigo DML), onde encontra-
se o potencial doador.

329 pacientes aguardam doadores
TRANSPLANTE DE CÓRNEA

José Alves
zavieira2@gmail.com

Para você ser um doador 
basta a família ligar para os nú-
meros 3244.6192 ou 98845.3516 
em João Pessoa, e 3339.8578 em 
Campina Grande, que um profis-
sional capacitado vai realizar a 
retirada da córnea da pessoa que 
faleceu. Isso quando há o desejo 
espontâneo da família. 

Desde a implantação do 
Banco de Olhos da Paraíba, em 
abril de 2009, vem aumentando 
o número de doações no Esta-
do. A córnea pode ser retirada 
até seis horas depois que o co-
ração parar de funcionar e dura 
até 15 dias após a preservação 
no Banco de Olhos. O doador 
pode ter até 80 anos de idade e 
a retirada dos tecidos é feita não 
apenas em casos de morte en-
cefálica, mas em qualquer tipo 

de morte, inclusive por câncer. 
A exceção fica para as doenças 
infectocontagiosas, como Aids, 
hepatite e meningite.

O transplante 
Como se trata de um tecido 

e não de um órgão, o transplan-
te de córnea é um procedimento 
simples. As cirurgias são realiza-
das em ambulatórios e o pacien-
te recebe alta no mesmo dia. O 
intervalo entre o transplante de 
uma córnea e outra é de um ano. 
Este é o tempo médio de recupe-
ração do paciente, que precisa 
ser submetido a avaliações médi-
cas nesse período. O transplante 
é recomendado em casos de ce-
ratocone (quando a córnea tem 
um formato cônico), perfurações 
oculares e distrofia corneana.

Como doar 

O Hospital São Vicente de 
Paulo, em João Pessoa, tam-
bém se veste de rosa e abre 
as portas para a prevenção do 
câncer de mama. Pela quar-
ta vez, o hospital participa 
da campanha Outubro Rosa, 
com o objetivo de conscienti-
zar as mulheres sobre os exa-
mes e os cuidados com a saú-
de mamária. Ontem ocorreu o 
Dia D, dia de alerta à popula-
ção feminina, especialmente 
com mais de 40 anos, para a 
importância de realizar aná-
lises e consultas preventivas. 
Porém, durante todo o ano há 
mamografias e mastologistas 
disponíveis, além de um ser-
viço de quimioterapia e leito 
para internação. 

Mulheres de diferentes 
idades e profissões pude-
ram usufruir das atividades 
oferecidas ontem. Elas reve-
zavam entre os exames, cui-
dados com a beleza, com a 
saúde física, lanches e pales-
tras. A diretora do hospital, 
Carmem Lúcia Alves, conta 
que foram ofertados 250 
exames de mama e 80 con-
sultas, como forma de alerta, 
principalmente para as mu-
lheres que têm casos de cân-
cer na família. Segundo ela, a 
prevenção é o único caminho 
para o tratamento da doença. 
Em outubro do ano passado 
foram realizados, em média, 
100 exames por dia.

O hospital não tem ape-
nas mastologistas, mas todas 
as especialidades no setor de 
oncologia, nas áreas cirúrgi-
cas e clínica. O atendimento é 
feito através do Sistema Úni-
co de Saúde (SUS), sob agen-
damento prévio, mediante a 
regulação. Se diagnostica-
das, as pacientes que fazem 
o exame no Hospital São Vi-
cente recebem uma ligação 
e são convidadas a voltar 
para o tratamento. Dispon-
do de dois mamógrafos, a 
previsão é que toda a de-
manda seja suprida.

Rodolfo Amorim
Especial para A União

A mastologista Eulina 
Helena Ramalho disse que 
o trabalho é feito durante o 
ano inteiro, mas, este mês, 
as campanhas só se intensifi-
cam e dão visibilidade à pre-
venção. A médica acrescen-
tou ainda que a quantidade 
de mortes devido ao câncer 
de mama acontece porque as 
pacientes, muitas vezes, nem 
sabem que possuem a doen-
ça. Eulina também é vice-pre-
sidente da ONG Amigos do 
Peito, um projeto que con-
tribuiu para dar evidência 
ao Outubro Rosa na Paraíba, 
e que passa por diversas ci-
dades do Estado, a cada dois 
meses, a fim de descobrir os 
possíveis casos de câncer de 
mama e tratá-los. 

“A gente vê que a cada 
ano as pessoas se envolvem 
mais nesse projeto e abraçam 
as causas do Amigos do Pei-
to e do Outubro Rosa. Vai ser 
muito legal e produtivo o mês 
todo”, analisou Eulina, com a 
expectativa de ajudar muito 
mais mulheres. 

Prevenção
Cláudia Barbosa, 47 

anos, foi costureira e hoje 
está desempregada. Ela con-
ta que soube do Dia D atra-

vés da televisão. Preocupada 
com a saúde, decidiu chamar 
a vizinha para irem juntas 
ao Hospital São Vicente. Ela 
perdeu uma amiga devido 
ao câncer de mama e chama 
a atenção das mulheres para 
que não façam exame só este 
mês, mas rotineiramente.

Maria de Lourdes Alves, 
53 anos, já fez o exame outras 
vezes e aconselha as mulhe-
res a fazerem também. “Acho 
importante porque comigo já 
aconteceu de ter um nódulo, 
mas foi benigno. Fiquei ner-
vosa, com medo, mas minha 
filha tentou me acalmar. De-
pois que fiz a ultrasson e a 
biópsia, a médica disse que 
eu poderia ir para casa e es-
tava tudo bem”, contou ela, ao 
revelar que agora faz o exame 
frequentemente. 

Já Maria das Neves Frei-
re, 54 anos, veio de Jacumã só 
para fazer a análise. Ela disse 
que veio de moto, com o seu 
filho, pois acredita que é uma 
oportunidade imperdível 
para se prevenir e se cuidar, 
uma vez que o câncer é uma 
doença que mata um número 
grande de pessoas. 

Rosana de Almeida 
Ayres é um exemplo de que 
é possível se cuidar e tratar 

o câncer de mama. Há seis 
anos, foi diagnosticada com a 
doença e afirma que o tempo 
é fundamental no processo 
de tratamento. Ela descobriu, 
através de um autoexame, 
a presença de um nódulo, e 
imediatamente marcou uma 
consulta e realizou o exame. 
Depois disso, foi feita uma 
mastectomia, que é a cirurgia 
de remoção da mama, e de-
pois a reconstrução mamá-
ria. Rosana fez 16 sessões de 
quimioterapia e 38 de radio-
terapia. Hoje, com 56 anos, 
a comerciante alerta que 
quanto mais cedo tratar, mais 
fácil é a cura. “Não descan-
sem, estejam sempre atentas, 
porque o tempo no câncer é 
fundamental, é preciso dar 
passos e caminhar”, concluiu.

Exames do CEDC 
O Centro Especializado 

de Diagnóstico do Câncer 
(CEDC) é o laboratório de 
citopatologia de referência 
estadual, que absorve, apro-
ximadamente, 40% de toda 
a produção de exames de 
colo de útero do Estado da 
Paraíba. Dos 22 serviços ofe-
recidos pelo CEDC, para todo 
o Estado, os principais são: 
exames citopatológicos, para 

detecção do câncer de colo 
de útero, e análise de bióp-
sias anatomopatológicas e 
percutâneas, guiadas por ul-
trassonografia.

O centro possui 13 mé-
dicos, entre os quais patolo-
gistas, citopatologistas, mas-
tologistas, ginecologistas e 
ultrassonografistas.  O quadro 
de profissionais conta ainda 
com sete técnicos de enferma-
gem, coordenados por um en-
fermeiro, quatro citotécnicos 
e mais 15 técnicos de labora-
tório, além de outras catego-
rias profissionais. 

Neste Outubro Rosa, o 
CEDC está com uma progra-
mação voltada para a preven-
ção do câncer de mama. Com 
atendimento feito de forma 
secundária, toda a demanda 
de pacientes é realizada pelo 
SUS (Sistema único de Saú-
de). As mulheres são atendi-
das pelo PSF dos municípios 
que têm vínculo com a capi-
tal, e encaminhadas ao CEDC. 
A paciente pode realizar, a 
princípio, a consulta com o 
mastologista ou pode ir ao 
centro já com o diagnóstico 
para fazer a biópsia, munida 
de ultrassonografia e a ma-
mografia, caso tenha mais de 
40 anos. 

FOTO: Edson Matos

As mulheres que foram ontem ao São Vicente também participaram de atividades voltadas para o cuidado com a beleza e com a saúde física
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Propaganda eleitoral para o 2º 
turno deve ser retomada até dia 15
Data limite é estabelecida 
pelo Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE) no rádio e na televisão 

Os candidatos que vão 
disputar o segundo turno das 
eleições municipais têm até 
o dia 15 para retomar a pro-
paganda eleitoral gratuita no 
rádio e na televisão, data limi-
te estabelecida pelo Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE). A 
segunda rodada da votação 
será realizada em 55 cidades 
do País no próximo dia 30.

De acordo com o calen-
dário do TSE, até amanhã, o 
juiz eleitoral de cada locali-
dade deve proclamar o resul-
tado provisório do primeiro 
turno em cada um dos mu-
nicípios do País. A partir daí, 
inicia-se uma contagem de 
48 horas para autorização do 
início da veiculação da propa-
ganda gratuita. Como a pro-
clamação do resultado pode 
ocorrer em datas diferentes 
em cada um dos estados, a re-
tomada da propaganda pode 
variar entre as localidades, 
sempre respeitando o prazo 
limite, que este ano é 15 de 
outubro.

As regras para a divulga-
ção de propaganda em rádio 
e televisão estão previstas 
em resolução do TSE, que 
define, entre outros pontos, 
o tempo destinado aos can-
didatos. Segundo o texto, no 
segundo turno, serão desti-
nados, em cada um dos veí-
culos, dois blocos de 20 mi-
nutos diários. O tempo será 
dividido entre os candidatos, 
ou seja, cada um terá direito 
a dez minutos.

Outra regra determina a 
ordem de aparição dos con-
correntes no horário elei-
toral gratuito. Na primeira 
propaganda a ser veiculada, 
o candidato mais votado apa-
rece primeiro. A partir daí, a 
ordem será alternada a cada 
programa.

Michèlle Canes
Da Agência Brasil

O presidente do Conse-
lho Superior da Justiça do 
Trabalho (CSJT), ministro 
Ives Gandra Martins Filho, 
pediu ontem ao presidente 
da Câmara, deputado Rodri-
go Maia (DEM-RJ), a retirada 
de tramitação da Casa de 32 
projetos de interesse da Jus-
tiça do Trabalho. As propos-
tas são para a criação de 100 
Varas da Justiça, contratação 
de seis mil servidores e de 
200 juízes do Trabalho. Se-
gundo o ministro, a medida 
visa colaborar com o ajuste 
fiscal do País e vai gerar uma 
economia de um bilhão de 
reais por ano.

De acordo com o minis-
tro Ives Gandra, em troca da 
medida, a Justiça do Traba-
lho espera que o Congresso 
e o Poder Executivo abram 
uma “exceção no ajuste fis-

cal” para que a Justiça tenha 
acesso à remuneração dos 
seus depósitos judiciais. “A 
Justiça do Trabalho não quer 
se expandir, mas quer so-
breviver e necessita de uma 
exceção no ajuste fiscal para 
ter acesso a remuneração 
dos seus depósitos judiciais. 
Só assim, ela conseguirá nos 
próximos anos abrir as suas 
portas porque sem essa exce-
ção no ajuste fiscal realmen-
te nós não teremos como es-
tar funcionando até o final de 
2017”, disse Gandra.

O ministro informou que 
vai assinar hoje uma resolu-
ção criando centros e nú-
cleos de conciliação, de estí-
mulo a conciliação, dentro da 
Justiça do Trabalho, visando 
“otimizar a força de trabalho 
que temos para que o traba-
lhador brasileiro não sofra 
com a crise. Portanto, faze-
mos a nossa parte e espera-
mos que o Congresso Nacio-

nal e o Executivo nos ajudem 
a funcionar normalmente no 
ano que vem”.

Reforma trabalhista
Ao ser perguntado sobre 

as propostas de reforma na 
legislação trabalhista em dis-
cussão, o ministro Ives Gandra 
disse que o Supremo Tribunal 
Federal (STF), em suas últi-
mas decisões, deu sinalização 
clara da necessidade de uma 
maior flexibilidade da legis-
lação trabalhista. “Portanto, 
os projetos de lei que trami-
tam na Câmara tratando da 
reforma trabalhista ganham 
um impulso, porque o que 
se quer é fundamentalmente 
prestigiar a negociação cole-
tiva, fazer com que seja pos-
sível que patrões e emprega-
dos negociem com vantagens 
compensatórias, em caso 
de flexibilização de direitos. 
Tudo para dar proteção mais 
real ao trabalhador”.

Conselho do TST quer retirar 
projetos que criam cargos

na Justiça do trabalho Temer terá 
ministro do 
Turismo que 
é réu no STF

Michel Temer decidiu pra-
ticar uma temeridade que vi-
nha adiando há três meses: no-
meará para o cargo de ministro 
do Turismo o deputado federal 
Marx Beltrão (PMDB-AL). Tra-
ta-se de um réu. Responde a 
ação no Supremo Tribunal Fe-
deral por falsidade ideológica. 
Indicou-o o presidente do Se-
nado, Renan Calheiros (PMDB
-AL), alvo no Supremo de nove 
inquéritos da Lava Jato.

Mantida no freezer des-
de julho, a nomeação de Marx 
foi sacramentada ontem, num 
almoço de Temer com Renan, 
padrinho do quase novo minis-
tro, e o presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia (DEM-RJ). Sus-
tenta-se que a conversão do 
réu em ministro renderá votos 
no Congresso à emenda consti-
tucional que congela os gastos 
públicos por 20 anos.

Quer dizer: em nome 
do aperto fiscal, o Planalto 
afrouxa o recato.

Iolando Lourenço
Da Agência Brasil

Mais um dia de con-
fronto entre traficantes 
de drogas que atuam nas 
regiões do Rio Comprido, 
Santa Teresa, Catumbi e 
Estácio e lutam pelo do-
mínio do tráfico de drogas 
deixou 1.280 alunos das 
escolas e Espaços de De-
senvolvimento Infantil da 
Prefeitura do Rio sem au-
las ontem. Houve confron-
to envolvendo traficantes 
dos morros do Fallet e 
da Coroa, que ficam nos 
bairros do Rio Comprido 
e Santa Teresa. Segundo a 
Polícia Militar, não houve 
registro de feridos.

De acordo com a Se-
cretaria Municipal de Edu-
cação, uma creche e dois 
Espaços de Desenvolvi-
mento Infantil não funcio-
naram no turno da manhã 

e também não abriram 
no turno da tarde. As 
unidades atendem a 656 
alunos. Em Santa Teresa, 
uma creche que atende a 
224 alunos também não 
funcionou por medida de 
segurança.

A Polícia Militar cerca 
a região e faz operações 
diárias nas comunidades 
que ficam perto da região 
central da cidade, onde há 
troca de tiros. O Batalhão 
de Operações Especiais, o 
Choque e o Batalhão de 
Ações com Cães vasculha-
ram as comunidades da 
Coroa, São Carlos e Fallet 
à procura dos criminosos.

Policiais do Bope que 
patrulhavam as comunida-
des do Fallet/Fogueteiro, 
onde há uma Unidade de 
Polícia Pacificadora (UPP), 
prenderam dois suspeitos 
com uma pistola automá-
tica e dois carregadores.

Tráfico de drogas 
impede aulas no Rio
Douglas Corrêa
Da Agência Brasil

Botafogo-PB e Campinen-
se, representantes da Paraíba, 
conheceram ontem, os adver-
sários da 15ª edição da Copa 
do Nordeste/2017, na festa de 
lançamento da competição, que 
aconteceu no Auditório Ariano 
Suassuna, no Tribunal de Contas 
do Estado (TCE-PB), em Jaguari-
be, em João Pessoa. Durante o 
sorteio, que contará com a par-
ticipação de 20 clubes, o Alvine-
gro da capital ficou no grupo E 
com Sergipe, América-RN e Vitó-
ria-BA, enquanto a Raposa está 

no grupo A, ao lado do Santa 
Cruz-PE, Náutico-PE e o repre-
sentante do Ceará. A novidade 
foi a desistência do Uniclinic-CE 
que não disputará a competi-
ção, com o Ceará podendo ocu-
par a vaga.  

Já nos outros grupos a de-
finição foi a seguinte: Altos-PI, 
Moto Clube-MA, Fortaleza-CE e 
Bahia (grupo B); Juazeirense-BA, 
River-PI, Sampaio Corrêa-MA e 
Sport do Recife-PE (grupo C); 
Itabaiana-SE, CSA-AL, CRB-AL e 
ABC-RN (grupo D). Esta foi a pri-
meira vez que a Paraíba sediou o 
evento, que reuniu os presidentes 
da Confederação Brasileira de Fu-

tebol (CBF) e da Liga do Nordes-
te, Marco Marco Polo Del Nero 
e Alexi Portela, respectivamente, 
além dos presidentes das federa-
ções nordestinas e dirigentes dos 
clubes participantes. 

Estão confirmadas as equi-
pes do Botafogo e Campinense 
(Paraíba); Bahia, Vitória e Jua-
zeirense (Bahia); Sport do Re-
cife, Santa Cruz e Náutico (Per-
nambuco); América e ABC (Rio 
Grande do Norte); Fortaleza e o 
segundo representante (Ceará); 
CRB, e CSA (Alagoas); Sampaio 
Corrêa e Moto Clube (Mara-
nhão); Ríver e Altos (Piauí); Ser-
gipe e Itabaiana (Sergipe).

organização da CbF
O Nordestão acontece há 

14 anos, porém, é a terceira or-
ganizada pela CBF, que tem o 
Santa Cruz-PE, campeão do ano 
passado, diante do Campinense 
(vice), ao vencer a primeira (2 a 
1) e empatar a segunda (1 a 1). O 
vencedor da disputa terá direito 
a uma vaga na Copa Sul Ameri-
cana. A fórmula de disputa é a 
mesma dos últimos dois anos, 
com cinco grupos de quatro clu-
bes cada. Avançam o campeão 
de cada grupo e os três melho-
res segundos colocados. A partir 
daí, é mata-mata em dois jogos 
até a grande final.

Belo e Raposa conhecem adversários
Copa do nordeste/2017

Wellington Sérgio
wsergionobre@yahoo.com.br

Festa de lançamento da 15ª edição da Copa do Nordeste/2017 aconteceu no Auditório Ariano Suassuna, no Tribunal de Contas do Estado (TCE-PB), na capital

Foto: Marcos Russo
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O premiado “Amarcord”, longa-metragem dirigido por Fellini que critica o fascismo de 
Mussolini na Itália, será exibido hoje, no Cineclube da Fundação Casa de José Américo

O clássico “felliniano” Amarcord traz muitas imagens belas, engraçadas e até mesmo caricatas

O curta “Submarino”, do cineasta Rafael Aidar faz parte da programação da noite de hoje

Cenas autobiográficas

O premiado longa - ganhou, 
por exemplo, o Oscar na 
categoria de Melhor Filme 
Estrangeiro em 1975, nos 
Estados Unidos - intitulado 
Amarcord, uma comédia 
dramática dirigida pelo 
italiano Federico Fellini 

lançada em 1973, será exibido em sessão 
única gratuita hoje, a partir das 19h30, no 
Cineclube O Homem de Areia da Fundação 
Casa de José Américo (FCJA), localizada 
em João Pessoa. “É uma autobiografia de 
Fellini da época da infância e juventude em 
sua cidade natal, Rimini, mas faz referên-
cias explícitas, com uma crítica pesada ao 
fascismo de Mussolini durante duas déca-
das, na Itália. Mas é um filme ainda atual, 
porque, no Brasil, ocorrem manifestações 
fascistas e é preciso continuar lembrando 
esse tipo de regime político para evitar que 
se repita”, disse para o jornal A União o 
professor de Cinema e Audiovisual da Uni-
versidade Federal da Paraíba (UFPB), Fer-
nando Trevas, que, na ocasião, comentará a 
produção franco-italiana com o público. A 
Classificação Indicativa é Livre. 

Em Amarcord - cujo título é uma 
referência à tradução fonética da expres-
são io me ricordo (eu me lembro), usada 
na região da Emilia-Romagna, onde o 
cineasta nasceu - Fellini, por intermédio 

n Evento: Cineclube O Homem de Areia

n Filme: Amarcord   

n Direção: Federico Fellini  

n Data: Hoje

n Hora: 19h30

n Local: Fundação Casa de José Américo, em João 

Pessoa

n Endereço: Av. Cabo Branco, no 3336, bairro do Cabo 

Branco

n Classificação: Livre

Serviço

Serviço

Como diria a escritora austríaca Ma-
rie Eschenbach, na juventude, aprende-
mos; na maturidade, compreendemos. 
E é exatamente nesse universo de cres-
cimento pessoal e maturidade que o 
Tintin CineClube convida mais uma vez 
o público da capital para a sessão dessa 
vez intitulada “Reflexões sobre a vida e 
a finitude” hoje. Com exibição iniciando 
pontualmente às 19h30, a coletânea de 
cinco filmes em cartaz traz à tona a re-
flexão sobre o prazer e a dor da passa-
gem do tempo, entrando nos universos 
da maturidade, experiência e sabedoria. 
A sessão acontece no Cine Bangüê e tem 
entrada gratuita.  

Fazendo uma breve descrição do 
que estar por vir, o Tintin CineClube faz 
dessa mostra uma metáfora com o pôr  
do sol onde seria o fim da atividade diá-
ria, o momento de descanso, de recolhi-
mento, de preparar-se para enfrentar a 
noite escura. 

Após saber mais sobre o que se trata 

Tintin CineClube leva à sala de cinema reflexões sobre a passagem do tempo

dos olhos do personagem Titta (Bruno 
Zanin), revê a sua vida familiar, a religião, 
a educação e a política dos anos 1930. Ao 
longo dessa trajetória em retrospectiva, ele 
fala dos sonhos de um outro mundo, que 
são alimentados pelos turistas de um hotel 
de luxo, por um transatlântico que por ali 
passa, pelo cinema e a influência do fascis-
mo, na época em, crescimento. O elenco do 

longa - que também ganhou em 1975, na 
Dinamarca, o Prêmio Boldi na categoria de 
Melhor Filme Europeu - ainda é formado 
pelos atores Armando Brancia, Magali Noël 
e Pupella Maggio. A música é do compositor 
Nino Rota. 

“Federico Fellini compõe, com os 
cineastas Roberto Rosselini e Pier Paolo 
Pasolini, um trio muito expressivo do ci-

a mostra e ver todos acomodados na sala 
de cinema, a noite é dada o start com o 
filme O Teu Sorriso, de Pedro Freire. No fil-
me, o diretor conta a história de Rodrigo 
e Suzana que estão namorando há poucas 
semanas. Ele tem 72 anos, ela tem 60, e es-
tão completamente apaixonados. Juntos, 
passam os dias na cama, namorando, ba-

tendo papo, comendo e rindo.
Em seguida é a vez de Submarino, de 

Rafael Aidar, tomar conta do equipamento 
audiovisual e mostrar a história de Olavo. 
Dois anos após a morte de seu companhei-
ro, Olavo vive isolado aos 85 anos. Na so-
lidão do luto ele se aventura pelo mundo 
virtual, submergindo em uma grande fan-

tasia entre os espaços públicos e pri-
vados da internet.

Depois Geru, de Fábio Baldo e Tico 
Dias trazem o aniversário de Zé Dias 
a tela para mostrar que o senhor com 
100 anos decide confiar sua vida à uma 
câmera. Caminhando para o encer-
ramento dos filmes, Oma, de Michael 
Wahrmann mostra uma história onde 
Oma fala alemão, e o personagem que 
contracena com ela falo espanhol. Ela 
não escuta, e ele não entende. 

E por fim, Catástrofe, de Gian Or-
sini encerra a noite com Alice que co-
meça a sentir transformações em seu 
corpo, tremores, estranhas sensações. 
A chegada da catástrofe é inevitável.

nema da Itália na década de 1950. Fellini 
considerava Rosselini - que é o grande 
cineasta do Neo-Realismo italiano - uma 
referência, de quem foi assistente. Para 
se ter uma ideia da sua importância, 
criou-se até a figura visão de mundo 
“felliniana”. Ele fez muito sucesso de 
público e crítica fora da Itália e, em 1993, 
ainda em vida, pois faleceu em novembro 
daquele ano, recebeu o Oscar - conside-
rado de cunho honorário - pelo conjunto 
da obra”, destacou, ainda, o professor 
Fernando Trevas, que também elogiou a 
criação do Cineclube O Homem de Areia, 
onde se pode debater, com o público, 
filmes cujos enredos são mais complexos. 
E, por considerar um filme atual, diante 
da conjuntura política do Brasil, ele disse 
que a exibição, hoje, de Amarcord, será 
uma oportunidade para aqueles que ain-
da não o assistiram. 

NO CINE bANGÜê

n Tintin CineClube
n Quando: Hoje

n Onde: Cine Bangüê do Espaço Cultural

n Horário: 19h30

n Entrada: Franca
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Há exatos 266 anos, um dos 
mais prolíficos e talvez o maior 
compositor da música ocidental 
nos deixava: Johann Sebastian Bach. 
O número exato de suas obras é 
desconhecido, mas o catálogo BWV 
assinala mais de mil composições, 
entre elas inúmeras peças com 
vários movimentos e para extenso 
conjunto de executantes. 

Além de ter sido um dos orga-
nistas mais talentosos da história 
da música (tinha dedos ágeis e 
velozes e uma habilidade incomum 
no uso dos pedais do instrumento), 
o alemão, nascido numa família de 
longa tradição musical, também foi 
um mestre na arte da improvisa-
ção, o que seria, mutatis mutandis, 
o equivalente ao que hoje fazem 
os músicos de jazz. Como 
ninguém nunca escre-
veu improvisações, 
jamais saberemos 
como eram essas 
suas viagens aluci-
nantes.

Bach foi bas-
tante produtivo, e 
não só no terreno 
da música: teve 
vinte filhos (haja 
vitalidade!) – ao 

menos tomou conhecimento da 
existência desses. Entre os mais fa-
mosos, podemos citar Wilhelm Frie-
demann Bach, Carl Philip Emmanuel 
Bach e Johann Christian Bach, os 
quais também ajudavam o pai na 
cópia de suas composições musicais.

A vastidão da obra de Bach fica 
ainda mais evidente quando se sabe 
que possivelmente metade dela se 
perdeu ao longo do tempo. Produziu 
concertos, suítes, oratórios, cantatas, 
solos para cravo, órgão, flauta, cor-
das. Apesar de ser protestante, Bach 
compôs um pequeno número de 
missas latinas. Revelou-se um gênio 
na arte da fuga e do contraponto. A 
fuga era uma espécie de composição 
extremamente complexa, em geral 
escrita para quatro linhas ou vozes 

musicais. Cada melodia é seme-
lhante às outras, mas só começa 
depois que uma outra já come-
çou. O impressionante é que 
todas elas soavam bem juntas! 

Já o contraponto eram duas, 
três, quatro ou mais linhas 

melódicas tocadas a um 
só tempo, produzindo 
incríveis harmonias.  

Sua música gran-
diosa é universal e 
vai além do Barroco, 

estilo musical que cultivou e do qual 
foi o maior nome. A lista de compo-
sitores notáveis ao longo dos séculos 
XVIII, XIX e XX que demonstraram 
ter recebido sua influência é impres-
sionante: Mozart, Haydn, Beetho-
ven, Brahms, Chopin, Liszt, Wagner, 
Mahler, Debussy, Ravel e nosso gran-
de Heitor Villa-Lobos (as bachianas 
brasileiras não me deixam mentir). 
Seu alcance foi tão poderoso que 
reverberou até mesmo na cultura 
popular: ele se tornou uma imagem 
icônica, chegando a ser incluído no 
rol dos santos da Igreja Luterana 
(sua data é comemorada no dia 28 
de julho), tendo sido homenageado 
como compositor ilustre no calendá-
rio da Igreja Episcopal dos Estados 
Unidos. 

O impacto de sua música não 
mais se restringe à música erudi-
ta: vários de seus formatos foram 
utilizados também na música pop, 
no rock progressivo e pesado e até 
mesmo no jazz (Dave Brubeck não 
nos deixa mentir). O melhor de tudo 
é que, a despeito de muitas de suas 
composições terem se perdido, um 
imenso número de obras-primas foi 
salvo, o que nos permite, até nossos 
dias, poder ouvir suas camadas de 
sons celestiais.

Considerado o diamante bruto mais caro do 
mundo, o The Constellation foi leiloado pela filial 
londrina da Sotheby´s em Dubai. A compradora foi 
Isabel dos Santos, considerada a mulher mais rica 
da África, com uma fortuna estimada pela Forbes de 
três bilhões de dólares e o marido Sindika Dokolo.

 O casal possui capital majoritário da empresa 
suíça de joalharia de luxo De Grisogono, e pagou US$ 
63 milhões pela pedra. Trata-se do preço mais alto já 
pago por um diamante bruto. 
O anúncio da transação foi fei-
to durante a Bienal de Antigui-
dades, em Paris.

A pedra, de 813 quilates e 
6 cm de largura, foi exposta ao 
lado de outras joias da joalheria, 
como um anel com um diaman-
te de 14 quilates e rodeado de 
27 pequenos rubis briolette, 94 
diamantes brancos e 365 rubis 
de 47 quilates.

O casal Isabel dos Santos- 
Sindika Dokolo há havia adqui-
rido anteriormente em leilão 
também realizado na Sothebys 
pela Nemesis International, o 
maior diamante encontrado 
em Angola, vendido por cerca 
de 20 milhões de dólares e 
com 404 quilates. 

O diamante agora comprado pela empresa detida 
por Isabel dos Santos tem 813 quilates, mede seis 
centímetros e foi encontrado ano passado em uma 
mina explorada pela empresa canadiana Lucara Dia-
mond, em Botswana, África.

 Tudo teve início no dia 16 de novembro de 2015, 
quando o trabalhador Tiroyaone Mathaba estava 
explorando a mina Karowe em Botswana e encon-
trou um diamante com 1.109 quilates, do tamanho 
de uma bola de tênis. 

O proprietário da mina, William Lamb disse que 
todos os 804 empregados da mina receberiam um 
bônus e incluindo Tiroyaone Mathaba cujo valor 
recebido não foi revelado pelo patrão.

 Mathaba descobriu o Lesedi la Rona que no 
idioma Tswana significa “nossa luz”. Mas este não foi 
o único, na mesma semana dois outros enormes dia-
mantes foram descobertas na mesma mina, e entre 
eles estava o The Constellation. A empresa suspeita 

que existam outros diamantes gigantes a serem des-
cobertos e as explorações continuam.

 Antes do Constellation o maior diamante era o 
Cullinan, que foi encontrado há mais de 100 anos 
e que estava a nove metros de profundidade e foi 
extraído com a ponta de uma faca.

 O Cullinan foi descoberto no dia 26 de janeiro de 
1905 por Frederick Wells, gerente da área de mine-
ração da mina Premier, na África do Sul. Pesava 3.106 

quilates (aproximadamente 
621 gramas). E recebeu este 
nome em homenagem ao dono 
da mina, Thomas Cullinan.

A peça foi vendida ao go-
verno sul africano que a deu de 
presente ao rei Eduardo VII, filho 
da Rainha Vitoria.  A lapidação 
da pedra coube à uma empresa 
de Amsterdã, Holanda, que a 
dividiu em onze grandes pedras 
e fragmentos.

A maior gema chamada de 
Cullinan I ou Grande Estrela da 
África, possui 530,2 quilates 
(106,04 gramas) foi colocado no 
cetro imperial e o Cullinan II ou 
Pequena Estrela da África com 
317,4 quilates (63,48g) foi para a 
coroa imperial. Ambas as gemas 

estão expostas na Tore de Londres e fazem parte da joias 
da coroa britânica.

Agora o maior diamante do mundo, o Conste-
llation pertence a um particular, o casal Isabel dos 
Santos- Sindika Dokolo.  Ela é filha do presidente 
de Angola, José Eduardo dos Santos e em 2014 foi 
considerada como a empreendedora número um da 
África e é presidente da Cruz Vermelha de Angola.  
Já o marido Sindika Dokolo, é natural da República 
Democrática do Congo. O casamento civil realizado 
em 20 de dezembro de 2002 nos Jardins do Palácio 
Presidencial e o religioso na Sé Catedral de Luanda 
reuniu mais e 800 convidados, entre eles vários pre-
sidentes africanos.

Encontrar um diamante como o Constellation é 
tão raro que as expectativas se voltam novamente 
para daqui a 100 anos. Por enquanto a pedra encon-
trada vai ser transformada em uma bela peça pelas 
mãos do designer Fawaz Gruosi da De Grisogono e se 
transformará em uma joia de valor incalculável.

Bach: O homem-música

Crônica Thiago Andrade Macedo - Escritor

Vivências 
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Eleições
Estou em casa, passei todo o dia em casa, daqui só sain-

do para ir votar.
Já é noite e daqui da minha casa posso ouvir o alarido 

das buzinas dos carros dos que celebram a vitória de seus 
candidatos. Particularmente, eu não tenho o que celebrar. 
Meus candidatos não foram eleitos. Mas isso não me deixa 
de todo triste ou desolada. Afinal, o exercício da democra-
cia prevaleceu. Quem não foi eleito/a hoje pode sê-lo num 
próximo pleito. O mundo não se acaba quando se perde uma 
eleição; o importante é que tenha sido disputada em termos 
de igualdade, com lisura e espírito de competição desarmada, 
sem corrupção, embora me assuste o fantasma do futuro, 
diante da herança que talvez recebamos do prefeito eleito, se 
ele se candidatar ao cargo de govenador antes de terminar 
seu mandato e nos delegar ao vice, uma figura sorridente e 
dúbia, cúmplice do que de pior há na política brasileira. Mas 
a candidata derrotada também se aliou com um golpista e 
isso, ao contrário do que se pode ter esperado, não lhe deu a 
vitória, muito pelo contrário, pode até ter concorrido para um 
elevado índice de rejeição à sua candidatura.

Aos vencedores, as glórias e a tremenda responsabi-
lidade de corresponderem às esperanças de seus eleitores. 
Que saibam e possam corresponder a elas. Aos perdedores, a 
humildade de reconhecerem que fizeram o possível, mas que 
ainda não foi esta a sua vez. Talvez, em próximas campanhas 
se evitem alianças espúrias que já provaram que não avança-
vam a democracia, como no caso Dilma/Temer.

Ouço o jingle de campanha do candidato vitorioso soar 
e ecoar alto e bom som, vindo da praia, do Busto de Tamanda-
ré, palco de todas as nossas comemorações cívicas. E imagino 
que ainda vou ouvi-lo por muitas horas, noite adentro. Não 
me incomoda. É uma música bonita, agradável aos ouvidos. 
Muito mais agradável que o da minha candidata, que repudiei 
desde o primeiro momento que a ouvi, um bate-estaca mono-
córdico, sem melodia.

Acho que o jingle de uma campanha é muito importan-
te. Tem que ser algo com o qual as pessoas se identifiquem e 
gostem de lembrar, repetir e de cantar. E tem que ser entregue 
a alguém que entenda de música. Lembram do “Lula-lá”? Até 
hoje as pessoas lembram deste jingle da campanha vitoriosa 
de Lula. Até a reproduziram com o nome de Dilma. 

Tivemos muitas emoções políticas neste ano. Acho até 
que estas eleições foram esvaziadas pelas emoções que viven-
ciamos no processo de impeachment. Empenhamos todas as 
nossas alegrias e tristezas nesse processo e não nos restou 
muita emoção para nos envolvermosnesta campanha. Eu, por 
exemplo, estava me sentindo esvaziada. Seria preciso uma 
grande causa, uma grande motivação para me animar e isto 
não aconteceu. Aliei-me a algumas campanhas: para prefeitu-
ra da nossa cidade e para vereador, mas nada que me mexesse 
com o meu juízo. 

Enfim, não dá para se engajar em muitas campanhas 
num mesmo ano e foi a campanha contra o impeachment de 
Dilma que me moveu, que me fez sair de casa, acompanhar 
passeatas, empunhar faixas, cartazes e cantar palavras de 
ordem.

No entanto, no meio desse desânimo que me acometeu, 
uma candidatura vitoriosa me fez muito feliz: a de Márcia 
Lucena para a prefeitura do Conde. Acompanho a trajetória 
de Márcia há muito tempo, quando ainda era uma professo-
rinha primária, numa escola alternativa em Tambaú. Depois, 
acompanhei sua atuação no Pró-jovem, como Secretária de 
Educação e depois como presidente da Funesc. Em todas 
estas instâncias imprimiu a marca da dedicação, empenho, 
competência, seriedade, virtudes que, com certeza, colocará a 
serviço do Conde, cidade que acaba de elegê-la como prefeita. 
É muito bonito ver como construiu sua carreira, primeiro 
com educadora, depois como gestora. De total desconhecida, 
passou à liderança política, conquistada apenas com o seu 
trabalho e competência. E está só começando. Este é apenas o 
seu primeiro cargo eletivo. Ainda tem uma brilhante carreira 
pela frente. Mas sua formação vem de berço. Filha de profes-
sores e de um gestor apaixonado pela educação e pelas artes 
em geral, Márcia cresceu em meio a toda uma ebulição que 
fervia dentro do seu lar, no seio da sua família.

O governador Ricardo Coutinho, com seu fino faro polí-
tico foi capaz de reconhecer o potencial de Márcia e apostou 
nele. E sua aposta não foi em vão. Acho que, no futuro, ainda 
vão celebrar muitas outras vitórias juntos. Torço por isso.

Aos nobres perdedores, a esperança de serem consa-
grados em próximos pleitos. Precisamos deles, de suas forças 
e carisma para alavancaram as nossas esperanças. Não foi 
agora, mas dias melhores virão, tenham a certeza.

The Constellation: o diamante mais caro do mundo
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Alternativo

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

Pó de giz
Crônica em destaque

O baixista pessoense Dmitry Luna 
conseguiu um feito inédito na história 
do Metal na Paraíba. Com sua entrada 
oficializada na última segunda-feira 
(3) no Necrohunter, ele passa a fazer 
parte das três maiores bandas de 
Death Metal do Estado: Metacrose (JP) 
como live-member, Warcursed (CG) 
e a própria Necrohunter, também da 
Capital. Além disso, segue com proje-
tos pessoais que o colocam como um 
dos músicos mais ativos e produtivos 
do cenário brasileiro.

Das três bandas que Dmitry toca 
atualmente, a primeira que ele in-
gressou foi a Metacrose no primeiro 
semestre de 2015. Com a Metacrose, 
o auge de Dmitry foi ter aberto o 
show da banda alemã Blind Guardian 
em Recife, em outubro de 2015, dois 
shows com Krisiun, em Caruaru e 
Fortaleza, além de shows com bandas 
importantes como Vulcano, Nervosa, 
Edu Falaschi etc. A banda tem um disco 
lançado em 2014, denominado “Inter-
rorgate”, que conta com participações 
de Marcus Siepen, guitarrista da Blind 
Guardian e Zé do Caixão. 

No Warcursed, o seu ingresso 
oficial na formação da banda aconte-
ceu no primeiro semestre de 2016. 
Com a banda de Campina Grande, que 
possui dois álbuns de estúdio, Dmitry 
já fez shows importantes pelo nor-
deste do Brasil, incluindo dois shows 
com Torture Squad, Decomposed God, 
entre outras. O Warcursed trabalha 
atualmente na gravação de seu tercei-
ro disco, o “Stages of Death”,  que está 
previsto para o início de 2017.

Agora também no Necrohun-
ter, Dmitry começa a escrever a sua 
história na banda pessoense, que 
possui uma base consolidada de 
fãs no Brasil e na América do Sul. O 
Necrohunter lançou um álbum em 
2014, intitulado “Hunter’s Curse” e 
se prepara para lançar um EP ainda 
este ano, o “Damnation”. A banda 
lançou um clipe da música homôni-
ma na plataforma de vídeos Youtube 
e o vídeo já conta com mais de 32 mil 
visualizações, um feito notável para 
bandas fora do eixo Sul-Sudeste.

Paralelamente a tudo isso, Dmi-
try ainda trabalha em seu projeto 
solo, uma one-man-band chamada 
“Myrkgand”. Ele começou a escrever 
as músicas no fim de 2012, mas só em 

março de 2016 iniciou as gravações 
do primeiro disco da banda, junto ao 
produtor Diego DoUrden, frontman da 
renomada Mystifier, banda lendária 
de Black Metal da Bahia. Este primei-
ro trabalho conta com participações 
especiais de músicos renomados que 
estão sendo divulgados aos poucos na 
fã-page do projeto no Facebook. Nesse 
projeto, ele procurou mesclar suas 
principais influências dentro do Death, 
Black, Folk e Power Metal, e a temática 
das músicas engloba fantasia, mitolo-
gia, magia e batalhas épicas. Todos os 
instrumentos já foram gravados por 
ele (voz, guitarras, baixo e teclados), 
com exceção apenas da bateria, que 
foi gravada por Eduardo Amorim 
(ex-Medicine Death, Dissidium, ex-Ne-
crohunter, etc), entretanto, as linhas de 
percussão também foram compostas 
por Dmitry. O lançamento do primeiro 
disco do Myrkgand está previsto para 
o fim de 2016.

A agenda do Necrohunter já conta 
com shows em Natal-RN no dia 28/10, 
em Fortaleza-CE dia 5/11 e em Juazei-
ro do Norte-CE dia 10/12. Metacrose 
e Warcursed por enquanto encon-
tram-se sem datas de shows em suas 
agendas.
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Luiz Augusto Paiva da Mata
guthov@gmail.com

Feliphe Rojas
Especial para A União

Há profissionais para os quais a faina diária exige deles o 
compromisso de matar um leão por dia. É a luta pela vida, pela 
sobrevivência. E que não mate um desses leões para que seu 
mundo desmorone. Coisas da vida! Já o professor, ora o profes-
sor?! Esse não. Não lhe basta matar diariamente um desses feli-
nos exibicionistas de cabeleira castanha e embaraçada. Professor 
tem que matar um leão por aula.  

Ah, queridos mestres, vai que um dia, em sua jornada 
diária, por um leve descuido que seja  em um momento deixe 
escapar uma frase ou mesmo uma palavra mal colocada. Ape-
nas isso pode determinar o fim de sua carreira. De nada lhe 
valerá o seu passado, a sua história e todos os serviços presta-
dos ao logo de sua vida. Tudo pode acabar aí. As almas sebosas 
estarão atentas para levá-lo ao tribunal de uma inquisição 
nada santa e desejosa de vê-lo arder na fogueira da intolerân-
cia. Meça suas palavras e as diga com ponderação. Elas podem 
ser fatais!

Sua fadiga poucos percebem ou reconhecem. Vejo alguns 
se entregando a três expedientes, correndo de escola em escola, 
quando não de cidade para cidade na absurda jornada que muitas 
vezes beira ou supera sessenta aulas semanais. 

No meu modesto pensar, professor que cumpre essa carga 
horária devia, ao chegar em casa depois de cumprida a última 
aula da semana, ser recebido com banda de música e a família 
entusiasmada agitando bandeirolas do Brasil  para receber um 
grande herói da nação.

Compensações há, é claro. Deixando aos poucos o giz, depois 
de quase quatro décadas, esse escrevinhador acredita que valeu a 
pena. Quem se entrega a tal missão não pode ter a alma pequena. 
Quantas boas recordações ficaram. Quantas figuras brilhantes. 
Quantos discentes talentosos nos quais ficou patente a influên-
cia de quem se propôs à tarefa de ensinar. Nos meus tempos, 
lecionando em colégios, cursinhos, acumulando cargos como 
coordenador, convivi com colegas brilhantes e cujo brilho tão 
poucas vezes tenho visto. E o balanço agora que prenunciam-se 
os últimos passos dessa longa caminhada? Posso dizer que não 
enriquei, mas sobrevivi com dignidade e acredito ter dado minha 
contribuição.

Mas estou aqui para dizer de outras coisas, da face boa da 
moeda. Em todos esses anos, não deixei de ver o lado hilário da 
profissão. Não há dia que algo engraçado não ocorra em uma sala 
de aula. Já dizia meu falecido amigo, Zé Maria Soares de Oliveira, 
professor de biologia com quem tive o prazer de dividir o horário 
de aulas e as viagens quando morei em Ribeirão Preto: “Aluno é 
uma criatura irritantemente feliz”. Note-se que disse “criatura”, 
não disse pessoa ou gente. Alunos são absolutamente iguais em 
toda parte do mundo!

Estive recolhendo essas histórias que acontecem na sala de 
aula e nas suas imediações. Pretendia publicar em livro que tinha 
até título: “Pó de giz”. Deixei tudo em disquete (ainda não se usava 
pen drive) quando fui formatar o computador. não foi feito o 
“back up” e acabei perdendo todo o arquivo; e o disquete. Mas me 
lembro de alguma coisa.

Parágrafos antes, falávamos do cuidado que se deve ter com 
o que se diz em sala de aula. Vou relatar um descuido meu e como 
me safei do imbróglio.

Aula em um conhecido colégio em Natal. Turma do terceiro 
ano do Ensino Médio. Não sei por que cargas d’água ou descuido 
da lei das probabilidades, nessa sala se concentraram as mentes 
mais impermeáveis do planeta. Era impossível se ensinar algo a 
alguém daquela turma. Toda experiência que eu havia acumu-
lado, todos os recursos da pedagogia moderna ou da antiga ali 
se faziam inúteis. Num certo dia (ainda me lembro) estava eu 
tentando ensinar geometria analítica. Retornava às explicações, 
perguntava se havia dúvidas até que comecei a perceber que me-
tade da turma não entendia e outra já tinha desistido de entender 
o que nas outras turmas era trivial e de fácil aprendizado. Mas eu 
me mantinha firme, ocultando minha irritação até que uma aluna 
me veio com a seguinte pergunta: 
_ Professor, nós não vamos participar das olimpíadas de matemá-
tica da UFRN?

Fiquei olhando, olhando e pensando no que aquela 
menina poderia fazer numa olimpíada de matemática onde só  
os que se destacam nas notas e no aprendizado se arriscam a 
competir. Então veio o descuido e disse o que não poderia ter 
dito.

- Não minha filha, vocês só vão poder participar da paralim-
píada de matemática – eu acabara de forma nada sutil, chamar 
a todos de idiotas e de outros adjetivos desabonadores. Mas a 
inteligência discreta da menina foi-me salvadora. Entendi que 
não ofendera ninguém depois que ela veio com uma afirmação 
seguida de uma indagação.

- Que legal, professor. Quando começa as “inscrição”? 
Eles não haviam entendido a minha infeliz ironia.

Dmitry é integrante 
das bandas 

“Metracrose”,  
“Warcursed” e 
“Necrohunter”

Músico Dmitry Luna integra a 
cena do Death Metal na Paraíba
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O BEBÊ DE BRIDGET JONES (EUA 2016). Gênero: 
Comédia Romântica. Duração 123 min. Clas-
sificação: 12 anos. Doreção: Sharon Magui-
re. Com Renée Zellweger, Patrick Dempsey, 
Colin Firth. Sinopse: Depois de tantas idas 
e vindas, Bridget Jones e Mark finalmente 
se casam. Não demora muito, entretanto, 
para que a vida pregue mais uma peça neles 
e eles acabam se separando. Em crise no 
tabalho, tentando manter uma boa relação 
com o ex e engatando um novo romance, 
Bridget tem uma surpreendente revelação: 
está grávida - e não tem certeza de quem é 
o pai da criança. CinEspaço1: 13h50, 16h10 
(DUB) e 18h40, 21h20 (LEG). Manaíra8: 
19h30 e 22h10 (LEG). Manaíra11: 15h40 
e 20h50 (LEG). Tambiá3: 14h10, 16h25, 
18h40 e 20h55 (DUB).

O LAR DAS CRIANÇAS PECULIARES (EUA 2016). 
Gênero: Aventura/Fantasia. Duração: 127 
min. Classificação: 12 anos. Direção: Tim 
Burton. Com Eva Green, Asa Butterfield, 

Samuel L. Jackson. Sinopse: Após uma 
tragédia familiar, Jake vai parar em uma 
ilha isolada no País de Gales buscando 
informações sobre o passado de seu avô. 
Investigando as ruínas do orfanato “Miss 
Peregrine’s Home for Peculiar Children”, ele 
encontra um fantástico abrigo para crian-
ças com poderes sobrenaturais e decide 
fazer de tudo para proteger o grupo de 
órfãos dos terríveis hollows. CinEspaço3/3D: 
13h50 (DUB) e   16h20, 18h50, 21h20 
(LEG). Manaíra7/3D: 15h30 (DUB) e 20h40 
(LEG). Manaíra9/3D: 13h, 19h (DUB) e 16h, 
22h (LEG). Manaíra10/3D: 14h, 17h e 20h 
(LEG). Mangabeira1/3D: 13h, 15h50 e 19h 
(DUB) e  22h (LEG). Tambiá5:/3D: 14h, 
16h20, 18h40 e 21h (DUB).

A BRUXA DE BLAIR (EUA 2016). Gênero: 
Terror. Duração: 90 min. Classificação: 
12 anos. Direção: Adam Wingard. Com 
Brandon Scott, Callie Hernandez, Valorie 
Curry. Sinopse: Um grupo de estudantes 

de Milwaukee, durante uma viagem para 
acampar em uma das florestas da região, 
decide penetrar ainda mais no coração 
das árvores do que o previsto e acaba 
descobrindo que a floresta esconde se-
res perigosos. Manaíra1: 19h30 e 22h20   
(LEG). Tambiá2: 18h35 e 20h35 (DUB).

AQUARIUS (BRA 2016). Gênero: Drama. Duração: 
141 min. Classificação: 18 anos. Direção: Kleber 
Mendonça Filho. Com Sonia Braga, Maeve Jinkings 
e Irandhir Santos. Sinopse: Clara tem 65 anos, 
é jornalista aposentada, viúva e mãe de três 
adultos. Ela mora em um apartamento localizado 
na Av. Boa Viagem, no Recife, onde criou seus 
filhos e viveu boa parte de sua vida. Interessada 
em construir um novo prédio no espaço, os 
responsáveis por uma construtora conseguiram 
adquirir quase todos os apartamentos do prédio, 
menos o dela. Por mais que tenha deixado bem 
claro que não pretende vendê-lo, Clara sofre todo 
tipo de assédio e ameaça para que mude de ideia. 
CinEspaço2: 20h30. Cine Bangüê: 19h. 
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Grupo de Teatro do Evolução se apresenta hoje em CG

Hoje vai acontecer a pré- 
estreia do Sarau Poético do 
Colégio Evolução em Campina 
Grande, com duas apresenta-
ções no Teatro do Sesc, um na 
parte da manhã e outro na 
parte da tarde.  

Com  direção e adaptação 
do texto de Jarrier Alves este 
ano a peça é: “O Gato Malhado 
e A Andorinha Sinhá” de Jorge 
Amado. Vinte e cinco alunos es-
tão no elenco. “Essa é a primeira 
vez que o grupo do sarau viaja e 
apresenta o espetáculo fora de 
João Pessoa, o elenco está muito 

motivado”, disse Cláudia Bal-
thar, diretora da Casa de Cultura 
do Celso Peixoto, do Colégio 
Evolução.

De acordo com Cláudia, a 
escolha do texto de Jorge Ama-
do é bastante oportuna  e já es-
tava nos planos desde a criação 
do Sarau. “Há tempos pensamos 
em montar uma fábula que 
pudesse ser assistido também 
pelas crianças da nossa escola. 
Esse é o único livro infantil de 
Jorge Amado. Foi escrito para 
seu filho, quando pequeno, de 
presente de aniversário. O nosso 
interesse por essa história é múl-
tiplo, já que, como uma cebola, 
tem várias camadas e com isso 

pode ser entendida por crianças, 
jovens e adultos”, comenta.

 A peça conta a história de 
entre um gato malhado e uma 
andorinha e aborda inúmeros 
temas, sempre atuais, como pre-
conceito, bullying, diferenças de 
classes sociais, entre outros.

O convite partiu de uma 
escola cuja direção decidiu 
comemorar com arte o dia das 
crianças. É a primeira vez que 
o grupo do sarau viaja e apre-
senta o espetáculo fora de João 
Pessoa, o elenco está muito 
motivado.

Em João Pessoa será nos 
dias 18 e 19 deste mês às 19h, 
no Teatro Paulo Pontes.
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Kubitschek Pinheiro
Especial para A União

em campina granDe

Com foco em artistas plásticos, 
arte educadores e demais públicos 
afins, tem início no próximo dia 20, 
das 17h até às 18h, mais um oficina 
que visa a promoção da identidade 
Afro Paraibana e Brasileira no Ateliê 
Multicultural Elioenai Gomes. Sendo 
ministrada por Nai Gomes, os interes-
sados em participar da atividade po-
dem fazer sua de forma gratuita, so-
licitando apenas o formulário através 
do e-mail priscilaaraujovital@gmail.
com, ou no Setor de Cultura do Sesc, 
localizado à Rua Desembargador Sou-
to Maior, Centro, das 8h às 18h.

Entre as ferramentas que serão 
utilizadas na atividade estão à arte 

como ferramenta principal para a 
transformação da consciência, em-
poderando o indivíduo pelo reconhe-
cimento de sua própria identidade 
cultural e desconstruindo a violência 
social pela promoção da igualdade.

Fazendo um recorte no histó-
rico da oficineira, Elioenai Gomes é 
artista plástico, natural de João Pes-
soa-PB, cuja trajetória artística de 
24 anos inclui diversas exposições 
individuais, coletivas e instalações 
no Estado, no Brasil e no exterior. 
Idealizador de criações artísticas 
e campanhas sociais para os movi-
mentos sociais, políticos e culturais 
da capital, bem como de todo o país. 

Atualmente coordena o Ateliê Multi-
cultural Elioenai Gomes, referência 
de multiculturalidade na cidade e 
especificamente no centro histórico 
de João Pessoa.

O que é o Ateliê Multicultural?
Fundado em 2004, o Ateliê Mul-

ticultural Elioenai Gomes é uma ins-
tituição que desenvolve ações sócio-
culturais centradas no processo de 
humanização da população do Vara-
douro, bairro do Centro Histórico de 
João Pessoa, Paraíba, utilizando a arte 
como ferramenta de inclusão  social 
produtiva e de cidadania.

Confira outras oficinas que tam-
bém estão abertas: 

Oficina de Identidade Afro Paraibana está com inscrições abertas
capacitação cultural

n Quando: Próxima segunda 17
n Horário: 9 às 13h
n oficina: Ser Tão Energético
n ministrante: Grupo Ser Tão Teatro
n local: Auditório do Sesc Centro
n Quando: Próxima segunda e terça  17 e 18
n Horário: 15h30 às 17h30
n oficina de contação de Histórias: A Arte de Contar Histórias
n ministrante: Cris Leandro
n local: Auditório do Sesc Centro
n Quando: Próxima Terça 18
n Horário: 9h às 13h
n oficina de teatro: Do Grupo Máquina Fatzer - Fortaleza/CE
n local: Auditório do Sesc Centro

Serviço

Concurso Arte Cidadã inscreve alunos da rede pública da Grande João Pessoa

cultura e educação
Os estudantes de 13 municípios da rede 

pública da Região Metropolitana de João Pessoa 
podem se inscrever até o dia 30 deste mês na 
segunda edição do concurso Arte Cidadã nas 
categorias de desenhos (estória em quadrinhos), 
poesia e paródias com temas relacionados à 
cidadania fiscal. O concurso, que vai premiar as 
sete melhores produções com notebooks, é uma 
realização das Secretarias de Estado da Receita 
e da Educação, além da Delegacia da Receita Fe-
deral em João Pessoa.  As inscrições do concurso 
que abrange as escolas da 1ª Região de Ensino 
terminam no fim do mês.

Podem se inscrever no concurso Arte Ci-
dadã os alunos das escolas públicas dos 13 
municípios matriculados no 8º e 9º anos do 
Ensino Fundamental II e também nos três anos 
do Ensino Médio. As escolas da 1ª Região de 
Ensino que podem participar do concurso são 
dos municípios de Alhandra, Bayeux, Caaporã, 
Cabedelo, Conde, Cruz do Espírito Santo, João 
Pessoa, Mari, Pitimbu, Riacho do Poço, Santa 
Rita, Sapé e Sobrado. A 1ª Região de Ensino, na 
Região Metropolitana de João Pessoa, abrange 
197 escolas da rede pública estadual.

Pré-requisitos
Os pré-requisitos para participar do con-

curso são a frequência escolar regular dos 
alunos e também a realização com êxito de 
pelo menos um dos cincos cursos gratuitos na 
modalidade EAD (Ensino a Distância) cons-
tantes no Programa “Semeando Sementes da 

Cidadania”, via internet.
Para realizar os cursos Programa “Semeando 

Sementes da Cidadania” e fazer a inscrição, os 
alunos da rede pública deverão se inscrever pela 
internet por meio do link www3.receita.pb.gov.
br/portalesat/artecidada.  No endereço, o aluno 
acessa o botão vermelho “Inscreva-se” e preen-
che os dados pedidos (nome do aluno, escola que 
estuda, endereço da escola, município que mora, 
além de telefone e o e-mail para contato).

Curso a distância
Após preencher os dados, a organização vai 

enviar um código via e-mail ao participante para 
que ele tenha acesso no endereço www3.receita.
pb.gov.br/portalesat/artecidada para concluir a 
inscrição com os respectivos preenchimentos dos 
dados (com a sua produção).

Contudo, antes de enviar a inscrição com a 
produção desenvolvida em ‘Poesia’, ‘Paródia’ ou 
‘Desenho’ (estória em quadrinhos), o estudante 
terá de fazer com êxito pelo menos um dos cincos 
cursos gratuitos na modalidade EAD (Ensino a 
Distância) constantes no Programa “Semeando 
Sementes da Cidadania”. Os cursos disponíveis 
têm carga horária entre 10h e 20h: “Conhecendo 
os tributos”; “Entendendo o orçamento públi-
co”; “Direitos e Deveres”; “ICMS – Saiba mais” e a 
“Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica NFC-e”. Os 
interessados poderão realizar as inscrições no link 
https://www3.receita.pb.gov.br/portalesat/cida-
daniafiscal.php . O aluno deverá cumprir 60% das 
atividades a fim de obter o seu certificado.

Envio de trabalhos
Os alunos poderão enviar a sua produção 

somente pela internet. Após preencher as inscri-
ções e receber o código, os alunos deverão preen-
cher os dados no link www3.receita.pb.gov.br/
portalesat/artecidada no campo de “Desenvolvi-
mento da produção” que exige a categoria (De-
senho;  Paródia; e  Poesia);  título da produção 
ou trabalho inscrito; escola que o aluno estuda; 
professor responsável e  a descrição do traba-
lho (um resumo do que se trata a produção). Os 
trabalhos em ‘Poesia’ e ‘Desenhos’ deverão ser 
anexados com tamanho de até 2mb (megabytes), 
enquanto ‘Paródia’ com até 5mb em formato mp3 
(com música e melodia).

A produção dos trabalhos pode focar em 
temáticas que versem sobre a “Cidadania Fiscal”, 
mas é permitida a transversalidade com outras 
áreas do conhecimento, como por exemplo: con-
ceitos básicos de tributos; o retorno dos tributos 
para sociedade; a preservação do patrimônio 
público; a exigência do documento fiscal, direito 
e dever; controle social, e, combate à corrupção e 
à sonegação. As dúvidas sobre o concurso pode, 
ser tiradas por meio e-mail: concursoarte@recei-
ta.pb.gov.br

Premiação
Serão premiadas sete produções, sem ordem 

cronológica de classificação. Todos os participan-
tes agraciados com Certificado de Reconhecimen-
to e com a seguinte premiação e um notebook 
para o aluno selecionado.
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Apenas 26% dizem confiar em Temer
Pesquisa cni/iboPe

Governo foi considerado 
ruim ou péssimo por
39% dos brasileiros

13

O governo de presiden-
te Michel Temer foi avaliado 
como ruim ou péssimo por 
39% dos brasileiros entrevis-
tados na pesquisa CNI/Ibope, 
em setembro. O percentual 
de pessoas que consideram o 
governo de Michel Temer re-
gular é de 34% e os que ava-
liaram como ótimo ou bom 
somam 14%. Outros 12% não 
sabem ou não responderam. 
O levantamento foi divulgado 
ontem pela Confederação Na-
cional da Indústria (CNI).

A última pesquisa 
CNI/Ibope, realizada em ju-
nho, avaliou o governo ainda 
interino de Temer após pouco 
mais de um mês de gestão. O 
governo interino foi consi-
derado ruim ou péssimo por 
39% da população, ótimo ou 
bom por 13% e regular por 
36%. Entre os que não sabem 
ou não responderam o per-
centual foi de 13%.

Entre os entrevistados, 
28% aprovam a maneira do 
presidente Temer governar 
e 55% desaprovam. Na pes-
quisa anterior esses percen-
tuais foram de 31% e 53%, 
respectivamente. Em relação 
à confiança, 26% confiam no 
presidente Temer e 68% não 
confiam. Na pesquisa anterior, 
27% declararam confiar no 
presidente Temer e 66% não.

Na última pesquisa 
CNI/Ibope que avaliou o go-
verno da então presidente 

Yara Aquino
Da Agência Brasil

Avaliação do governo do presidente Michel Temer se mantém nos mesmos patamares de pesquisa realizada em junho, quando ainda era interino

Dilma Rousseff, em março 
deste ano, 69% dos entre-
vistados consideraram o 
governo da petista ruim ou 
péssimo.

A pesquisa foi feita entre 
os dias 20 e 25 de setembro 
com 2.002 pessoas em 143 
municípios. A margem de erro 
é de dois pontos percentuais 
para mais ou para menos.

Perspectivas
Ao responder sobre as 

perspectivas em relação ao 

restante do governo do pre-
sidente Michel Temer, 38% 
consideram que será ruim ou 
péssimo, 30% que será regu-
lar e 24% acreditam que será 
ótimo ou bom. Outros 8% não 
sabem ou não responderam.

Essas avaliações tiveram 
pouca variação quando com-
paradas com a pesquisa an-
terior, quando Temer ainda 
era presidente interino. Em 
junho, 35% dos entrevistados 
declararam acreditar que o 
restante do governo será ruim 

ou péssimo, 32% que será re-
gular e os mesmos 24% disse-
ram acreditar que será ótimo 
ou bom. Na ocasião, o percen-
tual dos que não sabem ou 
não responderam foi de 9%.

A pesquisa ainda pediu 
aos entrevistados que com-
parassem as gestões de Te-
mer e Dilma na presidência. 
Os dados apontam que 24% 
dos entrevistados consideram 
o governo do peemedebista 
melhor, 38% avaliam ser igual 
e 31%, pior. O percentual dos 

que não sabem ou não res-
ponderam soma 7%.

A pesquisa CNI/Ibope 
mediu e percepção que os en-
trevistados têm sobre o noti-
ciário relacionado ao governo. 
para 43% as notícias recentes 
são mais desfavoráveis ao go-
verno, frente a 18% que acha 
serem mais favoráveis. Quan-
do chamado a citar alguma 
notícia sobre medida anun-
ciada ou em discussão pelo 
governo, o tema mais lembra-
do foi a reforma da previdên-

FoTo: Reprodução/Internet

Fachin libera 
denúncia contra 
Renan Calheiros 
para julgamento

Brasília - O ministro do 
Supremo Tribunal Federal 
(STF) Edson Fachin liberou 
ontem para votação pelo ple-
nário da Corte denúncia con-
tra o presidente do Senado, 
Renan Calheiros (pMDB-AL). 
Agora cabe à presidente do 
Supremo, ministra Cármen 
Lúcia, determinar a data da 
análise da ação.

Lobista
Segundo o inquérito que 

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

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

A ação então foi enviada 
à procuradoria-Geral da Re-
pública (pGR) para manifes-
tação.

Michèlle Canes
Da Agência Brasil

A ex-prefeita de Floria-
nópolis (SC) Ângela Amin 
(pp), que disputa o segundo 
turno das eleições muni-
cipais deste ano na capital 
catarinense, teve os direitos 
políticos suspensos por cinco 
anos por decisão do ministro 
Mauro Campbell Marques, 
Superior Tribunal de Justiça 
(STJ). Campbell acolheu pe-
dido do Ministério público 
de Santa Catarina (MpSC) a 
favor da condenação de An-
gela Amin por improbidade 
administrativa.

De acordo com o STJ, 
Ângela Amin foi condenada 
em decorrência de campa-
nha publicitária realizada 
para divulgar ações e obras 
da prefeitura de Florianópo-
lis entre 1997 e 2000, quan-
do foi prefeita da capital ca-
tarinense.

Naquele julgamento, a 
maioria dos desembarga-
dores do Tribunal de Justi-
ça de Santa Catarina (TJSC) 
condenou a política apenas à 
sanção de ressarcimento ao 
erário. No entanto, o desem-
bargador Newton Trisotto 
votou também pela suspen-
são dos direitos políticos por 
cinco anos, cumulada ainda 
com multa de 20% sobre o 

valor do dano, estimado em 
R$ 1 milhão.

Prejuízo
Em despacho expedi-

do anteontem e divulgado 
ontem, o ministro Mauro 
Campbell Marques entendeu 
que o voto vencido no TJSC 
está em conformidade com 
a posição dominante no STJ, 
segundo a qual a mera res-
tituição das verbas utiliza-
das de forma indevida não é 
suficiente, sendo necessário 
impor alguma outra sanção 
prevista no Artigo 12 da Lei 
de Improbidade Administra-
tiva (Lei 8429/92).

“Caracterizado o prejuí-
zo ao erário, o ressarcimen-
to não pode ser considerado 
propriamente uma sanção, 
mas apenas consequência 
imediata e necessária de 
reparação do ato ímprobo, 
razão pela qual não pode fi-
gurar isoladamente como 
penalidade”, afirma o minis-
tro do STJ. 

Disputa
Apesar da decisão, Ân-

gela Amin segue na disputa, 
em segundo turno, para a 
prefeitura de Florianópolis. 
Caso ela vença o pleito, ca-
berá ao Ministério público 
tomar medidas para impedir 
a diplomação dela.

STJ suspende os direitos 
políticos de Ângela Amin

PoR cinco anos

cia.

Ivan Richard
Da Agência Brasil

Brasília - O relator da propos-
ta de emenda à Constituição (peC) 
241 que cria o teto de gastos pú-
blicos, deputado Darcísio perondi 
(pMDB-RS), leu ontem seu parecer 
sobre o texto na Comissão espe-
cial que analisa a matéria há dois 
meses. perondi definiu que o limi-
te de despesas para 2017, ano em 
que a regra começa a valer, será 
calculado a partir da despesa pri-
mária de 2016, incluídos os restos 
a pagar, corrigida em 7,2%.

“essa regra já consta do tex-
to básico aprovado pelo Congres-
so Nacional para a LDO [Lei de 
Diretrizes Orçamentárias] 2017. 
Ademais, esse índice reflete as 
previsões tanto do poder execu-
tivo quanto do mercado”, disse o 
deputado.

para o teto a partir de 2018, 
ficou mantida a regra baseada no 
valor do exercício anterior corrigi-
do pela variação do Índice Nacio-
nal de preços ao Consumidor Am-
plo (IpCA), calculado entre julho de 
um ano e junho do ano seguinte.

“O deslocamento do período 
de apuração do IpCA simplifica 
a lógica da obtenção dos limites. 
Fixando-se esse período entre ju-
lho de um ano e junho do outro, 
o Orçamento pode ser elaborado, 
aprovado e executado com o índi-
ce de correção já conhecido. Com 

isso, dispensa-se a futura atualiza-
ção do Orçamento, o que poderia 
trazer incertezas, complicações 
operacionais e possível espaço para 
práticas indesejadas”, afirmou.

O deputado manteve tam-
bém o prazo de 20 anos de vigên-
cia do novo regime fiscal e a pre-
visão de que, a partir do décimo 
exercício de vigência da nova re-
gra, seja possível alterar o cálculo 
de correção para definir o limite 
para despesas primárias, embora 
tenha alterado alguns detalhes. 
O primeiro foi a forma com que 
a possível mudança precisa ser 
aprovada, substituindo a previsão 
de projeto de lei por lei comple-
mentar, que exige quórum quali-
ficado para ser aprovado. 

“O segundo aprimoramento 
pretende evitar que, após o déci-
mo exercício financeiro, o método 
de correção possa ser alterado em 
cada ano. Nesse sentido, estabele-
cemos que a alteração poderá ser 
feita uma única vez em cada man-
dato presidencial”, destacou.

saúde e educação
Nos pontos mais polêmicos do 

texto, que tratam dos gastos das 
áreas de saúde e educação, peron-
di alterou o ano-base para cálculo 
do piso de gastos que é feito a par-
tir da receita corrente líquida de 
2016 para 2017, com previsão de 
incidência de 15% sobre o valor. 
“Adotar o ano de 2016 como base 

de cálculo para as aplicações míni-
mas em ações e serviços públicos 
de saúde causaria imensa perda 
para o setor”, afirmou ao resga-
tar o histórico de legislações sobre 
estas áreas, entre elas, a emenda 
Constitucional 86/2015, conhecida 
como Orçamento Impositivo, que 
criou a base para o cálculo do piso 
a partir da receita corrente líqui-
da. “O governo atual herdou esse 
quadro calamitoso na saúde, no 
qual não estavam garantidos os 
recursos para funcionamento mí-
nimo do Sistema de Saúde.”

A partir de 2018, a correção do 
piso será feita pelo IpCA. “Obvia-
mente o governo Federal poderá 
superar o gasto mínimo nessas 
áreas, como tem feito”, destacou 
o parlamentar. As mesmas regras 
valerão para a educação, mas com 
base em 18% sobre a receita cor-
rente líquida, resguardados alguns 
gastos como o do salário-educa-
ção e do Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da educação 
Básica e de Valorização dos pro-
fissionais da educação (Fundeb), 
que não foram incluídos nos limi-
tes. As despesas com o Fundo de 
Financiamento estudantil (Fies), 
também não estarão limitadas por 
terem natureza financeira.

Com o pedido de vista da 
oposição, já esperado pela base 
governista, a votação da matéria 
na comissão especial deve ocorrer 
amanhã (6).

Comissão deve votar matéria amanhã
Pec sobRe TeTo De GasTos

Carolina Gonçalves
Da Agência Brasil
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Geral

Ministro diz que ex-presidente 
foi posto como líder de 
organização criminosa
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Cultura política
Nunca foi tão urgente a discussão sobre cultura política. 

Não só porque estamos saindo de um período eleitoral 
totalmente diferenciado. A questão do financiamento de 
campanha sem dinheiro de empresas, a compressão do 
tempo para a mobilização eleitoral direta nos meios de 
comunicação, a judicialização radicalizada do processo, 
a disseminação sem limites do ódio por parte de certa 
militância via redes sociais que favorece a disseminação 
de todo tipo de mentira… Tudo isso já seria suficiente para 
o lançamento de um grande debate nacional sobre o que 
estamos fazendo da política com a política. Um evento de 
muita, mas de muita força mesmo, abrangente e capaz de 
realmente motivar as pessoas a se pronunciarem. Algo 
parecido com a greve dos bancários. 

Urgência tampouco devido ao impacto no cotidiano 
da nossa república democrática desse martelar de 
persistência robotizada produzido pela operação Lava Jato. 
Martelo que desprega os cravos que fechavam a caixa preta 
da corrupção sistêmica, orgânica, histórica, verdadeiro 
combustível fóssil para a carburação da ética transformada 
em chiste no bolso da maioria dos parlamentares.   

Discussão urgente sobre a cultura política por 
força desse conjunto de fatores, mas também devido a 
fenômenos, que não são exclusivos do Brasil, a exemplo da 
agonia da participação política como uma responsabilidade 
permanente dos cidadãos.

Vejam o caso da Primavera Árabe. Parecia em 
2011 que teríamos naquele espaço conflitado do mundo 
abertura para uma reflexão sobre se os povos queriam 
ou não adaptar certos ritos democráticos como eleições 
diretas. 

No ano passado, a condenação à morte do primeiro 
presidente eleito do Egito foi uma demonstração de que 
a primavera havia perdido suas cores. Foi um golpe de 
Estado que mandou matar Mohamed Morsi. E não houve 
mais mobilização de rua. A truculência golpista espezinhou 
as flores da esperança...

O Brasil em 2013 marchou contra tudo que era 
considerado atraso em nossa vida política e econômica. As 
eleições seguintes, garantem as sociólogas e politólogos 
em geral, definiram o Congresso mais conservador desde 
que Jânio Quadros proibiu o uso de biquíni nas praias e 
piscinas nacionais. 

Foi na onda conservadora desse Congresso que 
Eduardo Cunha surfou até desmantelar o lulo-petismo por 
completo culminando com o impeachment da primeira 
mulher eleita presidente do Brasil. 

Nos Estados Unidos, cito um dado da semana 
passada, estavam empatados nas pesquisas de opinião 
pública a candidata Hillary Clinton (Democrata) e 
o também candidato a presidente Donald Trump 
(Republicano). 

Trump, que despreza as mulheres, quer vigilância 
24 horas para as mesquitas nos EUA, alguém que propõe 
murar o país para evitar a entrada de mexicanos e defende 
deportação em massa de imigrantes atrai nada menos que 
metade da opinião pública norte-americana. 

Metade das pessoas ouvidas sobre essas barbaridades 
de Trump concordam com elas. Que cultura política é 
essa no país tido como o mais democrático do mundo? 
Perguntado sobre o fenômeno macabro dos atiradores que 
tantas vítimas inocentes já produziram no país, ele saiu-
se com uma ideia em putrefação: tratamento em massa 
contra doenças mentais. 

 Em abril, o Movimento Endireita Brasil (Meb) 
ofereceu uma “recompensa” de R$ 1 mil para quem 
hostilizasse e filmasse num smartphone o ex-ministro 
Ciro Gomes durante um jantar em restaurante do Rio de 
Janeiro. “Ele é esquentadinho”, sugeriam os “endireitistas”, 
e certamente Ciro protagonizaria boas imagens recheadas 
de impropérios e imprecações. Tudo serviria para 
depreciar o ex-ministro que na época era um dos mais 
ardorosos defensores da presidente Dilma e contra o seu 
impedimento.

Poderia citar absurdos cometidos na Venezuela em 
nome da política. E o escândalo que é o morticínio em 
Aleppo? E a quantidade de candidatos assassinados no 
atual período eleitoral?

Insisto na tese de que discutir a nossa, a deles, a sua, 
a minha cultura política é um imperativo dos tempos. Se a 
mim fosse pedida sugestão de como orientar a discussão, 
eu traçaria uma pauta utilizando a velha fórmula clássica da 
ciência política que identifica três orientações fundamentais: 
a afetiva, que requer imersão nos sentimentos que as 
gerações registraram diante do fenômeno; a cognitiva, 
que propõe uma sistematização racional dos sistemas, a 
história, as crenças que os envolvem, as técnicas de decisão, 
o conhecimento acumulado sobre as práticas em geral, e 
finalmente a orientação avaliativa, que se fixa no conjunto de 
todos os valores, subjetivos, concretos, éticos. Vivemos uma 
crise de governança em que o presidente da República não 
pode botar a cabeça de fora que leva uma vaia. Há arreganhos 
contra a liberdade de imprensa, o discurso da intolerância 
e do autoritarismo está mais vivo do que nunca. Vamos 
discutir a política que temos e a que queremos. Em nome da 
política, apesar de tudo, ponte para a liberdade. 

O ministro Teori Zavasc-
ki, do Supremo Tribunal Fe-
deral (STF), criticou ontem a 
atuação do Ministério Público 
Federal (MPF) no dia em que 
foi apresentada a denúncia 
contra o ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva. Durante a 
sessão da Segunda Turma do 
STF, que julgou um recurso da 
defesa de Lula, Teori conside-
rou que houve “espetaculari-
zação” no episódio.

“Nós todos tivemos a 
oportunidade de verificar 
um espetáculo midiático 
com forte divulgação que se 
fez lá em Curitiba, não com a 
participação do juiz, mas do 
Ministério Público Federal 
e da Polícia Federal. Se deu 
notícia sobre organização 
criminosa colocando o pre-
sidente Lula como o líder 
dessa organização criminosa 
dando a impressão, sim, de 
que se estaria investigando 
essa organização criminosa. 
Mas aquilo que foi objeto do 
oferecimento da denúncia, 
efetivamente, não foi nada 
disso”, disse Teori Zavascki.

Para o ministro, a postu-
ra do MPF não foi compatível 
com a seriedade exigida do 
órgão. “Houve esse descom-
passo. Essa espetaculariza-
ção do episódio não é com-
patível nem com aquilo que 
foi objeto da denúncia nem 
parece compatível com a se-
riedade que se exige na apu-
ração desses fatos”.

Apesar de criticar a 
atuação do MPF, o ministro 
negou o recurso da defesa do 
ex-presidente. O voto do re-
lator foi acompanhado pelos 
demais membros da turma. 
No mês passado, Zavascki já 
havia negado o pedido feito 
pela defesa de Lula para que 
fossem suspensas as investi-
gações contra ele que estão 
em Curitiba, com o juiz fe-
deral Sérgio Moro, da Justiça 
Federal do Paraná, e que as 
ações fossem remetidas ao 
Supremo. 

Apesar da decisão mo-
nocrática, Teori decidiu levar 
o caso para análise da Segun-
da Turma.

A defesa questiona a 
competência de Moro para 
conduzir três inquéritos con-
tra o ex-presidente no âmbi-
to da Operação Lava Jato e 
alega que os fatos investiga-
dos são os mesmos apurados 
pelo STF em outro inquérito 
contra Lula.

Foro privilegiado
Para Teori, muitas das 

ações relacionadas à Ope-
ração Lava Jato têm relação 
com um dos inquéritos que 
tramitam na Corte. O minis-
tro lembrou ainda que o STF 
definiu que só tramitariam 
na Corte ações de pessoas 
com foro privilegiado.

“Se fez desde o início 
dessa investigação da Lava 
Jato, claro, de se manter aqui 
apenas aquilo que diz res-
peito fundamentalmente a 
pessoas com prerrogativa de 
foro e, na medida do possí-
vel, é o que se está fazendo”, 
disse Teori.

Michèlle Canes e 
Ivan Richard
Da Agência Brasil

O Ministério da Educação 
(MEC) garantiu ontem a con-
tinuidade do Fundo de Finan-
ciamento Estudantil (Fies) e 
disse que a abertura de novas 
vagas em 2017 está garantida 
no Projeto de Lei Orçamentá-
ria Anual (PLOA) enviado ao 
Congresso Nacional.

“O orçamento do próxi-
mo ano prevê a manutenção 
dos alunos que estão no Fies 
este ano e um acréscimo de 
algumas vagas a mais para o 
próximo ano no Fies”, disse a 
secretária executiva do MEC, 
Maria Helena Guimarães.

Ela não adiantou quan-
tas serão as novas vagas, 
nem se o número será menor 
que este ano. “A abertura de 
novas vagas vem caindo, a 
cada ano. Em 2014, a abertu-
ra de novas vagas no Fies foi 

muito grande, em 2015 teve 
uma queda extraordinária, 
em 2016, uma queda maior 
ainda, apenas com a iniciati-
va do ministro de conseguir 
mais recursos é que foi possí-
vel abrir 75 mil vagas a mais 
agora no segundo semestre 
desse ano”, afirmou.

De acordo com o MEC, as 
vagas para 2017 ainda serão 
pactuadas com as institui-
ções e a previsão orçamen-
tária do Fies na PLOA 2017 é 
de R$ 19,9 bilhões.

Renovações
Desde julho, quando 

costumam renovar as ma-
trículas, os estudantes não 
conseguem acessar o siste-
ma do Fies. De acordo com 
o Sindicato das Mantene-
doras de Ensino Superior 
(Semesp), o bloqueio atinge 
1.863.731 alunos de 1.358 
instituições particulares de 

ensino. Segundo a entida-
de, os repasses referentes a 
certificados do Fies somam 
cerca de R$ 5 bilhões.

O MEC diz que a atual 
gestão encontrou o Fies sem 
orçamento para o pagamen-
to da taxa de administração 
dos agentes financeiros do 
sistema, responsáveis pela 
contratação e aditamentos 
do fundo.

Para cobrir esses cus-
tos, são necessário mais de 
R$ 800 milhões, segundo o 
MEC, o que levou a pasta a 
enviar um Projeto de Lei (PL 
8/2016) ao Congresso para 
garantir o orçamento neces-
sário para este fim.

O Projeto de lei concede 
crédito suplementar ao Orça-
mento da União em favor do 
MEC no valor de mais R$ 1,1 
bilhão para reforço de dota-
ções constantes da Lei Orça-
mentária vigente.

Orçamento prevê apenas 
mais algumas vagas no Fies

pArA 2017

Mariana Tokarnia
Da Agência Brasil

Agentes da Polícia Federal cum-
priram mandados da Operação Hidra 
de Lerna na sede estadual do PT em 
Salvador, nas empresas de publicidade 
Propeg e na construtora OAS, também 
investigada na Lava Jato. Entre os inves-
tigados da operação está o governador 
da Bahia, Rui Costa (PT), suspeito de ter 
recebido financiamento ilegal na cam-
panha que disputou para o cargo em 
2014. Outro investigado é o ex-ministro 
das Cidades, Mário Negromonte (PP) – 
atual conselheiro do Tribunal de Contas 
da Bahia, cuja residência também foi 
alvo de buscas da PF, no bairro Itaigara.

O ex-ministro das Cidades, Márcio 
Fortes, também é investigado, no Rio 
de Janeiro. Atualmente, ele trabalha 
na Federação das Indústrias do Estado 
do Rio de Janeiro (Firjan). 

A Operação Hidra de Lerna foi de-
flagrada em Brasília, Salvador e no Rio 
de Janeiro. Ao todo, são 16 mandados 
de busca e apreensão, deferidos pela 

ministra Maria Thereza Rocha de Assis 
Moura, do Superior Tribunal de Justiça 
(STJ), devido ao foro privilegiado de 
alguns investigados. A Polícia Federal 
não divulgou quantos mandados são 
cumpridos em cada cidade.

A operação investiga um grupo 
criminoso suspeito de prática de finan-
ciamento ilegal de campanhas e frau-
des em licitações e contratos do Mi-
nistério das Cidades. Segundo a PF, a 
construtora OAS contratava empresas 
do ramo de comunicação, como a Pro-
peg, para elaborar campanhas para o 
ramo da construção civil. No entanto, 
as empresas faziam campanhas para 
partidos políticos. Outra linha de in-
vestigação apura fraudes em licitações 
e contratos no Ministério das Cidades.

De acordo com a PF, o nome da 
Operação Hidra de Lerna é uma refe-
rência à figura da mitologia helênica, 
que ao ter a cabeça cortada, ressurgiu 
com duas cabeças. A investigação é 
fruto de três colaborações da Opera-
ção Acrônimo, e exige a abertura de 
dois inquéritos, pelo STJ.

Governador, ex-ministros e 
construtora são investigados

OperAçãO dA pF

Sayonara Moreno
Da Agência Brasil

FOTO: Reprodução/Internet

O ex-ministro das Cidades, Mário Negromonte (PP), é investigado na Operação Hidra de Lerna
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Mundo

Países latino-americanos apoiam o
acordo de paz entre Colômbia e Farc
Diplomatas dizem que
resultado de referendo não 
deve significar rejeição à paz

Os governos do Brasil, 
da Argentina, do Chile, do 
México, do Paraguai e do 
Uruguai manifestaram on-
tem (4) apoio ao acordo de 
paz assinado entre as For-
ças Armadas Revolucioná-
rias da Colômbia (Farc) e o 
governo colombiano.

As Farc e o governo da 
Colômbia assinaram, no úl-
timo dia 26 de setembro, 
um acordo de paz, após 
mais de 50 anos de confli-
to armado. Após o acordo, 
o presidente colombiano 
José Manuel Santos convo-
cou um referendo para os 
cidadãos se manifestarem 
sobre o processo de paz. 
Os colombianos, no entan-
to, rejeitaram o acordo por 
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Pedro Peduzzi
Repórter da Agência Brasil

Da Agência Ansa

Da Agência Ansa

FOTO: Nnononononononnnonononon
pouco mais de 50% dos vo-
tos.

Em nota conjunta assi-
nada pelo ministro das Re-
lações Exteriores do Brasil, 
José Serra, e pelos chan-
celeres dos outros cinco 
países latino-americanos, 
os diplomatas manifestam 
“convicção” de que o re-
sultado do referendo “não 
deve significar uma rejei-
ção à paz ou o regresso ao 
conflito”.

Além de felicitarem as 
duas partes envolvidas na 
negociação de cessar-fogo 
e de enfatizarem que a “paz 
é um alor que se constrói 
com esforço e perseveran-
ça”, os chanceleres ressal-
taram a importância de 
“forças políticas” do país 
buscarem pontos de acordo 
e unidade “para que se con-
tinuem a construir, entre 
todos os colombianos, ca-
minhos para que a paz seja 
possível e saia fortalecida”.

Ministério das Relações Exteriores
Assessoria de Imprensa do Gabinete
Nota nº 373

4 de outubro de 2016

Comunicado sobre o plebiscito colombiano acerca dos acordos de paz

Com relação ao plebiscito de 2 de outubro, por meio do qual o povo colombiano se 
manifestou sobre os acordos de paz, os chanceleres que assinam abaixo expres-
sam sua convicção de que o resultado não deve significar uma rejeição à paz ou o 
regresso ao conflito.

Felicitam o governo colombiano e as FARC por seu compromisso com o cessar-fogo, 
que é essencial, e enfatizam que a paz é um valor que se constrói com esforço e 
perseverança.

Nesse sentido, os ministros ressaltam a convocação de todas as forças políticas 
colombianas, anunciada pelo presidente Santos, e seu chamamento pela busca de 
pontos de acordo e unidade e para que se continuem a construir, entre todos os 
colombianos, caminhos para que a paz seja possível e saia fortalecida.

Finalmente, os chanceleres signatários expressam o forte e renovado compromis-
so de seus governos de acompanhar o povo colombiano nas tarefas de construção 
dessa paz, que implicarão maior prosperidade e unidade para aquela nação e toda 
a nossa região.

Chanceler da Argentina, Susana Malcorra
Chanceler do Brasil, José Serra
Chanceler do Chile, Heraldo Muñoz
Chanceler do México, Claudia Ruiz Massieu Salinas
Chanceler do Paraguai, Eladio Loizaga
Chanceler do Uruguai, Rodolfo Nin Novoa

Leia a íntegra da nota

Presidente da Colômbia Juan Manoel Santos quando cumprimentava o representante das Forças Armadas Revolucionárias Colombianas

FOTO: Agência Lusa/EPA, Ricardo Maldonado

Os deputados do Parla-
mento Europeu aprovaram on-
tem novas regras sobre contro-
le das exportações de produtos 
e medicamentos que possam 
ser utilizados em situações de 
tortura e pena de morte em 
todo o mundo.

Segundo nota publicada 
pelo Serviço de Estudos do Par-
lamento Europeu, são fenôme-
nos (a tortura e a pena de mor-
te) que continuam afligindo um 
número significativo de países, 
e o comércio de instrumentos 
de tortura está crescendo.

O objetivo das novas regras 
é evitar que as exportações da 
União Europeia (UE) contribu-
am para violações dos direitos 
humanos em outros países. O 
regulamento institui restrições 
no comércio de bens que pode-

riam ser usados para a tortura, 
execuções e tratamentos cruéis, 
desumanos ou degradantes.

De acordo com texto da 
Anistia Internacional, alguns 
exemplos desses instrumen-
tos seriam algemas de dedos, 
cassetetes cravados com pre-
gos e armas de choque-elétri-
co, por exemplo. 

O regulamento foi apro-
vado ontem, em plenário, por 
612 votos a favor, 11 contra e 
54 abstenções. A nova legisla-
ção visa acabar com as brechas 
do atual regime, incluindo no-
vas cláusulas que restringem e 
proíbem serviços de assessoria, 
transporte, corretagem, publici-
dade e promoção de produtos 
de risco ou proibidos, como em 
feiras comerciais, em exposi-
ções e na internet.

UE aprova novas regras 
para a comercialização

prOduTOs usadOs na TOrTura

O trio de cientistas David 
Thouless, Duncan Haldane e 
Michael Kosterlitz foi laurea-
do nessa terça-feira (4) com o 
Prêmio Nobel de Física 2016 
pela descoberta da face exótica 
da matéria. A pesquisa do trio, 
que é britânico, mas trabalha 
nos Estados Unidos, recai so-
bre as passagens que ocorrem 
de um estado para outro da 
matéria em condições inusu-

ais. O estudo abriu a possibi-
lidade de pesquisas de novos 
materiais, como para super-
condutividade em alta tempe-
ratura. As informações são da 
agência Ansa.

O anúncio foi feito on-
tem pela Academia Real 
Sueca de Ciências, que entre-
ga anualmente o Nobel. De 
acordo com a organização, o 
prêmio foi dividido em duas 
partes: David J. Thouless, da 
Universidade de Washington, 

ficou com uma, e Haldane e 
Kosterlitz, da Universidade 
de Princeton, dividiram a 
outra. Ontem, foi anunciado 
o Nobel de Medicina, que fi-
cou com o japonês Yoshinori 
Ohsumi pela pesquisa do me-
canismo de autofagia celular.

Amanhã, será anunciado 
o Nobel de Química e, na sexta-
-feira, o da Paz. Na segunda-fei-
ra, será a vez do de Economia. 
O Nobel de Literatura encerra a 
série no dia 13 de outubro.

O papa Francisco fez uma 
visita surpresa nessa terça-feira  
à cidade de Amatrice e à zona 
atingida pelo terremoto que 
sacudiu o centro da Itália no 
último dia 24 de agosto, provo-
cando a morte de 298 pessoas. 

Ele chegou discretamen-
te em um carro com vidros 
escuros e se dirigiu para a es-
cola provisória montada pela 
Defesa Civil, para se encontrar 
com alunos e professores, que 
lhe presentearam com ilustra-
ções. Em seguida, o líder cató-
lico visitou as zonas emergen-
ciais da cidade, em companhia 
de bombeiros, e caminhou 
entre os imóveis que desaba-
ram. Francisco parou diante 
de alguns escombros e orou 
em silêncio, sozinho.

“Eu não visitei Amatrice 

antes para não criar proble-
mas, nem dar trabalho”, disse o 
papa às vítimas do terremoto, 
justificando-se. “Pensei muito, 
logo nos primeiros dias dessa 
tragédia, e cheguei à conclusão 
de que a minha visita talvez 
fosse mais um estorvo que uma 
ajuda. Mas, desde o primeiro 
momento, senti que deveria vi-
sitar aqui”, afirmou.

Francisco concedeu uma 
bênção aos moradores de 
Amatrice e pediu que eles si-
gam adiante. “Sempre existe 
um futuro. Perdemos tantas 
pessoas queridas aqui, sob os 
escombros. Oremos por eles, 
façamos isso juntos. Mas olhe-
mos sempre adiante. Tenha-
mos coragem e nos ajudemos. 
Caminhamos melhor juntos, 
sozinhos não vamos a lugar ne-
nhum”, disse.

Francisco também visitou 

a Residência Sanitária Assis-
tencial de San Raffaele, em Bor-
bona, província de Rieti, que 
acolhe vítimas do terremoto e 
pessoas idosas que precisam 
de cuidados especiais. Um pa-
dre de Amatrice, dom Savino 
d’Amelio, disse que ninguém 
sabia da visita do papa. “Nós, 
sacerdotes, não sabíamos. Vi-
mos uma grande movimen-
tação de jornalistas, câmeras 
de televisão. Foi muito bonito, 
muito significativo”.

Fontes do Vaticano tam-
bém relataram que o papa acor-
dou nesta manhã e decidiu ir à 
zona atingida pelo terremoto 
sem avisar ninguém. Ele teria 
anunciado sua decisão por volta 
das 7h locais e partido sem es-
colta oficial. Além de Amatrice, 
cidade-símbolo do terremoto, 
onde morreram 237 pessoas no 
município de Accumuli. 

Trio que pesquisa as faces da 
matéria leva Nobel de Física

Papa faz visita surpresa a áreas 
afetadas por terremoto na Itália

academia real sueca de ciências

sOlidariedade

385 milhões de 
crianças viviam, 
em 2013, em 
pobreza extrema 

Cerca de 385 milhões de 
crianças até os 17 anos de ida-
de viviam em 2013 em situação 
de pobreza extrema, de acordo 
com estudo conjunto do Fundo 
das Nações Unidas para a Infân-
cia (Unicef) e do Grupo do Ban-
co Mundial, divulgado ontem.

Os dados fazem parte do 
relatório “Terminar com a Po-
breza Extrema: Um Foco nas 
Crianças”, relativo a 2013, que 
revela que as crianças têm duas 
vezes mais probabilidade de vi-
ver na pobreza extrema do que 
os adultos.

O Unicef e o Banco Mun-
dial defendem que os gover-
nos avaliem regularmente a 
pobreza infantil e deem priori-
dade às crianças nos planos de 
combate à pobreza. Recomen-
da ainda que reforcem os siste-
mas de proteção social, deem 
prioridade a investimentos na 
área da saúde, educação, água 
potável ou saneamento e que 
moldem as decisões políticas 
de modo que o crescimento 
econômico beneficie as crian-
ças mais pobres.

De acordo com o estudo, 
“19,5% das crianças nos países 
em desenvolvimento faziam 
parte de agregados familiares 
que sobreviviam com 1,90 dó-
lares [1,70 euros] por dia ou 
menos por pessoa, comparati-
vamente com 9,2% dos adul-
tos”. Mesmo quando o estudo 
avaliou os agregados familiares 
que subsistem com US$ 3,10 
[2,76 euros] por dia, por pes-
soa, as crianças continuam a 
ser as mais afetadas, havendo 
45% de menores que vivem 
nessas condições, contra 27% 
de adultos.

 Segundo o Unicef, o estu-
do foi feito na sequência do re-
latório de referência do Grupo 
do Banco Mundial, “Pobreza e 
Prosperidade Partilhada 2016: 
Assumindo a Desigualdade”, 
que concluiu que, em 2013, 
cerca de 767 milhões de pes-
soas no mundo viviam com 
menos de US$ 1,90 por dia, me-
tade das quais tinha menos de 
18 anos.

Da Agência Lusa
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Apenas 115 escolas
do País tiveram média
acima de 800 no Enem
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Adoções de animais diminuem e Zoonoses realiza campanha em JP

Cães e gatos

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

FOTO: F. Evandro

O que é preciso para adotar
Para realizar a adoção é necessária 
passar por alguns procedimentos 
para que os voluntários das ONGs 
possam conhecer melhor as pessoas 
interessadas nos animais e analisar 
se esta pessoa tem condições de 
mantê-lo. A voluntária Aliki men-
cionou alguns dos procedimentos e 
pré-requisitos, que são:
n Ser maior de 18 anos;
n Entrar em contato com os voluntá-
rios do Adota JP;
n Passar por uma simples entrevista 
para saber se tem condições de criar 
o animal por aproximadamente 15 
anos (idade do bichinho);
n Assinar um Termo de Adoção, para 
que eles possam ver as condições do 
animal posteriormente;

O Centro de Zoonoses possui o setor 
Posse Responsável, que esclarece as 
responsabilidades de ter um animal, 
segundo a bióloga Ivanete, algumas 
pessoas não entendem o cuidado ne-
cessário. Ela disse que os interessa-
dos são auxiliados e analisados, para 
saber as condições de tempo, orientar 
sobre as vacinas, alimentação, 
carinho. “Esse setor tenta mostrar 
que é muito mais que apenas adotar, 
mas cuidar e assumir a responsa-
bilidade. Tem pessoas que chegam 
aqui querendo sacrificar só porque o 
cachorrinho está com carrapato, ou 
quando não quer mais, e ai se torna 
um ciclo vicioso”, lamentou.
n Facebook: Adota JP
n Centro de Zoonoses: 
(83) 3218 - 9357

Saiba mais

A 10ª Câmara de 
Direito Privado do Tri-
bunal de Justiça de São 
Paulo (TJSP) determinou 
a alteração de gênero 
no registro civil sem a 
necessidade de cirurgia 
modificadora para uma 
pessoa nascida com o 
sexo biológico femini-
no, mas que se identifi-
ca psicologicamente e 
socialmente com o sexo 
masculino. O pedido foi 
feito por transexual que 
afirma se identificar com 
o sexo masculino desde 
a infância.

De acordo com o 
TJSP, um laudo psico-
lógico elaborado pelo 
Ambulatório de Saúde 
Integral para Travestis e 
Transexuais da Secretaria 
da Saúde do Estado de 
São Paulo atesta trans-
torno de identidade se-
xual. Parentes e amigos 
confirmam a identifica-
ção social como homem. 
“Ele já ajuizou ação, que 
foi julgada procedente, 
para alterar seu nome 
e argumenta que sem a 
retificação do sexo con-
tinuará a sofrer discrimi-
nação devido à dispari-
dade entre sua imagem 
social e seus documen-
tos. Tanto o Ministério 
Público como a Procu-
radoria Geral da Justiça 
se manifestaram pelo 
acolhimento do recur-
so”, diz o TJSP. Segundo 
o relator, o desembar-
gador J.B. Paula Lima, 
a retificação no registro 

civil não é vinculada à 
realização de cirurgia de 
transgenitalização, pois 
isso postergaria o exer-
cício do direito à identi-
dade pessoal, tiraria do 
apelante a prerrogativa 
de adequar o registro do 
sexo civil à sua condição 
psicossocial e violaria o 
princípio constitucional 
da dignidade da pessoa. 
“Diante de tais circuns-
tâncias, o acolhimento 
do pedido é medida que 
se impõe, havendo mo-
tivo suficiente para au-
torizar a retificação do 
sexo civil.”

O coordenador do 
Núcleo de Defesa da 
Diversidade e da Igual-
dade Racial da Defen-
soria Pública do Estado 
de São Paulo, Erik Saddi 
Arnesen, explicou que 
essa não foi a primeira 
vez que a Justiça de São 
Paulo toma esse tipo de 
decisão. “Nós estamos 
construindo no meio 
jurídico esse reconheci-
mento de um direito de 
personalidade das pes-
soas transexuais que é o 
direito ao nome. Todas 
as teorias mais avança-
das sobre o assunto já 
trazem isso como algo 
que vem de uma autoi-
dentificação, algo que 
vem da pessoa para 
fora”, disse.

Segundo ele, todas 
as decisões caminham no 
sentido da superação do 
critério exclusivamente 
biológico. realizar todas 
as cirurgias, porque é 
tudo muito complicado 
e invasivo.”

Transexual consegue 
alterar registro civil

SEM CIRURGIA

Flavia Albuquerque 
Repórter da Agência Brasil

Rachel Almeida
Especial para A União

A quantidade de adoções 
de animais tem diminuído 
consideravelmente, e, de acor-
do com a bióloga Ivanete Mar-
ques, do Centro de Zoonoses 
(CZ), nos últimos dois meses, 
foram adotados 22 animais, es-
pecificamente cães e gatos. Por 
esse motivo, o CZ realiza cam-
panhas de incentivo através de 
palestras em escolas, associa-
ções, empresas privadas e uni-
dades de saúde, além de expo-
sições em parceria com ONGs e 
Protetores. Uma das ações que 
aumentam muito as adoções 
de animais são as feiras. O últi-
mo evento foi realizado no mês 
passado, promovido por meio 
da NutriVet, que chegou a ado-
tar  de 30 a 40 animais.  

Como uma forma de res-
gatar e cuidar de animais que 
são abandonados nas ruas, dia-
riamente, por seus donos, algu-
mas ONGs realizam um traba-
lho para que eles fiquem aptos 
para a adoção.  A voluntária do 
Adota JP e estudante de medi-
cina veterinária, Aliki Sulliman 
Farias, afirmou que houve uma 
diminuição nas adoções, que 
são feitas através da página do 
Facebook. 

Ela disse que o motivo 
dessa procura reduzida pode 
ter ocorrido pelo fato de que 
“algumas pessoas estão um 
pouco apertadas financeira-
mente para manter um ani-
mal. Os animais da página 
geralmente ficam instalados 
nos ‘Lares Temporários’, que 
são as casas dos voluntários, e 
permanecem até que consigam 
encontrar um dono. 

Adotar X comprar
Para algumas pessoas que 

resolvem adotar um animal 
tem mais pontos positivos do 
que comprar, como é o caso 
da estudante Luíza Cavalcanti, 
que adotou ‘Nina’ através do 
Adota JP. Ela disse que comprar 
um cachorro ou um gato com 
pedigree (de raça), hoje em dia, 
geralmente custa em torno de 
mil reais, enquanto que adotar, 

além de não gastar nada, ainda 
ajuda para que o animal aban-
donado seja resgatado e possa 
ter um novo lar. “A quantida-
de de animais abandonados 
por dia é muito grande, não se 
tem um número ao certo, mas 
acho que chega a cerca de 20 
milhões no Brasil inteiro. Mui-
tas vezes esses bichinhos que 
a gente adota são mais fiéis 
do que um que compramos 
no PetShop, porque imagino a 
gratidão que ele deve ter pela 
pessoa que o escolheu”, co-
mentou.

Centro faz castração
O acompanhamento ve-

terinário com vacinação e cas-
tração é feito pelo Centro de 
Zoonoses, que logo depois en-
caminha os animais para que 
as ONGs realizem as adoções. A 
bióloga Ivanete esclareceu que 
o centro não é um abrigo, mas 
um local em que os animais 
são acompanhados  e observa-
dos. “Antigamente, as pessoas 
achavam que o controle dos 
animais era feito  através da 
eutanásia, e de fato era, mas 
hoje não existe isso, devido a 
legislação que protege o ani-
mal, além de ter chegado a con-
clusão de que essa não é a solu-
ção, hoje sabemos que existem 
outros meios, como  a castra-
ção. Quando encontramos al-
gum cachorro de mercado, por 
exemplo, só pegamos ele se 
tiver com algum problema que 
ameace a saúde pública, ou que 

esteja com agressividade. Nes-
ses casos realmente temos que 
recolher o animal, mas mesmo 
assim esperamos o veterinário 
dar o atestado com esses resul-
tados. Caso não dê, castramos 
esse animal e contatamos  as  
ONGs  ou Protetor Independen-
te, dependendo dos casos para 
operar, adotar ou devolver para 
o local”, explicou.

Atendimento
O ‘programa’ de castração, 

que iniciou na nova gestão, já 
atendeu mais de 5 mil animais 
nos últimos três anos, segundo 
a bióloga Ivanete. Ela disse que 
para realizar esse procedimen-

to nos bichinhos o dono deve 
comparecer ao Centro de Zoo-
noses que o animal será atendi-
do gratuitamente. 

“O usuário comum que 
quer castrar, são divididos em 
duas categorias, que são: as 
ONGs e o protetor individual, 
que é qualquer pessoa que te-
nha um animal ou que goste 
de ter muitos bichinhos. Toda 
quinta-feira, reunimos uma 
equipe que faz toda a agenda 
obedecendo as filas de cada 
categoria, separando um dia 
para cada uma delas.  Reali-
zamos a castração em dois 
animais de cada protetor por 
semana.

Adoção de animal não tem custo para o novo dono que o resgata e oferece um lar digno 

Consultei um dicionário de 
Filosofia - um desses de mais 
fácil manuseio - onde a palavra 
“insight” é assim definida: “Vi-
são súbita, iluminação, intuição, 
que permite, por exemplo, 
resolver imediatamente um 
problema”.

Quem vez em quando não 
tem um “insight”? É preciso 
lembrar que essa palavra não 
tem equivalente na língua por-
tuguesa, assim como “saudade” 
não se traduz diretamente para 
a língua inglesa.

O “insight” faz parte do im-
pério individual da visão, aliado 
ao reino da intuição e aos milhares de micro-
campos que usamos acordados ou por eles 
somos usados quando dormimos. Ninguém 
pense que está desligado do próximo por mais 
distante que dele esteja.

nnnnnnnnnn

Já fui a Madras, na Índia, em tempo real 
(!!!) enquanto dormindo em Cruz das Armas, 
em João Pessoa, anulando por completo a 
diferença de fuso horário. A pessoa que ainda 
não conheço (mas conhecerei) recebeu a 

“Insight” no império individual da visão
nnn  Não nasci nem 
morrerei com a vocação 
de sorrir a qualquer 
preço, como se fosse 
um “banner” humano 
da alegria. Enfim, sorrir 
por sorrir. 
         O ainda não ad-
mirável século novo 
solidifica na metade de 
sua segunda década a 
“ideologia do sorriso”, 
com o aparecimento dos 
novos (e falsos) con-
tentes. Lembro-me do 
recente século passado, 
quando os rebeldes 
criados ao som de 
Woodstock desafiavam 
o “coro dos contentes”. 
          Foi Torquato Neto, 
em parceria com Jards 
Macalé, que propagou 
essa expressão na com-
posição “Let’s play that”. 
Terminava assim: “Eis 
que esse anjo me disse, 
apertando minha mão, 
com um sorriso entre 
dentes: vai, bicho, desafi-
nar o coro dos contentes”.
           O sorriso verda-
deiro, que vem da alma, 
não é aquele com que 
alguém tenta trans-
formar seus dentes 

num “out-door” e não 
corresponde ao que 
dizem nossos espelhos 
reais: os olhos. Prestem 
atenção nesses sorrisos 
forçados e percebam 
como lábios discordam 
“in totum” com o que 
está na parte superior 
do rosto. O sorriso de 
fato transmite segu-
rança, irradia paz. É pro-
longamento dos olhos, 
que brilham quando 
fitam o próximo.
         Existem pessoas que, 
ansiosas, saem de casa 
projetando os sorrisos 
que darão. Quando 
entram no local onde 
trabalham, por exemplo, 
já estão com um sorriso 
ensaiado, “quilométrico”, 
esperando que todos 
achem que estão profun-
damente felixes, realiza-
dos, com “dinheiro, saúde 
e amor”... Com sucesso, 
enfim... É o que classifi-
co como “ideologia do 
sorriso”.
         Prefiro a rota 
permanente da sinceri-
dade. Se estou triste, as-
sim o demonstro. Enfim, 
nasci humano.

Sorrisos?
comunicação 
telepática que 
não foi por mim 
induzida ou 
conduzida. Nela, 
deve ter ficado a 
mesma sensa-
ção, o idêntico 
“insight”.

Já atraves-
sei  - em corpos 
psíquico, físico e 
astral - o tronco 
de uma árvore 
na Praça da 
Independência. 
Como? É difícil, 
ou até impos-
sível, explicar 

neste espaço, até porque quem está lendo este 
texto pode, neste momento, assumir um blo-
queio para não ser “invadido” por uma nova 
forma de percepção. É um contexto.

Há bloqueios de “insight”, sim. Não é 
apenas uma questão espiritual. É também, e 
muito, cultural. Não podemos separar essas 
coisas sem que estejamos a correr o risco de 
reduzir tudo ao próprio umbigo (esquecendo       
que se está fora do ventre materno há um      
tempo bem considerável). Como também de 
outros “ventres”.
          Tenho gigantesca paixão pela música 

numa perspectiva assumidamente cosmo-
polita. Tanto que já fuçei na Internet sítios 
musicais incomuns aos ouvidos deste pedaço 
brasileiro, como os dos roqueiros e experi-
mentalistas de Reykjavik.

Por não querer nunca que sejamos piores 
ou melhores do que compositores ou escrito-
res de outras terras, é que tive o “insight” de 
perceber bem o som do Depeche Mode ainda 
na década de 80.

É um grupo que chegou, em certo ins-
tante, equivocadamente, a ser confundido 
com a “cultura gótica”. Na verdade, as maiores 
influências do Depeche Mode vêm do Velvet 
Underground, do Led Zeppelin e dos insupe-
ráveis Beatles.

O Depeche Mode gravou uma música 
justamente intitulada “Insight”, cuja letra tem 
este trecho: “A sabedoria de séculos é revela-
da a mim na velocidade de um pensamento, 
atiçando os meus sentidos, iluminando-me, e 
me orientando eternamente”.

Acho isto lindo e sábio, aprofundando 
meu conceito de “insight”, sendo em si próprio 
um permanente “insight”.

Ou um mantra de viver e por viver, para 
que não fiquemos no “vivre pour vivre” dis-
secado em quase todos os filmes de Claude 
Lelouch. O conceito de mantra de viver e 
por viver é criado por mim, no momento em 
que escrevo.

É um “insight”.
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Apenas 115 escolas de 
quase 15 mil em todo o país 
tiveram média igual ou supe-
rior a 800 pontos na redação 
no Exame Nacional do Ensino 
Médio (Enem) 2015. Dessas, 
a maior parte é particular e 
quatro são públicas. Os dados 
do Enem por Escola foram 
divulgados ontem pelo Ins-
tituto Nacional de Estudos e 
pesquisas Educacionais Aní-
sio Teixeira (Inep).

A nota é equivalente ao 
nível 5, o mais alto de pro-
ficiência calculada para os 
estudantes. Nessas escolas, 
mais da metade dos alunos 
está nesse nível, ou seja, eles 
obtiveram uma nota acima 
de 800 na prova - a nota da 
redação vai até mil pontos. 
Apenas uma das escolas têm 
45,45% dos estudantes no 
nível 5, o Instituto presbite-
riano Gammon, em Guanhães 
(MG). A maior porcentagem, 
94,12%, é do Instituto Edu-
cacional São José - Unidade 
Mocambinho, em Teresina.

Redação é a única pro-
va subjetiva do Enem. As 
demais - linguagens, Mate-
mática, ciências humanas e 
ciências da Natureza - são 
de múltipla escolha. A prova 
avalia os estudantes quanto 
ao domínio da escrita formal 

e capacidade de organizar e 
interpretar informações, en-
tre outras competências. Das 
quatro escolas públicas com 
médias acima de 800 em re-
dação, quatro são federais: 
colégio de Aplicação do cen-
tro de Educação da Univer-
sidade Federal de pernam-
buco, em Recife; colégio de 
Aplicação da Universidade 
Federal de Viçosa, em Viçosa 
(MG) e colégio politécnico 
da Universidade Federal de 
Santa Maria, em Santa Maria 
(RS). A única escola estadual 
é a pernambucana Escola de 
Aplicação do Recife, vincu-
lada à Universidade de per-
nambuco (UpE).

“A redação é o elemento, 
na minha opinião, mais inte-
ressante do Enem. comprova 
dois fatores fundamentais para 
a emancipação do indivíduo, o 
repertório e a capacidade de 
argumentação”, analisa o coor-
denador-geral da campanha 
Nacional pelo Direito à Edu-
cação, Daniel cara. “As escolas 
públicas detêm 80% das ma-
trículas, o número [com maio-
res notas] deveria ser maior”.

Aumento
considerado o dado 

nacional, a média em reda-
ção do Enem 2015 subiu em 
relação ao Enem 2014. Em 
2015 a média das escolas foi 
de 543 pontos, enquanto no 
ano anterior, chegou a 491. O 
tema da redação em 2015 foi 
“A persistência da  violência 
contra a mulher na sociedade 
brasileira”. Em 2014, o tema 

Quatro dos cinco colégios 
privados com melhores 
médias são do Nordeste Anvisa aprova dois

remédios genéricos

A Agência Nacional de Vigilân-
cia Sanitária (Anvisa) concedeu, na 
última segunda-feira, os registros de 
dois remédios genéricos até então 
inéditos. Um deles é usado para tra-
tamento da disfunção erétil. Trata-se 
do Cloridrato de Vardenafila, fabricada 
pelo laboratório EMS. Na mesma pu-
blicação do Diário Oficialda União, 
a Anvisa aprovou o registro de mais 
um medicamento genérico inédito, 
neste caso o Bromidrato de Darife-
nacina, da empresa Zodiac Produtos 
Farmacêuticos. O remédio é indica-
do para tratamento dos sintomas 
da síndrome de bexiga hiperativa.

Alunos arrecadam 
brinquedos para LBV

Uma grande corrente de arre-
cadação foi organizada pelos alunos 
das Faculdades Nova Esperança (Fa-
cene/Famene). Até o próximo dia 10 
de outubro eles estão mobilizados 
na arrecadação de brinquedos que 
serão doados às crianças atendidas 
pela LBV em João Pessoa. “O amor e a 
solidariedade movem o mundo”, diz a 
secretária geral das Faculdades Nova 
Esperança e idealizadora do projeto, 
Carolina Santiago. Segundo o coor-
denador de endomarketing da insti-
tuição, João Pedro de Menezes Melo, 
a ação pretende proporcionar um dia 
de lazer e surpresas para as crianças.

Igreja distribui 
ração benta em sP

Duas igrejas de São Paulo pro-
moveram uma série de ações para os 
pets ontem data em que se celebra o 
Dia de São Francisco de Assis, padroei-
ro dos animais. No Santuário de São 
Francisco, situado na região central da 
capital, foram realizadas sete missas 
ao longo do dia (às 7h30, 9h, 10h30, 
12h, 13h30, 15h e 18h). Os animais 
que acompanharam seus donos nas 
celebrações receberam uma bênção 
especial. Do lado de fora, houve uma 
feirinha de artesanato, apresenta-
ções culturais e uma área dedicada 
às crianças. Na Vila Clementino, Zona 
Sul, a Paróquia São Francisco de Assis 
também realizou sete missa.

Adolescentes
torturam menina

A Polícia de Goiás apreendeu, na 
última segunda-feira, quatro adoles-
centes que torturaram com pauladas, 
socos e facadas uma menor, que ainda 
foi obrigada a abrir a própria cova no 
quintal da casa onde foi mantida refém. 
Um vídeo mostra em detalhes a vítima, 
supostamente interessada no namo-
rado de uma das agressoras, amarra-
da, com as mãos para atrás, e jogada 
numa cova rasa. A tortura durou cerca 
de quatro horas. O ato de extrema bar-
bárie ocorreu em Trindade, município 
da Região Metropolitana de Goiânia, no 
final da semana. “Nunca vi nada igual”, 
disse a delegada Renata Vieira, titular 
da Delegacia da Mulher.

Festival Internacional 
recebe inscrições

As inscrições para a 19a edi-
ção do Programa Encontros com o 
Cinema Brasileiro estão abertas a 
partir dessa terça-feira (4). Desta 
vez, o programa vai envolver o Festi-
val Internacional de Cinema de Roter-
dã, que acontece de 25 de janeiro a 5 
de fevereiro, na Holanda, e o Festival 
Internacional de Cinema de Berlim, 
que vai de 9 a 19 de fevereiro, na 
Alemanha. O programa tem por 
objetivo aumentar a visibilidade do 
cinema brasileiro no mercado inter-
nacional, investindo na aproxima-
ção das relações com os curadores 
dos principais festivais do mundo.

Mariana Tokarnia
Da Agência Brasil

As plataformas tecnológicas ajudaram estudantes a melhorar os dados da redação no Enem 2015

da redação foi “publicidade 
infantil em questão no Brasil”.

“Uma coisa positiva que 
contribuiu para a melhora na 
redação foi a criação de pla-
taformas para o treinamento 
de estudantes, com a produ-
ção de redações online. A tec-
nologia está ajudando a me-
lhorar os dados de redação, 
coloca o estudante em conta-
to com professores e correto-
res para treinar”, diz o diretor 
de articulação e inovação do 
Instituto Ayrton Senna, Mo-
zart Neves Ramos.

Nordeste
Entre as cinco particula-

res com as melhores médias 
de desempenho do país, qua-
tro estão no Nordeste. Três 
são piauienses: Instituto 
Educacional São José - Uni-
dade Mocambinho; Instituto 
Dom Barreto e Educandário 
Santa Maria Goretti, todos 
em Teresina, respectiva-
mente o primeiro, segundo e 
quarto com as melhores mé-
dias. Também no Nordeste, 
está o colégio Antares pré-
Vestibular, em Fortaleza, o 

terceiro com a melhor média 
na prova. Em campo Grande, 
com a quinta melho média 
em redação, está o colégio 
Bionatus II.

Ao todo, foram divulga-
dos os resultados de 14.998 
escolas, que são aquelas nas 
quais pelo menos a metade 
dos alunos do terceiro ano 
participou do Enem 2015 e 
esse número equivale a pelo 
menos dez estudantes. No 
país, são 25.777 escolas com 
alunos matriculados no 3º 
ano do Ensino Médio regular.

Foto: Reprodução/Internet

Escolas públicas com 
melhor desempenho no 
Exame Nacional do Ensi-
no Médio (Enem) formam 
estudantes desde o 1o ano 
do Ensino Médio, têm 
maior parte dos professo-
res formados na área que 
lecionam e atendem es-
tudantes de nível socioe-
conômico alto ou muito 
alto. Os dados foram di-
vulgados ontem (4) pelo 
Instituto Nacional de Estu-
dos e Pesquisas Educacio-
nais Anísio Teixeira (Inep). 

Nove das dez escolas 
têm 80% dos estudantes 
matriculados na instituição 
desde o 1o ano do Ensino 
Médio e têm mais de 70% 
dos professores formados 
na disciplina que lecionam. 
“Isso demonstra que o Bra-
sil sabe fazer uma escola 
pública extremamente es-
truturada com professores 
mais valorizados e isso aca-
ba tendo resultado”, diz o 
coordenador-geral da Cam-
panha Nacional pelo Direi-
to à Educação, Daniel Cara.

Sete das dez escolas 
com as melhores médias 
gerais são federais. Inte-
gram a lista escolas mili-
tares e escolas técnicas es-
taduais. Cara ressalta que 
são, na maioria, escolas 
que selecionam os estu-
dantes, mas, segundo ele, 
não são boas porque os es-
tudantes são selecionados, 
mas selecionam, segundo 
ele, porque a qualidade é 
alta e a procura por essas 
instituições é grande.

No ranking geral, con-
siderando também as es-
colas privadas, a primeira 
escola pública aparece na 
33a posição, o Colégio de 
Aplicação da Universidade 

Federal de Viçosa, em Viço-
sa (MG). A primeira escola 
pública estadual a despon-
tar entre as melhores mé-
dias está em 147o lugar, o 
Colégio Estadual Tiraden-
tes, em Porto Alegre (RS), 
que atende a alunos de ní-
vel socioeconômico alto. 

Entre as privadas, seis 
das dez com melhores mé-
dias têm menos de 20% 
dos estudantes formados 
pela instituição desde o 
1o ano do Ensino Médio. 
Também atendem alunos 
de nível socioeconômico 
muito alto ou alto -  qua-
tro das escolas estão sem 
informações. 

desigualdades
“O que é preocupante 

é que o Enem por esco-
la demonstra o quanto o 
Brasil reproduz desigual-
dades, entre as privadas, 
entre as públicas. As esco-
las que vão bem, são esco-
las de elite”, diz Cara.

“A larga maioria das 
escolas ainda deixa muito 
a desejar”, diz o diretor 
de articulação e inovação 
do Instituto Ayrton Sen-
na, Mozart Neves Ramos. 
“Para mim, mudar o currí-
culo é apenas um lado da 
moeda. Outro fator muito 
importante para reduzir a 
desigualdade que come-
ça na alfabetização é que 
é preciso ter qualidade e 
equidade para todos os es-
tudantes e isso passa pela 
formação do professor”.

Ramos acrescenta que 
é preciso atrair jovens 
para a carreira de magis-
tério, sobretudo para as 
áreas de exatas, cujo de-
sempenho dos estudantes 
é mais baixo.

Destaque das públicas

Escolas públicas estaduais com 
melhor desempenho em Matemáti-
ca têm mais da metade dos professo-
res formados na área que lecionam. 
Entre as dez primeiras colocadas no 
ranking do Exame Nacional do En-
sino Médio (Enem) por escola, nove 
têm mais de 70% dos docentes com 
formação específica.

Os dados foram divulgados ontem 
(4) pelo Instituto Nacional de Estudos 
e Pesquisas Educacionais Anísio Teixei-
ra (Inep). A autarquia considerou os 
docentes com formação superior em 
licenciatura na mesma disciplina que 
lecionam, ou bacharelado na mesma 
disciplina com curso de complementa-
ção pedagógica concluído.

As redes estaduais concentram a 
maior parte dos estudantes de Ensi-
no Médio do País. Do total de quase 
15 mil escolas que tiveram as médias 
divulgadas pelo Inep, 8,6 mil são es-
taduais. Aquelas que tiveram melhor 
desempenho são ligadas a universi-

dades estaduais ou são escolas téc-
nicas estaduais - as exceções são o 
Colégio Estadual Tiradentes, primei-
ro do ranking e o Colégio Tiradentes 
de Ijuí. Todas atendem estudantes de 
nível socioeconômico muito alto ou 
alto. “Esse dado é importante por-
que mostra que as escolas de alto 
custo, de elite, acabam optando por 
professor licenciado”, diz o coorde-
nador-geral da Campanha Nacional 
pelo Direito à Educação, Daniel Cara. 
“No ensino básico, perdemos muitos 
talentos, que seriam bons profes-
sores para o mercado, onde conse-
guem ganhar mais que lecionando”.

No País, de acordo com dados 
do Ministério da Educação (MEC), 
quase 40% dos professores das esco-
las públicas não têm formação ade-
quada. No caso específico de Mate-
mática, 51,3% não têm a formação 
específica para lecionar a disciplina. 
Matemática é o grande gargalo de 
aprendizado. Em 2015, a média na-
cional, que foi 475, caiu em relação 
a 2014, com 481 pontos. 

Professor com boa formação

O desempenho das escolas no 
Exame Nacional do Ensino Médio 
(Enem) 2015 piorou em Matemáti-
ca, Linguagens e Ciências da Natu-
reza. As notas só aumentaram em 
Ciências Humanas e Redação, em 
relação à edição de 2014. A nota 
de Matemática recuou de 481 
pontos em 2014 para 475 pontos. 
Em Ciências da Natureza, a queda 
foi de 487 pontos para 478 pon-
tos. Já em Linguagens, saiu de 511 
para 504. Em Ciências Humanas, o 
aumento foi de 546 pontos para 

555 pontos. Em Redação, houve 
a maior mudança (de 52 pontos): 
a nota subiu de 491 pontos para 
543 pontos.  Para fazer parte do 
ranking do Enem, os colégios pre-
cisavam atender a dois requisitos: 
pelo menos dez alunos deveriam 
ter participado do exame e esse 
número deveria ser igual ou supe-
rior a 50% dos estudantes matri-
culados na instituição. Cerca de 
15 mil escolas, das redes pública 
e particular, tiveram suas médias 
divulgadas. O nível de participa-
ção entre colégios privados é su-
perior ao da rede pública. 

Nota de disciplinas piora
Da Agência Estado

Da Agência Brasil
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Empresas do varejo
Emissão da Nota Fiscal Eletrônica é ampliada na Paraíba

Desde o último sábado 
(1º), as empresas paraiba-
na do varejo com receita 
acima de R$ 3,6 milhões, no 
exercício de 2014, passa-
ram a emitir a Nota Fiscal 
Eletrônica ao Consumidor 
(NFC-e). O novo serviço, 
implantado para o varejo 
desde julho do ano pas-
sado, faz parte da moder-
nização da Receita Esta-
dual, trazendo redução de 
custos para empresas do 
setor, garantindo transpa-
rência e ainda permitindo 
acesso ampliado do cupom 
fiscal aos consumidores. 

As empresas do vare-
jo com receitas acima de 
R$ 3,6 milhões são o séti-
mo segmento incluído no 
programa de implantação 
da Nota Fiscal Eletrônica 
ao Consumidor (NFC-e). A 
obrigatoriedade foi inicia-
da em julho de 2015 com as 
grandes varejistas com fa-
turamento superior a R$ 25 
milhões ao ano. No segundo 
semestre do ano passado, as 
empresas do comércio va-
rejista de combustíveis de 
Gás Liquefeito de Petróleo 
(postos de combustíveis) e 
revendedores de gás de co-
zinha; bares, restaurantes, 
lanchonetes, buffet, casas 
de chá, cantinas e simila-
res e de bebidas, com fatu-

ramento acima de R$ 600 
mil no ano, começaram a 
emitir a NFC-e na Paraíba. 
Em 2016, o calendário já 
incluiu as empresas com 
faturamento acima de R$ 9 
milhões (em janeiro) e, em 
julho, chegou a vez das em-
presas com faturamento 
acima de R$ 5,5 milhões. 

O calendário de obri-
gatoriedade da NFC-e vai 
ser concluído, em janeiro 
de 2017, quando as em-
presas com faturamento 
até R$ 3,6 milhões serão 
incluídas no programa 
de implantação de NFC-e.

Redução de custo 
A implantação do novo 

serviço da NFC-e tem como 
objetivo reduzir os cus-
tos das empresas varejis-
tas com a dispensa do uso 
de impressora fiscal ECF 
(Emissor do Cupom Fiscal), 
pois cria a possibilidade 
de abrir novos caixas de 
pagamento com impres-
soras não fiscais. Já para o 
consumidor, além da com-
pra ficar mais simplificada, 
terá acesso aos documentos 
fiscais, que ficarão arqui-
vados de forma eletrônica, 
no portal da SER-PB (www.
receita.pb.gov.br), garan-
tindo autenticidade de sua 
transação comercial e recu-

Falência: pedidos 
subiram 16,7% 

Os pedidos de falência 
registrados pela Boa Vista SCPC 
tiveram alta de 16,7% nos nove 
primeiros meses de 2016 em 
comparação com o mesmo perío-
do do ano passado. As falências 
decretadas avançaram 11,9% na 
comparação com igual período de 
2015, enquanto os pedidos de 
recuperação judicial e as recu-
perações judiciais deferidas tive-
ram alta de 70,2% e 68,1%, nes-
sa ordem, no acumulado do ano. 

Municípios elevam 
o acesso a 4G 

O número de acessos em ban-
da larga pela tecnologia 4G no Brasil 
cresceu 180% em um ano e chegou 
a 46,3 milhões em agosto, de acordo 
com o levantamento da Associação 
Brasileira de Telecomunicações (Te-
lebrasil). Foram ativados 30 milhões 
de novos acessos entre agosto do ano 
passado e o mesmo mês deste ano. De 
acordo com o levantamento, o 4G está 
em 569 municípios, que concentram 
mais da metade da população brasi-
leira (58%). No período de 12 meses, 
o número de municípios com 4G prati-
camente triplicou, com a implantação 
da tecnologia de quarta geração em 
375 cidades. A meta de expansão do 
governo era de 286 municípios com 
essa tecnologia até o fim deste ano.

BC não vai cortar 
taxa de juros

O presidente do Banco Central 
(BC), Ilan Goldfajn, afirmou ontem que 
o Comitê de Política Monetária (Co-
pom) não tem um “cronograma prees-
tabelecido” para a redução da taxa bá-
sica de juros, a Selic. “O Banco Central 
não tem cronograma preestabelecido 
para a flexibilização da política mone-
tária. Qualquer decisão será tomada 
nas reuniões do Copom com base na 
evolução da combinação de fatores e 
nas expectativas e projeções de infla-
ção”, disse ele, em audiência pública 
na Comissão de Assuntos Econômicos 
(CAE) do Senado. Goldfajn reiterou 
que o BC contribuirá para a retomada 
do crescimento econômico por meio 
do controle da inflação.

Petrobras inicia 
venda de ativos

A Petrobras anunciou na últi-
ma segunda-feira o início formal do 
processo de venda da participação 
na empresa BR Distribuidora. Em 
nota publicada na página da estatal 
na internet, a companhia detalhou 
o processo. “Comunicamos hoje ao 
mercado o início do envio de pros-
pecto [teaser] sobre o processo de 
venda da nossa participação acionária 
na BR Distribuidora para potenciais 
parceiros. A seleção de empresas 
que receberam o teaser foi realizada 
com base em critérios objetivos, em 
conjunto com a instituição financeira 
especializada em fusões e aquisições.

Black Friday mira 
o e-commerce

As vendas do comércio eletrô-
nico devem subir 30% durante o prin-
cipal dia de descontos da Black Friday, 
diz a Ebit, empresa especializada em 
informações do setor. No evento pro-
mocional do dia 25 de novembro, a 
companhia projeta um faturamento 
de R$ 2,1 bilhões no setor. No ano 
passado, as vendas da Black Friday 
atingiram R$ 1,6 bilhão em apenas 
um dia. O levantamento considera as 
vendas apenas durante a sexta-feira, 
dia seguinte ao feriado do Dia de Ação 
de Graças nos Estados Unidos.

peração do cupom fiscal a 
qualquer momento. O con-
sumidor também poderá 
consultar a nota no Portal 
via leitura do código QR-Co-
de, impresso no Documen-
to Auxiliar da Nota Fiscal 
de Consumidor Eletrônica 
(DANFE NFC-e). O serviço 
pode ser conferido pelos 
celulares smartphones, que 
garantem autenticação di-
gital, baseado em código de 
segurança fornecido pela 

SER-PB ao contribuinte.
Para que o QR-Code 

possa ser escaneado, o apa-
relho celular com câmera 
digital precisa de um soft-
ware de leitura para QR-Co-
de. Neste site está disponí-
vel uma lista de aplicativos 
que podem ser baixados e 
instalados em diferentes 
modelos de aparelhos ce-
lulares. Para usuários de 
iPhone, pode ser baixado 
gratuitamente na AppStore 

o aplicativo Qrafter. Usuá-
rios do Android podem bus-
car o aplicativo QR Droid na 
Android Market.  O procedi-
mento de leitura de um QR 
Code é simples. Execute o 
aplicativo instalado no seu 
celular, posicione a câmera 
digital de maneira que o có-
digo seja escaneado. Em ins-
tantes, o programa irá exibir 
o conteúdo decodificado ou 
irá redirecioná-lo para o site 
do link que estava no código.

Indústria tem 
queda de 3,8% 
entre julho e 
agosto, diz IBGE
Vitor Abdala 
Repórter da Agência Brasil

A produção industrial 
caiu 3,8% na passagem de 
julho para agosto deste ano, 
segundo dados da Pesquisa 
Industrial Mensal divulga-
dos hoje (4) pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE). Essa foi 
a primeira queda do indica-
dor, depois de cinco meses 
de alta neste tipo de compa-
ração. Foi também a queda 
mais intensa desde janeiro 
de 2012 (-4,9%).

A indústria também 
apresentou resultados ne-
gativos na média móvel tri-
mestral (-0,7%), na compa-
ração com agosto de 2015 
(-5,2%), no acumulado do 
ano (-8,2%) e no acumulado 
de 12 meses (-9,3%).

Na comparação de 
agosto deste ano com o mês 
anterior, houve quedas em 
três das quatro grandes ca-
tegorias econômicas: bens 
intermediários, isto é, insu-
mos industrializados usados 
no setor produtivo (-4,3%), 
bens de consumo duráveis 
(-9,3%) e bens de consumo 
semi e não duráveis (-0,9%). 
Os bens de capital, isto é, 
as máquinas e equipamen-
tos, tiveram crescimento de 
0,4%. Das 24 atividades in-
dustriais pesquisadas, ape-
nas duas tiveram crescimen-
to neste tipo de comparação: 
produtos farmacoquímicos e 
farmacêuticos (8,3%) e pro-
dutos de metal (1%). O setor 
de couro, artigos de viagem e 
calçados manteve-se estável. 
Vinte e uma atividades da in-
dústria acusaram queda. 

Aline Bronzati
Agência Estado

O presidente da Fede-
ração Brasileira de Bancos 
(Febraban), Murilo Portugal, 
acredita que o Brasil vai sair 
da recessão neste trimestre 
e que deve crescer no pró-
ximo ano. Há, conforme ele, 
vários sinais que indicam 
esse movimento, incluindo 
a melhora de variáveis fi-
nanceiras como o câmbio, a 
redução dos juros longos e 
ainda a queda do CDS brasi-
leiro (contratos de proteção 
contra calote, ou “credit de-
fault swap”, em inglês).

“Essas variáveis finan-
ceiras antecedem o que vai 
acontecer na economia que 
deve apresentar grande me-
lhoria. Além disso, os indi-
cadores de confiança tanto 
por parte dos consumido-
res como dos empresários e 
de vários setores da econo-
mia melhoraram bastante 
em relação ao ano passado”, 
avaliou Portugal, em con-
versa com jornalistas, du-
rante o 6º Congresso Inter-
nacional de Gestão de Risco, 
promovido pela Febraban, 
acrescentando que também 
há dados reais como a me-
lhora da indústria.

Apesar da queda do 
Produto Interno Bruto 
(PIB) no segundo trimestre, 
o investimento melhorou, 
confirmando que o Brasil 
está num processo de re-
cuperação gradual e regu-
lar assim como a inflação 
segue numa trajetória de 
desaceleração, na visão do 
presidente da Febraban. Ele 
ponderou, contudo, que al-
gumas variáveis como, por 
exemplo, desemprego e cré-
dito, demoram um pouco 
mais para mostrar inflexão, 
já que também passaram a 
refletir a recessão do País 
mais tardiamente.

Para 2017, a oferta de 
empréstimos no Brasil deve 
voltar a crescer, afirmou. 
Murilo Portugal explicou 
que o endividamento das 
famílias dificulta uma reto-
mada mais rápida do crédi-
to, mas que esse processo se 
dará de forma gradual.

Sobre a inadimplência, 
Portugal não fez projeções, 
mas disse que os calotes 
no Brasil se estabilizaram 
e que os bancos estão bem 
provisionados para fazerem 
frente aos riscos assumidos 
uma vez que possuem 79% a 
mais de provisões que o vo-
lume de crédito vencido.

Altamiro Silva Junior 
Agência Estado

Nova York - O Fundo 
Monetário Internacional 
(FMI) manteve a projeção 
para o Produto Interno 
Bruto (PIB) do Brasil e vê o 
País encolhendo 3,3% este 
ano e crescendo 0,5% no 
próximo, mesmas estimati-
vas do relatório anterior da 
instituição, divulgado em 
julho. A avaliação dos eco-
nomistas do FMI, que co-
meçou nessa terça-feira, 4, 
reunião anual em Washing-
ton, é que o País está perto 
de sair do fundo do poço e 
pode voltar a crescer no fi-
nal do ano. 

Desde abril, quando o 
Fundo fez em Washington 
sua última reunião com 

ministros das finanças e 
presidentes de bancos cen-
trais, a avaliação é que o 
Brasil segue com desafios 
importantes, mas o cená-
rio melhorou e o País está 
próximo de sair da reces-
são. “A economia brasileira 
permanece em recessão, 
mas a atividade parece es-
tar perto de sair do fundo 
do poço, na medida em que 
os efeitos de choques pas-
sados - declínio dos preços 
das commodities, ajuste 
dos preços administrados 
e incerteza política - se dis-
sipam”, afirma, no relató-
rio “Panorama Econômico 
Mundial”.

A inflação no Brasil 
segue acima da meta do 
Banco Central, mesmo mo-
vimento visto em outros 

emergentes como Turquia 
e Rússia, ressalta o FMI. 
Mas a previsão é que os 
índices de preços na eco-
nomia brasileira reduzam 
gradualmente o ritmo de 
alta, na medida em que o 
efeito da desvalorização do 
real no passado fica menor. 
A previsão do FMI é que 
o IPCA termine o ano em 
7,2% e no final de 2017 re-
cue para 5%. 

A piora da confiança de 
investidores, empresários 
e consumidores no Brasil 
parece ter parado e dá si-
nais de recuperação, mas 
o relatório do FMI fala que 
há uma forte necessidade 
de estimular uma melho-
ra maior da confiança, por 
meio de um reforço do “ar-
cabouço de políticas”. “A 

credibilidade da política 
econômica foi severamente 
prejudicada por aconteci-
mentos que antecederam a 
transição de regime”, afir-
ma o órgão no relatório. 

Nesse cenário, a ado-
ção do teto que limita a ex-
pansão dos gastos públicos 
e ferramentas “coerentes” 
que garantam a consolida-
ção fiscal no médio prazo 
enviariam aos agentes “for-
tes sinais” de comprometi-
mento político, de acordo 
com o FMI. Outras medi-
das sugeridas pelo Fundo 
para melhorar o ambiente 
de negócios no Brasil e ele-
var investimentos incluem 
a redução de barreiras ao 
comércio, simplificação dos 
tributos e resolução de gar-
galos em infraestrutura.

Brasil deverá sair da recessão 
neste trimestre, diz Febraban

FMI: País vai crescer 0,5% em 2017

EXPANSÃO DO PIB

NFC-e permite mais transparência e o acesso ampliado do cupom fiscal aos consumidores

FOTO: Reprodução/Internet



Sras. Eulina Ramalho, 
Valeska Catarina Alves 
Ribeiro, Vanja Mesqui-
ta, Arissan Teixeira, 
Vera Regina Bronzeado 
e Violeta de Lourdes 
Castro Dantas Farias, 
jornalista Ademilson 
José, ator Fernando 
Teixeira, cabeleirei-
ro Ricardo Pinheiro, , 
empresários Rober-
to Germano Bezerra 
Cavalcanti e Clea Lúcia 
Ribeiro de Arruda, de-
coradora Maria Lúcia 
Ventura Crispim.
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Amarcord
A COMÉDIA 

dramática “Amar-
cord”, de 1973, di-
rigido pelo italiano 
Federico Fellini será 
exibida hoje, às 
19h30 no Cineclube 
O Homem de Areia, 
na FCJA, seguida 
de comentário do 
professor da UFPB 
Fernando Trevas.

O filme apre-
senta uma trilha 
sonora lindíssima, 
assinada pelo com-
positor italiano Nino 
Rota, um dos meus 
favoritos.

Lourdinha Cruz, Elcir Aguiar, Leda Rodrigues e Eulina Maia nos festejos para Palowa Arcoverde

Encontro em final de tarde no Mangai para comemorar o aniversário de Tereza Suassuna: Ana Rita 
Tavares, Selda Falcone, Roberta Aquino, Lúcia Padilha, Almira Mendes, Roziane Coelho, a aniversariante 
Tereza Suassuna e Norma Pedrosa

Sylvio Torres Filho e Larissa Pedrosa na Casa Roccia, ela usando um 
modelo assinado pelo estilista Rogério Rufino

   O professor e coordenador do Programa Associado de Pós-Graduação em 
Artes Visuais da UFPB/UFPE, Robson Xavier da Costa avisando que foram prorrogadas 
as inscrições para a seleção para  ingresso de alunos 2017 naquele programa.

FOTO: Denise

Thatiana Amorim e Francisco Sales Neto na comemoração do aniversário 
dela último sábado na Devassa

sarau em Campina Grande
ALUNOs do Colégio Evolução, entre eles Victor Córdula 

Pinheiro e Letícia Vita Ramalho, se apresentam hoje no 
Teatro do Sesc, em Campina Grande, com a peça “O Gato 
Malhado e A Andorinha Sinhá”, de Jorge Amado, num sarau 
que já está na sua oitava edição. A pré-estreia será com 
duas apresentações, pela manhã e à tarde, com direção e 
adaptação do texto assinados por Jarrier Alves.

Nos dias 18 e 19 será em João Pessoa, no Paulo Pontes.

Zum Zum Zum
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Estimados Eronaldo Maia e Myria Maia nas núpcias de Raissa e Pedro

   O professor David Barlow agendou para o dia 21 deste mês a festa do Dia da 
Criança na Cultural Inglesa, em Tambauzinho, com o tema “No Fundo do Mar”.

serviço de luxo
Os CHIQUEs 

paraibanos que forem 
a São Paulo podem 
optar pelos serviços 
da CJ Executive & En-
tretainment, que tem 
como gerente regional 
Igor Moura.

Com escritório na 
São Paulo Expo, antigo 
Expo Imigrantes, a em-
presa oferece serviços 
de conciergerie privado 
e car service, com realo-
cação e produção de 
eventos, além de táxi 
aéreo e tours pela ci-
dade para quem deseja 
conforto e segurança

Os ALUNOs Emanuel Rodrigues dos Santos e Micaele 
da Silva Garcia, da Escola Estadual Dr. Antônio Fernandes 
de Medeiros, da cidade de Malta e Erick Gomes de Freitas, 
da Escola Estadual José Nominando, da cidade de Água 
Branca, estão entre os selecionados para o programa 
Jovens Embaixadores 2017.

Custeado pelo governo norte-americano, o programa 
seleciona 50 jovens finalistas de todo o Brasil para um 
intercâmbio de um mês nos Estados Unidos.

Jovens Embaixadores

ACONTECE de 19 a 21 deste mês no Centro de 
Convenções de Pernambuco a Feicon Batimat Nordeste, 
ponto de encontro de lançamentos e das tendências em 
construção e arquitetura do Norte e Nordeste.

O evento, que terá a participação de vários empresários 
paraibanos, está em sua quarta edição e já se consolida 
como a mais importante plataforma de relacionamentos 
e inovações para o setor, atuando como vitrine para em-
presas que desejam ampliar seus negócios.

Negócios da construção

Urbanismo
NA PRÓXIMA sex-

ta-feira, a escritora 
Adriana Sansão Fontes, 
do Programa de Pós- 
Graduação em Urbanismo 
da FAU/UFRJ, vai estar em 
João Pessoa para mi-
nistrar o módulo “Funda-
mentos da Efemeridade”. 
A promoção é do Iesp e 
será aberta ao público.

Arte Cidadã

VAI ATÉ  o dia 30 
deste mês o prazo para 
inscrição no concurso 
“Arte Cidadã” para es-
tudantes de 13 municí-
pios da rede pública da 
Região Metropolitana. As 
categorias são desenhos 
(história em quadrinhos), 
poesia e paródias refe-
rente a cidadania fiscal.

   O excelente tecladista Damião Barros será a atração musical do Almoço 
Regional que estaremos promovendo para arrecadar recursos para a Amem no 
próximo dia 16 no Versailles Recepções, com buffet assinado por Ignez Cunha.

   O Mag Shopping preparou uma série de atividades para este mês das crianças, 
como Teatro de Fantoches (9/10), Show de Talentos (12/10), Super Heróis (16/10), 
Circo e Brinquedolândia (30/10). Sempre às 16h com entrada franca.

Dois Pontos

  Considerado o maior festival 
gratuito de música do Brasil, o Mimo, 
vai acontecer dias 18 a 20 de novem-
bro em Olinda, Pernambuco e também 
em Tiradentes e Ouro Preto, em Minas 
Gerais, e Paraty e no Rio de Janeiro.
  Estão confirmadas as presenças 
de atrações de peso como a colombiana 
Totó La Momposina, o ganês Pat 
Thomas & Kwashiru Area Band, uma 
das maiores influências do afrobeat,  
Sons of  Kemet,  Mário Laginha e 
PedrBurmester e Bixiga 70.

“Os homens não sabem 
dar valor às suas próprias 
mulheres. Isso deixam para 
os outros”

“Dar valor às pessoas erra-
das é normal. O anormal é 
continuar depois que percebe 
que é perda de tempo”

OSCAR WILDE RENATA MARINHO

Murilo Gun
EsTÃO abertas as 

inscrições para a palestra 
de Murilo Gun, que vai acon-
tecer no próximo dia 13, às 
19h na sede da Devry João 
Pessoa. O empresário e 
humorista falará, de forma 
divertida, sobre “O segre-
do do fracasso - opor-
tunidades, dificuldades e 
decisões de carreira”.

As inscrições são 
gratuitas no endereço 
http://eday.devrybrasil.
edu.bra/eday-joaopessoa, 
sendo necessário apenas 
a colaboração com dois 
quilos de alimentos não 
perecíveis que serão doa-
dos a uma ONG.
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THIAGO SILVA

Zagueiro não 
vê problema 
em ser reserva
Preterido por Dunga, 
o jogador espera dar a 
volta por cima com Tite

Página 24

Torcedores do Botafogo 
vão invadir o interior de 
Minas no domingo

"Ele é meu ídolo. Pela 
liderança, pela velocidade 
e por tudo que faz dentro e 
fora de campo".

Ainda promessa das 
divisões de base do Corin-
thians, aos 18 anos, Marqui-
nhos não tinha dúvidas em 
afirmar que Thiago Silva era 
seu espelho no futebol. Qua-
se cinco anos depois, o des-
tino reservou uma situação 
atípica para eles na Seleção 
Brasileira. 

Para a partida contra a 
Bolívia amanhã, em Natal, 
Marquinhos deverá estar ao 
lado de Miranda como titu-
lar de Tite pelo terceiro jogo 
seguido da seleção. Já Thia-
go, aos 32 anos e capitão na 
Copa do Mundo 2014, retor-
na em novo momento. Por 
enquanto, o zagueiro ficará 
no banco de reservas. 

A escalação obedece 
um princípio de Tite desde 
os tempos de Corinthians. 

Quem chega à equipe já 
montada, aguarda e trabalha 
por uma oportunidade. Ini-
cialmente, a tendência é que 
Thiago Silva já fosse titular 
nos primeiros jogos da nova 
seleção em setembro. Mas, 
sem 100% de condições fí-
sicas, ele acabou de fora da-
quela relação.

Para Thiago, certamen-
te, estar atrás de Marquinhos 
nesse momento não é um 
problema. Os dois zaguei-
ros são amigos a ponto de 
o mais jovem recorrer à ex-
periência do mais velho. Em 
alguns momentos, por exem-
plo, o capitão do PSG assiste 
a vídeos de Marquinhos para 
dar conselhos e ajudar em 
seu crescimento dentro de 
campo.

O perfeccionismo tem 
dado resultados para Mar-
quinhos. Após dois anos 
como reserva na equipe fran-
cesa e muita pressão para se 
transferir, ele foi premiado 
com a titularidade a partir da 
venda de David Luiz ao Chel-
sea-ING. Na seleção, após 

o ouro olímpico, superou a 
concorrência e também está 
no primeiro time. 

Agora, enfim, ele tem a 
possibilidade de atuar com 
aquele que era sua maior re-
ferência há muito tempo. Não 
apenas pela qualidade, mas 
também pelas semelhanças: 
Thiago é da classe dos za-
gueiros rápidos, mas baixos 
para o padrão da posição, o 
que raramente se mostrou 
um problema. Mesmo aos 32 
anos, ele se mantém em alto 
nível na volta à seleção. 

Ausente dos Jogos 
Olímpicos só porque não foi 
liberado pelo PSG e da con-
vocação passada por lesão, 
Thiago agora cumpre o ob-
jetivo de jogar de novo pela 
seleção. A última participa-
ção dele foi na Copa Amé-
rica 2015, quando falhou 
em gol sofrido na elimina-
ção contra o Paraguai, nas 
quartas de final, e saiu dos 
planos de Dunga. Mas, com 
Tite, deve acirrar em breve 
a luta por um lugar no time 
titular.

Em Natal (RN), na condição de em-
baixador da CBF Social, o tricampeão 
mundial Jairzinho Furacão acompanhou 
o treino da Seleção Brasileira na última se-
gunda-feira, na Arena das Dunas. Após a 
atividade, o artilheiro da Copa do Mundo 
de 1970 recebeu reverências do atacante 
Neymar e do zagueiro Thiago Silva e teve 
uma conversa com o técnico Tite.

O bate-papo marcou o reencontro 
entre o comandante da Seleção Brasileira 
e o ex-atacante. Jairzinho esteve presen-
te de forma direta na primeira conquista 
expressiva de Tite como treinador, o Cam-
peonato Gaúcho de 2000, pelo Caxias-RS, 
como diretor de futebol do clube. Na con-
versa desta segunda, um dos assuntos co-
mentados foi o filho do Furacão, Jair Ven-
tura, que vem iniciando a carreira como 
técnico no Botafogo.

“ Parabéns e parabéns para o filhão! 
Dê um abraço nele. Com a campanha que 
ele está fazendo, só nós sabemos o quan-
to é difícil. Ele está indo bem. Vocês são 

dez” destacou Tite, que ouviu os agrade-
cimentos de Jairzinho:

“Ele (Jair Ventura) vai ficar careca ra-
pidinho! Mas está indo bem. Eu transmito 
(o elogio). Sucesso sempre. É um prazer 
te ver bem! Obrigado pelo seu carinho, 
querido.

Durante a atividade, Jairzinho relem-
brou, com certo saudosismo, os tempos de 
jogador. Com bom público na Arena das 
Dunas, de dez mil pessoas, o ex-atacante 
destacou como é bom ter esse apoio.

“Dá (saudade), né? Foram pratica-
mente 20 anos de carreira, de sucesso, di-
versos títulos... Era maravilhoso. Lembro 
que na minha época dava três mil pesso-
as em treino para assistir e nos motivar. 
É bonito demais receber esse incentivo”-
concluiu. Na manhã de ontem, Jairzinho 
participou do Workshop “Fifa 11+”, que 
trata-se de um programa completo de 
aquecimento e prevenção de lesões no 
futebol, na Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte (UFRN). 

A Fifa multou o Brasil em 20 mil 
francos suíços (R$ 67 mil) por conta de 
gritos de “bicha” da torcida brasileira 
na partida da equipe contra a Colôm-
bia, em Manaus, pelas Eliminatórias da 
Copa do Mundo. 

A Fifa havia aberto processo dis-
ciplinar logo depois do episódio para 
analisar a postura da torcida durante 
jogo Brasil 2 x 1 Colômbia, em 6 de se-
tembro. Na ocasião, torcedores grita-
ram a palavra “bicha” no momento em 
que o goleiro colombiano cobrava tiros 
de meta. O grito vem se tornando cada 
vez mais comum em jogos da seleção 
como forma de provocação aos adver-
sários. 

Ontem, a entidade máxima do fu-
tebol publicou em seu site que “depois 
de notícias dos jogos e evidências adi-
cionais coletadas pelo Sistema de Mo-
nitoramento Antidiscriminação, a Fifa 
abriu procedimentos contra diversas 
associações: Honduras, El Salvador, Mé-
xico, Canadá, Chile, Brasil, Argentina, 

Paraguai, Peru, Itália e Albânia”. 
A Fifa explicou que “todos os pro-

cedimentos abertos em relação a inci-
dentes discriminatórios e de conduta 
antidesportiva pela torcida, incluindo 
cantos homofóbicos em algumas cir-
cunstâncias. O Comitê Disciplinar da 
Fifa tomou a decisão depois de diversas 
análises de cada circunstância de forma 
separada”. 

Além do Brasil, as outras federa-
ções citadas pela entidade também fo-
ram punidas. O Chile não poderá jogar 
no Estádio Nacional na partida contra a 
Venezuela em 28 de março de 2017 por 
conta de eventos relacionados a sua 
torcida. Além disso, a Seleção Chilena 
ainda foi multada em 65 mil francos 
suíços (R$ 212 mil).

A federação hondurenha foi mul-
tada no mesmo valor que os chilenos, 
enquanto Albânia terá de pagar R$ 163 
mil; El Salvador, R$ 147 mil; Itália, Méxi-
co e Peru, R$ 98 mil cada; e Paraguai e 
Argentina R$ 81 mil cada.

Depois de 34 anos, a Seleção Brasi-
leira volta à Natal no jogo das Elimina-
tórias Sul-Americanas, contra a Bolívia, 
amanhã, na moderna Arena das Dunas. 
Faz parte, segundo dirigentes da CBF, de 
aproximar o time nacional do "povo", 
em estratégia de priorizar as regiões 
Norte e Nordeste no calendário da equi-
pe de Tite. Mas, pelo preço dos ingres-
sos, o público que vai lotar o estádio (os 
ingressos já estão esgotados) será bem 
diferente do que foi ao então Castelão 
para ver o Brasil de Telê Santana, com 
Zico em campo, vencer a Alemanha 
Oriental por 3 a 1.

Há 34 anos, um ingresso da seleção 
era muito mais barato do que os cobra-
dos para o confronto contra a frágil equi-
pe boliviana.

Naquele jogo, o estádio potiguar re-
cebeu mais de 48 mil torcedores (serão 
menos de 40 mil amanhã). Na média, 
cada um pagou 498 cruzeiros, a moeda 
brasileira da época. Pelo IPC-A, um dos 
índices oficias de inflação do Brasil, esse 
valor corresponde hoje a R$ 28.

Para o jogo contra a Bolívia, os in-
gressos mais baratos custam R$ 75. E esse 
é o valor de meia-entrada para o setor 
mais em conta, que custa R$ 150 para 
quem não é estudante. Os bilhetes mais 
caros chegam a R$ 400.

Em janeiro de 1982, quando o time 
pela última vez esteve em Natal, o ingres-
so para ver o jogo da seleção custava o 
equivalente a US$ 4. Hoje, com meia-en-
trada, o mais barato vale US$ 23. Pelo va-
lor cheio, sobe para salgados US$ 46.

Tite faz elogios ao filho de Jairzinho

Fifa aplica multa de R$ 67 mil no Brasil

Torcedor paga mais caro após 34 anos

Jairzinho e Tite: um 
encontro de gerações 
diferentes em Natal

Thiago Silva durante 
treino da seleção na 
Arena das Dunas para 
o jogo contra a Bolívia

FOTOS: Lucas Figueiredo/CBF



José Aldo afirma que deixa o MMA 
para ser um empresário de futebol

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 5 de outubro de 2016

Brasileiro diz que não 
quer mais saber de luta 
e sim de outro esporte

Irredutível em seu pen-
samento de largar o MMA, o 
lutador José Aldo já começa 
a imaginar caminhos para 
o seu futuro. Em entrevista 
exibida pelo "Sportv" na últi-
ma segunda-feira, o detentor 
do cinturão interino do peso 
pena do UFC disse que tem 
vontade de trabalhar com o 
futebol e cogita a possibilida-
de de ser empresário.

"Nem em luta eu acho 
que vou seguir. Para mim, se 
tivesse a oportunidade, seria 
trabalhar com futebol, que é 
uma coisa que eu amo. Desde 
que nasci, sempre sonhei em 
ser um jogador. Não ser um 
jogador hoje, não sei... Acho 
que não tenho idade para 
isso, não tenho experiência, 
respeito a todos que estão 
(no futebol). Mas tenho ap-
tidão para praticar esportes 
e pelo menos trabalhar com 
isso. Não tem só o lado es-
portista, existe o outro lado 
também. Isso só o futuro vai 
dizer" disse Aldo.

Questionado se poderia 
virar empresário, Aldo admi-
tiu que avalia a possibilidade. 
"Sim, posso. Acho que tudo 

depende de cada sonho que 
você tem, de correr atrás e 
acreditar. Eu acredito muito 
em mim. Se for preciso, vou 
estudar para ser (um empre-
sário) muito bom, como fui 
como atleta", disse.

"Essa é uma das princi-
pais ideias. Tenho um bom 
mercado no meio do esporte. 
Lógico que pelo fato de por 
ter uma paixão pelo futebol, 
isso me aproxima bastante. 
Mas tenho outras possibi-
lidades, outras portas que 
podem se abrir para mim", 
completou.

José Aldo sugeriu a apo-
sentadoria depois de que o 
UFC anunciou a luta entre o 
irlandês Connor McGregor e 
o norte-americano Eddie Ál-
varez pelo cinturão do peso 
leve. O brasileiro se irritou 
com a decisão, pois tinha 
como prioridade na carrei-
ra enfrentar McGregor pela 
unificação do título do peso 
pena – McGregor é o cam-
peão, mas o brasileiro detém 
o cinturão interino.

Mesmo que receba a 
chance de enfrentar McGre-
gor, José Aldo acha difícil re-
pensar a aposentadoria. Por 
isso, ele pede a liberação do 
UFC, organização com a qual 
ainda tem contrato vigente.

Paraibana busca medalha no Brasileiro
A atleta de Campina 

Grande Mayara Rocha Soares, 
de 23 anos, vai representar a 
Paraíba no Campeonato Brasi-
leiro Adulto de Levantamento 
de Peso 2016, que ocorrerá no 
Rio de Janeiro, a partir de hoje 
até sexta-feira próxima. 

A atleta viajou ontem, le-
vando na bagagem o título de 
atual campeã paraibana da 
modalidade, na categoria de 
até 48k, conquistado com me-
nos de dois anos de treino.

No ano passado, ao sa-
grar-se campeã paraibana de 

levantamento de peso, em sua 
modalidade, Mayara também 
conseguiu índice para o Cam-
peonato Brasileiro 2015, mas 
acabou não disputando a com-
petição por falta de patrocínio. 
Este ano ela conseguiu levan-
tar os custos e está decidida 
a trazer uma medalha para o 
estado.

Mayara foi descoberta 
pelo seu namorado e treina-
dor, Yamande Almeida, quan-
do começou a praticar Crossfit. 
Na época, Yamande percebeu 
que Mayara tinha facilidade 

com os exercícios e resolveu 
incentivá-la. Ele a levou à pre-
sença do treinador da Seleção 
Paraibana de Levantamento 
de Peso, Wagner Sousa, que 
atualmente organiza as suas 
planilhas de treino, que são 
aplicadas por Yamande.

De imediato, Wagner 
identificou potencial na jo-
vem, indicando-lhe para dis-
putar o campeonato estadual, 
que ocorreria dentro de um 
mês. Não deu outra: Mayara 
intensificou os treinos e sa-
grou-se campeã paraibana 

na sua categoria, garantindo, 
também, índice para o Bra-
sileiro. Na época, ela acabou 
não viajando, por falta de pa-
trocínio, mas pelo índice con-
quistado, ficou entre as sete 
melhores atletas do País, em 
sua categoria.

Esta marca surpreendeu a 
atleta e os treinadores e acabou 
incentivando Mayara a se pre-
parar mais para competições 
futuras. Ele conquistou o índi-
ce para disputar o Campeonato 
Brasileiro 2016 e agora está de 
olho no certame nacional.

LEVANTAMENTO DE PESO

Sharapova fica afastada agora por 15 meses
A Corte Arbitral do Es-

porte (CAS) aceitou o recurso 
de Sharapova e diminuiu a sua 
suspensão de doping que era 
de dois anos para 15 meses. 
A russa estará livre para com-
petir a partir de abril de 2017, 
mais precisamente no dia 25.

A russa foi suspensa por 
uso da substância Meldonium 
após exame antidoping reali-
zado no dia 26 de janeiro deste 
ano durante a disputa do Aber-
to da Austrália. A punição foi 
anunciada em março, poucos 
meses antes do início dos Jogos 
Olímpicos do Rio de Janeiro.

"Passei pelos dias mais 
difíceis da minha carreira em 
março do ano passado quando 
eu soube da minha suspensão. 
Hoje, porém, é um dos dias 
mais felizes, pois soube que 
poderei retornar ao tênis em 
abril", escreveu em seu Face-
book.

"De diversas maneiras, 
sinto que algo que eu amo foi 
tirado de mim e me sinto mui-
to bem em saber que estou de 
volta. O tênis é a minha paixão 
e senti muita falta. Estou con-
tando os dias até que eu possa 
voltar às quadras", prosseguiu.

SUSPENSÃO POR DOPING

Os feitos históricos de nos-
sos atletas nos Jogos Paralím-
picos Rio 2016 continuam ren-
dendo bons frutos. No ranking 
mundial de outubro divulgada 
pela Federação Internacional 
Paralímpica de Tênis de Mesa 
(IPTTC) na última sexta-feira 
(30), o medalhista de prata 
individual da Classe 7, Israel 
Stroh, e a bronze por equipes 
da Classe 6-10, Danielle Rauen 
(Classe 10), deram um grande 
salto e agora são os sextos me-
lhores atletas do mundo em 

suas respectivas classes.
 Israel, que era o 12º colo-

cado no ranking de setembro, 
fez uma campanha extraordi-
nária nos Jogos Paralímpicos. 
Além de ter conquistado a 
prata, ele bateu o número 1 do 
mundo e medalhista de ouro, 
o britânico William Bayley, na 
fase de grupo. Já Dani, que era 
a 8ª na lista anterior, também 
derrotou uma grande adver-
sária: a segunda do ranking da 
sua classe, a chinesa Xiong 
Guiyan.

Brasileiros entre os seis 
melhores do mundo

PARALÍMPICOS NO TÊNIS

Mayara Rocha Soares, de 23 anos, é a atual campeã paraibana

José Aldo resolveu se aposentar depois que o UFC anunciou a luta entre McGregor e Eddie Álvarez já que esperava lutar com McGregor

Segundo a decisão da CAS, 
o painel elaborado para julgar 
o recurso entendeu que ela 
não teve a intenção de se dopar 
apesar de ter falhado ao fazer o 
uso da substância. A Federação 
Internacional de Tênis (ITF), 

responsável por dar a punição 
à atleta, tentou diversas ve-
zes derrubar a tese sustenta-
da pela defesa de Sharapova. 
Entretanto, o painel da Corte 
resolveu dar ganho de causa à 
russa.

Em comunicado em seu 
site, a Federação  informou que 
após uma audiência nos dias 6 
e 7 de setembro o painel da CAS 
entendeu que Sharapova tinha 
pouca noção do risco contido 
na utilização da substância.

Sharapova diz que ficou muito feliz com a redução da pena e já conta as horas para voltar a jogar

Danielle Rauen se destaca depois das Paralimpíadas do Rio

FOTO: Divulgação
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Cuca fala numa vitória de ouro
PALMEIRAS

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 5 de outubro de 2016

Técnico diz que os três 
pontos serão decisivos 
ao final da competição

Foi no sufoco. Por duas 
vezes, o Palmeiras viu-se 
ameaçado. No entanto, com 
maturidade, o líder do Cam-
peonato Brasileiro venceu o 
Santa Cruz por 3 a 2 e abriu 
três pontos de vantagem na 
liderança da competição. O 
resultado, extremamente va-
lorizado pelo elenco, recebeu 
um tratamento especial do 
técnico Cuca.

Em entrevista ao Spor-
tv, o treinador palmeirense 
ressaltou as dificuldades no 
Estádio do Arruda e a im-
portância de adquirir um 
conforto na primeira colo-
cação – o Palmeiras chegou 
aos 57 pontos e abriu três 
em relação ao Flamengo, 
que empatou sem gols com 
o São Paulo.

"Um ponto não era o que 
a gente queria, precisávamos 
vencer. Tivemos a calma e a 
tranquilidade para vencer 
um jogo muito difícil. Esses 
três pontos vão valer ouro 
no fim", afirmou o treinador, 
antes de elogiar o adversário.

"O primeiro tempo foi 
bem controlado, mas com as 
mexidas do Doriva eles ga-
nharam um homem a mais 
no meio. O Santa Cruz pode-
ria até ter empatado com o 
Grafite", finalizou.

A vitória no duelo pela 
28ª rodada do Brasileiro con-
tou com grande colaboração 

FOTO: Alex Silva/Estadão Conteúdo
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do treinador. Cuca escalou 
Zé Roberto no setor de meio-
campo, e o veterano anotou o 
primeiro gol palmeirense.

O técnico investiu em 
Leandro Pereira logo na vol-
ta do intervalo, e o atacante 

também balançou as redes. 
Cleiton Xavier, outro a ga-
nhar a oportunidade na se-
gunda etapa, deu uma bela 
assistência para Róger Gue-
des garantir a vitória em Re-
cife.

O Palmeiras retorna às 
atividades hoje. O próximo 
compromisso do clube pa-
lestrino está marcado para 
domingo, a partir das 17h 
(de Brasília), contra o Améri-
ca-MG, em Londrina.

A situação do San-
ta Cruz que já era difícil 
ficou ainda mais com-
plicada após a derrota, 
por 3 a 2, para o líder 
Palmeiras no Estádio do 
Arruda, em Recife, na 
última segunda-feira 
pelo encerramento da 
28ª rodada do Campeo-
nato Brasileiro da Série 
A. A noite foi trágica e 
jogou o Santinha para a 
rabeira em diversos que-
sitos. Sem falar que, na 
próxima rodada, o clube 
pernambucano poderá 
até amargar a última co-
locação. E isso causa es-
tranheza, afinal, o Santa 
Cruz já foi líder deste 
mesmo Brasileirão.

Hoje, porém, o re-
presentante nordestino 
não é nem sobra daque-
le clube que liderou a Sé-
rie A por duas rodadas. 
O Santa Cruz amarga a 
vice-lanterna com ape-
nas 23 pontos em 28 ro-

dadas. Aproveitamento 
de 27,4%. São seis vitó-
rias (cinco em casa e uma 
fora), cinco empates (um 
como mandante e qua-
tro como visitante) e 17 
derrotas (oito diante 
da torcida e nove fora), 
além de 33 gols a favor e 
47 contra.

O Santa Cruz, para 
começar, é o clube que 
mais sofreu derrotas, as-
sim como o último colo-
cado América Mineiro. 
O Santinha, ao lado da 
Chapecoense, ainda tem 
a pior defesa. Sem falar 
que o Tricolor segue na 
lanterna do 2o Turno. O 
Santa Cruz somou ape-
nas cinco pontos em 
nove rodadas do retur-
no. Já são seis derrotas, 
dois empates e apenas 
um triunfo.

Não satisfeito, o 
Santinha também tem 
a pior campanha como 
mandante. Não é de se 

espantar, portanto, que 
o clube tenha atingido 
seu quarto pior público 
nesta rodada (7.189). De-
talhe: o Santa Cruz jogou 
na segunda-feira, dia da 
semana que tem a me-
lhor média de pagantes, 
e ainda enfrentou o líder 
do Brasileirão. Nem isso 
animou a torcida coral. 
A mesma torcida que co-
locou mais de 30 mil tor-
cedores na Série D, hoje 
não passa do 13o lugar 
do ranking com média 
de 9.961 testemunhas.

Para piorar, o Santa 
Cruz tentará se reabilitar 
contra o vice-líder Fla-
mengo no próximo do-
mingo, às 17 horas, no 
Estádio do Pacaembu, 
em São Paulo, pela 29a 
rodada. Mas nem adian-
ta se animar. O Santinha 
tem a terceira pior cam-
panha como visitante. 
Apenas sete pontos em 
14 rodadas.

Aproveitamento do Santa é de 27,4%

Santa e Palmeiras fizeram um jogo equilibrado na última segunda-feira, mas Verdão levou a melhor

O atacante Ricardo Oli-
veira pediu para o Santos 
não perder o foco no Cam-
peonato Brasileiro após a 
CBF anunciar que enviará 
dois times a mais para a 
Copa Libertadores da Amé-
rica no ano que vem, crian-
do um G6 no Brasileirão já a 
partir deste ano.

Para o camisa 9, o Santos 
precisa continuar brigando 
entre os quatro primeiros 
colocados e, inclusive, pelo 
título brasileiro.

"Estamos no caminho 
certo, sabemos que é um 
ano difícil, a esperança é 
de consolidar o G4. Pode 
ter certeza que a grandeza 
do Santos não nos permite 
pensar nessa possibilidade 
de G6. Temos que brigar por 
título, ainda que esteja com-
plicado. E mesmo com o G6 
nós não podemos diminuir 
nosso ritmo, pois isso não é 
próprio do Santos", afirmou 
Ricardo Oliveira.

"Tenha certeza que 
isso não vai influenciar no 
nosso trabalho. Falei aqui 
e o Santos tem que brigar 
por título, não nos permite 
pensar em G6. Responsa-
bilidade só aumenta, se a 
gente baixar o rendimen-
to, seremos cobrados por 
isso", completou.

Hoje, inclusive, a equi-
pe santista tem confronto 
direto contra o Fluminense, 
às 21h (de Brasília), na Vila 
Belmiro, pela 29ª rodada do 
Campeonato Brasileiro. O 
alvinegro praiano é o quar-
to colocado, com 48 pontos, 
dois a mais que o time ca-
rioca, quinto colocado.

Atacante diz que o importante é o 
título e não a Taça Libertadores

RICARDO OLIVEIRA

"Conseguimos abrir 
algumas vantagens sobre 
alguns clubes, mas o Flu-
minense está a dois pontos 
da gente. Confronto direto. 
Jogo complicado como to-
dos os outros", disse.

Ricardo Oliveira foi um 
dos "modelos" do Santos 

no lançamento do terceiro 
uniforme do clube, no Sa-
lão Mármore da Vila Belmi-
ro, no início da noite dessa 
segunda-feira, na Vila Bel-
miro. A camisa santista é 
degradê, com tons de azul, 
com cinco listras em preto e 
branco no centro da camisa.

Ricardo Oliveira tem presença confirmada contra o Fluminense

Classificação

Série A 
Times PG J V E D GP GC SG
10 Palmeiras-SP 57 28 17 6 5 50 27 23 

20 Flamengo-RJ 54 28 16 6 6 37 26 11 

30 Atlético-MG 52 28 15 7 6 46 37 9 

40 Santos-SP 48 28 15 3 10 45 26 19 

50 Fluminense-RJ 46 28 13 7 8 35 28 7 

60 Atlético-PR 42 28 13 3 12 27 25 2 

70 Corinthians-SP 41 28 12 5 11 35 29 6 

80 Botafogo-RJ 41 28 12 5 11 35 33 2 

90 Grêmio-RS 40 28 11 7 10 33 33 0 

100 Ponte Preta-SP 39 28 11 6 11 37 43 -6 

110 Chapecoense-SC 38 28 9 11 8 39 47 -8 

120 Coritiba-PR 36 28 9 9 10 35 33 2 

130 Vitória-BA 35 28 9 8 11 38 39 -1 

140 São Paulo-SP 35 28 9 8 11 27 28 -1 

150 Sport-PE 33 28 9 6 13 38 44 -6 

160 Cruzeiro-MG 33 28 9 6 13 35 41 -6 

170 Figueirense-SC 31 28 7 10 11 27 36 -9 

180 Inter-RS 30 28 8 6 14 28 34 -6 

190 Santa Cruz-PE 23 28 6 5 17 33 47 -14 

200 América-MG 21 28 5 6 17 19 43 -24 

Jogos de hoje
19h30
Atlético-PR x Chapecoense- SC 

Vitória- BA x Grêmio- RS 

21h
Corinthians- SP x Atlético - MG 

Durante quatro anos e 
meio, o lateral esquerdo Fá-
bio Santos defendeu o Corin-
thians. Apesar das passagens 
por outros gigantes do futebol 
brasileiro, como São Paulo, 
Cruzeiro e Grêmio, foi com a 
camisa corintiana que o lateral 
teve os grandes momentos da 
carreira. Foram 214 partidas 
e títulos importantes conquis-
tados, como a Libertadores e 

a Copa do Mundo de Clubes, 
ambos em 2012. Pouco mais 
de um ano após deixar o clube, 
para defender o Cruz Azul, do 
México, Fábio Santos vai retor-
nar hoje às 21h à Arena Corin-
thians. Agora como adversário. 
Titular do Atlético-MG, que bri-
ga pelo título nacional, Fábio 
Santos conhece muito o que 
espera a equipe mineira, nesta 
quarta-feira, em Itaquera. Ape-

sar do momento complicado 
do antigo clube, o lateral não 
espera nenhuma facilidade. 
Além de alguns jogadores que 
permanecem no Corinthians, 
apesar do desmanche em 
2016, Fábio Santos também 
trabalhou com o atual treina-
dor da equipe paulista. Fábio 
Carille era auxiliar de Tite, trei-
nador responsável por levar o 
lateral para o Parque São Jorge.

Fábio Santos reencontra o seu 
ex-clube hoje na Arena Itaquera

CORINTHIANS X ATLÉTICO-MG

21h
Santos - SP x Fluminense- RJ 

21h45
Sport- PE x São Paulo- SP 

Amanhã
19h30
Internacional- RS x Coritiba - PR 

21h
Cruzeiro - MG x Ponte Preta - SP 

Domingo
17h

Figueirense- SC x Botafogo- RJ 

América- MG x Palmeiras - SP 
Flamengo- RJ x Santa Cruz- PE 
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Cerca de 1.500 torcedores 
estarão no interior mineiro 
apoiando time do Botafogo

Torcida do Belo em Varginha
ACESSO À SÉRIE B

O Botafogo da Paraíba 
joga domingo na cidade de 
Varginha, interior de Minas 
Gerais com um único objeti-
vo, classificação inédita para 
a Série B do Campeonato 
Brasileiro do próximo ano. 
Para isso vai contar com 
fiéis torcedores que garan-
tiram estar no Estádio Mu-
nicipal Prefeito Dilzon Melo 
(Melão).

Cerca de 1.500 torce-
dores devem viajar para as-
sistir e torcer pelo Belo na 
manhã de domingo quando 
o Botafogo enfrenta a equi-
pe do Boa Esporte. Alguns 
viajam de ônibus e outros de 
avião e otimismo é tão gran-
de que alguns acreditam que 
o número de torcedores do 

Belo pode superar aqueles 
que vão ao estádio torcer 
pela equipe mineira.

Alguns torcedores ini-
ciam viagem para Vargi-
nha já na noite de amanhã, 
quando os ônibus sairão às 
22h da Maravilha do Contor-
no, com chegada prevista na 
cidade do interior mineiro 
na madrugada de domingo. 
“Estamos ansiosos por esse 
jogo que nem mesmo vamos 
descansar antes do jogo. A 
gente dorme durante a via-
gem”, disse o presidente da 
Torcida Jovem do Botafogo, 
Francisco Carlos Bezerra.

Carlos do Belo, como é 
conhecido, disse que a con-
fiança é grande para esse 
importante jogo e todos, 
segundo ele, viajam com a 
certeza de voltarem com a 
tão sonhada classificação. 
“Sabemos que empate com 
gols nos dá a classificação, 
mais esperamos uma vitó-
ria por 2 a 0 e consagrar o 

excelente momento que o 
Belo está vivenciando”, pre-
vê Carlos do Belo. 

O presidente da TJB dis-
se que esteve na Maravilha 
do Contorno e sentiu que os 
jogadores acreditam que o 
incentivo da torcida que es-
tará no “Melão” será impor-
tante para lutar pela classi-
ficação. 

Carlos do Belo não quis 
comentar sobre a expulsão 
do volante Djavan, mas disse 
que é um jogador importante 
para a equipe, no entanto, o 
técnico Itamar Shuller tem 
substituto a altura. 

Sem anunciar o substi-
tuto de Djavan, que guarda 
a sete chaves, o treinador 
não deu nenhuma infor-
mação, aos torcedores que 
compareceram a Maravilha 
do Contorno de quem será o 
substituto e, segundo Carlos 
do Belo, disse apenas que 
vai anunciar meia hora an-
tes do jogo.

FOTO: Marcos Russo

O Botafogo deve ter um grande número de torcedores no jogo do próximo domingo pois muitos viajarão de ônibus e de avião para incentivar os jogadores a conseguirem a tão sonhada classifiação

Cardoso Filho
josecardosofilho@gmail.com

A delegação do Botafogo da Paraí-
ba viajou na madrugada de hoje para 
a cidade de Varginha, 318 km de Belo 
Horizonte (MG), onde vai enfrentar a 
equipe do Boa Esporte no jogo da vol-
ta que decide a vaga para a Série B do 
Campeonato Brasileiro de 2017. 

O voo saiu às 3h30 do Aeroporto 
Castro Pinto, em Santa Rita. Faz escala 
no Rio de Janeiro, depois segue para 
Campinas e de lá vai de ônibus para Po-
ços de Caldas, onde a delegação ficará 
hospedada e somente sairá no sábado 
para Varginha, local do jogo. Entre as 
duas cidades a viagem terá duração de 
aproximadamente duas horas. A equi-
pe vai treinar no mesmo local do jogo, 
11h. O supervisor de futebol do Botafo-
go, Jean Carlos, informou que a delega-
ção está composta de 40 pessoas entre 
atletas, comissão técnica e dirigentes. 
Guilherme Carvalho e Zezinho do Bo-
tafogo são os dirigentes que acompa-
nham a equipe.

O roteiro da viagem foi decidido 
após a confirmação pela Confederação 
Brasileira de Futebol do local de hospe-
dagem da delegação. O nome do hotel 
não foi informado. 

Varginha
Município localizado na região 

do Sul de Minas Gerais às margens do 
Lago de Furnas, e equidistante a três 
importantes capitais do Brasil, São 
Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizon-
te. Tem uma população de 119.061, 
segundo o último censo do IBGE em 
2010. Fica a 980 metros acima do nível 
do mar, possui um aeroporto e uma 
universidade, a Faculdade Cenecista 
de Varginha. Tem uma temperatura 
média de 22°C,  com umidade de 76%.

O município foi apontado pela 
revista Veja em 2011 como a sétima 
melhor cidade do Brasil para se viver e 
investir. Varginha tornou-se conhecida 
internacionalmente em 1996 pelo su-
posto aparecimento de criaturas alie-
nígenas, no episódio que ficou conhe-
cido como o "Incidente de Varginha". 
A cidade é um dos principais centros 
de comércio e produção de café do 
Brasil e do mundo, e é referência na 
produção de café de alta qualidade. 
É um polo de exportação de café es-
coando a maior parte da produção do 
Sul de Minas, fazendo o comércio do 
grão com diversos países. (CF)

Delegação segue para interior mineiro

A Segunda Divisão do 
Campeonato Paraibano está 
chegando ao fim. Hoje acon-
tecem as duas partidas de ida 
que vão definir as duas equi-
pes que subirão para a divisão 
de elite do futebol paraibano.

No Estádio Almeidão 
jogam Femar x Serrano de 
Campina Grande e Interna-
cional x Nacional de Patos 
atuam no CT Ivan Thomaz. 
As duas partidas acontecem 
em João Pessoa.

No Centro de Treina-
mento Ivan Tomaz, no Bairro 
do Valentina Figueiredo, às 
15h30 jogam Internacional de 
Santa Rita e Nacional de Patos. 
O segundo jogo decisivo acon-

tece domingo, às 17h no Está-
dio José Cavalcanti, em Patos.

O Internacional de Santa 
Rita, conhecido como o Colo-
rado santarritense eliminou 
o Sabugy de Santa Luzia, com 
um empate de zero a zero 
e uma vitória por 3 a 0. Já o 
representante patoense eli-
minou o Sport Campina, após 
empatar sem gols, na partida 
de ida em Campina Grande 
e uma goleada por 4 a 1, no 
jogo de volta.

O Femar de João Pessoa, 
considerado  a maior surpre-
sa da competição vai enfren-
tar o Serrano de Campina 
Grande. A equipe da capital 
paraibana eliminou a forte 

equipe do Nacional de Pom-
bal, vencendo o jogo de ida 
por 1 a 0, na casa do adver-
sário e empatando em casa, 
1×1. A equipe campinense 
despachou o Spartax, de João 
Pessoa, empatou no jogo de 
ida em zero a zero e ganhan-
do o jogo de volta por 1 a 0.

A Segunda Divisão do 
Campeonato Paraibano está 
chegando ao fim e já foram  
disputados 32 jogos com 80 
gols marcados. A competição 
foi iniciada com dez equipes e 
apenas quatro – Femar, Serra-
no, Internacional e Nacional 
chegam a semifinal brigando 
pelas duas vagas a elite do fu-
tebol paraibano. (CF)

Semifinais começam hoje com 
duas partidas em João Pessoa

PARAIBANO DA SEGUNDA DIVISÃO

O volante Djavan será o principal desfalque do Botafogo no jogo decisivo de Varginha
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CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL Nº 236/2016
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 19/10/2016 às 09h para:

Registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis, destinado a Secretaria 
de Estado da Administração Penitenciaria - SEAP, conforme anexo I do Edital.

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

 REG. CGE Nº - 16-00893-5
João Pessoa, 04 de outubro de 2016

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação

  
CONVOCAÇÃO PARA 2ª CHAMADA 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 055/2016

O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 
publica, considerando que a primeira chamada foi DESERTO, 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 altera-
ções, 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 24/10/2016 às 09h para:

Registro de preços para aquisição de gases medicinais, destinado ao Hospital de Emergência 
e Trauma de Campina Grande - HRETCG, 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 - 16-00303-6
João Pessoa, 04 de outubro de 2016.

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL Nº 246/2016
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 20/10/2016 às 09h para:

Registro de preços para aquisição de medicamentos, destinado aos Hospitais da rede Publica 
Estadual, 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 - 16-00879-6
João Pessoa, 04 de outubro 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

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - quarta-feira, 5 de outubro de 201625
Geral

Deficiência na destinação final afeta 76,5 milhões de pessoas

Lixo urbano
Contrariando as expec-

tativas, a quantidade de RSU 
(Resíduos Sólidos Urbanos) 
descartados pela população 
continua a aumentar no Bra-
sil, tanto em termos absolutos, 
como individualmente, apesar 
do impacto da crise econômi-
ca sobre o consumo. Este é o 
cenário apontado pela Abrel-
pe (Associação Brasileira de 
Empresas de Limpeza Pública 
e Resíduos Especiais), na nova 
edição do Panorama de Resí-
duos Sólidos no Brasil, princi-
pal radiografia sobre a gestão 
de resíduos no País, que está 
sendo lançado ontem, na se-
mana de comemoração de 40 
anos da entidade.

O total de RSU gerado no 
País aumentou 1,7%, de 78,6 
milhões de toneladas para 
79,9 milhões de toneladas, de 
2014 a 2015, período em que 
a população brasileira cresceu 
0,8% e a atividade econômica 
(PIB) retraiu 3,8%.

Crescimento
A geração de resíduos 

sólidos no Brasil cresceu mais 
de 26% na última década 
(2005-2015), porém a gestão 
dos materiais descartados 
continua apresentando gran-
de deficiência, e 76,5 milhões 
de brasileiros (mais de 1/3 
da população) ainda sofrem 
com a destinação inadequa-
da dos resíduos, em um País 
onde 30 milhões de tonela-
das foram depositadas em li-
xões ou aterros controlados, 
que do ponto de vista técni-
co apresentam os mesmos 
problemas dos lixões, já que 

não contemplam o conjunto 
de medidas necessárias para 
proteção do meio ambiente 
contra danos e degradações. 
“O desafio da gestão de resí-
duos sólidos urbanos continua 
bastante considerável. A cada 
ano um volume maior de re-
síduos é depositado em locais 
inadequados, sendo que mais 
de 3.300 municípios ainda fa-
zem uso de unidades irregula-
res para destinação do lixo, o 
que significa graves riscos ao 
meio ambiente e impactos di-
retos na saúde da população”, 
destaca o diretor-presidente 
da Abrelpe, Carlos Silva Filho, 
ao lembrar que esse cenário 
contraria as determinações 
da PNRS (Política Nacional de 
Resíduos Sólidos - Lei Federal 
12.305/2010) e de outras Leis 
Ambientais. Os serviços de co-
leta mantiveram praticamente 

os mesmos índices de univer-
salização observados anterior-
mente, com uma cobertura 
nacional de mais de 90%. As 
diferenças regionais, contudo, 
tornaram-se mais evidentes, 
já que as regiões Norte e Nor-
deste ainda estão com uma 
cobertura cerca de 80%, infe-
rior à das regiões Sul, Sudeste 
e Centro-Oeste, onde o índice é 
superior a 90%.

Meta da ONU
O estudo da Abrelpe tam-

bém mostrou que, em 2015, 
cada brasileiro gerou cerca 
de 391 kg de RSU, o que re-
presenta um volume similar 
e, em alguns casos, até maior 
do que aquele constatado em 
países mais desenvolvidos 
e com renda (PIB per capi-
ta) mais alta do que o Brasil. 
De acordo com a entidade, a 

gestão adequada de resíduos 
sólidos é de vital importância 
para garantia de um futuro 
saudável e com alguma qua-
lidade de vida, tendo sido in-
cluída como uma das metas 
da nova agenda global dos 
193 Estados-membros da 
ONU, que estabeleceram, por 
unanimidade, o compromisso 
de reduzir substancialmente, 
até 2030, a geração de resí-
duos por meio da prevenção, 
redução, reciclagem e reúso.

“No entanto, o Brasil con-
tinua bastante atrasado no 
atendimento às determinações 
da PNRS, aprovada em 2010. 
No ritmo atual, o País não con-
seguirá cumprir o compromis-
so assumido perante a ONU, 
para implementar as ações 
definidas como prioridade até 
2030”, observa o diretor-pre-
sidente da Abrelpe.

Total de lixo gerado no País aumentou de 78,6 milhões de toneladas para 79,9 milhões

FOTO: Reprodução/Internet

Segundo o Pano-
rama elaborado pela 
Abrelpe, houve aumen-
to paulatino das inicia-
tivas municipais de co-
leta seletiva, conforme 
determinado pela PNRS, 
em todas as regiões do 
País. Em 2015, cerca de 
70% dos municípios re-
gistraram tais ativida-
des, que são cada vez 
mais demandadas pela 
sociedade. 

No ano de 2014, 
64,8% dos municípios 
brasileiros apresenta-
ram alguma iniciativa de 
coleta seletiva.

O aumento das ini-
ciativas em municípios 
das regiões Norte, Nor-
deste e Centro-Oeste foi 
bastante considerável, 
enquanto nas regiões 
Sul e Sudeste mais de 
85% dos municípios im-
plementaram ações nes-
se sentido, um índice su-
perior à média nacional.

Apesar desse au-
mento na abrangência 
das iniciativas de coleta 
seletiva, os índices de 
reciclagem no Brasil não 
apresentaram o mesmo 
avanço e, em alguns se-
tores, houve até mesmo 
redução do total efeti-
vamente reciclado, em 
comparação aos índices 

registrados anterior-
mente. “O incremento 
da reciclagem é uma 
meta buscada não ape-
nas no Brasil, mas tam-
bém em várias partes do 
mundo, que já contam 
com medidas concretas 
de estímulo e desone-
ração para viabilizar os 
avanços pretendidos. 
Ações nesse sentido ain-
da são incipientes por 
aqui, e toda a cadeia da 
reciclagem sofre com a 
ausência de um sistema 
de gerenciamento inte-
grado para superação 
dos gargalos existen-
tes”, afirma o diretor
-presidente da Abrelpe

 
Gestão
Para executar os ser-

viços de limpeza urbana, 
incluindo coleta, trans-
porte, destino final, 
varrição de ruas, manu-
tenção de parques e de-
mais serviços correlatos 
em âmbito municipal as 
prefeituras investiram, 
em média, recursos da 
ordem de R$ 10,15 por 
habitante/mês, e tive-
ram à disposição um 
contingente de 353.426 
funcionários diretos, nú-
mero que se manteve 
estável em comparação 
a 2014. 

Ação dos municípios



CPF/CNPJ....: 000282606/0001-67
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.156,40
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 052369
Responsavel.: EDILEUSA MEDEIROS DE ARAUJO
CPF/CNPJ....: 012704794-82
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            300,00
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 051657
Responsavel.: JAILSON RODRIGUES DE LIMA-ME
CPF/CNPJ....: 011760612/0001-07
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.424,51
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 052164
Responsavel.: KAYNE ARAUJO DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 004841027/0001-68
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            144,94
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 052266
Responsavel.: LAIANE PEREIRA DE AMORIM
CPF/CNPJ....: 084118074-10
Titulo......: CED CRE BAN IND  R$          1.584,90
Apresentante: SCHULZE ADVOGADOS ASSOCIADOS
Protocolo...: 2016 - 051961
Responsavel.: LUCINETE DE MELO
CPF/CNPJ....: 025357844-24
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            295,00
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 051864
Responsavel.: N C JOIAS LTDA
CPF/CNPJ....: 000235583/0001-30
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          4.575,72
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 052346
Responsavel.: SEVERINO SOARES MANICOBA
CPF/CNPJ....: 032300154-87
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.030,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 051942
Em razao de que os supracitados devedores nao  fo-
ram encontrados ou se recusaram a aceitar a devida 
intimacao, em obediencia ao Art.15 da Lei No.9.492 de 
10.09.1997, intimo as pessoas fisicas e juridicas  acima 
citadas a virem pagar, ou darem por escrito  as  razoes  
que  tem,  neste  1o. Oficio de Protesto a rua Candido 
Pessoa No.31, nesta Cidade, no prazo de 03 (tres) dias 
uteis, a  partir  desta data,  sob  pena  de  serem  os  
referidos titulos PROTESTADOS, na Forma da LEI.

Joao Pessoa,  05/10/2016
Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO

- Titular -

Responsavel.: ADRIANA PAULA SILVA DINIZ
CPF/CNPJ....: 011826448/0001-85
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            327,33
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 052196
Responsavel.: COM FRUTAS COMERCIO DE FRUTAS
CPF/CNPJ....: 040959322/0001-87
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          5.686,67
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 052270
Responsavel.: MRA ENGENHARIA LTDA
CPF/CNPJ....: 018274799/0001-70
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$             50,00
Apresentante: LOCSOLO-LOCADORA DE EQUIPA-
MENTOS LT
Protocolo...: 2016 - 051273
Responsavel.: ODONTOSUL SERV DE PROT DENT E
CPF/CNPJ....: 024190184/0001-68
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            692,93
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 052356
Responsavel.: Q & O COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ....: 013845842/0001-96
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.335,66
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 051874
Responsavel.: AHP CONSTRUCOES E EMPREEN-
DIMENTOS L
CPF/CNPJ....: 008056849/0001-99
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$             75,60
Apresentante: LOCSOLO-LOCADORA DE EQUIPA-
MENTOS LT
Protocolo...: 2016 - 052293
Responsavel.: ALECSANDRO DA COSTA SOARES
CPF/CNPJ....: 106619207-39
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            725,00
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 051931
Responsavel.: ALECSANDRO DA COSTA SOARES
CPF/CNPJ....: 106619207-39
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            725,00
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 051932
Responsavel.: CONSTRUTORA EVEREST

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

A SOUSA JUNIOR CONSTRUTORA LTDA, torna publico que requereu da SEMAN (Secretária 
do Meio Ambiente) do Municipio de João Pessoa – a renovação da  LI –(Licença de Instalação / 
nº 003/2016 ) (Processo nº 2015 / 302417) em 03/10/2016, do empreendimento RESIDENCIAL  
ILHA DE CORAIS (Localizado na Av. Artur Monteiro de Paiva, s/n - Bessa  – João Pessoa – PB.

ABC CONSTRUÇÕES LTDA, torna público que requereu à SEMAM – Secretaria de Meio Ambiente, 
a Licença de Instalação, para o Residencial Terrazzo di Luna, situado a Rua Inácio Ferreira Serrano, 
s/n, Brisamar, João Pessoa – PB 
  
O LAGOA SHOPPING GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA EIRELI-ME, 
inscrita no CNPJ sob o n.º 25.046.765/0001-93, torna público que requereu junto a SEMAM – Secre-
taria de Meio Ambiente, a LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO, para o funcionamento das lojas 
do  LAGOA SHOPPING, localizado no Parque Solon de Lucena, 205, Centro – João Pessoa/PB.

ELOS CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ/CPF Nº 11.329.447/0001-25. Torna público que a SUDEMA - 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 2892/2016 
em João Pessoa, 13 de setembro de 2016 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Edificação multi-
familiar com 06 unidades habitacionais, dotada de sistema de esgotamento sanitário, composto de 
fossa séptica e sumidouro. Na(o) - RUA COMER. ANTONIO MEDEIROS SOBRAL, S/N, QD 017, 
LT 578, GRAMAME Município: JOÃO PESSOA - UF: PB. Processo: 2016-003240/TEC/LO-2216.

HUMBERTO LUIS LISBOA ALVES - CNPJ/CPF Nº 01.441.488/0001-55. Torna público que a SU-
DEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 
2016/2016 em João Pessoa, 16 de agosto de 2016 - Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Fabricação 
de Queijo e Manteiga Na(o) -  RUA DA AREIA Nº 433 - CENTRO  Município:  CAIÇARA - UF: PB: 
Processo: 2016-003272/TEC/LO-2233.

LAVA RAPIDO BATISTA & DUARTE LTDA - ME - CNPJ/CPF Nº 15.136.018/0001-92. Torna público 
que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Ope-
ração nº 2215/2016 em João Pessoa, 24 de agosto de 2016 – Prazo: 730 dias. Para a atividade 
de: Serviços de Lavagem, Lubrificação e Polimento de Veículos Automotivos Na(o) RUA NESTOR 
JOSE SARMENTO - Nº 38  Município:  SOUSA - UF: PB. Processo: 2016-005095/TEC/LO-2816.

UNIDAS VEÍCULO E SERVIÇO LTDA – CNPJ/CPF Nº 02.323.033/0002-89Torna pública que a 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 
2788/2016 em João Pessoa, 08de Setembro de 2016 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de Venda 
e assistência técnica de caminhões. Na(o) – AVENIDA SEVERINO CABRAL, Nº 467, Município: 
CAMPINA GRANDE – UF: PB. Processo: 2016-000636/TEC/LO-1563

VERONICA SALETE DE ANDRADE (VIAÇÃO CRUZEIRO) – CNPJ/CPF Nº 09.302.928/0001-03Tor-
na pública que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença 
de Operação nº 2436/2016 em João Pessoa, 30 de agosto de 2016 – Prazo: 730 dias. Para a 
atividade de EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO URBANO COM TANQUE AÉREO. 
Na(o) – AV: JUSCELINO KUBITSCHEK, Nº 735, CRUZEIRO Município: CAMPINA GRANDE – UF: 
PB. Processo: 2016-001842/TEC/LO-1834

TUBO-TEC NORDESTE IND. E C. DE A. DE PAPELAO LTDA - CNPJ/CPF Nº 13.795.178/0001-18. 
Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a 
Licença de Operação nº 3301/2016 em João Pessoa, 27 de setembro de 2016 - Prazo: 730 dias. 
Para a atividade de: Fabricação de artefatos de papelão, Cones e Tubos de Papelão. Na(o) -  RUA 
PREFEITO REMO RODRIGUES CHAVES, LTS 05 E 06, LOT GASPARINO RUA DA COSTA  Mu-
nicípio:  PEDRAS DE FOGO – UF: PB.  Processo: 2016-003252/TEC/LO-2224.

AN1 Incorporações e Construcões LTDA-EPP, CNPJ 15.063.611/0001-56 torna Público que recebeu 
da SEMAPA - Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e aquicultura de Cabedelo a Licença LO ( licença 
de Operacão) de Número0316/2016 para a Operação de um Imóvel Residencial MultiFamiliar, 
Situado à rua: Djalma Vilar Gusmão, quadra 22 lote 02, loteamento bela vista II, S/N   Cabedelo/PB

Edilene Ferreira da Costa-ME, CNPJ 05.042.292/0002-20, torna Público que requereu da SEMA-
PA- Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo a Licença- LO(Licença de 
Operação) para o Comercio varejista de mercadorias em geral, com predominancia de produtos 
alimenticios minimercados, mercearia e armazens, situado à Rua: Santo Antonio, S/N lote 21, 
quadra 03B, CABEDELO/PB.

Wendell Da Silva Costa-EPP, CNPJ 18.145.378/0001-49, torna Público que requereu da SEMAPA- 
Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo a Licença- LO(Licença de Operação) 
para regularização de um imóvel multifamiliar, situado à Rua: Porto Monte LT 04. QUADRA 20, 
LOTEAMENTO ESTEPHANE PALHANO S/N, CABEDELO/PB.

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

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição parcelada de serviços gráficos diversos - banner, lona impressa para placas, 

cartilhas, panfletos e cartazes.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00019/2016.
DOTAÇÃO: Programas do Governo Federal e Recursos Próprios do Fundo Municipal de 

Promoção e A. Social: 10.00 - Fundo Municipal de Assistência Social 08.122.1003.2058 - Manter 
atividades do Conselho Tutelar do Município 08.241.2018.2059 - Manter atividades de atenção 
ao idoso - FNAS 08.241.2021.2060 - Manter atividades de atenção ao idoso 08.242.2020.2061 - 
Manter atividades dos serviços atend. de pessoas portad. de deficiência 08.243.2018.2062 - Manter 
atividades dos serviços convivência e fortalec. de vínculos 08.243.2018.2063 - Manter atividades 
dos serviços convivência e fortalec. de vínculos - FNAS 08.243.2019.2100 - Manter atividades do 
Prog. Serviço Acomp. para Crianças e Adolesc. - FNAS 08.243.2019.2103 - Manter atividades do 
Prog. Serviço Acomp. para Crianças e Adolescentes 08.243.2019.2104 - Manter serviços proteção 
social cumprimento medidas socioeducativas - FNAS 08.243.2019.2105 - Manter serviços proteção 
social cumprimento medidas socioeducativas 08.243.2019.2106 - Manter ações estratégicas do 
Programa Erradicação Trabalho Infantil - PETI 08.244.2018.2064 - Manter atividades do Programa 
Atenção Integral Família - PAIF 08.244.2018.2065 - Manter atividades do Programa Atenção Integral 
Família - PAIF/CRAS - FNAS 08.244.2018.2066 - Manter atividades do Programa IGD SUAS - FNAS 
08.244.2018.2067 - Manter atividades do Programa Bolsa Família - IGD BF - FNAS 08.244.2018.2068 
- Manter atividades de Programas Sociais - outros financiamentos - FNAS 08.244.2019.2069 - Manter 
atividades do Programa CREAS - FNAS 08.244.2019.2070 - Manter atividades administrativas ao 
CREAS 08.244.2020.2072 - Manter atividades dos Conselhos Sociais 08.244.2020.2073 - Prestar 
assistência e prot. a população LGBT, vítimas discr. e preconceito 08.244.2020.2074 - Manter 
atividades do Centro Ref. da Mulher em Situação de Vulnerabilidade 08.244.2020.2076 - Manter 
atividades da Secretaria de Promoção e Assistência Social 08.244.2020.2077 - Manter ações do 
Programa Bolsa Família 08.244.2020.2099 - Manter atividades do Programa de Acesso ao Mundo 
Trabalho ACESSUAS 08.333.2020.2078 - Realizar capacitação para operadores de programas 
sociais e conselheiros 08.333.2023.2079 - Manter atividades de apoio a geração de emprego e 
renda 3390.30.01 - Material de consumo 3390.39.01 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Promocão e Assistência Social de Sapé e:
CT Nº 00024/2016 - 12.09.16 - MARCIC IMPRESSOES GRAFICAS LTDA - ME - R$ 21.150,00
 

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ

 EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição parcelada de materiais hospitalares diversos - curativos especiais de alta 

complexidade.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00022/2016.
DOTAÇÃO: Programas do Governo Federal, Transferências da Saúde e Recursos Próprios do 

Fundo Municipal de Saúde: 11.00 - Fundo Municipal de Saúde 10.302.2025.2092 - Manter atividades 
de Média e Alta Complexidade - MAC 10.302.2028.2093 - Manter atividades de ações básicas e 
serviços de saúde - FMS 3390.30.01 - Material de consumo

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Sapé e:
CT Nº 00059/2016 - 26.09.16 - EXPANSÃO MEDICA LTDA - EPP - R$ 70.770,00
CT Nº 00060/2016 - 26.09.16 - MJ COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS 

LTDA - ME - R$ 16.620,00
  

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

 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00019/2016, que objetiva: Aquisição parcelada 
de serviços gráficos diversos - banner, lona impressa para placas, cartilhas, panfletos e cartazes; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: MARCIC IMPRESSOES 
GRAFICAS LTDA - ME - R$ 21.150,00.

Sapé - PB, 12 de Setembro de 2016
WIVIANE EUGÊNIA PAIVA - Secretária

  
 ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2016 (TERCEIRA CHAMADA)

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da As-
sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00014/2016, que objetiva: Contratação de 
empresa(s) para fornecimento de forma parcelada, de materiais de construção, material de trabalho 
e material hidráulico em geral, destinados à reposição e/ou manutenção dos serviços públicos da 
municipalidade no Município de São Sebastião de Lagoa de Roça/PB.; HOMOLOGO o correspon-
dente procedimento licitatório: LICITAÇÃO PEÇA TERCEIRA VEZ DESERTA.

São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 29 de Setembrode 2016
MARIA DO SOCORRO CARDOSO - Prefeita

 
 ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2016

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 
o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00004/2016, que objetiva: 
Execução dos serviços de REFORMA da Escola João Florentino da Rocha - Sítio Gamelas - Zona 
Rural - Bananeiras/PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu 
objeto a: POLIGONAL PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - - ME - R$ 152.139,07.

Bananeiras - PB, 04 de Outubro de 2016
DOUGLAS LUCENA MOURA DE MEDEIROS

Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Execução dos serviços de REFORMA da Escola João Florentino da Rocha - Sítio 

Gamelas - Zona Rural - Bananeiras/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00004/2016. 
DOTAÇÃO: Orçamento de 2016 - Recursos Próprios do Município de Bananeiras/Federais (Re-
cursos Ordinários; Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação; Transferência 
de Convênios - Educação; Transferências de Recursos do FNDE) - 06.00 - SECRETARIA DA 
EDUCAÇÃO - 12.361.2015.1008 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ES-
COLAR - ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.51.01 - OBRAS E Instalações VIGÊNCIA: até o final do 
exercício financeiro de 2016 PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Bananeiras e: CT Nº 
00125/2016 - 04.10.16 - POLIGONAL PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME - R$ 152.139,07

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS

Nos termos do julgamento da licitação do PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO nº 
018/2016, feito pela Pregoeira através do Laudo apresentado e regido pela Lei Federal nº 10.520 e 
de conformidade com a Lei Federal n.º 8.666/93, Decreto n.º 7892/13 e alterações, fica decidido a:

HOMOLOGAÇÃO
Do julgamento em favor das empresas: MEDONTEC MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO EM EQUI-

PAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA/CNPJ: 05.797.987/0001-30, 
no valor total de R$ 28.964,00 (Vinte e oito mil, novecentos e sessenta e quatro reais); DISTRIBUI-
DORA SALUTTE LTDA ME/CNPJ: 09.193.047/0001-93, no valor total de R$ 21.889,00 (Vinte e um 
mil, oitocentos e oitenta e nove reais); EDILANE DA COSTA CARVALHO ME/CNPJ: 12.710.916/0001-
14, no valor total de R$ 21.941,50 (Vinte e um mil, novecentos e quarenta e um reais e cinquenta 
centavos) e MJ MEDICAL COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPÉDICOS LTDA/CNPJ: 
22.465.640/0001-00, no valor total de R$ 5.154,00 (Cinco mil, cento e cinquenta e quatro reais), 
pelas razões expostas no referido Laudo. 

Gab. Do Prefeito Municipal de São José dos Ramos - PB, 04 de outubro de 2016.
Eduardo Gindre Caxias de Lima

Prefeito Constitucional

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

SENCIAL REGISTRO DE PREÇO N.º 018/2016, ADJUDICAMOS a Presente Licitação para as 
empresas: MEDONTEC MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPI-
TALARES E ODONTOLOGICOS LTDA/CNPJ: 05.797.987/0001-30, no valor total de R$ 28.964,00 
(Vinte e oito mil, novecentos e sessenta e quatro reais); DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME/
CNPJ: 09.193.047/0001-93, no valor total de R$ 21.889,00 (Vinte e um mil, oitocentos e oitenta e 
nove reais); EDILANE DA COSTA CARVALHO ME/CNPJ: 12.710.916/0001-14, no valor total de R$ 
21.941,50 (Vinte e um mil, novecentos e quarenta e um reais e cinquenta centavos) e MJ MEDICAL 
COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPÉDICOS LTDA/CNPJ: 22.465.640/0001-00, no valor 
total de R$ 5.154,00 (Cinco mil, cento e cinquenta e quatro reais).

Gab. Do Prefeito Municipal de São José dos Ramos - PB, 04 de outubro de 2016.
Maria Simone Rodrigues da Silva

Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS

CONVOCAÇÃO 
PREGAO PRESENCIAL SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS  N.º 018/2016

O prefeito do Município de São José dos Ramos, no uso de suas atribuições, CONVOCA 
as empresas: MEDONTEC MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO EM EQUIPAMENTOS MEDICOS 
HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ: 05.797.987/0001-30; DISTRIBUIDORA 
SALUTTE LTDA ME, CNPJ: 09.193.047/0001-93; EDILANE DA COSTA CARVALHO ME, CNPJ: 
12.710.916/0001-14 e MJ MEDICAL COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPÉDICOS LTDA/
CNPJ: 22.465.640/0001-00, para assinatura da Ata de Registro de Preços, do Pregão Presencial nº 
015/2016, nos termos do item X da peça editalícia. Maiores informações na sala da CPL, localizado 
na Praça Noé Rodrigues de Lima, s/n – Centro – São José dos Ramos-PB, no horário de expediente 
normal de 08:00 as 13:00 Horas.

São José dos Ramos-Pb, 04 de Outubro de 2016.
Eduardo Gindre Caxias de Lima

Prefeito

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU

SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA – 3ª Vara
Rua João Teixeira de Carvalho, 480 – Pedro Gondim

João Pessoa – PB – CEP: 58.031-220 – Fone: 2108-4040
PROCESSO Nº: 0801689-20.2014.4.05.8200 - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

EXEQUENTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 
EXECUTADO: ADRIANA DA SILVA RODRIGUES ME (e outros) 

3ª VARA FEDERAL - JUIZ FEDERAL TITULAR
EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS
(ID. 4058200.928118)

FINALIDADE:  CITAÇÃO dos executados -  ADRIANA DA SILVA RODRIGUES ME (pessoa 
jurídica) CNPJ nº. 14.808.854.0001-03  e ADRIANA DA SILVA RODRIGUES (pessoa física)  CPF 
nº 074.846.534-03, RG 3.048.465 / SSP-PB, para pagarem, no prazo de 03 (três) dias, contado 
do escoamento do prazo de 20(vinte)dias, constante do presente edital, o valor de R$ 41.871,05 
(quarenta e um mil, oitocentos e setenta e um reais e cinco centavos), acrescido da verba honorária 
de 2% (dois por cento) sobre o valor da execução-R$ 837,42 (oitocentos e trinta e sete reais e 
quarenta e dois centavos), totalizando o valor de R$ 42.708.47_(quarenta e dois mil, setecentos 
e oito reais e quarenta e sete centavos), bem como a CITAÇÃO do executado HUGO REINALDO 
DANIEL BAUMBERGER,CPF nº 009.124.554-03,  para pagar, no prazo de 03 (três) dias,  contado 
do escoamento do prazo de 20(vinte)dias, constante do presente edital, o valor de R$ 10.528,64 
(dez mil, quinhentos e vinte e oito reais e sessenta e quatro centavos), acrescido da verba honorária 
de 2% (dois por cento) sobre o valor da execução - R$ 210,57 (duzentos e dez reais e cinquenta 
e sete centavos), totalizando o valor de  R$ 10.739,21_(dez mil, setecentos e trinta e nove reais e 
vinte e um centavos) e INTIMAÇÃO do  executado de que terá o prazo de 15 (quinze) dias, contados 
da juntada aos autos deste mandado, para opor embargos à execução, independentemente da 
garantia do Juízo (artigos 914 e 915, caput do CPC). 

ADVERTÊNCIA - 1: Caso o pagamento seja efetuado no prazo de 03 (três) dias, haverá redução, 
pela metade, do valor da verba honorária, conforme dispõe o art. 827, §1º do CPC.

ADVERTÊNCIA - 2: Não ocorrendo o pagamento, proceder-se-á a penhora sobre tantos bens 
quantos bastem para integral pagamento do débito.

OBSERVAÇÃO 1: “O autor ingressou com o feito eletronicamente. A resposta a essa ação 
também terá de ser feita de modo eletrônico (Atos nº 112/2010 e 276/2010, do TRF 5ª Região). Os 
advogados devem efetuar o cadastro no endereço eletrônico https://pje.trf5.jus.br/pje/PessoaAd-
vogado/avisoCadastro.seam e assinar o termo de compromisso no primeiro acesso ao sistema de 
Processo Judicial Eletrônico - PJe, sendo obrigatória a utilização de CERTIFICAÇÃO DIGITAL.”

OBSERVAÇÃO 2: Não tendo o executado condições econômicas de contratar um advogado, 
poderá comparecer à Defensoria Pública da União, para patrocinar sua defesa(Rua Professor José 
Coelho, nº. 25- Centro. Fones: 3133-1400/3133-1406).

PUBLICIDADE: e como não foi possível ser(em) citado(s) pessoalmente o(s) executados, por 
se encontrar(em) residindo em lugar incerto e não sabido, conforme consta dos autos, é expedido 
o presente, sendo o mesmo afixado na sede deste Juízo, publicado uma vez no Diário da Justiça 
e duas vezes em jornal de grande circulação, mediante o qual  fica(m) citado(s) ADRIANA DA 
SILVA RODRIGUES ME (CNPJ 14.808.854.0001-03),  ADRIANA DA SILVA RODRIGUES (CPF nº 
074.846.534-03) e  HUGO REINALDO DANIEL BAUMBERGER (CPF nº 009.124.554-03).

Dado e passado nesta cidade de João Pessoa, Capital do Estado da Paraíba em 17 de maio de 
2016. Eu, Luciana Cabral Gomes, Analista Judiciário, o digitei.

CRISTINA MARIA COSTA GARCEZ
Juíza Federal Titular da 3ª Vara

Processo: 0801689-20.2014.4.05.8200
Assinado eletronicamente por:

CRISTINA MARIA COSTA GARCEZ - Magistrado
Data e hora da assinatura: 31/08/2016 16:49:14

Identificador: 4058200.1065698 – Republicado por Incorreção

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU

SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA – 3ª Vara
Rua João Teixeira de Carvalho, 480 – Pedro Gondim

João Pessoa – PB – CEP: 58.031-220 – Fone: 2108-4040
PROCESSO Nº: 0802029-61.2014.4.05.8200 - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

EXEQUENTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 
EXECUTADO: JOSE DE LIRA NASCIMENTO (e outro) 

3ª VARA FEDERAL - JUIZ FEDERAL TITULAR
EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS
(ID. 4058200.958458)

FINALIDADE: CITAÇÃO (art.827 do CPC), do(s) executado(s) JOSÉ DE LIRA DO NASCIMENTO 
(CNPJ 15.493.806/00001-36)  e JOSÉ LIRA DO NASCIMENTO (CPF 026.731.814-66), para PA-
GAREM, no prazo de 03 (três) dias, o valor de R$ 157.121,03 (cento e cinquenta e sete mil, cento 
e vinte e um reais e três centavos), acrescido da verba honorária de 2% (dois por cento) sobre o 
valor da Execução - R$ 3.142,42 (três mil, cento e quarenta e dois reais e quarenta e dois centavos), 
totalizando o valor de R$ 160.263.45 (cento e sessenta mil, duzentos e sessenta e três reais e 
quarenta e cinco centavos)  e INTIMAÇÃO do  executado de que terá o prazo de 15 (quinze) dias, 
para opor embargos à execução, independentemente da garantia do Juízo contados do escoamento 
do prazo de 20 (vinte) dias, constantes do presente edital (artigos 914 e 915, caput do CPC). . 

ADVERTÊNCIA - 1: Caso o pagamento seja efetuado no prazo de 03 (três) dias, haverá redução, 
pela metade, do valor da verba honorária, conforme dispõe o art. 827, §1º do CPC.

ADVERTÊNCIA - 2: Não ocorrendo o pagamento, proceder-se-á a penhora sobre tantos bens 
quantos bastem para integral pagamento do débito.

OBSERVAÇÃO 1: Não tendo o réu condições financeiras de contratar um advogado, poderá 
comparecer à Defensoria Pública da União, nesta capital, para patrocinar sua defesa (Rua Professor 
José Coelho, nº. 25- Centro. Fones: 3133-1400/3133-1406).

OBSERVAÇÃO 2: “O autor ingressou com o feito eletronicamente. A resposta a essa ação 
também terá de ser feita de modo eletrônico (Atos nº 112/2010 e 276/2010, do TRF 5ª Região). Os 
advogados devem efetuar o cadastro no endereço eletrônico https://pje.trf5.jus.br/pje/PessoaAd-
vogado/avisoCadastro.seam e assinar o termo de compromisso no primeiro acesso ao sistema de 
Processo Judicial Eletrônico - PJe, sendo obrigatória a utilização de CERTIFICAÇÃO DIGITAL.”

PUBLICIDADE: e como não foi possível ser(em) citado(a)(s) pessoalmente o(a)(s) executado(a)(s) 
JOSÉ DE LIRA DO NASCIMENTO (CNPJ 15.493.806/00001-36)  e JOSÉ LIRA DO NASCIMENTO 
(CPF 026.731.814-66), por se encontrar(em) residindo em lugar incerto e não sabido (art. 256, II, do 
C.P.C), conforme consta dos autos, é expedido o presente, sendo o mesmo afixado na sede deste 
Juízo, publicado uma vez no Diário da Justiça e duas vezes em jornal de grande circulação dentro do 
prazo máximo de quinze dias (art. 257, II do C.P.C), mediante o qual fica(m) devidamente citado(s).

Dado e passado nesta cidade de João Pessoa, Capital do Estado da Paraíba. Eu, Luciana Cabral  
Gomes, Analista Judiciário, o digitei. 

  CRISTINA MARIA COSTA GARCEZ 
Juíza Federal Titular da 3ª Vara

Processo: 0802029-61.2014.4.05.8200
Assinado eletronicamente por:

CRISTINA MARIA COSTA GARCEZ - Magistrado
Data e hora da assinatura: 30/06/2016 18:02:36

Identificador: 4058200.958458 – Republicado por Incorreção

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU

SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA – 3ª Vara
Rua João Teixeira de Carvalho, 480 – Pedro Gondim

João Pessoa – PB – CEP: 58.031-220 – Fone: 2108-4040
PROCESSO Nº: 0802789-10.2014.4.05.8200 - MONITÓRIA

AUTOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 
RÉU: ALLAN GUEDES FERREIRA 

3ª VARA FEDERAL - JUIZ FEDERAL TITULAR
 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS - ART. 257, III, C.P.C.
(ID. 4058200.959652)

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte Ré, ALLAN GUEDES FERREIRA, CPF nº 084.173.654-51, nos 
termos do art.701, caput e 702 do CPC, para pagar a dívida reclamada no prazo de 15 (quinze) dias, 
ou, querendo, oferecer embargos, independente da segurança do juízo, contadas do escoamento 
do prazo de 20 (vinte) dias, constantes do presente edital, para PAGAREM, no prazo de 03 (três) 
dias de R$ 43.952,56 (quarenta e três mil, novecentos e cinqüenta e dois reais e cinqüenta e seis 
centavos), mais juros, custas e demais acréscimos legais. 

ADVERTÊNCIA - 1: Ocorrendo o pagamento da quantia acima, o réu fica isento das custas 
(art.701, caput, §1º do CPC).

ADVERTÊNCIA - 2: Fica o réu ciente de que não ocorrendo o pagamento da quantia acima 
declinada ou não sendo ofertados Embargos, será expedido mandado de citação em execução 
por título judicial, para satisfação da dívida cobrada na inicial, com acréscimos legais, nos termos 
do art.701, caput, §2º do CPC.

OBSERVAÇÃO 1: Não tendo o réu condições financeiras de contratar um advogado, poderá 
comparecer à Defensoria Pública da União, nesta capital, para patrocinar sua defesa (Rua Professor 
José Coelho, nº. 25- Centro. Fones: 3133-1400/3133-1406).

OBSERVAÇÃO 2: “O autor ingressou com o feito eletronicamente. A resposta a essa ação 
também terá de ser feita de modo eletrônico (Atos nº 112/2010 e 276/2010, do TRF 5ª Região). Os 
advogados devem efetuar o cadastro no endereço eletrônico https://pje.trf5.jus.br/pje/PessoaAd-
vogado/avisoCadastro.seam e assinar o termo de compromisso no primeiro acesso ao sistema de 
Processo Judicial Eletrônico - PJe, sendo obrigatória a utilização de CERTIFICAÇÃO DIGITAL.”

PUBLICIDADE: e como não foi possível ser citado pessoalmente o réu ALLAN GUEDES FER-
REIRA (CPF nº 084.173.654-51), por se encontrar(em) residindo em lugar incerto e não sabido 
(art. 256, II, do C.P.C), conforme consta dos autos, é expedido o presente, sendo o mesmo afixado 
na sede deste Juízo, publicado uma vez no Diário da Justiça e duas vezes em jornal de grande 
circulação dentro do prazo máximo de quinze dias (art. 257, II do C.P.C), mediante o qual fica(m) 
devidamente citado(s).

Dado e passado nesta cidade de João Pessoa, Capital do Estado da Paraíba. Eu, Luciana 
Cabral Gomes, o digitei.

  CRISTINA MARIA COSTA GARCEZ 
Juíza Federal Titular da 3ª Vara

Processo: 0802789-10.2014.4.05.8200
Assinado eletronicamente por:

CRISTINA MARIA COSTA GARCEZ - Magistrado
Data e hora da assinatura: 23/05/2016 14:41:30

Identificador: 4058200.928412 – Republicado por Incorreção

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DÁGUA
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE OLHO D´AGUA, Estado da Paraíba, 
usando de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei de nº 8.666 de 21 
junho de 1993, e suas atribuições posteriores resolve HOMOLOGAR E ADJUDICAR a decisão da 
Comissão de Licitação – C.P.L., ao Processo Licitatório na modalidade TOMADA DE PREÇO de 
Nº 00009/2016, em favor dos seguintes licitantes classificados: 

A Srº. Terezinha de Caldas Figueredo, apresentou proposta no valor de R$ 2.500,00 (dois mil 
e quinhentos reais) mensal – para o item 01, e a Srª. Cleide Laurindo da Silva Leite, apresentou 
proposta no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) por viagem – para o item 02.  

Olho D´agua - PB, 04 de Outubro de 2016.
Francisco de Assis Carvalho

Prefeito 

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ

 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00022/2016, que objetiva: Aquisição parcelada 
de materiais hospitalares diversos - curativos especiais de alta complexidade; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório em favor de: EXPANSÃO MEDICA LTDA - EPP - R$ 
70.770,00; MJ COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS LTDA - ME - R$ 16.620,00.

Sapé - PB, 26 de Setembro de 2016
ANNA KATARINA LIMA PINHEIRO DE GALIZA - Secretária 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA – PB
AVISO DE CANCELAMENTO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 023/2016
A Prefeitura Municipal de Prata – PB, através do Pregoeiro abaixo transcrito, TORNA PÚBLICO e 

comunica aos interessados o CANCELAMENTO da Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
nº. 023/2016, do tipo “Menor Preço”, objetivando a Aquisição de Medicamentos, tendo em vista a 
necessidade de serem feitas modificações no respectivo Edital.

Prata, 04 de outubro de 2016
José da Silva Tavares – Pregoeiro

João Pessoa > Paraíba > QUARTA-feiRA, 5 de outubro de 2016Publicidade
26 A UNIÃO 

Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            282,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 052833
Responsavel.: HOT GAS CONST.E SERV.DE INST.E 
MONT
CPF/CNPJ....: 018006561/0001-63
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            991,09
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 052312
Responsavel.: JOSE EDNALDO DE ARAUJO - ME
CPF/CNPJ....: 004698303/0001-80
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            666,28
Apresentante: HSBC BANK BRASIL-0017012010001.89
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 052402
Em obediencia ao Art. 15 da Lei No. 9.492, de 10 de 
Setembro de 1997, ficam intimadas as Pessoas Fisicas 
e Juridicas acima citadas a virem pagar os titulos supra, 
no prazo de tres dias uteis,  ou darem, por escrito, as 
razoes por que nao o fazem, dirigindo-se, para tanto,ao 
2o Tabelionato de  Protesto, a Praca 1817, 40 - Centro - 
Joao Pessoa-PB, sob pena de serem os referidos titulos 
PROTESTADOS, na forma da LEI.

Joao Pessoa,  05/10/2016
----------------------------------------

Bela. MARIA ANGELA SOUTO CANTALICE
- Titular -

     Souto
Serviço notarial e registral

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

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

Responsavel.: AMIP-ASSIST MEDICA INF DA PARA
CPF/CNPJ....: 009127333/0001-50
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          7.364,80
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 052382
Responsavel.: AMIP-ASSIST MEDICA INF DA PARA
CPF/CNPJ....: 009127333/0001-50
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          7.364,80
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 052384
Responsavel.: ANTONIO MARCOS BRITO DE MORAIS
CPF/CNPJ....: 024126025/0001-02
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            895,41
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 052829
Responsavel.: COND RES ARRRUDA CAMARA BL E
CPF/CNPJ....: 012730891/0005-44

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 024/2016 SRP
A Prefeitura Municipal de Prata – PB, através da Pregoeira abaixo transcrita, TORNA PÚBLICO e 

comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
nº. 024/2016 SRP, do tipo “Menor Preço”, objetivando o Registro de Preços para eventual aquisição 
de medicamentos. Data de abertura: 19/10/2016 às 09h30min (Horário Local). Cópia do Edital e 
demais documentos pertinentes estarão à disposição no Setor de Licitações da Prefeitura de Prata, 
à Avenida Ananiano Ramos Galvão, s/nº, Centro, no horário de expediente. Outras informações 
pelo Telefone (83) 3390-1109.

Prata, 04 de outubro de 2016
José da Silva Tavares – Pregoeiro

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA
 Emissão de Renovação da Licença Ambiental

A Companhia de Desenvolvimento da Paraíba - CINEP CNPJ:09.123.027/0001-46, torna público 
que a SUDEMA - Superintendência do Meio Ambiente, emitiu a Licença de instalação nº C5/2016, em 
João Pessoa , 29/09/2016 - Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Execução de serviços de terrapla-
nagem, pavimentação e drenagem do Parque Industrial de Caaporã - 1ª Etapa no Distrito Industrial 
- MARGEM RODOVIA PB 44 Município: Caaporã - UF: PB. Processo: 2016-006227/TEC/LI - 5044.

João Pessoa, 03 de outubro  de 2016.
Tatiana da Rocha Domiciano

Diretora Presidente
            

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA
Emissão de Renovação da Licença Ambiental

A Companhia de Desenvolvimento da Paraíba - CINEP CNPJ:09.123.027/0001-46, torna público 
que a SUDEMA - Superintendência do Meio Ambiente, emitiu a Licença de instalação nº C6/2016, em 
João Pessoa , 29/09/2016 - Prazo: 1825 dias. Para a atividade de: Implantação da 2ª Etapa do Distrito 
Industrial de Caaporã/PB - (execução dos projetos de abastecimento de água e energia elétrica 
das Vias Locais 06, 06A, 07, 07A - Via Perimetral 04; execução de terraplanagem, pavimentação, 
drenagem, abastecimento de água e energia elétrica da Via Coletora 01A/lado esquerdo e direito). 
Na  MARGEM DA PB-44 Município: Caaporã - UF: PB. Processo: 2016-006228/TEC/LI - 5045.

João Pessoa, 03 de outubro  de 2016.
Tatiana da Rocha Domiciano

Diretora Presidente

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA
RENOVAÇÃO LICENÇAS AMBIENTAIS

A Companhia de Desenvolvimento da Paraíba - CINEP CNPJ:09.123.027/0001-46, torna público 
que solicitou em 24/08/2016 a SUDEMA - Superintendência do Meio Ambiente, a Renovação da LI 
nº C21/2014/PROC. Nº 2014-008561= Execução de Serviços de Terraplanagem, Pavimentação e 
Drenagem do Parque Industrial de   Caaporã/PB, 1ª Etapa e ainda a  Renovação da LI nº C13/2015/
PROC. Nº 2015-002798= Implantação da 2ª Etapa do Distrito Industrial de Caaporã/PB.

 João Pessoa, 03 de outubro de 2015.
Tatiana da Rocha Domiciano

Diretora Presidente

EMEPA-PB
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2016 

REGISTRO CGE N°16.00896-9 de 3/10/2016
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 
026/2016 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:

OBJETIVO:Aquisição de Equipamento e Material Permanente (Carroceria Frigorifica  )destinados 
a EMEPA-PB. 

LOCAL, DIA E HORA:O recebimento, abertura e julgamento das propostas e documentação 
serão realizados no dia17 de outubrode 2016, às 9:00 horas, na Sala da Comissão Permanente de 
Licitação da EMEPA/PB, localizada na Sede da Gestão Unificada na BR 230 Km 13,3-Estrada de 
Cabedelo, CEP:58.109-303 - EMATER-PB. 

RECURSOS: A aquisição dessematerial  permanente se darão com recursos financeiros do 
Convênio Federal EMBRAPA x EMEPA, PAC/2010 nº 10200.10/0234-0, vigente até 31/12/2016.

ClassificaçãoProgramática:32.202.20.573.5002.4294.0272.4490.52.283
Reserva Orçamentária nº 00157 de05/09/2016.
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, 03 de outubro de 2016.
MARIA GLAUDETE SANTOS TARGINO DE SOUSA

Pregoeira

SINTRICON
SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DA CONSTRUÇÃO E DO MOBILIA-

RIO DE JOÃO PESSOA-Rua Cruz Cordeiro, 75 – Bairro Varadouro, João Pessoa - PB
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

Ficam pelo presente edital convocados todos os trabalhadores da empresa ROCHA & SANTHIA-
GO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, para participarem da Assembléia Geral que 
será realizada no dia 07 de Outubro do corrente ano, no canteiro de obras do Edifício Residencial 
Contemporâneo, às 07:00 hs. da manhã, na Rua Mar de Bering, 85, Intermares, Cabedelo, com 
a presença de no mínimo um representante da categoria laboral, para tratar da seguinte pauta: 
TROCA DE FERIADO 12/10/2016- TRABALHAR NA QUARTA DIA 12/10/2016 PARA FOLGAR 
SEXTA DIA 14/10/2016.

JOSE LAURENTINO DA SILVA
PRESIDENTE

João Pessoa, 04/10/2016
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