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Pesquisa foi reali-
zada ao longo desta se-
mana na Grande João 
Pessoa. PÁGINA 8

Preço de
brinquedo
varia em 185%

PRoCoN-Pb

O governador Ricardo Coutinho inspecionou ontem as obras do Hospital Metropolitano de Santa Rita e anunciou que a 
inauguração está prevista para junho de 2017. A unidade contará com oito blocos cirúrgicos e uma UTI neonatal. PÁGINA 3

Hospital de Santa Rita 
criará 229 leitos na Pb

investimento em saúde

depois de 31 dias sem 
atendimento, clientes correram 
aos bancos para pagar contas e 
fazer depósitos. PÁGINA 5

segundo nota da secretaria 
de Relações Institucionais da 
PGR, proposta “ofende” autono-
mia dos Poderes.  PÁGINA 8

Filas começaram
duas horas antes da 
abertura das agências

Procuradoria diz que 
PEC do teto de gastos 
é inconstitucional

Clientes têm até terça-feira para 
pagar contas sem juros e multas

PEC 241 pode congelar gastos
públicos pelos próximos 20 anos

cinema começa hoje o 1o Festival 
aruandinha, que vai exibir 17 filmes 
para o público infantojuvenil. PÁGINA 9

Política

FoToS: Divulgação

FoTo: Edson MatosFoTo: Luis Macedo / Câmara dos Deputados

FoTo: José Marques/Secom-PB e Edson Matos

PoeSIA escritoras parai-
banas lançam amanhã, em 
Portugal, livro pela chiado 
editora. PÁGINA 12

As Aventuras do 
Avião Vermelho 

é baseado em 
livro de Érico 

Veríssimo

Pós-greve

Dois terços dos R$ 75 milhões que estão sendo investidos na construção do Hospital de Santa Rita provêm de recursos do Governo do Estado

AlimentaçãoParaíba Nacional

 PÁGINA 17 PÁGINA 6  PÁGINA 14

Capital sedia evento
sobre vegetarianismo

Polícia Federal investiga
esquema de pedofilia

Estudantes protestam 
e ocupam 48 escolas
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O governador Ricardo Coutinho 
realizou uma ação e fez um alerta ao de-
cretar situação de emergência em áreas 
de 196 municípios paraibanos que en-
frentam graves problemas socioeconô-
micos, em decorrência da estiagem pro-
longada que afeta não só a Paraíba, mas 
vários estados brasileiros. A medida foi 
tomada face aos baixos índices pluvio-
métricos e a escassez nos mananciais e 
reservatórios, como também para ma-
nutenção da assistência à população.

A atitude do governador consubs-
tancia-se no decreto em si, que esta-
belece prioridades, do ponto de vista 
das atenções político-administrativas, 
em relação às comunidades atingidas 
pela seca. Já o aviso, do qual o edito é 
um correspondente teórico direto, diz 
respeito à necessidade de se utilizar a 
água, adotando-se os critérios do uso 
racional deste recurso natural da maior 
relevância para a sobrevivência de to-
das as espécies vivas do planeta.

Ou seja, todos os cidadãos e cidadãs 
paraibanos, de todos os municípios, têm 
obrigação de se informar e se conscien-
tizar sobre a maneira mais adequada de 
usar a água, de modo a desperdiçá-la o 
mínimo possível. Os habitantes das ci-
dades mais abastadas, além do respeito 
aos limites da natureza, têm um com-
promisso solidário e moral adicional, 
em relação às populações que passam 
por situações muitas vezes vexatórias, 
na luta diária até por um copo d’água.

É que, assim como as riquezas das 
nações, a água também é distribuída de 
forma desigual no mundo inteiro. Cerca 
de 60% de toda a água do planeta estão 
distribuídos em apenas nove países, en-
quanto pelo menos 80 nações convivem 
com os efeitos nefastos da escassez des-
te recurso. Em seu brilhante artigo “A 
água no mundo e sua escassez no Bra-
sil”, o teólogo e escritor Leonardo Boff 
chama atenção para esse problema co-
mum a toda a humanidade.

Na opinião de Boff, “nenhuma ques-
tão hoje é mais importante do que a da 
água”, uma vez que “dela depende a so-
brevivência de toda a cadeia da vida e, 
consequentemente, de nosso próprio 
futuro”. O teólogo, inclusive, cita, como 
uma das soluções viáveis para o equa-
cionamento da questão, o pacto social 
mundial em torno da água, sugerido 
por especialistas no assunto e grupos 
humanistas sem vínculos com governos 
ou partidos políticos.

Portanto, a decretação da situação 
de emergência em 196 dos 223 municí-
pios paraibanos, uma proporção real-
mente alarmante, não é um problema 
do governo, mas da sociedade em geral. 
O pacto que pode resultar na solução 
dessa adversidade não deve ser estabe-
lecido em um futuro incerto e apenas 
entre as nações. O acordo deve ser ins-
tituído agora, na consciência de cada ci-
dadão, para, em seguida, concretizar-se 
na prática social cotidiana.

Editorial
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 O melhor do Espaço
Esconde-se no subsolo a centenária biblioteca do Estado, transferida para o Espaço 
com o acervo já desfalcado, mas gozando, hoje, do conforto da climatização”

 

A Procuradoria Regional Eleito-
ral da Paraíba vai iniciar este 
mês investigações para apu-
rar supostas irregularidades 
cometidas por candidatos a 
prefeito e a vereador, no que 
diz respeito às doações de 
campanha. Mais de mil contas 
de candidatos estariam nessa 
situação. Os envolvidos serão 
convocados para dar explica-
ções, caso as irregularidades 
sejam comprovadas.

Taxado de incompetente pela 
vereadora Raíssa Lacerda 
(PSD), aliada do prefeito Lu-
ciano Cartaxo, o secretário 
de Saúde de João Pessoa, 
Adalberto Fulgêncio, preferiu 
não polemizar ontem quanto 
a possibilidade de exonera-
ção da pasta, como sugeriu 
a vereadora: “O prefeito tem 
autonomia para mexer no 
governo da maneira que ele 
bem entender”.

De Eduardo Carneiro (PRTB), vereador eleito 
em João Pessoa, desmentindo que esteja 
em curso uma adesão de seu grupo à gestão 
do prefeito Luciano Cartaxo (PSD): “Fui elei-
to pela oposição, meu compromisso é com a 
cidade de João Pessoa e com os 4.288 elei-
tores que me confiaram um mandato na Câ-
mara”. Reafirmou, portanto, que vai integrar 
a bancada de oposição, a partir de janeiro.

Não é de hoje que o deputado Anísio 
Maia (foto) defende uma “faxina” nos 
diretórios municipais do PT na Paraíba 
e no partido, em nível nacional, que 
estariam, de acordo com ele, “conta-
minados por parasitas e vermes que 
rastejam pelo poder”. Em mais de uma 
ocasião, o deputado estadual petista 
sugeriu até intervenção da Executiva 
Estadual da legenda em diretórios que 
estariam mancomunados com outras 
legendas historicamente contrárias à 
atuação do PT, algumas, inclusive, que 
votaram favoráveis ao impeachment da 
ex-presidente Dilma Rousseff. Ontem, porém, ele foi mais além, surpreendendo até companheiros 
de legenda, ao defender a renúncia coletiva de todos os dirigentes do partido, em níveis nacio-
nal, estadual e municipal. Em texto enviado à coluna, disparou: “Seja por ação ou omissão, nossos 
atuais dirigentes tem responsabilidade nesta crise em que chegamos. A atual direção não tem ne-
nhuma condição política de conduzir o partido neste momento”, avaliou. Para Maia, “atual direção 
demonstra não entender o que está acontecendo no país. O grupo majoritário está mais preocu-
pado em continuar com o controle da máquina partidária enquanto a direita vem nos atacando”. O 
petista defende a formação de comissões provisórias, integradas por todas as correntes do PT, de 
forma igualitária. Estas seriam incumbidas de organizar um Congresso Extraordinário, “com amplos 
poderes para redefinir toda a vida partidária e eleger novas direções.

FiCA NA oposição

MPT PEDE InSPEÇÃO EM PFS DE JOÃO PESSOA

nÃO POlEMIzOu

UN Informe

CORTE DE R$ 1,1 MIlhÃO

MESA ECléTICAIlíCITOS ElEITORAIS

MAIA: “A ATuAl DIREÇÃO nÃO TEM COnDIÇÃO DE COnDuzIR O PT”

O prefeito interino de Patos, Lenildo Morais (PT) 
afirmou à coluna que a folha de pagamento con-
some 63% da receita do município, o que fere a 
Lei de Responsabilidade Fiscal. Assim, pretende 
cortar R$ 1,1 milhão para adequar os gastos ao 
que é permitido, reduzindo o percentual para 
54%. A exoneração de servidores e a renego-
ciação de dívidas com fornecedores estão entre 
as medidas que visam o equilíbrio entre as des-
pesas e as receitas da Prefeitura.

Eleito para seu primeiro man-
dato na Câmara João Pessoa, 
Tibério Limeira (PSB), defen-
de a formação de mesa di-
retora eclética, formada por 
vereadores das duas verten-
tes. “A disputa não pode ficar 
entre oposição e situação, é 
preciso fazer uma mesa eclé-
tica”. Citou o modelo adotado 
na AL-PB, que “elegeu duas 
mesas diferentes, garantin-
do oxigenação na Casa”.

O procurador Eduardo Varandas, do Ministério Público do Trabalho na Paraíba (MPT-PB) solicitou, em 
caráter de urgência, inspeções em unidades do Programa Saúde da Família (PSF) de João Pessoa. Ele 
recebeu denúncia de que os médicos não estariam cumprindo a jornada de trabalho, prejudicando 
a atendimento à população.

Ricco Farias
papiroeletronico@hotmail.com

Gonzaga Rodrigues - gonzagarodrigues33@gmail.com

Engana-se (eu próprio) quem julgar o 
Espaço Cultural José Lins do Rego pelo vazio 
aparente da praça irradiada de sol, verdadeira 
esplanada coberta a deter o olhar apenas em 
alguns pontos solitários como o planetário, o 
palco dos shows e falas oficiais, além de algu-
mas lojas de serviço.  

Engana-se quem credita a sua demanda 
mais valiosa aos correntistas das duas agên-
cias bancárias ou quem supõe avaliá-la pelo 
estacionamento sempre lotado. Engana-se 
todo aquele que sente, de pronto, essa sensa-
ção de falta. 

No subsolo do Espaço opera, sutil, uma 
colmeia de colheita e fluxo invertidos, de den-
tro para fora, diversa do zunido operoso das 
abelhas que deu o Nobel a Maurice Meterlink, 
além de leitores fiéis de “A vida das abelhas” e 
“A Inteligência das Flores”, entre eles o poeta 
Rilke, o filósofo Bertrand Roussel e expoentes 
da sensibilidade feminina como Indira Gandhi 
e a nossa Cecília Meireles. 

Esconde-se no subsolo a centenária biblio-
teca do Estado, transferida para o Espaço com 
o acervo já desfalcado, mas gozando, hoje, do 
conforto da climatização, da iluminação per-
feita, conciliando a leitura solitária com instala-
ções e equipamentos de acomodação coletiva.

Não sei se o acervo atende a consulta 
ou o pouso dos novos leitores, pelo menos 
na parte didática, mas nunca a encontrei va-
zia, desde a intervenção oportuna e bonita 
do governo do sr. Ricardo Coutinho. E numa 
hora – relevemos – em que a facilidade lúdica 
trazida pela leitura digital, conivente com os 

baixíssimos índices de aprendizado apresen-
tados através do Enem, ameaçam ominosa-
mente a sorte do livro.   

Ninguém, do lado de cima, correndo para 
o banco ou  sobrecarregando o piso da pra-
ça com exposições até de automóveis, atenta 
para o néctar que muitos  brasileirinhos tatu-
ados, alfinetes no nariz, cabelos espetados e 
lustrosos ainda vêm curtindo e sugando num 
silêncio de mosteiro. 

Saí percorrendo estantes, descobrindo 
títulos, revendo outros, até descer as vistas 
numa brochura desprezada na última divi-
são, “selecta” de velhos clássicos da língua, 
alguns arrolados na minha completa igno-
rância: o padre Francisco de Souza falando 
de um D. João Nunes Barreto, que no mesmo 
dia de sua sagração foi ajudar o cozinheiro, 
“com as mesmas mãos pontificais que ti-
nham poder para sagrar bispos (...) ensinan-
do-nos que se conserva melhor o decoro e 
majestade do báculo quando, com a maior 
humildade, se toma a vassoura da cozinha”. 
Eita, liçãozona!

E tem mais: “Para se não desvanecer com 
a vitória alcançada dos espartanos se vestiu 
pobremente Epaminondas no outro dia após 
a batalha; e o nosso patriarca, para se despir 
de qualquer sombra de própria estimação, 
no mesmo dia do seu triunfo, trocou o roxete 
deve ser roquete) pelo avental”. 

Não sei se para o leitor essas coisas têm 
algum sentido. Para mim foi lição que passei a 
vida tentando aprender. Minha mãe, D. Anto-
nina, era isto em pessoa. Só lhe faltou o roxete.
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Ricardo anuncia entrega do hospital 
de Santa Rita para junho de 2017
José Alves   
zavieira2@gmail.com

O governador Ricardo 
Coutinho (PSB) inspecionou 
na manhã de ontem as obras 
do Hospital Metropolitano de 
Santa Rita e anunciou que a 
conclusão da obra  está pre-
vista para  junho de 2017. A 
nova unidade de saúde terá 
atendimento, também,   em 
especialidades como cardio-
logia e neurologia (principais 
causa de mortes  entre a po-
pulação paraibana), e vai dis-
por de 229 leitos, oito blocos 
cirúrgicos e uma UTI neona-
tal. A maternidade funciona-
rá no andar térreo e terá 55 
leitos. O Hospital Metropoli-
tano de Santa Rita representa 
um investimento em Saúde 
superior a R$ 105 milhões 
envolvendo a construção e 
aquisição dos equipamentos 
hospitalares.

Este será o décimo pri-
meiro hospital do Estado a 
atender pelo Sistema Único 
de Saúde (SUS) e beneficiará 
mais de 2 milhões de parai-
banos de aproximadamente 
60 municípios. Ricardo Cou-
tinho  disse que essa é uma 
obra muito complexa, não só 
pelo valor e pelo volume. “Seu 
funcionamento total terá um 
custeio de cerca de R$ 16 mi-
lhões por mês. Só na constru-
ção, o valor investido é de R$ 
74 milhões. Desse total ape-
nas R$ 21 milhões foi repas-
sado pelo governo federal, o 
restante vem sendo aplicado 
com recursos dos cofres pú-
blicos do Estado”, afirmou.

Desde o início da gestão 
socialista do PSB na Paraíba 
(2011), os hospitais públicos 
tiveram um aumento de mais 

Hospital Metropolitano 
vai oferecer 229 leitos 
à população da região

1.400 leitos -  e mais 229 es-
tarão chegando pelo Hospital 
Metropolitano de Santa Rita. 
“É um equipamento que não 
vai ficar a dever a nenhum 
hospital do Brasil, e o Estado 
está entrando com dois ter-
ços dos recursos que estão 
sendo investidos na constru-
ção da nova unidade de saú-
de”, disse Ricardo.

Investimentos
Na oportunidade, o go-

vernador revelou que este ano 
a perda real no Imposto sobre 
Circulação de Mercadoria e 
Serviço (ICMS) e principal-
mente do fundo de Participa-

ção do Estado (fPE), chega a 
R$ 345 milhões. “O desmantelo 
da economia nacional está nos 
maltratando, e nós, no meio 
de tudo isso, continuamos 
mantendo os serviços com 
qualidade. Esse é um quadro 
extremamente preocupante 
para todos os estados e par-
ticularmente para a Paraíba, 
que ainda mantém seus servi-
ços funcionando”, disse Ricar-
do observando que existem 
estados onde foram fechadas 
UPAs e UTIs. Ele salientou que 
em muitos lugares os salários 
dos servidores estaduais  es-
tão sendo pagos parcelada-
mente, e noutros,  cortaram 

até a gasolina das viaturas 
policiais. “Não queremos isso 
para a Paraíba”, concluiu.

Hemodiálise e farmácia
O Hospital Metropolitano 

de Santa Rita irá disponibili-
zar para a população 229 lei-
tos, sendo 30 de UTI, além de 
atendimento ambulatorial, de 
emergência, urgência e trau-
ma, e de pacientes em inter-
nação, com apoio ao diagnós-
tico e terapia. Para o setor de 
atendimento ambulatorial, o 
projeto prevê  salas de espera 
de pacientes e acompanhan-
tes, curativos, inalação, apli-
cação de medicamentos e rea-

lização de exames. Também 
contará com consultórios de 
enfermagem, ginecologia/
obstetrícia, pediatria e nutri-
ção. Os usuários terão acesso 
a uma farmácia popular no in-
terior do hospital.

O setor de emergência 
contará com salas de triagem, 
exames, suturas, raio-x, duas 
salas  de observação materna 
e uma de observação pediátri-
ca. Também terá posto de en-
fermagem e serviços, quarto 
de isolamento e quarto para 
plantonistas. O setor de apoio 
ao diagnóstico e terapia terá 
laboratórios de análises clíni-
cas. O hospital vai oferecer o 

serviço de diálise, com acesso 
independente, dispondo de 
salas para tratamento hemo-
dialítico não contaminado e 
por contaminação,  em sepa-
rado. Contará ainda com uma 
sala de reprocessamento de 
dialisadores não contamina-
dos e uma para processamen-
to de dialisadores contamina-
dos por hepatite B. A agência 
transfuncional do hospital 
será equipada com área para 
estocagem de hemocompo-
nentes, com refrigerador para 
hemácias e freezer para plas-
ma, além de uma sala com 
área para controle e distribui-
ção dos hemocomponentes.

O aluno Pedro Manoel 
de Souza Silva Neto, da Esco-
la Estadual Dr. Hortênsio Ri-
beiro (Premem), de Campina 
grande, foi o selecionado da 
Paraíba no programa Jovem 
Senador edição 2016, ideali-
zado pelo Senado federal. Na 
redação que define os vence-
dores do concurso, o estudan-
te paraibano abordou o tema 
“Democratizar é oportunizar: 
direitos em campo, vidas em 
jogo”. Os jovens senadores 
estarão em Brasília de 28 de 
novembro a 3 de dezembro, 
vivenciando a rotina dos par-
lamentares. 

O representante da Pa-
raíba diz que sempre quis 
participar do programa. “Eu 
ouvia falar do Jovem Senador 
e comecei a alimentar a von-
tade de entrar no concurso”, 
revelou. “Neste ano, chegou a 
oportunidade e, na redação, 
abordei o esporte enquanto 
meio de promover a inclusão 
social e de fomentar o resgate 
da cidadania, podendo assim 
combater a desigualdade so-
cial e incentivar a equidade de 
direitos”, contou o estudante. 

O aluno do Premem disse 
que quando soube que foi se-
lecionado para ser jovem se-
nador, começou a se preparar, 
ainda mais, para chegar a Bra-

sília com maior embasamento 
político. “Vou propor ideias 
que possam ser transforma-
das em lei, na prática. Por isso, 
estou estudando para chegar 
ao Senado bem preparado”.

Criado em 2011, o proje-
to seleciona anualmente um 
aluno de cada Estado e do Dis-
trito federal para conhecerem 
o funcionamento do Senado, 
apresentando e discutindo 
projetos nas comissões e no 
plenário. Em 2016, o progra-
ma Jovem Senador mobilizou 
mais de 267 mil alunos matri-
culados no Ensino Médio de 
escolas públicas estaduais em 
todo o País, com até 19 anos. 
Os professores orientadores 
das redações acompanharão 
os alunos, na viagem a Brasí-
lia. Ao todo, o Jovem Senador 
contou diretamente com o 
apoio de 7.525 professores 
orientadores.

Os primeiros colocados 
nacionais foram escolhidos 
num universo de 27 redações, 
uma por unidade da federa-
ção. Os textos passaram por 
duas seleções: uma na escola 
e outra na Secretaria de Edu-
cação dos Estados e do Distri-
to federal. A lista de todos os 
alunos classificados está dis-
ponível no site: www.senado.
leg.br/jovemsenador.

Estudante de CG vai 
integrar edição 2016

JOVEM SENADOR

O ‘Planejamento Estratégico 
2017 do Ministério Público da Pa-
raíba (MPPB)’ terá a participação 
da sociedade, com a realização de 
15 audiências públicas (reuniões 
técnicas) em cidades-polo, alcan-
çando todas as regiões do Estado 
da Paraíba. O anúncio foi feito na 
manhã dessa sexta-feira (7) pelo 
procurador-geral de Justiça, Ber-
trand de Araújo Asfora, durante a 
‘2ª Reunião de Planejamento das 
Ações Institucionais 2016/2017 do 
MPPB’, realizada no salão de even-
tos do Hardman Praia Hotel, em 
João Pessoa.

“Vamos realizar essas reuniões 
na Paraíba inteira nos meses de 
novembro e dezembro. Vamos ou-
vir a população e saber do desejo 
médio da sociedade em relação ao 
Ministério Público. Vamos colocar 
esses anseios do povo em sintonia 
com as prioridades da instituição”, 
anunciou Bertrand Asfora, res-
saltando que uma resolução do 
Conselho Nacional do Ministério 
Público (CNMP) determina que se 
ouça a população para a formula-
ção do planejamento estratégico 
dos Ministérios Públicos.

Mesmo antes da resolução do 
CNMP, em março deste ano, de 

MP terá participação popular 
em 15 audiências públicas

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

forma pioneira, o procurador Ber-
trand Araújo já anunciava que os 
projetos do ‘Planejamento Estraté-
gico 2017 do MPPB’ iriam ser defi-
nidos após consulta popular. “Até 
recebi críticas por isso. Mas hoje, 
oficialmente, o caminho é este: os 
projetos estratégicos da institui-
ção têm que ter a participação de 
membros e servidores, mas ouvin-
do a sociedade. Agora, vamos ali-
cerçar nossas ações na construção 
dos projetos estratégicos por meio 
de consultas públicas na sociedade 
também. A população vai dizer o 

que quer do Ministério Público”.
O secretário de Planejamen-

to e Gestão (Seplag) do MPPB, 
promotor de Justiça Clístenes Be-
zerra de Holanda, adiantou que 
o ‘Planejamento Estratégico 2017 
do MPPB’ será construído em seis 
etapas, sendo que a primeira de-
las já ocorre no período de 17 a 30 
de outubro, quando será disponi-
bilizado um formulário eletrônico 
para os membros e servidores para 
a apresentação de temas que po-
derão ser transformados em proje-
tos estratégicos.

Reuniões nas cidades-polo deverão acontecer entre novembro e dezembro

FOTO: Divulgação/MPPB
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Durante a inspeção às obras, o governador Ricardo Coutinho ressaltou o investimento de R$ 74 milhões para benefício de dois milhões de paraibanos de 60 municípios
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Políticas

Deputado causa polêmica ao sugerir 
renúncia de toda a direção do PT

Repercute no debate in-
terno entre os militantes do 
Partido dos Trabalhadores 
na Paraíba a proposta do de-
putado estadual Anísio Maia 
de renúncia coletiva de toda 
a direção do partido: “A atual 
direção não tem nenhuma 
condição política de conduzir 
o partido neste momento”. 

“Defendo a renúncia 
imediata da direção em to-
dos os níveis: nacional, es-
tadual e municipal. Seja por 
ação ou omissão, nossos 
atuais dirigentes têm res-
ponsabilidade nesta crise 
em que chegamos”, acres-
centou o parlamentar. 

Anísio Maia explicou 
que sua proposta não se re-
fere apenas a uma mudança 
de nomes, mas, de estratégia 
política: “Não precisamos de 
notáveis, mas de uma nova 
política para o PT. Estamos 
em tempos de guerra e a 
atual direção demonstra não 
entender o que está acon-
tecendo no País. O grupo 
majoritário está mais preo-
cupado em continuar com o 
controle da máquina parti-
dária enquanto a direita vem 
nos atacando”, e prosseguiu: 

“É necessário que se 
formem comissões provi-
sórias em todos diretórios. 
Estas comissões devem ser 
formadas por todas as cor-
rentes do partido de forma 
igualitária e preparar um 
Congresso extraordinário 
com amplos poderes para 
redefinir toda a vida parti-
dária e eleger novas dire-
ções. O PT precisa mudar e 
esta mudança não pode es-
perar mais nenhum instan-
te”, destacou Anísio Maia. 

O deputado disse ainda 
que o Processo de Eleição 
Direta (PED) dá margem 
para que os vícios da políti-
ca tradicional interfiram nas 
composições das direções: 
“A ideia de eleição direta dos 
dirigentes parece democrá-
tica a primeira vista, porém, 
despolitiza o debate interno 
e fortalece as chapas com 
mais recursos”.

“A saída para o PT é 
aprofundar a democracia 
interna e isto se dará com 
Congresso aberto para a par-
ticipação da militância, onde 
só aqueles que participam 
do debate e constróem ver-
dadeiramente o partido po-
derão votar. Nosso principal 
desafio é voltar a ser o par-
tido da classe trabalhadora”, 
concluiu Anísio. 

FOTO: Divulgação/ALPB

Anísio Maia justifica que além dos nomes que irão dirigir o partido é preciso também uma mudança na estratégia política

O deputado estadual Artur Fi-
lho (PRTB) lamentou a proibição das 
‘tradicionais’ vaquejadas. “Essa de-
cisão do STF vai provocar desempre-
go, fechar todos os comércios que 
existem em função das vaquejadas, 
vai desestimular a criação de ani-
mais e ainda acabar com uma tradi-
ção cultural e secular do Nordeste”, 
afirmou o deputado estadual Artur 
Filho, por meio de sua assessoria. 
O parlamentar se refere ao julga-
mento ocorrido na quinta-feira (6), 
no  Supremo Tribunal Federal (STF) 
que tornou inconstitucional a lei 
cearense 15.299/2013, que regula-
mentava os espetáculos de vaque-
jada naquele Estado. Com o enten-
dimento do STF, a vaquejada agora 
passa a ser considerada uma prática 
ilegal, relacionada a maus-tratos a 
animais e, portanto, proibida.

A vaquejada, segundo Artur Fi-
lho, é um “esporte”, diferentemen-
te, da farra do boi, que foi proibida 
pelo STF em outro julgamento e já 
havia incorporado algumas mudan-
ças em sua condução, com a falsa 
justificativa de proteger os animais 
de maus-tratos. “Agora já se usa o 
protetor de cauda, o boi não perde 
mais a cauda, temos o rabo artifi-
cial, cavalo não é mais cortado, ou 
seja, as mudanças que foram ade-
quadas para proteger os animais 
já estão em pleno uso, portanto, o 
argumento de maus-tratos, que mo-
tivou a ação, não se sustenta mais”, 
destaca o parlamentar que também 
é criador de cavalos. Artur Filho, no 
entanto, não menciona a forma vio-
lenta como os animais são derruba-
dos na prática ‘esportiva’.

No julgamento, a maioria dos 
ministros acompanhou o voto do 
relator, ministro Marco Aurélio, 

que considerou haver “crueldade 
intrínseca” aplicada aos animais na 
vaquejada. Em seu voto, o ministro 
Marco Aurélio afirmou que laudos 
técnicos contidos no processo de-
monstram consequências nocivas à 
saúde dos animais: fraturas nas pa-
tas e rabo, ruptura de ligamentos e 
vasos sanguíneos, eventual arranca-
mento do rabo e comprometimento 
da medula óssea. Também os cava-
los, de acordo com os laudos, so-
frem lesões. 

Para o relator, o sentido da ex-
pressão “crueldade” constante no 
inciso VII do parágrafo 1o do artigo 
225 da Constituição Federal alcança 
a tortura e os maus-tratos infringi-
dos aos bois durante a prática da 
vaquejada. Assim, para ele, revela-
se “intolerável a conduta humana 
autorizada pela norma estadual 
atacada”. Após a procedência da 
ação, o STF considera que o dever 
de proteção ao meio ambiente (ar-
tigo 225 da Constituição Federal) 
sobrepõe-se aos valores culturais da 
atividade desportiva.

Ainda como justificativa, o par-
lamentar menciona o aspecto finan-
ceiro. “Sapé, Condado, Santa Luzia, 
na Paraíba, por exemplo, que têm 
selarias e que mexem com artigos 
para cavalo e vaquejada, e Cachoei-
rinha, em Pernambuco, onde 90% 
do comércio é voltado para esse 
segmento, com selas, rédeas, etc, 
não vai mais existir, empregos de 
gente humilde, de vendedores, o 
comércio de bares, etc, tudo vai aca-
bar se essa decisão do STF se manti-
ver”, declara Artur Filho, lembran-
do que a saída agora para resolver 
essa questão e manter essa tradição 
é o Congresso Nacional constitucio-
nalizar as vaquejadas.

Artur Filho lamenta decisão do 
STF pelo fim das vaquejadas 

“Cultura” x CruElDaDE

A Comarca de Maman-
guape recebeu na manhã 
dessa sexta-feira (7) uma 
nova estrutura judiciária. O 
antigo fórum foi reformado e 
expandido, dando lugar a um 
Complexo Judiciário, onde 
funcionam, agora, um Juizado 
Especial, a 2ª Vara Mista, a De-
fensoria Pública e o Arquivo. A 
inauguração foi feita pelo pre-
sidente do Tribunal de Justiça 
da Paraíba, desembargador 
Marcos Cavalcanti de Albu-
querque, filho da terra.

“Mamanguape recebe 
uma obra inerente à sua im-
portância. O fórum passou por 
ampliações necessárias para 
atender aos anseios da co-
marca satisfatoriamente. Isso 
só foi possível graças a uma 
agenda propositiva dentro de 
um plano de governança, em 
que a criatividade superou 

as limitações orçamentárias”, 
afirmou o presidente.

Na ocasião, o presidente 
Cavalcanti também lembrou 
nomes de personalidades jurí-
dicas naturais de Mamangua-
pe, entre elas, desembargador 
Miguel Levino de Oliveira Ra-
mos, que dá nome ao fórum 
mamanguapense.

Para a juíza diretora da 
unidade, Elza Bezerra da Sil-
va Pedrosa, a obra é motivo 
de alegria para a cidade. “A 
atual comarca não é a mesma 
de 15 anos atrás, quando só 
existia uma vara. A antiga sede 
já não comportava ser abrigo 
das quatro unidades existen-
tes hoje. O crescimento da 
comarca é reflexo do desen-
volvimento de todo o Vale do 
Mamanguape.

O complexo conta com 
mais segurança e conforto, 

área pra estacionamento, pra-
ça, uma brinquedoteca, além 
dos setores que ganharam 
mais espaço como ambiente 
para a OAB, sala para presos 
que aguardam audiência, en-
tre outros.

O prefeito Eduardo Car-
neiro de Brito destacou que 
Mamanguape atende a cinco 
cidades, e que todas elas se 
beneficiam. “É um momento 
histórico para o município, 
que está sendo agraciado 
com este grande empreen-
dimento judiciário voltado 
para dar celeridade proces-
sual, melhor atendimento e 
infraestrutura à nossa popu-
lação”, ressaltou.

A Comarca de Maman-
guape foi edificada e inau-
gurada no ano 2000 e, atual-
mente, possui em tramitação 
8.698 processos.

A Justiça do Trabalho de-
terminou a destituição imedia-
ta do presidente do Sindicato 
dos Empregados em Postos 
de Serviços de Combustíveis 
e Derivados de Petróleo no Es-
tado da Paraíba (Sinpospetro), 
José Porcino Sobrinho.

A decisão foi tomada 
após Ação Civil Pública (ACP) 
movida, em maio de 2015, 
pelo MPT-PB, a qual cons-
tatou a prática de condutas 
fraudulentas por parte do 
réu. Segundo a investigação, 

o dirigente sindical homolo-
gava acordos fraudulentos de 
rescisão contratual na Comis-
são de Conciliação Prévia, a 
fim de liberar empregadores 
do pagamento de verbas tra-
balhistas devidas aos funcio-
nários, os quais eram induzi-
dos a aceitá-los.

O réu, além de ser desti-
tuído, foi condenado ao paga-
mento de R$ 10 mil por danos 
morais coletivos e proibido de 
assumir cargo administrativo 
de representação da categoria 

do Sinpospetro, ou de qual-
quer outra entidade sindical, 
sendo definida sua inelegibili-
dade pelo prazo de 5 anos. 

Segundo a ACP, o dirigen-
te - também presidente da Co-
missão de Conciliação Prévia 
-, homolagava acordo entre as 
partes – empregado e empre-
gador -, possibilitando a qui-
tação ampla e geral de verbas 
trabalhistas, porém, com vício 
de consentimento do obreiro. 
Ele induzia os empregados a 
assinar os acordos.

Justiça entrega Complexo 
Judiciário em Mamanguape

Presidente do Sinpospetro 
sofre destituição do cargo 

INFraEStrutura

CONDENaÇÃO

Parlamentar pede que 
diretores petistas deixem 
cargos em todo o País
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Bancários voltaram ontem 
ao trabalho depois de 31 
dias de paralisação no País

Clientes lotam agências após greve
REABERTURA DOS BANCOS

Correntistas e demais 
usuários dos serviços ban-
cários lotaram ontem as 
agências da capital, após 31 
dias de greve dos funcioná-
rios dos bancos. A maioria 
das pessoas tentava pagar 
boletos em atrasos, fazer 
saques que só poderiam ser 
realizados “na boca do cai-
xa” e, principalmente, fazer 
depósitos em altas somas 
ou em cheques, serviços que 
estavam indisponíveis du-
rante o movimento grevista. 

Tanto nos bancos pú-
blicos como nos privados 
longas filas foram formadas 
praticamente duas horas 
antes das agências abrirem 
as portas para atendimen-
to interno. Sendo que nos 
bancos públicos, a exemplo 
da Caixa Econômica Federal 
e Banco do Brasil, as filas 
eram bem maiores. 

O correntista Antônio 
da Silva disse estar aliviado 
com o fim da greve, uma vez 
que utiliza mais os caixas 
presenciais para resolver 
suas economias do que os 
eletrônicos e o serviço de 
depósito, mas mesmo assim 
afirmou que a greve é um 
direito dos trabalhadores e 
que respeita o movimento.

O aposentado Rafael 
dos Santos informou que já 
estava esperando há duas 

José Alves
zavieira2@gmail.com

semanas o fim da greve e 
a reabertura dos bancos, 
porque esqueceu a senha 
de seu cartão de crédito. A 
funcionária pública Clei-
de Silva disse que também 
contava com o fim da greve 
e reclamou porque o Banco 

do Brasil não tinha coloca-
do funcionários para aten-
der os aposentados antes 
das 10h.

Procon
De acordo com infor-

mações do Procon-PB, as 

instituições bancárias não 
podem cobrar juros, mul-
tas contratuais e encargos 
financeiros dos clientes até 
72h após o fim da greve. 
Portanto, quem tinha conta 
em atraso que não podia ser 
efetuada em Casas Lotéricas 

ou nos Pague Fácil terá até 
a próxima terça-feira para 
quitar a dívida sem juros.

Os bancários encerra-
ram uma das paralisações 
mais longas da categoria. A 
decisão foi tomada na noite 
de anteontem, durante as-

sembleia geral na sede do 
Sindicato dos Bancários da 
Paraíba, em João Pessoa. Se-
gundo o secretário-geral da 
entidade, Marcelo Alves, a 
decisão do fim da greve foi 
para todos os bancos públi-
cos e privados. 

O Governo do Estado, por meio 
da Superintendência de Administra-
ção do Meio Ambiente (Sudema), rea-
liza hoje, às 14h, no Jardim Botânico 
Benjamin Maranhão, em João Pessoa, 
uma trilha especial para as mamães 
e seus bebês no sling. A iniciativa faz 
parte das comemorações da Semana 
Internacional de Incentivo ao Uso do 
Sling e tem como objetivo aproximar 
mães, filhos e a natureza.

A coordenadora do Jardim Botâni-
co, Suênia Oliveira, falou sobre a ação. 
“Este é o segundo ano que apoiamos 
a campanha, que propõe uma forma 
mais acolhedora de cuidados com o 
bebê, permitindo que os pais possam 
de forma segura e interativa desfrutar 
do ambiente natural da forma mais 

harmônica possível”, explicou.
Suênia reforçou que as atividades 

são gratuitas, mas com vagas limita-
das. “Serão oferecidas 20 vagas, por 
ordem de chegada. Os pais e as crian-
ças devem estar de calças compridas e 
sapatos fechados. Lembrando que, se 
estiver chovendo, todas as atividades 
são canceladas por questões de segu-
rança”, enfatizou.

Sling - É todo carregador de bebê, 
não estruturado, que permite formar 
uma espécie de saco ou rede, onde se 
carrega o bebê próximo ao corpo em 
várias posições. Trata-se de uma ver-
são moderna dos antigos carregado-
res de bebês utilizados há séculos por 
diversas culturas (indígenas, africanas, 
asiáticas e indo-americanas).

Trilha especial é realizada hoje no 
Jardim Botânico de João Pessoa 

PARA mAmãES E BEBêS

Objetivo é aproximar mães, filhos e a natureza por meio do uso do sling (carregador de bebê) 

Longas filas marcaram o dia ontem nos bancos públicos e privados, com os clientes pagando boletos em atraso e fazendo saques em caixa presencial, além de depósitos

Livro mostra que o amor é o caminho para superar qualquer diferença

Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com

Em comemoração ante-
cipada ao Dia das Crianças 
(12 de outubro), a escritora 
paraibana Waldira Porto lan-
ça hoje, a partir das 16h, na 
Usina Cultural Energisa, em 
João Pessoa, o livro infantil 
intitulado “Amorosa”. Ilus-
trada por Layla Gabrielle, a 
obra é mais um volume que a 
Patmos Editora publica, den-
tro da Coleção Macuco. Na 
ocasião, a concessionária de 
energia elétrica vai oferecer 
aos filhos de seus servido-
res uma festa animada com 
palhaço, fantoches e brinca-
deiras, além da distribuição 
de pipoca e picolé para a ga-
rotada.

“Amorosa” conta a histó-
ria de uma galinha que prega 
o amor e vê, neste sentimen-
to, o caminho para superar 
toda e qualquer diferença. 
Ao responder ao filho Rifi-
nha, que a indaga como Pin-
tada, outra galinha, choca 
ovos sem se preocupar com 
a origem deles, Amorosa 
diz: "Que diferença faz se al-
gum ovo não foi dela? O im-
portante é que ela vai amar 
a todos igualmente". Além 
disso, a palavra que intitula 
o livro aplica-se, também, à 
atitude que todas as crian-
ças e adultos devem adotar 
em relação à defesa do meio 

Escritora lança obra infantil 
na Usina Cultural Energisa 

COmEmORAÇãO AO DiA DAS CRiANÇAS
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ambiente e à preservação da 
fauna e da flora brasileiras. A 
propósito, o macuco, que dá 
nome à coleção da Patmos 
Editora, representa um pon-
to de resistência em defesa 
do planeta Terra, empreitada 
para a qual o entusiasmo das 
crianças é fundamental.

Natural da cidade de 
João Pessoa, a escritora Wal-
dira Porto estreou na literatu-
ra aos 75 anos de idade, com 
a publicação do livro de poe-
mas, crônicas e contos cujo 
título é Asas que ninguém vê. 
Agora, com oito décadas de 
vida, publica “Amorosa”, obra 

que conta uma história sobre 
amor, família e ternura per-
sonificados em uma charmo-
sa galinha e seus pintinhos e 
com a qual pretende transmi-
tir, aos pequenos leitores, en-
sinamentos de vida que lhes 
servirão ao longo das suas 
trajetórias pelo mundo.

Já a ilustradora Layla 
Gabrielle, que também nas-
ceu na capital paraibana e 
ingressou no curso de Artes 
Plásticas da UFPB em 2015, 
começou a desenhar ainda 
muito nova, por motivação 
da mãe, aliada a uma atração 
natural pelas cores.
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PF investiga esquema de pedofilia e 
cumpre mandados em duas cidades
Operação Infância Roubada 
foi deflagrada em Campina 
Grande e Alagoa Grande 

Com o objetivo de desven-
dar um esquema de pedofilia, 
a Polícia Federal deflagrou na 
manhã de ontem uma opera-
ção denominada de Infância 
Roubada. A ação foi em decor-
rência de trabalho conjunto da 
Polícia Federal e do Ministério 
Público Federal em Campina 
Grande, relacionado a inquéri-
tos destinados a apurar crimes 
de pedofilia ocorridos através 
da internet.

A ação dos policiais 
aconteceu nos municípios 
de Campina Grande e Alagoa 
Grande, no Agreste do estado, 
a 117km de João Pessoa. Pelo 
menos oito pessoas foram 
conduzidas coercitivamente 
para a delegacia em Campina 
Grande. Oito mandados de 

Cardoso Filho  
josecardosofilho@gmail.com

busca e apreensão também 
foram cumpridos. Agentes da 
PF estiveram nas residências 
dos investigados, onde reco-
lheram vários documentos. 

As ordens judiciais foram 
expedidas pelos juízes federais 
das 4ª e 6ª Varas Federais em 
Campina Grande e têm origem 
em uma investigação da PF e 
do Ministério Público Federal. 

Segundo a Polícia Fede-
ral, a decisão sobre liberação, 
prisão ou pagamento de fiança 
dos suspeitos não foi informa-
da. Até o início da tarde, os in-
terrogatórios continuavam na 
delegacia da PF, em Campina 
Grande. Em nota distribuída, 
a Polícia Federal esclarece 
que nem todas as pessoas 
conduzidas são necessaria-
mente investigadas pelo cri-
me de pedofilia, pois há casos 
em que apenas seus nomes 
constam como assinantes do 
serviço de internet através 
da qual se deu o compartilha-
mento criminoso.

Chico José
chicodocrato@gmail.com    

A operação deflagrada 
ontem pela Polícia Federal em 
Campina Grande foi destinada 
ao cumprimento de ordens 
judiciais emitidas pelos juí-
zes da 4ª e da 6ª Vara Federal 
da comarca campinense, em 
atendimento a ações promo-
vidas pelo Ministério Público 
Federal. Logo cedo o movi-
mento na Delegacia da PF no 
bairro do Catolé foi intenso 
com a entrada e saída de via-
turas e de veículos transpor-
tando advogados.

O chefe da DPF de Cam-
pina Grande não deu entre-
vista, preferindo enviar por 
e-mail uma nota informativa 
às redações. A Polícia Federal 

cumpriu oito mandatos de 
busca e apreensão e igual nú-
mero de mandados de condu-
ção coercitiva. Eles ocorrem 
quando a pessoa investigada 
é conduzida pela polícia para 
ser ouvida na delegacia.

Não foram permitidas 
imagens no interior da Delega-
cia de Polícia Federal. As medi-
das que estão sendo cumpridas 
pela corporação em Campina 
Grande mobilizaram cerca de 
40 policiais.

em virtude das ações 
tramitarem em segredo de 
Justiça, a Polícia Federal não 
detalhou para a imprensa a na-
tureza dos crimes investigados. 
A PF também não fez referên-
cia às pessoas envolvidas nos 
fatos que estão sendo objeto de 
investigação. 

Movimento intenso em CG

A Polícia Militar apreendeu 
340 pedras de crack, 178 trouxas 
de maconha e uma espingarda 
calibre 12, na noite da quinta-
-feira (6), com quatro suspeitos 
de atuar no tráfico de drogas na 
comunidade Augustolândia, no 
distrito de Várzea Nova, em San-
ta Rita. 

O grupo foi surpreendido 
por policiais da Rotam (Ronda 
Ostensiva Tática com Apoio de 
Motocicletas) do 7o Batalhão, 
que realizavam rondas na co-
munidade e desconfiaram da 
atitude dos quatro quando per-
ceberam a presença da polícia 
no local. Na abordagem, os sus-
peitos foram flagrados com as 
drogas prontas para a venda e a 
arma perto deles.

Os detidos na ação têm 19, 
15 e dois deles 22 anos. Os qua-
tro foram encaminhados para a 
6a Delegacia Distrital, em San-
ta Rita, e devem responder por 
tráfico de drogas, formação de 

quadrilha, porte ilegal de arma 
e corrupção de menores.

Litoral Sul
A Polícia Militar interceptou, 

na noite de quinta-feira (6), um 
carro com dois suspeitos de inva-
dir casas de veraneio da Praia de 
Jacumã, no Litoral Sul do estado, 
e recuperou vários objetos fur-
tados. Uma terceira pessoa, que 
estava recepcionando os produ-
tos também foi presa. 

Os suspeitos têm 37, 31 e 21 
anos e confessaram que já esta-
vam na terceira viagem levando 
materiais das casas furtadas para 
esconderem em duas residências 
em João Pessoa, nos bairros do 
José Américo e Mangabeira.

Com a ação da PM, foram 
recuperados televisores, joias, 
TVs de Led, aparelhos de DVD, 
cafeteira, geladeira, máquina de 
lavar roupas, aparelhos eletrôni-
cos, botijão de gás, peças de rou-
pas e outros objetos pessoais da 

família de um engenheiro e de 
um empresário, proprietários de 
duas casas invadidas.

Os suspeitos, os objetos re-
cuperados e o carro utilizado 
na ação, que têm placas de Per-
nambuco, foram levados para 
a Delegacia de Polícia Civil, em 
Alhandra. eles foram autuados 
por furto qualificado e formação 
de quadrilha.

Arma e drogas são apreendidas 
com quatro suspeitos de tráfico

EM SANTA RITA

A Polícia Militar apre-
sentou nas delegacias, das 
7h da quinta-feira (6) até as 
7h de ontem, 27 suspeitos de 
roubos, furtos, porte ilegal de 
arma, tráfico de drogas, homi-
cídio e por força de mandado 
de prisão. As prisões realiza-
das no plantão policial foram 
registradas nos municípios de 
João Pessoa, Santa Rita, Aroei-
ras, Serra da Raiz, Guarabira, 
Conde, Lucena, Cuité, Bayeux, 
Caiçara e Aparecida.

Em Aroeiras, a PM pren-
deu em flagrante um homem 
de 24 anos e outro de 26 anos 
acusados de participar do as-
sassinato de Márcio Feliciano 
da Silva, de 37 anos, no centro 
da cidade de Caiçara. Um dos 
presos é irmão da vítima e te-
ria segurado a outra irmã en-
quanto os acusados atiravam, 
para impedir que ela chamas-
se a polícia. Os dois fazem par-
te de um grupo de cinco pesso-
as que praticaram o crime. Os 
outros três seguem foragidos.

Nas ações foram recu-
perados três veículos rouba-
dos em João Pessoa, Campina 
Grande e Santa Rita, e apre-
endidas nove armas de fogo 
em cinco cidades. Os policiais 
militares ainda retiraram de 

circulação 340 pedras de crack 
e 198 trouxas de maconha.

Apreenssão de armas
A Polícia Militar apreen-

deu nove armas de fogo de 
três tipos diferentes, durante 
a quinta-feira (6), em ações de 
combate aos crimes nas cida-
des de João Pessoa, Santa Rita, 
Aroeiras, Cuité e Serra da Raiz. 
Dez suspeitos foram detidos.

Na capital, foram apreen-
didas armas na comunidade 
Cabral Batista e nos bairros de 
Mangabeira e José Américo. Na 
primeira, foi apreendida uma 
pistola calibre 380 com um ho-
mem de 24 anos. Em Manga-
beira, um homem de 35 anos 
foi preso com um revólver cali-
bre 38. E no bairro José Améri-
co, a PM abordou dois suspei-
tos, de 18 e 19 anos, em uma 
moto e encontrou com eles um 
revólver calibre 22. Em todos 
os casos os presos foram apre-
sentados na Central de Polícia 
Civil, no bairro do Geisel.

Além de João Pessoa, a 
PM apreendeu três espingar-
das em Cuité, uma em Santa 
Rita, outra em Aroeiras e um 
revólver calibre 32 em Serra 
da Raiz, com seis suspeitos de-
tidos, no total, nessas cidades.

PM prende mais de 20 
suspeitos em 24 horas 

PLANTÃO POLICIAL

A operação Criança Fe-
liz, promovida pela Polícia 
Militar para arrecadar brin-
quedos e distribuí-los em 
comunidades carentes da 
Paraíba, entra na reta final e 
recebe doações até a próxi-
ma sexta-feira (14). 

Para doar, as pessoas 
podem procurar qualquer 
Quartel, Companhia ou Uni-
dade de Polícia Solidária 
(UPS). Os brinquedos arreca-
dados serão distribuídos até 
o dia 15 de outubro por poli-
ciais em diversas comunida-

des beneficiadas com a ação 
solidária. No dia da distribui-
ção, a programação também 
inclui atividades culturais.

Uma equipe de policiais 
já começou a embrulhar os 
brinquedos arrecadados e 
entre as unidades da PM 
ocorre uma competição para 
ver qual arrecada mais. No 
ano passado, o 3º Batalhão, 
localizado em Patos, foi o que 
mais arrecadou. Em 2015, a 
PM arrecadou e distribuiu 
mais de 15 mil brinquedos 
na Paraíba. 

Brinquedos são arrecadados pela 
Polícia Militar até 14 de outubro

OPERAÇÃO CRIANÇA FELIZ

Os brinquedos serão distribuídos em comunidades carentes

Policiais 
interceptaram um 
carro com dois 
suspeitos de invadir 
casas de veraneio 
em Jacumã e 
recuperaram os 
objetos furtados

Com o grupo, os policiais da Rotam encontraram 340 pedras de crack, 178 trouxas de maconha e uma espingarda calibre 12

FOTOS: Secom-PB



Paraíba
UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 8 de outubro de 2016

Outubro Rosa: 30 mamógrafos 
são disponibilizados na Paraíba
Destes, 16 são públicos e 14 
privados. Em 2015, foram 
feitas 42.867 mamografias

A Paraíba conta com 30 
mamógrafos funcionando 
em convênio com o Siste-
ma Único de Saúde (SUS), 
em João Pessoa, Cabedelo, 
Campina Grande, Santa Rita, 
Guarabira, Cajazeiras, Picuí, 
Monteiro, Patos, Cuité, Cato-
lé do Rocha, Sousa, Princesa 
Izabel e Pombal. Destes, 16 
são públicos e 14 privados. 
Em 2015, foram realizadas 
42.867 mamografias de ras-
treamento, em mulheres de 
50 a 69 anos e, em 2016, de 
janeiro a julho, já foram rea-
lizados 22.680 exames. 

A mamografia é um 
dos principais exames que 
ajudam a detectar e curar 
o câncer de mama, se for 
descoberto precocemente. 
Com a realização da campa-
nha Outubro Rosa, iniciada 
na última segunda-feira (3), 
o Governo do Estado está 
massificando informações 
sobre a importância da pre-
venção do câncer de mama 
(câncer mais comum entre 
as mulheres), e, principal-
mente, lembrando que esta 
atitude deve ser tomada o 
ano inteiro e o Sistema Úni-
co de Saúde (SUS) dispõe de 
mamógrafos e outros exa-
mes que ajudam a combater 
a doença.  O exame está dis-
ponível para todas as mu-

lheres do Estado, durante to-
dos os meses do ano, em seus 
municípios e/ou referências.

A campanha acontece 
em todo o País, incentivan-
do as mulheres a procura-
rem as Unidades de Saúde 
da Família (USF), com o 
objetivo de realizarem exa-
mes de mamografia de ras-
treamento, na faixa etária 
de 50-69 anos, para a busca 
da prevenção contra o cân-
cer de mama.

De acordo com os dados 
do Sistema de Informação de 
Mortalidade (SIM), do Minis-
tério da Saúde, na Paraíba, 
foram registrados, em 2015, 
246 óbitos e em 2016, até o 
mês de setembro, foram 164 
óbitos por câncer de mama. 

“O mais importante 
nessa campanha é dizer à 
população, aos trabalhado-
res e aos gestores de saúde 
que precisamos ficar atentos 
para os exames preventivos, 
a exemplo do toque, e, caso 
a doença seja detectada, cor-
rer contra o tempo em busca 
da cura”, disse a coordenado-
ra de Saúde da Mulher, Fáti-
ma Moraes.

Ela lembra ainda que, 
além da mamografia de ras-
treamento, tem a diagnós-
tica e exames complemen-
tares, quando necessário. 
“Confirmada a malignidade 
do câncer, a mulher deverá 
iniciar seu tratamento em 
até 60 dias, conforme a Lei 
12732\ 2012”, alertou.

Fátima complementou 
que é de fundamental im-
portância que os gestores 
assumam o compromisso de 
garantir que o caminho a ser 
percorrido pelas mulheres 
seja seguro, eficiente e inde-
pende de faixa etária de ras-
treamento, sendo feito con-
forme solicitação médica. 

Atualmente, os serviços 
destinados ao tratamento 
do câncer de mama concen-
tram-se em Campina Gran-
de (Fundação Assistencial 
Paraibana - FAP e Hospital 
Universitário Alcides Car-
neiro) e em João Pessoa 
(Hospital Napoleão Laurea-
no e São Vicente de Paulo). 
Uma importante estratégia 
da SES é a interiorização 
de alguns serviços, como a 
abertura da Unidade de On-
cologia de Patos.

FOTO: Edson Matos

O Complexo de Pediatria 
Arlinda Marques, que integra a 
rede hospitalar do Estado, tam-
bém aderiu a Campanha “Outu-
bro Rosa”, que tem, entre seus 
objetivos,  a conscientização 
sobre a prevenção do câncer 
de mama.  A programação foi 
iniciada na quinta-feira (6) com 
palestras sobre  o tema como 
também sobre a prevenção do 
câncer de mama destinadas a 
servidoras e acompanhantes. 

As atividades terão continui-
dade na manhã da próxima se-
gunda-feira (10), com  a palestra  
“Saúde da Mulher -  Prevenção do 
Câncer de Mama e Aprendendo o 
Autoexame das mamas”.  À tar-
de, as servidores e acompanhan-
tes participarão  de uma ação de 
beleza com maquiagem e lim-

peza de pele numa parceria com 
as empresas  Afins Cosméticos e 
Mary Kay. Durante todo esse mês, 
os funcionários estarão usando o 
laço rosa, símbolo da campanha.

“Apesar de sermos um hos-
pital de atendimento infantil, 
nada nos impede de nos engajar-
mos nessa campanha tão nobre, 
afinal  temos mulheres como ser-
vidoras e profissionais de saúde, 
como também as mães e outros 
parentes que acompanham os 
pacientes e, somando a isso,  a 
causa é mais do  que justa e deve 
ser abraçada por todos, pois o 
câncer de mama é uma doença 
que a cada dia mata dezenas de 
mulheres no País e  a conscien-
tização sobre as formas de pre-
venção é hoje uma das grandes 
armas de combate a esse mal”, 

destacou o diretor-geral do hos-
pital, Cláudio Teixeira Regis.

Câncer de mama
Os principais fatores de ris-

co para desenvolver o câncer de 
mama são o envelhecimento, 
a vida reprodutiva da mulher, 
história familiar de câncer de 
mama, sedentarismo, idade, en-
tre outros aspectos.

O objetivo da detecção pre-
coce é reduzir a mortalidade 
por câncer de mama, por meio 
do exame clínico anual, a partir 
dos 40 anos e da mamografia, 
no máximo, a cada dois anos, 
para mulheres de 50 a 69 anos.

Sobre a Campanha - Outu-
bro Rosa é uma campanha de 
conscientização que tem como 
objetivo principal alertar as 

mulheres e a sociedade sobre 
a importância da prevenção e 
do diagnóstico precoce do cân-
cer de mama. Esta campanha 
acontece com mais intensidade 
no mês de outubro e tem como 
símbolo o laço cor de rosa. O 
movimento começou a surgir 
em 1990 na primeira Corrida 
pela Cura, realizada em Nova 
York, e desde então, promovida 
anualmente na cidade. Entre-
tanto, somente em 1997 é que 
entidades das cidades de Yuba 
e Lodi, também nos Estados 
Unidos, começaram a promo-
ver atividades voltadas ao diag-
nóstico e prevenção da doença, 
escolhendo o mês de outubro 
como epicentro das ações. Hoje 
o Outubro Rosa é realizado em 
vários lugares do mundo.

Como parte da Campanha 
Outubro Rosa, a Agência Es-
tadual de Vigilância Sanitária 
está dedicando todas as edi-
ções do programa Momento 
Agevisa deste mês de outubro 
à prestação de esclarecimentos 
à população, especialmente às 
mulheres, sobre as causas, as 
estatísticas e as formas de pre-
venção e tratamento do câncer 
de mama. O programa vai ao 
ar todas as quintas-feiras, entre 
as 6h e 7h da manhã, dentro da 
programação do Jornal Estadual 
da Rádio Tabajara (AM 1.110 e 
FM 105.5).

Na edição de quinta-feira 

(6), a diretora-geral da Agevisa, 
Glaciane Mendes, alertou a po-
pulação para a importância da 
atenção especial ao problema 
do câncer de mama, lembrando 
que até o final de 2016 podem 
ser registrados no Brasil 57.960 
novos casos de câncer de mama, 
segundo expectativa do Institu-
to Nacional do Câncer (Inca). 

Glaciane Mendes lembrou 
que o câncer de mama é o tipo 
de câncer mais comum entre as 
mulheres brasileiras (e do mun-
do como um todo), e responde 
anualmente, no Brasil, por apro-
ximadamente 25% dos casos 
novos, sendo mais frequente 

nas mulheres das regiões Sul, Su-
deste, Centro-Oeste e Nordeste.

“Segundo dados do Inca, o 
câncer de mama tem origem na 
multiplicação de células anor-
mais da mama, que formam um 
tumor, havendo vários tipos; al-
guns com desenvolvimento rá-
pido e outros mais lentos”. A di-
retora da Agevisa destacou que 
o Ministério da Saúde oferece 
atendimento por meio do Siste-
ma Único de Saúde (SUS).

De acordo com a diretora-
técnica de Ciência, Tecnologia 
Médica e Correlatos da Agevi-
sa/PB, Helena Lima, várias são 
as causas do câncer de mama, 

sendo a idade um dos mais im-
portantes fatores de risco para 
a doença. “Segundo o Inca, em 
cada cinco casos, cerca de qua-
tro ocorrem em mulheres com 
mais de 50 anos”, ressaltou, in-
formando também que outros 
fatores que elevam o risco do 
câncer de mama estão ligados 
à história reprodutiva e hormo-
nal, a históricos genéticos e he-
reditários e também a questões 
de ordem ambiental e compor-
tamental como obesidade e so-
brepeso após a menopausa, se-
dentarismo, consumo de bebida 
alcoólica e exposição frequente 
a radiações tipo raio-X.

Momento Agevisa aborda o câncer de mama

Hospital Arlinda Marques adere à campanha 

“No Estado, 
foram registrados, 
em 2015, 246 
óbitos e em 
2016, até o mês 
de setembro, 
foram 164 óbitos 
por câncer de 
mama”

Em João Pessoa, o tratamento do câncer de mama está disponivel no Laureano  e São Vicente de Paulo

Fundac firma 
parceria com 
UFPB e adota 
prática de ioga 

A Fundação Desenvol-
vimento da Criança e do 
Adolescente Alice Almeida 
(Fundac) vai adotar, a partir 
da próxima semana, práti-
cas integrativas nas unida-
des socioeducativas de João 
Pessoa. O ioga é a primeira 
delas a ser praticada no Cen-
tro Socioeducativo Edson 
Mota-CSE, com jovens e ado-
lescentes. A primeira sessão, 
ministrada pelo presidente 
da Associação Paraibana de 
Ioga, Abraão Carvalho, come-
ça quinta-feira (13), a partir 
das 14h. 

Ressocializando vidas
A parceria entre a Fun-

dação e a Coordenação de 
Educação Popular da Pró
-Reitoria de Extensão (Coe-
pe) vai possibilitar a inser-
ção dessas práticas por meio 
do Programa  Ressocializan-
do Vidas, sob o comando de 
Marcone Amorim, técnico 
que coordena o Programa  
na Universidade Federal da 
Paraíba (UFPB) e Nazaré 
Zenaide, vice-coordenadora 
do Núcleo de Cidadania e 
Direitos Humanos, também 
da UFPB.

Nessa parceria Fundac/
UFPB, o responsável pelo 
Programa na Universidade 
identificou seis eixos em 
que a Universidade pode 
interagir com a Fundac. 
Educação, Cultura, Esporte, 
Saúde, Família e Trabalho 
foram os escolhidos para 
serem trabalhados.
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Agências da Caixa abrirão uma hora 
mais cedo na segunda e na terça-feira

Os clientes e correntis-
tas da Caixa prejudicados 
pela greve de 31 dias dos 
bancários ganharão tempo 
extra para acertar as contas 
com o banco. As agências da 
instituição financeira nas ci-
dades onde foi encerrada a 
greve abrirão uma hora mais 
cedo na segunda (10) e na 
terça-feira (11) para agilizar 
o atendimento.

Nas cidades onde os 
bancos abrem às 10h, os 
clientes serão atendidos a 
partir das 9h e, onde o aten-
dimento começa às 11h, a 
abertura será às 10h.

Na manhã de ontem, 
bancários de todo o país re-
tornaram ao trabalho, depois 
de mais de um mês parados. 
Em assembleia realizada an-
teontem, os trabalhadores 
das instituições privadas e 
do Banco do Brasil aceitaram 

a proposta apresentada pela 
Federação Nacional dos Ban-
cos (Fenaban) e encerraram 
a greve, que durou 31 dias.

O acordo, válido por dois 
anos, inédito, prevê 8% de 
reajuste no salário em 2016, 
mais abono de R$ 3,5 mil. No 
vale-alimentação o reajuste 
proposto é maior, de 15%. O 
vale-refeição e o auxílio-cre-
che/babá serão reajustados 
em 10%. para 2017, haverá a 
correção integral da inflação 
acumulada, mais 1% de au-
mento real nos salários e em 
todos os benefícios.

Os bancários também 
conseguiram o abono dos 
dias parados e o aumento da 
licença-paternidade de cinco 
para 20 dias. A licença, entre-
tanto, vale a partir da defini-
ção do benefício fiscal pelo 
governo.

Apesar do acordo, ban-
cários da Caixa Econômica 
Federal em capitais de sete 
estados, como Rio de Janeiro, 
São paulo, Amapá e Bahia, e 
em algumas cidades manti-
veram a paralisação ontem 
até a realização de assem-
bleias.

Medida oferece mais tempo 
a clientes e correntistas para 
ajustar contas com o banco 

Wellton Máximo
Da Agência Brasil

Ontem, bancários de todo o país retornaram ao trabalho, depois de passar mais de um mês com as atividades paralisadas

FOTO: Reprodução/Internet

Nota elaborada pela Secretaria de 
Relações Institucionais da Procuradoria 
Geral da República afirma que a Propos-
ta de Emenda à Constituição (PEC) en-
viada pelo presidente Michel Temer ao 
Congresso Nacional que limita o aumen-
to dos gastos públicos é inconstitucional 
porque “ofende” a independência e a 
autonomia dos Poderes Legislativo e Ju-
diciário e do Ministério Público.

De acordo com o G1, o parecer foi 
divulgado ontem pela assessoria da PGR 
e será enviado, conforme o órgão, aos 
líderes partidários e ao relator da pro-
posta, deputado Darcísio Perondi (PMDB
-RS), na próxima segunda (10).

Pela proposta do governo, já aprovada 
em comissão especial e que agora será ana-
lisada pelos plenários da Câmara e do Sena-
do, os gastos da União só poderão crescer 
conforme a inflação do ano anterior.

O projeto estabelece ainda que esse 
cálculo valerá pelos próximos 20 anos, mas, 
a partir do décimo ano, o presidente da Re-

pública poderá apresentar outra fórmula.
“As alterações por ela [PEC] preten-

didas são flagrantemente inconstitucio-
nais, por ofenderem a independência e 
a autonomia dos Poderes Legislativo e 
Judiciário e por ofenderem a autonomia 
do Ministério Público e demais institui-
ções constitucionais do Sistema de Jus-
tiça [...] e, por consequência, o princípio 
constitucional da separação dos Poderes, 
o que justifica seu arquivamento”, diz a 
nota, assinada pelo secretário de Rela-
ções Institucionais da PGR, procurador 
Peterson de Paula Pereira.

Desde que foi apresentado pela 
equipe econômica do governo, ainda no 
primeiro semestre, o projeto enfrenta 
resistências por parte de setores da so-
ciedade. Partidos que fazem oposição a 
Michel Temer, por exemplo, argumen-
tam que, se aprovada, a proposta repre-
sentará o “congelamento” dos investi-
mentos sociais, como nas áreas de saúde 
e educação.

PGR diz que PEC do teto 
de gastos é inconstitucional

em parecer

No parecer, a Procuradoria Geral 
diz que a autonomia administrati-
va e financeira assegurada ao Poder 
Judiciário, ao Ministério Público e às 
Defensorias Públicas são “elementos 
indispensáveis” para que essas institui-
ções exerçam suas funções.

“A PEC 241 institui o ‘Novo Regime 
Fiscal’ pelos próximos vinte anos, prazo 
longo o suficiente para limitar, preju-
dicar e enfraquecer o desempenho do 
Poder Judiciário e demais instituições 
do Sistema de Justiça [...] e, nesse al-
cance, diminuir a atuação estatal no 
combate às demandas de que necessita 
a sociedade, entre as quais: o comba-
te à corrupção; o combate ao crime; a 
atuação na tutela coletiva; e a defesa 
do interesse público”, diz a nota.

Em outro trecho, o Ministério 
Público alega que a PEC, na forma 
como foi enviada ao Congresso Nacio-

nal, transformará o Executivo em um 
“super órgão”. “A pretexto de trazer 
a trajetória da dívida pública para ní-
veis sustentáveis, [o Executivo] passará 
a controlar os demais Poderes, ainda 
que de maneira indireta”.

Na noite da quinta (6), a cadeia 
nacional de rádio e televisão exibiu 
um pronunciamento do ministro da 
Fazenda, Henrique Meirelles, à nação. 
Na gravação, Meirelles afirmou que 
o objetivo principal da PEC é reequi-
librar as contas públicas, sem retirar 
direitos da população.

“O governo Temer enviou uma 
proposta para mudar a Constituição e 
equilibrar o Orçamento nos próximos 
anos. É necessário um prazo para ajus-
tar as contas de forma gradual, sem 
retirar direitos, sem cortar o dinheiro 
dos projetos mais importantes, aque-
les essenciais”, disse o ministro.

Autonomia dos poderes 

O procon-pB, por meio 
do Setor de pesquisa e Esta-
tística, comparou preços de 
brinquedos infantis em oito 
estabelecimentos da Gran-
de João pessoa e constatou 
que a variação pode chegar 
a 185,74%. A pesquisa foi 
realizada entre os dias 3 e 5 
de outubro.

O brinquedo telefone
Aprender e Brincar (em-

presa Fisher-prince) foi o 
que apresentou a maior va-
riação, indo de R$ 69,99 até 
R$ 199,00, dependendo da 
loja consultada. Nesse caso, 
o consumidor pode chegar a 
ter uma economia de R$ 130. 

A pesquisa qualificou os 
87 itens em sete categorias: 
educativos para crianças 
entre 1 e 3 anos, jogos de 
mesa/tabuleiro, conjuntos 
de massa de modelar, peças 

montáveis, bonecas, figuras 
de ação, carros em miniatura 
e carros de controle remoto. 
A boneca Barbie Fashio-
nistas oscilou de R$ 49,99 
para R$ 139,99, alterando 
o valor em 180,04%. Outras 
sete bonecas ainda apre-
sentaram variação superior 
a 100%.

O procon-pB recomen-
da aos consumidores algu-
mas dicas que podem ser 
seguidas visando a econo-
mia no bolso e o exercício de 
seus direitos:

Compra à vista
Se a compra é realizada à 

vista, em espécie ou em parce-
la única no cartão de crédito, o 
produto não deve sofrer alte-
ração no preço. Tal mudança 
pode ocorrer apenas para a 
compra parcelada, com condi-
ções claras para a contratação.

Preço de brinquedos 
varia em até 185%

pesquisa dO prOcOn indica

A presidente do Superior 
Tribunal de Justiça, ministra 
Laurita Vaz, disse ontem que 
o volume de trabalho na Corte 
aumentou 20% no primeiro 
semestre deste ano em compa-
ração com igual período do ano 
passado e que isso tem afastado 
o STJ de sua função principal.

“A demanda excessiva tem 
afastado o STJ de sua função 
constitucional precípua, que 
é a de uniformizar a aplicação 
das leis federais por meio do 
julgamento dos recursos espe-
ciais ”, afirmou a ministra, que 
se reuniu ontem com jornalis-
tas em um café da manhã.

Segundo Laurita, no ano 
passado, o STJ recebeu cerca 
de 330 mil processos. “Destes, 
105 mil deixaram de ser distri-
buídos aos gabinetes de minis-
tros por causa do trabalho de 
triagem e exame dos recursos 
inaptos, recursos que não podiam 
ser reconhecidos, realizados justa-
mente por esses órgãos aos quais 
me referi”, disse a ministra.

Na abertura do encontro 
com os jornalistas, ela falou 
sobre medidas adotadas para 
acelerar os trabalhos e dimi-
nuir o volume de processos 
distribuídos na Corte, como a 
criação e reestruturação de órgãos 
vinculados à presidência para que 
seja feito um exame prévio dos re-
cursos que chegam ao STJ.

Excesso de processos 
afasta STJ de sua função 

presidenTe da cOrTe desabaFa

Concurso 
Arte Cidadã
é divulgado 
no Liceu

Faltando apenas três 
semanas para encerrar o 
prazo de inscrição do con-
curso ‘Arte Cidadã’, equipes 
da Receita Estadual e de 
representantes de educa-
ção fiscal da Secretaria de 
Educação do Estado reali-
zaram mais uma divulgação 
do concurso, desta vez nas 
salas de aula da Escola Es-
tadual Liceu paraibano, em 
João pessoa. O concurso vai 
premiar com notebooks as 
melhores produções nas ca-
tegorias de desenhos (estó-
ria em quadrinhos); poesia 
ou paródias os estudantes 
da rede pública de ensino da 
1ª Região do Estado. As ins-
crições serão realizadas até 
o próximo dia 30.

Os estudantes do Ensino 
Médio tiveram a oportunida-
de de ouvir a equipe do pro-
grama ‘Semeando Sementes 
da Cidadania’ da Receita Esta-
dual, que esclareceu as regras 
do concurso para os alunos 
participarem. A equipe fez 
um alerta aos alunos para o 
prazo e os pré-requisitos.

Pré-requisito
para inscrever seu traba-

lho no concurso, o estudante 
terá de fazer pelo menos um 
dos cinco cursos gratuitos 
na modalidade EAD (Ensi-
no a Distância) constante 
no programa “Semeando 
Sementes da Cidadania”.  Os 
cursos disponíveis têm car-
ga horária entre 10h e 20h. 
São eles: “Conhecendo os 
tributos”; “Entendendo o 
orçamento público”; “Direi-
tos e Deveres”; “ICMS –Sai-
ba mais” e a “Nota Fiscal de 
Consumidor Eletrônica NF-
C-e”. Os interessados pode-
rão realizar as inscrições no 
link https://www3.receita.
pb.gov.br/portalesat/cida-
daniafiscal.php.

Michèlle Canes
Da Agência Brasil
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paraibanas será lançado 
amanhã em Lisboa 
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Cenas dos longas 
“As aventuras do 

avião vermelho”, de 
Frederico Pinto, e 

“O menino e o mundo”, 
de Alê Abreu

Guilherme Cabral 
guipb_jornalista@hotmail.com

Dezessete filmes, dos quais 15 são curtas 
e dois longas-metragens, integram a 
programação do 1º Festival Aruandinha 
- Cinema & Literatura Infantojuvenil, 
um novo evento que vai se realizar 
na cidade de João Pessoa, dentro da 
semana em que se comemora o Dia das 
Crianças (12 de outubro) e resulta de 

um desdobramento do Fest Aruanda do Audiovisual 
Brasileiro, que ocorre em dezembro. A abertura acon-
tece hoje, a partir das 18h, na Sala Vladimir Carvalho 
da Usina Cultural Energisa, com exibição - em ses-
são especial - da animação intitulada As Aventuras 
do Avião Vermelho (1h30min, 2014, RS), que será 
apresentado pelo próprio diretor, Frederico Pinto. A 
programação - que, além de cinema, inclui workshops 
e contação de histórias - se estenderá até a próxima 
sexta, dia 14, em três locais diferentes.

“É um evento sem precedentes, com uma progra-
mação cultural especialmente voltada para o público 
infantojuvenil que vai ocorrer no Cinépolis Manaíra 
Shopping, Cine Bangüê do Espaço Cultural e Usina Cul-
tural Energisa. A ideia já foi praticada algumas vezes, 
com sessões especiais do Fest-Aruandinha, dentro do 
Fest Aruanda do Audiovisual Brasileiro, mas sempre 
tínhamos o desejo de realizar o evento separado. É um 
projeto experimental, piloto, que está nascendo com a 
parceria do Cinépolis, mais uma vez, da Fundação Espa-
ço Cultural, Livraria Leitura e da Energisa e que vai ga-
nhar musculatura. O projeto está nascendo para preen-
cher uma lacuna, pois percebemos a resposta muito 
boa do público e das instituições, além da existência de 
uma demanda represada, pela carência que há, em João 

Pessoa, de um evento voltado ao público infantojuvenil. 
A ideia é simpática e boa e alia duas linguagens, a do ci-
nema e a da literatura, com a  proposta de, através dos 
filmes, estimular a leitura. Um exemplo é que o longa 
As Aventuras do Avião Vermelho é baseado em livro ho-
mônimo do escritor gaúcho Érico Veríssimo”, disse para 
o jornal A União Lúcio Vilar, coordenador e produtor 
executivo do Fest-Aruanda do Audiovisual Brasileiro e, 
agora, também do Fest-Aruandinha.

O novo festival apresentará um recorte do que há 
de mais significativo em termos de animação de lon-
ga e curta-metragem no Brasil, hoje. Um exemplo é o 
diretor Frederico Pinto, de Porto Alegre, que vem ao 
Fest-Aruandinha para ministrar, na próxima terça, às 
19h, na Sala Vladimir Carvalho da Usina Cultural Ener-
gisa, o workshop intitulado “Animação no Brasil hoje: 
tendências e desafios”, destinado a realizadores locais 
que fazem, ou pretendem produzir, animações, digitais 
ou não. Outro caso é o do cineasta paulista Alê Abreu, 
cujo filme O Menino e o Mundo - indicado ao Oscar 2016 
- será exibido no dia 11, às 10h30, na Sala Cinépolis. E, 
em seguida, às 12h, no mesmo local, haverá o momento 
literário, com o livro Luiz Gonzaga em Quadrinhos, ro-
teirizado pelo jornalista e crítico de música Sílvio Osias e 
ilustrado por Megaron Xavier. 

“O Fest-Aruandinha já nasce diferenciado ao fazer 
esse link entre cinema e literatura infantojuvenil, 
inserindo as possíveis interlocuções entre os campos 
e linguagens, num estímulo simultâneo ao cinema, en-
quanto conteúdo audiovisual de qualidade, e a leitura. 
Nascida como um desdobramento do Fest Aruanda do 
Audiovisual Brasileiro, a ideia já foi praticada algumas 
vezes, dentro desse evento e com exibições em escolas 
públicas, mas é a primeira vez, no entanto, que o Aruan-
dinha toma corpo de um festival completo”, ressaltou, 
ainda, Lúcio Vilar. 

n Sessão Especial:
Hoje: Hoje 
Sala Vladimir Carvalho (Usina Cultural)
18h – Exibição do longa-metragem: As Aventuras 
do Avião Vermelho (Animação, 1h30min, 2014, RS) com 
apresentação do filme pelo diretor Frederico Pinto.
 
n Segunda, dia 10
Sala Cinépolis
10h30 – Abertura Oficial/Momento Literário: 
Palestra sobre o clássico O Pequeno Príncipe, com 
lançamento da adaptação: Pequeno Príncipe no Planeta 
Terra, de Carlos Gomes.
11h – Exibição do longa-metragem: As Aventuras do 
Avião Vermelho (Animação, 1h30min, 2014, RS), com 
apresentação do filme pelo diretor Frederico Pinto.
 
n Terça (11)
Sala Cinépolis
0h30 – Exibição do longa-metragem O Menino e o Mun-
do (Animação, 1h19min, 2014, SP) de Alê Abreu (indicado 
ao Oscar 2016).
12h – Momento Literário: Livro: Luiz Gonzaga em 
Quadrinhos, de Sílvio Osias (Roteiro) e ilustrações de 
Megaron Xavier  

Cine Bangüê/Funesc
15h - Exibição do longa-metragem As Aventuras do 
Avião Vermelho, com a presença do diretor Frederico 
Pinto.  
Sala Vladimir Carvalho (Usina Cultural/Energisa)
19h – Workshop com o diretor Frederico Pinto.
Tema: Animação no Brasil: tendências e desafios
 
n Quarta (12)
Sala Cinépolis
14h - Momento Literário: Livro: Fidel Castro em 
Quadrinhos, de Walter Galvão (Roteiro) com Ilustrações 
de Lelo Alves
14h30 - Sessão Curta Aruandinha
15h30 – Sessão Contação de História
16h30 - Sessão Curta Aruandinha 

Cine Bangüê/Funesc
15h - Sessão  Curta Aruandinha
16h - Sessão  

n Quinta (13)
Sala Cinépolis
10h30 - Momento Literário: Livro: João Pessoa em 
Quadrinhos, de Jairo Cézar (roteiro), com ilustrações de 
Américo Filho.
11h - Exibição do longa-metragem As Aventuras do 
Avião Vermelho 

Cine Bangüê/Funesc
15h - Exibição do longa-metragem O Menino e o 
Mundo, de Alê Abreu.
 
n Sexta (14)
Sala Cinépolis
10h30 – Momento Literário: Livros: Celso Furta-
do e Epitácio Pessoa em Quadrinhos, de João Matias 
(roteiro), com ilustrações de Izaac Brito.
11h – Sessão Curta Aruandinha

Quinze curtas e dois longas-metragens
integram a programação do festival nas salas
do Cinépolis, no Bangüê e na Usina Cultural

Programação

Cinema & 
literatura

1o Fest-Aruandinha começa hoje, em João Pessoa, com uma programação
de filmes para estimular a leitura entre o público infantojuvenil
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Como era um 
dia de eleição

Ramalho
LeiteO eleitor que faz falta

Carlos Pereira Engenheiro - cpcsilva1@globo.comCrônica

Ex-deputado e jornalista - ramalholeite84@gmail.com
Amanhã é dia de eleição. Aproveito para relembrar 

como era o dia de eleição para um cidadão que nunca foi 
candidato, mas foi um eleitor tão fiel ao seu dever que votou 
durante todo o tempo em que viveu como adulto,  mesmo 
quando já passava dos 80 anos.

Os seus preparativos para a eleição começavam no sá-
bado. Logo de manhã, depois de aguar as plantas do quintal 
e as roseiras do jardim, tomava o seu café saboreando cada 
gole com imenso prazer, trocava de roupa e ia, aí pelas 10 
horas, frequentar o salão de “Seu” 
Amâncio que ficava na Vera Cruz, 
pertinho do pátio da feira 
de quarta-feira, em Jagua-
ribe. Quando coincidia 
estar de cabelo grande eu 
o acompanhava, segurando 
firme na sua mão (lisinha 
de fazer inveja). Lá, me co-
locavam sentado numa ga-
veta posta sobre a cadeira e 
assim minha cabeça ficava 
na altura das mãos de seda 
do mestre Amâncio que 
era o responsável, à época, 
pelos cabelos de todo o 
bairro. Depois, começava 
o ritual do corte de “Seu” 
Benedito, incluindo cabelo e barba, esta bem escanhoada, 
numa operação   que demorava perto de 2 horas.

Voltava para casa e se servia de um almoço nada frugal, 
afinal era véspera de eleição e todos, de alguma forma, par-
ticipavam daquele clima. Estirado na rede, tirava uma boa 
soneca  e, à noite, ia pra calçada conversar com os vizinhos 
sobre  as possibilidades dos candidatos, num papo que trans-
corria  na maior cordialidade. O sono me pegava antes e eu 
só iria vê-lo novamente na manhã do domingo, dia de fato, da 
grande jornada cívica.

E era assim que ele denominava o dia da eleição – uma 
grande festa do civismo. Tinha um discurso preparado, 
melhor do que muitos candidatos, embora nunca tivesse 
concorrido a qualquer cargo, nem mesmo a presidente da As-
sociação dos Pais e Mestres do Grupo Escolar Santo Antônio, 
onde fiz meu curso primário. O máximo que conseguiu ser, 

na sua vida pública, foi Fiscal de Salão da Biblioteca Pública 
do Estado, nomeado através de Portaria do governador José 
Américo de Almeida. Além disso, guardou por toda sua vida, 
como relíquia, uma Portaria assinada pelo presidente João 
Pessoa, de 1929, designando-o delegado  de Polícia de Taci-
ma, sua querida Tacima, àquela época distrito de Araruna. 
Essa Portaria se encontra nos meus arquivos, como docu-
mento especial.

E votar, para ele, era um dever tão sagrado que o cum-
priu, com elevada consciência, en-
quanto as  pernas lhe permitiram o 
deslocamento à seção eleitoral.

Punha sua melhor roupa 
branca, um terno completo de linho 
diagonal, que era lavado e bem 
passado na semana do pleito, numa 
operação seguida bem de perto por 
ele que, também não se descuidava 
da gravata, nova de preferência e do 
chapéu, prada ou ramenzoni, além 
dos sapatos pretos bem lustrados. 
Acho que até  uma nova cueca sam-
ba-canção era estreada no dia da 
eleição.

Algumas vezes o acompanhei 
à sua  (23a) seção que funcionava 
no Liceu Paraibano e onde, já idoso, 

apesar do direito de passar à frente dos demais,  entrava na 
fila e aguardava pacientemente  a vez de colocar o seu voto 
na urna.

Jamais negou sua preferência pelo Partido Social De-
mocrático, o velho e autêntico  PSD, e sempre  deu seu voto 
a Ruy Carneiro de quem foi um dos maiores admiradores. 
Foi assim que votou no Marechal Dutra e Alcides Carneiro, 
Cristiano Machado e José Américo, Juscelino, General Teixei-
ra Lott e Janduhy Carneiro e assim por diante. Enquanto o 
PSD existiu e teve candidatos, pelo menos um voto certo a 
legenda pessedista teve – o do eleitor Benedito Ladislau da 
Silva.

Escrevo estas linhas em homenagem ao meu velho pai, 
exemplo de eleitor brasileiro,  que  se vivo fosse,   ainda esta-
ria  a fazer  das eleições a maior  festa cívica do País.

Quando eu “era uma criança pequena” lá em Borbo-
rema um dia de eleição era um dia de festa. Também de 
brigas e muitas discussões, logo esquecidas. Mas a estrutura 
montada para receber os eleitores, demandava recursos 
próprios e por isso, poucos tinham direito de pleitear votos. 
Somente a partir de 1974, com a Lei Etelvino Lins, que 
proibiu o fornecimento de transporte e comida aos eleito-
res, gente enxerida da minha qualidade pôde disputar um 
mandato de deputado. A lei do pernambucano, ex-ministro 
do TCU, senador e governador daquele Estado colocou 
na responsabilidade da Justiça Eleitoral a organização do 
translado de eleitores da zona rural para a urbana onde se 
concentram a maioria das urnas. Alimentar eleitor virou 
crime eleitoral e, somente em casos excepcionais, a própria 
Justiça Eleitoral poderá fazê-lo.

Antes dos anos 1970, porém, a coisa funcionava de 
forma muito diferente. Vou contar o que me lembro. Em 
Bananeiras, UDN e depois a ARENA armavam um jiqui no 
armazém de fumo do Major Augusto e os eleitores enfilei-
rados chegavam ao prato de comida. No braço recebiam 
uma marca de tinta, a exemplo do que fazem os palhaços 
com os meninos que os acompanham nas ruas, valendo o 
ingresso para o circo. A marca dos eleitores era para evitar 
que o “dito cujo” repetisse o prato. Mas antes de comer, 
tinham que mostrar o titulo para comprovar que já haviam 
votado. Na campanha de prefeito em 1963, Pedro Pessoa 
de Aguiar, o jovem que inventou oposição na Bananeiras 
redemocratizada, aludindo à marca gastronômica, pedia aos 
eleitores que não se deixassem “ferrar”, “como os bezerros 
de seu Mozart.” O deputado Clovis Bezerra e seu irmão 
Mozart investiam na estrutura do dia da eleição e a oposição 
somava votos sem gastar nada. “Comam lá e votem cá”, era a 
cantinela.

O deputado Clovis Bezerra distribuía dezenas de  bois 
que seriam mortos e distribuídos na sede e nos distritos. 
Estes viraram cidades, mas o costume continuou. Meu pai, 
Arlindo Ramalho, era candidato a prefeito de Borborema e, de 
acordo com o  eleitorado existente, tinha direito a três bovi-
nos bem curtidos e ao aluguel de alguns veículos para o trans-
porte de eleitores. Nada disso era fiscalizado. Não se prestava 
contas a ninguém. Era um acordo explícito entre o líder polí-
tico e seus liderados. Quando  matavam os bois, surgia outro 
problema: os bilhetes e os pedidos de quem se dizia enfermo 
e não poderia comer junto com os demais. “Minha carne eu 
mesmo preparo”, exigiam.  Meu pai retalhava um dos bois 
com esses eleitores privilegiados. Os pacotes de carne eram 
embrulhados e enviados aos compadres e afilhados. Além 
disso, outras casas eram reservadas  para a alimentação de 
algumas famílias “mais lordes”, que não queriam se  misturar 
com a “plebe ignara”.

Sobre esses requintados eleitores, em uma reunião 
de véspera de eleição entre Clovis Bezerra, cabos eleitorais, 
motoristas transportadores e fiscais do dia da eleição, ele 
distribuía tarefas a alguns de seus correligionários. Olhou 
para o administrador do Engenho Caboclo, propriedade da 
família e orientou: - Compadre Ribeiro, as moças do Caboclo 
vão comer na sua casa. Seu Mica, um amigo do peito, resolveu 
ajudar: - Dr. Clovis, por que essas moças do Caboclo não já 
vêm comidas de lá? Foi uma risadagem geral.

O deputado Clovis Bezerra costumava visitar as cidades 
vizinhas no dia da eleição. Na casa do meu pai, onde estavam 
servindo refeições foi até o quintal. Abriu as panelas e resol-
veu orientar as cozinheiras. Pegou uma colher de pau e mexeu 
o seu conteúdo. Demorou-se na tarefa. - É assim que se faz, 
ensinou. Dionisio Pereira dos Santos, naquele ano o escalado 
pelo PSD para enfrentar meu pai nas urnas de Borborema, 
por cima do muro, testemunhou a aula de culinária do depu-
tado. Quando perdeu a eleição, resumiu sua vindicta:

- Perdi a eleição mas obriguei o deputado a assar carne 
pros eleitores...

A cabine eleitoral era mesmo indevassável. No canto 
da parede, uma cortina encobria o sigilo do voto. As cédulas 
individuais eram depositadas nas urnas e o exercício do dia 
era a “troca de chapa”. Em uma eleição prometi ao deputado 
Silvio Porto que pelo menos  meu irmão Antonio Carlos, de-
pois promotor de justiça votaria nele.  Mas ele  esqueceu e na 
hora de votar colocou na urna uma cédula de Clovis Bezerra. 
Quando descobri fui a procura de alguém para cumprir mi-
nha promessa. Só restou minha mãe, que não aceitou dar esse 
voto contra Dr. Clovis. Ainda bem que alguns eleitores vieram 
de Guarabira e votaram em Silvio Porto.

Dia de eleição deixou de ser uma festa menos romântica 
quando surgiram os marqueteiros e com eles as pesquisas, 
a boca de urna e outras ações que passaram a exigir muito 
dinheiro. Melhor tivessem deixado o transporte e os bois. A 
exigência de muito dinheiro fez nascer a arrecadação 
espúria e, a partir daí... Acabou o meu espaço...

O ex-presidente da Odebrecht, 
Marcelo Odebrecht, estava conde-
nado a 19 anos e quatro meses de 
prisão. Mas sua pena está sendo 
negociada pela Lava Jato para ser 
reduzida a quatro anos. Taí para que 
serviu o golpe parlamentar que des-
tituiu Dona Dilma da presidência da 
República. A corriola condenada ou 
indiciada na Lava Jato vai ser anis-
tiada. Se não for, eu ronque. O golpe 
foi dado para isso, para 
garantir a impunidade e 
a imunidade dos políticos 
e empresários que admi-
nistravam a corrupção 
no Brasil

A corriola está usan-
do tornozeleira eletrôni-
ca no maior conforto de 
suas casas, adquiridas 
com o dinheiro das pro-
pinas, ou nos ambientes 
que já frequentavam an-
tes de serem condenados. 
Essa tal de tornozeleira 
lembra-me os cerolões 
de antigamente, que os 
homens usavam e davam 
um laço na altura do 
mocotó, digo tornozelo. 
Nosso professor de matemática, o 
velho Sales, do Colégio Santa Rosália, 
tinha uma dessas. A distração da 
turma era desatar a dita laçada do 
mocotó.

A Construtora Odebrecht é a 
maior empreiteira brasileira, dema-
siadamente grande para seu presi-
dente ficar na cadeia. Ele não cabe 
na cela. Lembre-se do que Marcelo 
Odebrecht disse aos policiais da Fe-
deral que foram buscá-lo em casa, no 
cumprimento do mandato de prisão: 
“segunda-feira não tem mais repúbli-
ca”. Dom Marcelo estava antecipando 
o golpe que ajudou a conspirar. A 
segunda-feira demorou, mas está 

chegando. Segunda-feira 
de cinzas, depois do carna-
val em que se transforma 
tudo que tem aparência de 
sério no Brasil.

O golpe parlamentar 
foi muito bem fantasiado e 
maquilado de movimento 
sério. Minchel (sic) Temer 
ainda não desconfiou que 
a próxima cabeça pode ser 

a dele, degolada 
na guilhotina de 
Brasília, nessa 
ópera bufa que 
procura imitar 
a Revolução 
Francesa. Seria 
melhor ele fazer 
logo a sua delação 
premiada, para 
garantir a imunidade a que 
os corrutos têm direito. De-
pois, ganharia a redução da 
pena, como Dom Marcelo 
e outros. No Brasil, cadeia 
não foi feita pra ricos. Esses 
cumprem temporada em 
cadeia de primeira classe, 
como foi transformada a 
Papuda para receber a cor-

riola dos empreiteiros, no Planalto 
Central. 

A Papuda dos Empreiteiros foi 
climatizada para receber os ricos. 
Seus banheiros são diferentes dos 
banheiros dos presos pobres, os 
sanitários idem. Nas cadeias brasi-
leiras, diz-se que as bacias sanitá-
rias servem também para captar as 
águas do banho. Os presos tomam 
banho sobre a bacia, que recolhe a 
i-água (como se diz na Galícia) usada 
para despejá-la no Cerrado seco, ávi-
do por água ou similares. O Planalto 
Central tem menos humidade que 
o Deserto do Saara. Não é à toa que 
lá estão engarrafando energia solar 

para vendê-la aos europeus na forma 
de pilhas. Eis uma alternativa para 
o Nordeste: sol engarrafado. É mais 
fácil e barato que transpor o São 
Francisco – aquele rio bárbaro que 
deixou viúvas as fãs de Domingos 
Montagner. 

A Papuda de luxo é um bom 
lugar para se alojar a turma da 
transposição do Rio dos Currais, o 
Opara, também conhecido por Rio 
dos Currais. Quer dizer que a cerca 
de contenção ele já tem, e aloja uma 
parte da turma que fatura a trans-
posição. Se a seca continua – e vai 
continuar para sempre, ou padre 
Cícero perderá o emprego –, se a seca 
continuar, o que seus devotos vão 
dizer aos santos da seca? São José, 
Sebastião, Luzia? Aos senadores e 
deputados? Dizer que a transposição 
não foi bastante? Que será preciso 
outra obra? Para as empreiteiras 
fazer? E dar propinas a quem deci-
dir?

(Coluna publicada terça, quinta, 
sábado)

Segunda-feira de cinzas
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Otávio Sitônio Pinto   Escritor - sitoniopinto@gmail.com

 
A Construtora 
Odebrecht é 
a maior 
empreiteira 
brasileira, 
demasiadamente 
grande para 
seu presidente 
ficar na 
cadeia

Cronicartigo

FOTOS: Divulgação



Roteiro

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

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

 

Em cartaz

Semana da criança

FM

0h - Madrugada na Tabajara

5h - Aquarela Nordestina

6h - Programação Musical

7h - Cena Cultural

8h - Espaço Ecológico

9h - Programação Musical

17h - Detalhes 105

17h - Programação Musical

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

PROGRAMAÇÃO DE HOJE

Rádio Tabajara

Serviço

Espalhando há 11 anos poesias 
na capital, o Projeto Café em Verso e 
Prosa poetiza mais uma vez durante a 
tarde de hoje um evento voltado para 
os filhos e pais intitulado “Sarau Erê”. 
Tenho realização no Café Empório, essa 
é a segunda edição da atividade que tem 
como objetivo fazer alusão as crianças e 
jovens da capital. Marcado para ter iní-
cio às 16h, a entrada é gratuita e traz em 
seu leque cultural a Cia. de Teatro Nós 2 
para apresentar brincadeiras populares, 
as cantigas de rodas de antigamente, 
algumas surpresas que surgirão durante 
o evento e show da cantora Erica Maria. 

Além das apresentações, como 
acontece em todos os sarais, o público 
presente também poderá participar, 
lendo ou recitando poemas de sua 
autoria ou de seus poetas preferidos. 
Segundo a produção do evento, nas 
mesas estarão espalhados poemas para 
aqueles que não forem prevenidos e 
munidos poeticamente.

“A ideia desse sarau para crianças 
surgiu após eu perceber que minhas 
sobrinhas Ludmyla e Gabrielle tinham 
curiosidade de saber como é o sarau 
que elas apenas escutam. Ultimamente 
elas vêm me fazendo perguntas de como 
são esses saraus, além de que tenha 
muitas amigas que são mães e que nem 
sempre podem ir pro sarau. Então, por-
que não juntar o útil ao agradável. Estou 
muito feliz e espero receber crianças de 
todas as idades”, contou em entrevista 
ao jornal A União a atriz e organizadora 
do evento, Suzy Lopes.

Dando início à tarde de poesia, o 
sarau começará com a participação da 
Cia. Nós 2 formada pelos atores Nyka 
Barros, Flávio Lira e Cleiton Teixeira. Os 
integrantes do grupo teatral prepararam 
uma apresentação especialmente para 
o dia. Tendo em vista que as brincadei-
ras populares e as cantigas de rodas de 
antigamente estão se perdendo ao longo 
do tempo e que atualmente as crianças 
estão deixando elas de lado, os atores 
pretendem no Sarau Erê resgatar essas 
brincadeiras de forma lúdica, sensorial 
e que envolva a movimentação do corpo.

“Para mim, este momento está 
sendo muito importante, pois além de 
ter vivido nestes dias de preparação 
uma revisita à minha infância, acho que 
é muito importante para a criança esse 
contato com a poesia, além de se senti-
rem respeitadas com uma programação 

 

Estão abertas as inscrições para a oficina de formas de 
narrar para o trabalho do ator. As aulas, que terão início no pró-
ximo dia 18, serão realizadas das 9h até às 13h, no Auditório do 
Sesc Centro João Pessoa. Sendo ministradas pelo arte-educador 
Fran Teixeira, as atividades objetivam experimentar e coletivizar 
práticas desenvolvidas durante o processo criativo atual do grupo, 
com o Material Fatzer, de Bertolt Brecht. As inscrições são feitas no 
Setor de Cultura do Sesc Centro João Pessoa, gratuitamente.  

Evento

Mulher Maravilha

Ela não chega a ser nenhuma Mulher Maravilha, aquela 
personagem fictícia de histórias em quadrinhos publicadas pela 
editora  DC Comics. dos  Estados Unidos, criada por William 
Moulton Marston e considerada o maior ícone pop de sexo 
feminino. Mas, na quarta-feira desta semana, a ministra Carmen 
Lúcia, nova presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), 
revelou-se uma mulher maravilhosa aos olhos e consideração 
de milhões de brasileiros que lhe assistiram ao emitir o seu 
“voto de Minerva” em uma votação histórica daquela Corte, que 
manteve a prisão de réus condenados em segunda instância.

 Sem repetir o linguajar juridiquês com que nove dos 
seus pares desfilaram abalizados conhecimentos jurídicos 
para emitirem votos a favor ou contra o parecer em votação, a 
nova presidente do STF, a exemplo de como se pronunciou o 
ministro Gilmar Mendes, com linguagem coloquial passível de 
ampla e total compreensão, além disso ela foi quase lacônica 
comparando seu tempo de pronunciamento ao dos demais 
ministros com discursos quilométricos em que fundamenta-
ram seus pontos de vista e, consequentemente, emitiram seus 
votos, que resultaram empate no placar de 5 a favor de prisão 
de réus condenador na segunda instância, e 5 contra. Com o 
voto da ministra Carmen Lúcia, curto e incisivo, o placar ficou 
definido em 6 votos a favor e 5 votos contra.

Como fora amplamente divulgado pelas diversas mí-
dias, principalmente pelas redes sociais, o STF procedeu 
ao julgamento de duas ações apresentadas pela Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB) e pelo Partido Ecológico Nacional 
(PEN), que sustentavam a argumentação de que o princípio 
constitucional da presunção de inocência não permite a prisão 
enquanto houver direito a recurso. Tal princípio permitia que 
réus afortunados conseguissem protelar seus julgamentos, em 
liberdade, até que alcançassem a prescrição e nenhuma pena 
lhes era imputada, porque os processos nunca chegavam à 
última instância, ou seja, não atingiam a condição de transita-
do em julgado.

Votaram contra a prisão antecipada na segunda instância 
os ministros Marco Aurélio Mello (relator), Dias Toffoli, Rosa 
Weber, Celso de Mello e Ricardo Lewandowski. Os votos a fa-
vor foram dados pelos ministros Luís Roberto Barroso, Edson 
Fachin, Teori Zavascki, Luiz Fux e Gilmar Mendes. Este, ao 
justificar o seu voto, sem apelar para o juridiquês, ressaltou as 
condições caóticas em que se encontram os presídios brasi-
leiros, que, agora, ironizou, estão melhorando porque muitos 
grã-finos estão indo pra cadeia e se antecipam em melhorar as 
condições das celas em que vão passar a “residir”.

Foi o caso do ex-senador Luís Estêvão (ex-PMDB), preso 
no Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília, que foi 
denunciado pelo Ministério Público do Distrito Federal por 
financiar a reforma do bloco onde ele cumpre pena para trans-
formar o local em uma ‘prisão de luxo’. Ele havia sido conde-
nado, em 2006, pela Justiça Federal, a 31 anos de prisão, pelos 
crimes de corrupção ativa, estelionato, peculato, formação 
de quadrilha e uso de documento falso nas obras do Tribunal 
Regional do Trabalho de São Paulo (alô, juiz Lalau!). Mas ga-
nhou o direito de recorrer em liberdade e, desde então, vinha 
apresentando repetidos recursos em diversas instâncias.

E a Operação Lava Jato continua.

Alarico Correia Neto
alaconeto@gmail.com

Mídias em destaque
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Projeto Café em Verso e Prosa realiza mais uma
edição do Sarau Erê, com poesia, peça e show

Foto: Divulgação

Lucas Silva
Especial para A União

Performance da “Cia. Nós 2”, formada por Nyka Barros, Flávio Lira e Cleiton Teixeira 

É FADA (NACIONAL). Gênero: Comédia. Dura-
ção: 86 min. Classificação: 12 anos. Direção: 
Cris D’Amato. Com Kéfera Buchmann e Klara 
Castanho. Sinopse: Uma fada tagarela e atra-
palhada recebe a missão de ajudar uma jovem 
garota que não acredita no mundo da magia. 
CinEspaço4: 14h, 15h50, 17h40, 19h30, 
21h20. Manaíra4: 14h, 16h, 18h, 20h e 22h. 
Manaíra6: 13h, 15h, 17h10, 19h20 e 21h30. 
Mangabeira2: 19h25 e 21h30. Mangabeira3: 
14h, 16h10, 18h10, 20h10 e 22h10. Tambiá6: 
14h30, 16h30, 18h30 e 20h30.

O BEBÊ DE BRIDGET JONES (EUA 2016). Gênero: 
Comédia Romântica. Duração 123 min. Clas-
sificação: 12 anos. Direção: Sharon Maguire. 
Com Renée Zellweger, Patrick Dempsey, Colin 
Firth. Sinopse: Depois de tantas idas e vindas, 
Bridget Jones e Mark finalmente se casam. 
Mas não demora muito para que a vida pregue 
mais uma peça e eles acabam se separando. 
CinEspaço1: 19h20, 21h40 (LEG). Manaíra1: 
22h30 (LEG). Manaíra11: 13h30, 21h (LEG). 
Tambiá3: 16h25 (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 in-
formações sobre seu avô. Investigando as 
ruínas do orfanato “MisPeregrine’s Home for 
Peculiar Children”, ele encontra um abrigo 
para crianças com poderes sobrenaturais. 
CinEspaço3/3D: 13h50 (DUB) e 16h20, 
18h50, 21h20 (LEG). Manaíra9/3D: 13h10, 
19h (DUB) e 16h10, 22h50 (LEG). Mana-
íra10/3D: 14h30, 17h30 e 20h30 (LEG). 
Mangabeira1/3D: 13h, 15h55, 18h50 e 
21h45h (DUB). Tambiá1: 14h15 e 18h35 
(DUB). Tambiá5/3D: 18h20 e 20h45 (DUB).

AQUARIUS (BRA 2016). Gênero: Drama. Dura-
ção: 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. Interessada em construir um 
novo prédio no espaço, os responsáveis por 
uma construtora conseguiram adquirir quase 
todos os apartamentos do prédio, menos o 
dela. Cine Bangüê: 18h e 19h.

OLMO E A GAIVOTA (BRA 2016). Gênero: Do-
cumentário. Duração: 87 min. Classificação: 
12 anos. Direção: Petra Costa e Lea Glob. Com  
Olivia Corsini, Serge Nicolai, Philippe Duquesne 
e Shaghayegh Beheshti.  Sinopse: Olivia é uma 
atriz que se prepara para encenar “A Gaivota”, 
de Tchekov. Quando o espetáculo começa a 
tomar forma, Olivia e seu companheiro des-
cobrem que ela está grávida.  Cine Bangüê:  
17h30 e 16h.

REBECCA (EUA 2016). Gênero: Suspense lDura-
ção: 130 min. Classificação: 12 anos. Direção: 
Alfred Hitchcock . Com Elenco: Laurence Olivier, 
Joan Fontaine e mais.  Sinopese: Uma jovem 
e inocente dama de companhia se casa com 
um rico viúvo, Juntos, residem na mansão 
Manderley. Cine Bangüê:  18h.

que é pensada e praticada para adultos”, 
completou Suzy Lopes. 

De fato, será um teatro feito para a 
família, onde pais e filhos em meio a um 
universo de afeto e poeticidade, podem 
se deleitar na bela história do bebê que 
descobre o mundo pela primeira vez e 
começa a aprender a língua da natureza. 

Ao longo da apresentação será feito 
um convite a todos os presentes para um 
encontro teatral, em que os atores irão 
imergir num universo lúdico, utilizando a 
imaginação, a espontaneidade da criança 
e entrando assim em contato com o mun-
do de uma maneira poética e divertida.

Uma novidade e curiosidade sobre 
um dos trabalhos atuais que a Cia vem 
realizando é o Teatro para bebês. Fazen-
do uma breve descrição do espetáculo, a 
terra do antes, trata-se de um teatro feito 
especificamente para a primeira infância, 
utilizando as técnicas da psicopedagogia, 
estudos sobre a psicologia infantil e uma 

estética que atenda ao universo imagéti-
co em que estas crianças se encontram. A 
utilização da sonoridade como dramatur-
gia, faz com que crianças e pais mergu-
lhem dentro da história. 

A tarde ainda terá a apresentação 
da cantora Erica Maria acompanhada de 
seu filho Ivan de 5 anos. Teremos ainda 
improviso na gaita com Kalu Barros (8 
anos) e Bárbara Araújo (6 anos), que 
participou ano passado e vai estar pre-
sente novamente, mas disse que o que vai 
apresentar é surpresa

n Sarau Erê
n Quando: Hoje

n Onde: Café Empório

n Horário: 16h

n Entrada: Gratuita

Serviço

Incrições abertas  para oficina de 
narração para o trabalho do ator



Jornalista e médica lançam livro amanhã em Lisboa 

Diversidade
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Duas paraibanas estarão 
amanhã em Lisboa, Portu-
gal, lançando livro. Gene-
ceuda Monteiro e Imara 
Queiroz lançam às 16 
horas, na Livraria da Chia-
do Editora, a obra “É tudo. 
Muito. Di-verso...”, com 

uma proposta inovadora de poemas-cli-
que, inspirados em haicai, poetrix, terce-
tos e outros estilos poéticos. “É a captura 
poética da imagem ou imagem revelada 
em forma de poema”, afirma Geneceuda.

Para Geneceuda, ter a oportunidade 
de lançar um livro em Lisboa, berço da 
Literatura, de onde surgiram grandes 
poetas como Fernando Pessoa, Florbela 
Espanca entre tantos outros, “é uma 
realização muito grande para mim, so-
bretudo pela chance de poder conhecer 
a cidade da editora Chiado que nos abriu 
as portas para publicar nosso primeiro 
livro. É uma grande bênção!”.

Segundo as autoras, o livro pretende 
atingir todos os leitores que se dispuse-
rem a se entremear pelos seus versos e 
imagens. “Trata-se de um olhar poético 
totalmente adequado à sociedade instan-
tânea da era da tecnologia da informação 
e comunicação, que dispõe de pouco 
tempo para se dedicar à leitura. Além 
disso, com formato e conteúdo bastante 
atrativo, o livro se configura como uma 
ferramenta lúdica que busca estimular 
jovens leitores no processo de construção 
dialógica e reflexiva de poemas e ima-
gens. Esse encontro exato da palavra/
fotografada, certamente, possibilitará mo-
mentos de reflexão, refazenda e, porque 
não, de abstração e ternura entre os seus 
leitores”, comenta Imara Queiroz.

A história de amizade entre as duas 
autoras é interessante. Elas se conhece-
ram em 2012. Durante uma consulta de 

Paraíba em Portugal
Linaldo Guedes
linaldo.guedes@gmail.com

A médica Imara Queiroz e a jornalista Geneceuda Monteiro se conheceram durante uma consulta e daí surgiu a produção da obra

rotina, feita pela jornalista Geneceuda 
Monteiro com a cardiologista  Imara 
Queiroz, ambas descobriram afinidades 
em seus hobbies: escrever poemas e 
fotografar, respectivamente. Daí surgiu a 
ideia de lançar um livro.

Conta Geneceuda que a partir de 
então, durante a organização do conte-
údo, parecia que o livro já estava pronto 
devido à sintonia existente entre poe-
mas e fotos. “O mais foi selecionar o que 
havia de melhor na produção, produzir 
imagens para poemas novos, que foram 
surgindo, e produzir poemas para novas 
imagens captadas que mereciam entrar 
no livro”, explica.

Em julho de 2015, a editora euro-
peia Chiado de Portugal, após anali-
sar os originais do livro, identificou o 
potencial literário e mercadológico da 
referida obra para publicação.  “É tudo. 

Muito. Di-verso” ficou pronto em janei-
ro de 2016, sendo lançado em Campina 
Grande no dia 16 de março. Na noite 
do lançamento, toda remessa enviada 
pela Chiado Editora, para a ocasião, 
foi vendida. Segundo Geneceuda, o 
livro desembarcou em São Paulo pelos 
braços acolhedores da Livraria Martins 
Fontes. A partir de então, as expecta-
tivas das autoras são de que sua obra 
tenha em São Paulo a mesma aceitação 
e repercussão observadas e registradas 
pelos leitores em outros locais onde a 
obra foi apresentada.

O escritor e psicanalista Edmundo 
Gaudêncio, que assina a apresentação 
da obra, diz que o livro “deve ser lido por 
quem seja capaz de escutar a melodia de 
uma fotografia e enxergar os azuis e ver-
des e amarelos e vermelhos de um poema 
em preto e branco...!” 

n A escritora - Geneceuda Ferreira Monteiro de Almeida, é 
jornalista, professora, blogueira, operária das letras, artífice 
das palavras! Formada em Comunicação Social pela Universi-
dade Estadual da Paraíba, com habilitação em Jornalismo, é 
licenciada em Letras pela Universidade Estadual da Paraíba – 
UEPB e especialista em Linguística e Produção de Textos pela 
Universidade Federal da Paraíba – UFPB. Escreveu e assinou a 
reportagens nacionais. Publicou O Vocabodário – Minidicionário 
Bodes. Venceu o I Concurso de Poesias Amigos do Livro / 
Flipoços, realizado em Poços de Caldas, MG, em 2010.

n A fotógrafa - Imara Correia de Queiroz Barbosa, é médica, 
formada pela Universidade Federal da Paraíba, especialista 
em Cardiologia e Ecocardiografia pela Sociedade Brasileira de 
Cardiologia. Professora de Medicina da Universidade Federal de 
Campina Grande, apaixonada pelas imagens cardíacas, expan-
diu a paixão para a fotografia, participando de cursos nesta 
área. Com trabalhos científicos premiados como cardiologista, 
começou a destacar-se na fotografia. Venceu o Concurso 
Nacional da Embratur #ArraiáDoBrasil na categoria “Dança” em 
2013, e teve suas fotos ilustrando reportagens regionais.

As autoras

“Trem das Onze” faz show no Centro Histórico
A OrDem é SAmbA

Lucas Silva
Especial para A União

Em entrevista a Rádio Tabajara, a 
cantora paraibana Regina Limeira des-
tacou que a cena contemporânea do 
samba tem força e público. “Desde 2008 
a gente faz show e sempre tem gente 
para assistir. Então, acredito que o sam-
ba ainda tem muito para onde crescer”, 
falou ela. E é em cima disse que o grupo 
O Trem das Onze realiza mais uma apre-
sentação hoje, entretanto, dessa vez 
dentro do Projeto A Ordem é Samba. 
Marcada para ter início às 15h, no Cen-
tro Cultural Espaço Mundo, a apresenta-
ção passa por clássicos do samba e tem 
entrada no valor de R$ 10.

Algo interessando a se destacar é 
que, o já tradicional Projeto A Ordem é 
Samba tem início, a partir das 13h, mas 
apenas o show que inicia-se mais tarde, 
às 15h, pois existe antes uma feijoada 
com opção vegana para o público pre-
sente. A consumação de cada prato cus-
ta R$ 2,20 cada 100g.   

Formando desde 2008, o grupo pa-
raibano de samba é formado pelos jovens 
músicos Chico Limeira, Regina Limeira, Ti-
bério Limeira e Paulinho Tazz. No reper-
tório os jovens artistas trazem clássicos do 

Di Melo e Seu Pereira 
& Coletivo 401 fazem 
shows hoje na capital

O músico pernambucano Di Melo se 
apresenta, neste sábado, em João Pessoa. 
O show marca o lançamento do álbum ‘Di 
Melo, O Imorrível’, e acontece no Ateliê Mul-
ticultural Elioenai Gomes. A abertura fica 
por conta da banda paraibana Seu Pereira e 
Coletivo 401 e a festa também conta com a 
discotecagem do DJCassicobra. A casa abre 
às 20h. 

Os ingressos custam R$ 15 (meia-entra-
da) e R$ 30 (inteira) e já podem ser adquiri-
dos no site Eventick seguindo o link https://
www.eventick.com.br/di-melo-o-imorrivel-
seu-pereir. 

Di Melo, o Imorrível - Impulsionada 
pela visibilidade adquirida através do filme 
Di Melo - O Imorrível, a carreira do cantor e 
compositor toma novos rumos. Ao longo dos 
35 anos que se passaram desde o lançamen-
to do seu álbum épico, Di Melo manteve uma 
produção constante. A estimativa é de que 
hoje sua obra possua mais de 400 canções 
ainda não oficialmente gravadas.

Seu Pereira e Coletivo 401 – O grupo 
Seu Pereira e Coletivo 401 faz parte da nova 
safra de artistas paraibanos. A banda apre-
senta um trabalho pautado na originalida-
de de suas canções autorais com uma força 
poética marcante, ritmo híbrido e letras que 
retratam o cotidiano da cidade. A formação 
da banda conta com Jonathas Falcão (vocal 
e violão), Thiago Sombra (baixo), Victorama 
(bateria) e Chico Correa (guitarra).

samba, como os inesquecíveis Noel Rosa 
e João Nogueira, chegando também aos 
contemporâneos, como Chico Buarque 
e Zeca Pagodinho, que são cantados nas 
vozes dos irmãos Limeira, Chico e Regina. 

Considerado uma das principais re-
ferências no que diz respeito ao samba 
de raiz na capital paraibana, o grupo foi 
formando em uma celebração de família 
feita no quintal de casa, segundo o mú-
sico, Chico Limeira. Por terem influências 
desde pequena em suas vidas, os artistas 
costumam afirmar que foram seduzidos 
pelo samba devido à força das canções e 
poesia que eles trazem. 

“Nosso samba tem uma energia que 
flui muito naturalmente e quando tive-

mos a oportunidade de juntar os amigos 
foi formado isso o Trem das Onze”, disse 
Chico.

Ainda em entrevista o músico contou 
que, o exercício da música da noite, da 
confraternização de família, de estar em 
bares, casórios, jardins, palcos grandes, 
enormes, pequenos e o deleite de estar 
no chão de lado do público cantando 
samba, quem o deu foi o Trem das Onze. 

“O trem me libertou da travação do 
microfone, me deu várias aulas de har-
monia, me provocou algumas pesquisas 
importantíssimas nas minhas orientações 
(João Nogueira e Paulo César Pinheiro re-
presentam isso) e me disse que o samba 
me persegue”, revelou.  

Paulinho Taz, Alysson Cavalcante, Novinho, Tibério, Regina e Chico Limeira formam a banda



Mais de 40 escolas 
estão ocupadas em 
sete estados e no DF
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Aliados querem 2º mandato para Maia
PRESIDENTE DA CÂMARA
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Aliados do presidente 
da Câmara, Rodrigo Maia 
(DEM-RJ), começaram uma 
articulação para tentar ree-
legê-lo para o comando da 
Casa em fevereiro de 2017. 
A estratégia é apresentar 
uma consulta à Comissão de 
Constituição e Justiça (CCJ), 
com base em pareceres de 
juristas, para saber se um 
presidente eleito para um 
mandato-tampão pode dis-
putar a reeleição.

O entendimento vigen-
te é de que um presidente 
da Câmara só pode tentar se 
reeleger caso haja uma elei-
ção de deputado entre as dis-
putas para a presidência da 
Casa. No entanto, aliados de 
Maia dizem que o regimento 
interno da Câmara abre uma 
brecha para uma interpreta-
ção de que essa regra só se 
aplica para presidentes elei-
tos para um mandato de dois 
anos, o que não é o caso de 
Maia, que exerce um manda-
to-tampão de oito meses.

Maia foi eleito após a 
renúncia de Eduardo Cunha 
(PMDB-RJ) à presidência da 
Casa, em julho. Em 12 de se-
tembro, o peemedebista teve 
seu mandato cassado por 
450 votos a favor, dez contra 
e nove abstenções.

Técnicos da Câmara 
ouvidos pelo jornal “O Es-

tado de S. Paulo” afirmam 
que o regimento abre essa 
interpretação - o artigo 5º 
diz que o presidente e os 
demais membros da Mesa 
Diretora serão eleitos “para 
mandato de dois anos, veda-
da a recondução para o mes-
mo cargo na eleição imedia-
tamente subsequente”.

Dessa forma, pode-se 
interpretar que a vedação va-
leria apenas para quem exer-
ceu mandato de dois anos.

Questionado, Maia afir-

mou que alguns deputados 
da oposição querem que ele 
tente a reeleição na Casa. Ele 
disse, porém, que não tem 
interesse em disputar um se-
gundo mandato.

“Se eu fizer isso agora, 
vou atrapalhar o governo, 
atrapalhar a aprovação da 
PEC [Proposta de Emenda 
à Constituição] do teto [de 
gastos]”, afirmou o presi-
dente da Câmara. “Não que-
ro disputar reeleição. Quero 
aprovar a PEC do teto. Mar-

car meu mandato pela tra-
vessia”, declarou.

A ideia de aliados de 
Maia é repetir o que fez Ulys-
ses Guimarães. Após cumprir 
mandato como presidente da 
Câmara entre 1985 e 1986, 
o peemedebista fez consulta 
à CCJ para saber se poderia 
se reeleger para o biênio se-
guinte (1987-1988). O argu-
mento era de que entre uma 
legislatura e outra “zerava 
tudo”, não se aplicando o im-
pedimento à reeleição.

O governador em exer-
cício do Rio de Janeiro, 
Francisco Dornelles, negou 
ontem que o Estado tenha 
pedido intervenção e aju-
da financeira da União. De 
acordo com Dornelles, não 
há nada nesse sentido.

“O Estado recebe de bom 
grado qualquer tipo de aju-
da do Governo Federal, mas 
não pedimos R$ 14 bilhões, e 
muito menos a intervenção.”

Dornelles informou que, 
desde o início do ano passa-
do, o governo fluminense 
vem adotando medidas de 
ajuste para resolver a insufi-
ciência financeira dos cofres 
estaduais. Devido a quedas 
drásticas e sucessivas da ar-
recadação de tributos – ape-
nas neste ano houve queda 
de R$ 2,4 bilhões –, à queda 
do preço do petróleo e dos 
investimentos da Petrobras, 
o Estado já adotou uma sé-
rie de iniciativas.

Corte de gastos
Só neste ano, as medidas 

de corte de gastos implanta-
das geraram uma economia 
de R$ 828 milhões, incluindo 
redução de custeio, pessoal 
e revisão de contratos. Os 

cortes incluem despesas nas 
áreas de telefonia, vigilância, 
viagens, passagens, manuten-
ção predial, diárias de servi-
dores, terceirização de mão 
de obra, redução de valores 
de cargos comissionados, lo-
cação de imóveis e veículos, 
serviços de transmissão de 
dados, entre outros.

A redução de despesas 
discricionárias (somatório 
de despesas de pessoal e 
contratos), previstas no De-
creto 45.680, em vigor des-
de 1º de julho último, foi de 
38%, se comparados os va-
lores liquidados de janeiro 
a agosto deste ano com pe-
ríodo semelhante de 2015, 
excluídas as áreas de saúde, 
educação e segurança.

Em junho, foi anunciada 
a extinção de cinco secreta-
rias –  Habitação, Proteção e 
Defesa do Consumidor, Pre-
venção à Dependência Quí-
mica, Envelhecimento Sau-
dável e Qualidade de Vida e 
Desenvolvimento Regional.

A realização de concur-
sos para cargos efetivos está 
suspensa por um ano, bem 
como foi proibido o custeio 
de viagens internacionais, 
exceto quando o objetivo for 
a fiscalização de contratos, 
a captação de investimentos 
ou razões diplomáticas.

Dornelles nega ter pedido 
intervenção federal no Rio

GOVERNADOR EM EXERCÍCIO

Douglas Correa 
Da Agência Brasil

Ivan Richard Esposito
Da Agência Brasil

O presidente Michel Temer 
disse ontem não acreditar na con-
denação de seu recém-empossado 
ministro do Turismo, Marx Beltrão, 
réu em processo que tramita no 
Supremo Tribunal Federal (STF). 
Beltrão foi denunciado pela Pro-
curadoria da República por ter 
apresentado ao governo Federal 
comprovantes previdenciários com 
informações falsas, na época em 
que era prefeito de Coururipe (AL).

“Tudo indica, pelos preceden-
tes, que não haverá condenação”, 
disse Temer em entrevista con-
cedida ontem à rádio gaúcha. O 
presidente contou que, antes de 
nomear Beltrão para ministro, ve-
rificou o caso e consultou parecer 
do jurista Aristides Junqueira.

Durante cerimônia de posse, na 
última quarta-feira no Palácio do 
Planalto, Beltrão disse estar “abso-
lutamente tranquilo” em relação 
ao processo”, uma vez que se trata 
“apenas” de um erro administra-
tivo. “Não cometi nenhum tipo de 
dano ao Erário nem cometi nenhum 
tipo de crime”, disse o ministro, que 
se licenciou do cargo de deputa-
do federal, pelo PMDB de Alagoas, 
para assumir a pasta.

Lava Jato
Perguntado sobre se afastaria 

do cargo ministros que, por ven-
tura, venham a ser investigados 
pela Lava Jato, Temer disse que, 
até o momento, não precisou to-
mar essa atitude, uma vez que os 
próprios ministros envolvidos cos-
tumam pedir para sair do cargo.

Michel Temer diz não acreditar na 
condenação de ministro no STF

Ulysses no Livro dos Heróis da Pátria

“Sabe que eu não afastei ne-
nhum ministro [até o momento]? 
Quando houve a menção, eles 
próprios vieram e disseram que 
não queriam continuar no gover-
no. Acredito que, se houver algo 
nesse sentido, qualquer ministro 
vai pedir para sair”, disse ao rei-
terar que não fará qualquer tipo 
de interferência tanto na Lava 
Jato como no Judiciário: “O Exe-
cutivo não pode interferir no Ju-
diciário. Respeito solenemente as 
decisões do STF”.

Popularidade
Temer voltou a dizer que não 

tem preocupação com a queda de 
sua popularidade em função de 
algumas medidas que o governo 
vem tomando. “Não estou minima-
mente preocupado com populari-
dade. Minha preocupação é com 
políticas e ações que combatam o 
desemprego”, disse ele. “Nós pre-
cisamos recuperar o Estado agora 
para que, em 2018, quem assumir, 
possa pegar um Brasil mais ade-
quado”, acrescentou.

Em mensagem encaminha-
da ao Congresso Nacional, o 
presidente Michel Temer pediu 
a inscrição do nome de Ulysses 
guimarães no Livro dos Heróis 
da Pátria.

Caso estivesse vivo, o ex-
deputado peemedebista, que 
foi presidente da Constituinte 
de 1988, completaria 100 anos 
nesta semana. A mensagem foi 
publicada no Diário Oficial da 
União de ontem.

guardado no Panteão da 
Pátria Tancredo Neves, locali-
zado na Praça dos Três Poderes, 
em Brasília, o livro foi escrito 
em páginas de aço, contendo os 
nomes de 45 pessoas. Para ser 
incluído no livro, Ulysses gui-
marães precisará ter seu nome 

aprovado por lei, a ser acatada 
pelas duas Casas Legislativas.

Entre os 45 heróis que cons-
tam no livro estão o imperador 
Dom Pedro I, getúlio Vargas, Ti-
radentes, Zumbi dos Palmares, 
Deodoro da Fonseca, Duque de 
Caxias, Santos Dumont, José Bo-
nifácio de Andrada, Padre José 
de Anchieta, Heitor Villa-Lobos, 
Barão do Rio Branco, Chico Men-
des, Marechal Rondon, Rui Bar-
bosa e Leonel Brizola.

O livro faz também home-
nagens a heróis anônimos – caso 
dos chamados Soldados da Bor-
racha, seringueiros recrutados 
para trabalhar na coleta de látex 
durante a Segunda guerra Mun-
dial, para ajudar nos esforços de 
combate ao nazismo.

Deputados do PT e do 
PCdoB protocolaram ontem, 
no Supremo Tribunal Fede-
ral (STF), mandado de segu-
rança, com pedido de limi-
nar, para suspensão imediata 
da tramitação da proposta de 
emenda à Constituição (PEC) 
que limita os gastos públicos 
do País pelos próximos 20 
anos. O relator é o ministro 
Roberto Barroso.

No pedido, os parlamen-
tares argumentam que a PEC 
241/2016 “atenta contra a 
separação dos Poderes, o 
voto direto, secreto, univer-
sal e periódico e os direitos 
e garantias individuais”. Na 
interpretação dos autores 
do pedido, a limitação dos 
gastos restringirá também a 

atuação do presidente da Re-
pública e de deputados e se-
nadores que serão empossa-
dos em 2019, 2023, em 2027, 
2031 e 2035.

“Uma grave consequên-
cia da limitação que, por in-
termédio da PEC 241/2016, 
pretende-se impor ao povo 
brasileiro, como titular do po-
der político do Estado, consis-
te em que seus representan-
tes, parlamentares que serão 
eleitos, não terão, conforme 
já destacado, a possibilidade 
de exercer em plenitude a 
representação popular no Po-
der Legislativo”, diz trecho do 
mandado de segurança.

Além disso, os autores do 
mandado de segurança argu-
mentam que a separação dos 
Poderes, prevista na Cons-
tituição, será desrespeitada 
caso a PEC seja aprovada.

PT e PCdoB entram no 
Supremo contra PEC

GASTOS PÚBLICOS

Dornelles disse que o Estado já adotou medidas de ajuste

Rodrigo Maia (DEM-RJ) foi eleito após a renúncia de Eduardo Cunha (PMDB-RJ) à presidência da Casa

Objetivo é reelegê-lo 
para o comando da Casa 
em fevereiro de 2017
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Geral

Basta acessar a internet para se perceber que a 
maioria dos telejornais, jornais de peso e sites de notícias 
do mundo inteiro privilegiam as informações que se 
referem às finanças públicas. Mesmo com o terror sendo 
implantado pelo Estado Islâmico. Pode ser de uma 
região do planeta, de um país específico ou de um bloco 
econômico, o certo é que a sustentabilidade econômica é 
sempre algo preocupante.

Muito antes das crises financeiras virarem 
notícias, países que levam a sério o bom andamento 
de suas instituições preocupam-se e, por conta de 
tais preocupações, governos se fortalecem, governos 
caem (mais em regimes parlamentaristas). No Brasil, a 
preocupação com as crises financeiras internacionais, 
sobretudo, se deixa para o final do segundo tempo, 
quando já não se pode fazer muita coisa, a não ser 
reclamar pela má sorte do mundo inteiro estar de 
ponta cabeça.

O Brasil é uma república federativa, uma 
federação com entes subnacionais compondo um 
grande corpo político institucional. União, Estados-
membros e municípios formam o todo. Acontece que 
neste país chamado Brasil, o todo é menor que a soma 
das partes.

No caso dos Estados-membros, a exemplo da 
Paraíba, a questão orçamentária reflete a situação 
macroestrutural do país de hoje. Com um agravante, 
em um período não muito distante em que o país mais 
cresceu a Paraíba quase que definhou econômica e 
financeiramente. Segundo pesquisa do professor da 
UFPB e também auditor fiscal estadual, Alexandre 
Salema, entre 1996 e 2006, o nosso Estado manteve os 
mesmos níveis de receitas e despesas, com investimentos 
beirando a zero. Significa dizer que a Paraíba vivia 
a expensas de repasses oriundos das transferências 
constitucionais.

Nessa década, qual a contribuição da Administração 
Tributária para o desenvolvimento econômico da 
Paraíba? Para o professor supracitado: nenhuma. O 
sistema fiscal da Paraíba, também no período de 1996-
2006, esteve completamente dissociado da regulação 
macroeconômica do Estado.

Mas, será que a Administração Tributária da Paraíba 
(Fisco Estadual) assim se comporta por alguma razão 
especial? É preciso imaginar o Fisco da Paraíba como uma 
instituição, com suas regras formais e informais.

A formalidade das regras do sistema fiscal da 
Paraíba obedece a uma regulação jurídico-tributária 
emanada de uma lei (A Lei do ICMS) que é federal. 
Entretanto, cada Estado-membro aplica tal lei, pela 
criação de um regulamento próprio. É nessa regulação 
própria que emergem as regras informais, ou seja: a 
cultura tributária, as crenças na guerra fiscal, a falta de 
pesquisa, a ausência de esforço e de planejamento fiscal 
que aponte quais segmentos da economia devem ser mais 
ou menos afetados.

Contudo, a cada governo as regras informais, 
embora pareçam ser modificadas, continuam seguindo 
orientativos iguais. Continua a crença de que o sistema 
fiscal só pode se ater à responsabilidade de afetação dos 
agentes econômicos, sem a menor preocupação com a 
redistribuição da renda e da riqueza, bem como inexiste 
um pensamento de longo prazo para o fortalecimento 
da economia, que redunda na despreocupação com a 
regulação macroeconômica do Estado.

Na Paraíba, tal realidade ainda não mudou. No 
acompanhamento das finanças públicas do nosso 
Estado, as estatísticas fiscais comprovam que, em 
qualquer que seja o recorte temporal, o aumento na 
arrecadação do ICMS supera o aumento do PIB. Esta 
dissociação entre o desempenho do sistema fiscal e o da 
economia precisa ser estudada. Um bom caminho é se 
pensar que boa parte dos incrementos na arrecadação 
do ICMS embute imposto inflacionário que em nada 
contribui para se medir a eficiência do sistema fiscal. Por 
outro lado, a despesa pública cresce assustadoramente 
sem nenhum critério que também a vincule ao 
desenvolvimento econômico do Estado.

Os efeitos das crises, hoje todas financeiras e 
internacionais, refletem em um país, com cultura 
inflacionária exacerbada e economia informal galopante. 
São efeitos retardados.

Por isso, é preciso se reestruturar as finanças 
públicas da Paraíba a partir da reestruturação das regras 
formais e informais de seu sistema fiscal.

A crise na Paraíba e  
as regras fiscais

alberto.madeira@hotmail.com

Neto
Acilino Madeira
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Estudantes de todo o País 
protestam contra a MP da 
reforma do Ensino Médio

Estudantes de todo o País 
têm protestado contra a medi-
da provisória que trata da re-
forma do Ensino Médio, anun-
ciada pelo governo Federal no 
mês passado. Até o momento, 
pelo menos 48 escolas estão 
ocupadas por alunos em todo o 
País - 37 delas apenas no Para-
ná. As ocupações começaram 
na última segunda-feira (3).

De acordo com a presi-
dente da União Paranaense de 
Estudantes Secundaristas, Ca-
mila Lanes, ainda há duas esco-
las ocupadas em Minas Gerais; 
uma no Rio Grande do Sul; uma 
em Goiás; uma em Brasília; 
quatro no Rio Grande do Nor-
te; uma em Mato Grosso e uma 
em São Paulo. A informação foi 
divulgada no perfil de Camila 
no Facebook.

Por meio de nota, a enti-
dade manifestou apoio aos es-
tudantes. “A União Paranaense 
dos Estudantes Secundaristas 
sempre pautou e defendeu a 
reforma do Ensino Médio. Po-
rém, no dia 22 de setembro 
todos os estudantes foram pe-
gos de surpresa com a medida 
provisória imposta por Michel 
Temer, que reforma o Ensino 
Médio. Uma reforma limitada e 
que não nos representa”.

Na avaliação da União 
Brasileira de Estudantes Se-
cundaristas (Ubes), a medida 
provisória é um retrocesso que 
tem causado mobilizações es-
tudantis em todo o Brasil.

“O projeto visa excluir as 
disciplinas de Filosofia, Socio-
logia, Artes e Educação Física 
do currículo obrigatório das 
escolas, tornando-as matérias 
optativas. A proposta tem sido 
veementemente refutada pelo 
movimento estudantil, que 
discorda do projeto autoritário 
que pretende eliminar o pensa-
mento crítico das instituições 
de ensino”, defendeu a entida-
de em nota.

A Agência Brasil entrou 
em contato com a Secretaria 
de Educação do Paraná que in-
formou que mantém o diálogo 
com os representantes dos es-
tudantes. A secretaria afirma 
que vai realizar, na próxima 
semana, conferências regio-
nais por todo o Estado com a 
participação de diretores, pro-
fessores e alunos com o obje-
tivo de coletar sugestões que 
serão enviadas ao Ministério 
da Educação e ao Congresso 
Nacional para definir o posi-
cionamento do Paraná sobre 
o tema.

Em relação às ocupações, 
a secretaria destaca que as es-
colas devem reorganizar o ca-
lendário para garantir o cum-
primento do mínimo de horas 
previsto em lei para assegurar 
o ano letivo.

MP do Ensino Médio
A medida provisória torna 

obrigatórias para os três anos 
do Ensino Médio apenas as 
disciplinas de Português e Ma-
temática. Inglês também será 
obrigatório, mas não necessa-
riamente para os três anos. Os 
demais conteúdos serão deter-
minados pela Base Nacional 
Comum Curricular, que ainda 
está sendo definida.

As mudanças só devem 
começar a valer a partir de 
2018 – de acordo com o texto, 
no segundo ano letivo subse-
quente à data de publicação 
da Base Curricular, mas pode 
ser antecipado para o primeiro 
ano, desde que com antecedên-
cia mínima de 180 dias entre a 
publicação da Base e o início do 
ano letivo.

Paula Laboissière 
Da Agência Brasil

Mais de 40 escolas estão ocupadas 
em 7 estados e no Distrito Federal

A indústria de motocicletas regis-
trou queda na produção, venda e ex-
portação no mês de setembro. Segundo 
a Associação Brasileira dos Fabricantes 
de Motocicletas, Ciclomotores, Moto-
netas, Bicicletas e Similares (Abraciclo), 
foram fabricadas 80.489 motos em se-
tembro, ante 92.791 unidades em agos-
to, o que representa queda de 13,3%.

As vendas no atacado para con-
cessionárias também registraram que-
da de 8,4% no período, passando de 
83.236 motocicletas em agosto, para 
76.268 unidades em setembro. Para a 
Abraciclo, as medidas do governo Te-
mer para retomada do crescimento 
econômico no País ainda não surtiram 
efeito. “As medidas para a retomada 
da economia ainda não foram alinha-
das, mantendo o compasso de espera”, 
disse em nota o presidente da Abaci-
clo, Marcos Fermanian.

Além disso, a associação estima que 
a greve dos bancos fez com que cerca 
de 4 mil unidades deixassem de ser em-
placadas em setembro. “A greve bancá-
ria, que se estende por mais de 30 dias, 
também contribuiu para que a média 
de vendas diária ficasse abaixo do regis-
trado no mês de agosto de 2016. Esti-
ma-se que cerca de quatro mil motoci-
cletas poderiam ser emplacadas, entre 
consórcio e financiamento”, diz a nota.

Resultado acumulado
No acumulado do ano, de janeiro 

a setembro, a queda na produção foi 
de 31%, passando de 1.032.715, nos 
primeiros nove meses de 2015 para 
712.870, no mesmo período de 2016. O 
resultado é o menor desde 2003, quan-
do foram produzidas 741.929 unidades.

As vendas para concessionárias caí-
ram 28,7% no período acumulado com 
683.453 unidades nos primeiros nove 
meses deste ano, ante 959.077 de janei-
ro a setembro de 2015.

Já as exportações mostraram um 
cenário mais favorável, com leve que-
da de 4,7% no acumulado do ano, pas-
sando de 45.922 unidades (2015) para 
43.752 (2016).

Setembro
Apenas em setembro, foram ex-

portadas 4.298 unidades, volume 5% 
inferior ao mês de agosto (4.522). No 
varejo, a média diária de vendas de mo-
tocicletas caiu 4,3% entre agosto (23 
dias úteis) e setembro (21 dias úteis), 
passando de 3.324 para 3.182 unidades. 
Quando comparada à média diária do 
mês de setembro de 2015 (4.521 unida-
des ao dia em mês com 21 dias úteis), a 
Abraciclo verificou queda de 29,6%.

Na comparação mensal, os licencia-
mentos caíram 12,6%, considerando as 
66.822 motocicletas comercializadas em 
setembro, na comparação com 76.460, 
em agosto.

Greve dos bancos contribuiu 
para a redução nas vendas 

mOtOCICLetAS

FOTO: Arquivo/Agência Brasil

Segundo a Abraciclo, foram fabricadas 80.489 motos em setembro, ante 92.791 unidades em agosto

Camila Boehm 
Da Agência Brasil

Kelly Oliveira 
Da Agência Brasil

O Brasil está experimen-
tando a recessão mais seve-
ra de sua história, afirmou o 
presidente do Banco Central 
(BC), Ilan Goldfajn, no Encon-
tro Anual do Fundo Monetário 
Internacional, em Washington, 
nos Estados Unidos, iniciado 
anteontem (6).

goldfajn disse que, no 
último ano e meio, o Produto 
Interno Bruto (PIB – a soma 
de todas as riquezas produzi-
das no país) caiu 7% e a taxa 
de desemprego chegou a 12%, 
depois de ter ficado em 6% em 
2013. Ao mesmo tempo, a in-

flação atingiu 11% no final de 
2015 e espera-se que termine 
2016 levemente acima de 7%.

“Estes desenvolvimentos 
foram equivalentes a um cho-
que de oferta, e os efeitos da 
desaceleração global foram 
ampliados pela adoção de po-
líticas internas distorcidas. A 
economia brasileira sofreu 
uma crise de confiança gerada 
por problemas fiscais”, disse.

De acordo com goldfajn, a 
deterioração nas contas públi-
cas levou as expectativas para 
a dívida bruta a 80% - 90% do 
PIB. “Adicionalmente, eventos 
políticos e não econômicos 
agravaram a falta de confiança. 
Mais recentemente, a incerteza 

política diminuiu e o novo go-
verno está avançando em uma 
agenda de política econômica 
ampla”, destacou.

Estratégia política
goldfajn disse que o go-

verno está seguindo uma es-
tratégia política que já provou 
ser sucesso anos atrás, passada 
na responsabilidade fiscal, me-
tas de inflação e regime cam-
bial flutuante (com taxas de 
câmbio definidas no mercado).

O presidente do BC des-
tacou que o governo atual tem 
forte compromisso com refor-
mas estruturais que garantam 
a sustentabilidade da dívida 
pública ao longo do tempo.

Presidente do BC diz que Brasil 
vive a sua recessão mais severa 

dA hIStóRIA
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Santos dedica Nobel da Paz às 
vítimas do conflito com as Farc
“Eu a recebo não em meu 
nome, mas em nome de 
todos os colombianos”

Em pronunciamento à 
nação, o presidente da Co-
lômbia, Juan Manuel Santos, 
que foi anunciado ontem 
como o vencedor do Prêmio 
Nobel da Paz, dedicou a pre-
miação aos colombianos e 
às vítimas do conflito com as 
Forças Armadas Revolucio-
nárias da Colômbia (Farc). O 
prêmio foi concedido a San-
tos pelo Comitê Nobel norue-
guês pelos seus esforços para 
pôr fim à guerra civil no país, 
que durou mais de 50 anos 
e matou pelo menos 220 mil 
colombianos.

“Agradeço infinitamen-
te e de coração essa hon-
rosa distinção. Eu a recebo 
não em meu nome, mas em 
nome de todos os colombia-
nos, em especial aos milhões 
de vítimas que deixou este 
conflito que temos sofrido 
há mais de 50 anos. Colom-
bianos, este prêmio é de vo-
cês. É pelas vítimas e para 
que não haja uma só vítima 
mais, um só morto mais. De-

vemos nos reconciliar e nos 
unir para terminar esse pro-
cesso e começar a construir 
uma paz estável e durável”, 
disse Santos.

O presidente colombiano 
também dedicou o prêmio a 
todas as pessoas que contri-
buíram para que os colom-
bianos estejam “a ponto de 
alcançar a paz tão desejada”.

“Aos negociadores de 
ambas as partes e a tantas 
outras pessoas e instituições 
que nos apoiaram nesse pro-
cesso. Recebo este reconhe-
cimento com humildade e 
como um mandato para se-
guir trabalhando sem descan-
so pela paz dos colombianos. 
A esta causa, dedicarei todos 
meus esforços pelo resto dos 
meus dias. Graças a Deus, a 
paz está próxima. A paz é pos-
sível e é a hora da paz. Juntos 
como nação, conseguiremos 
construí-la. Eu convido a to-
dos que unamos nossas for-
ças, nossas mentes e nossos 
corações neste grande pro-
pósito nacional para que as-
sim todos ganhemos o mais 
importante prêmio: a paz de 
Colômbia”.

Acordo de paz
Pelo acordo de paz 

assinado no final de agos-
to, as Farc tinham se com-
prometido a abandonar 
as armas e as técnicas de 
guerra, além de sinalizar 
que se tornariam um par-
tido político. No entanto, a 
anistia política e a forma de 
punição a ex-guerrilheiros 
por crimes antigos, deter-
minadas nas negociações, 
descontentaram parte da 
população colombiana, que 
rejeitou o acordo em um re-
ferendo realizado no último 
domingo (2). O resultado 
do referendo foi inespera-
do, já que Santos acreditava 
que a maioria da população 
apoiaria o processo.

Ao anunciar o prêmio, o 
Comitê do Nobel destacou os 
esforços do presidente Santos 
para chegar ao acordo e colo-
car fim a um conflito de mais 
de meio século no país. “A 
guerra civil custou a vida de 
220 mil colombianos e pro-
vocou quase 6 milhões de de-
sabrigados. O Prêmio Nobel 
deve ser visto também como 
um tributo ao povo da Colôm-
bia, a todas as partes que con-
tribuíram para este processo 
de paz e aos representantes 
das vítimas”, disse o Comitê 
do Prêmio Nobel.

FOTO: Leonardo Muñoz/EPA/Agência Lusa

Uma das reféns mais famosas das 
Forças Armadas Revolucionárias da 
Colombia (Farc), a política e ativis-
ta franco-colombiana Ingrid Betan-
court, disse ontem (7) em entrevista à 
imprensa local, que as Farc “também 
mereciam o Nobel da Paz” e que está 
“otimista com o futuro”. Ela disse 
ainda que o presidente Juan Manoel 
Santos mereceu o Prêmio Nobel da 
Paz, anunciado ontem, por “seus es-
forços para chegar a um acordo” com 
a guerrilha.

“A Justiça foi feita. Santos é um 
homem que merecia este prêmio. 
Sobre as Farc, é difícil eu falar, mas 
acredito que também [merecem]”, 
comentou. “A Colômbia passa por 
um momento de esperança, de refle-
xão e de alegria”, disse a ex-refém, 
sequestrada pelo grupo durante as 
campanhas presidenciais de 2002 e 
libertada somente em 2008.

Pelo acordo de paz assinado no fi-

nal de agosto, as Farc tinham se com-
prometido a abandonar as armas e as 
técnicas de guerra, além de sinaliza-
rem que se tornariam um partido po-
lítico. No entanto, a anistia política e 
a forma de punição a ex-guerrilheiros 
por crimes antigos, determinadas nas 
negociações, descontentaram parte 
da população colombiana, que rejei-
tou o acordo em um referendo reali-
zado no último domingo (2). O resul-
tado do referendo foi inesperado, já 
que Santos acreditava que a maioria 
da população apoiaria o processo.

Ao anunciar o prêmio, o Comitê 
do Nobel destacou os esforços do pre-
sidente Santos para chegar a um acor-
do e colocar fim a um conflito de mais 
de meio século no país. “A guerra civil 
custou a vida de 220 mil colombianos e 
provocou quase seis milhões de desa-
brigados. O Prêmio Nobel deve ser vis-
to também como um tributo ao povo 
da Colômbia, a todas as partes que 
contribuíram para este processo de paz 
e aos representantes das vítimas”, disse 
o Comitê do Prêmio Nobel.

As equipes da Organização Pan
-Americana da Saúde (Opas) e da Or-
ganização Mundial da Saúde (OMS) 
estão preocupadas com um possível 
aumento no surto de cólera no Haiti 
em decorrência das inundações pro-
vocadas com a passagem do furacão 
Matthew. Antes do furacão, o país re-
gistrou 28,5 mil casos em 2016. Ape-
nas nove dos 15 principais hospitais do 
país estão funcionando. O número de 
mortes no país causadas pelo furacão 
subiu para 572.

Segundo as agências da Organiza-
ção das Nações Unidas (ONU), após um 
furacão é comum muitas pessoas fica-
rem feridas pelas quedas de árvores, 
entulhos e danos nas casas. Mas os ci-
vis feridos estão tendo dificuldades de 
chegar aos centros de saúde devido às 
condições ruins das estradas.

A previsão da ONU de aumento 
nos casos de cólera após a passagem 
do furacão Matthew se deve às en-
chentes, que afetaram os sistemas de 
água e de saneamento.

As agências já prestam apoio ao 
governo haitiano: a vigilância foi am-
pliada e estão sendo identificadas as 
áreas com maior risco de surtos da 
doença. Nos últimos seis anos, o Haiti 
teve 790 mil casos de cólera e mais de 
9,3 mil pessoas morreram.

O Fundo das Nações Unidas para 
a Infância (Unicef) calcula que 500 mil 
crianças no sul do país tenham sido 
afetadas pelo furacão, já que 80% 
das casas na região foram danificadas 
e pelo menos 150 escolas estão sendo 
utilizadas como abrigos.

Cuba
O furacão também atingiu Cuba, 

onde 30 equipes de emergência de 
saúde já estão atuando e por lá 1 mi-
lhão de pessoas precisaram sair de suas 
casas. Já na Jamaica, estão funcionan-
do mais de 110 centros de abrigo, com 
1,3 mil ocupantes.

Na República Dominicana, mais de 
38 mil pessoas foram retiradas de suas 
casas por questões de segurança.

Ingrid Betancourt: Farc também merece prêmio

Opas e OMS preveem um surto de cólera

Da Agência Brasil

Da Agência Brasil

Subiu para 842 o núme-
ro de vítimas fatais no Haiti, 
após a passagem do furacão 
Matthew, de acordo com os 
últimos dados divulgados 
pelas autoridades locais. 

Desde segunda-feira (3), 
países do Caribe estavam em 
alerta para a aproximação 
do fenômeno meteorológico, 
considerado o mais perigoso 
a atingir a região na última 
década. Na Jamaica, o fura-
cão trouxe ventos fortes ven-
tos e chuvas que alagaram 
várias cidades.

Na terça-feira (4), o 
Matthew atingiu o Haiti e o 
território cubano com ven-
tos de 230 quilômetros por 
hora (km/h), devastando 
cidades e áreas de cultivo. 
O Haiti foi, até o momento, 
o país mais atingido pelo 
furacão. O número de víti-

mas ainda pode crescer, já 
que muitas áreas estão ina-
cessíveis para as equipes 
de resgate.

A região mais castigada 
foi o Sul do país, com 300 
mil residências danifica-
das. Somente na cidade de 
Roche-a-Bateau 50 pessoas 
morreram. Na vizinha Jere-
mie 80% das casas vieram 
abaixo. Agentes do Fundo 
das Nações Unidas para a 
Infância (Unicef) disseram 
que a situação do Haiti é 
“apocalíptica” e que há 500 
mil crianças desabrigadas 
ou em zonas de risco.

Em Cuba, as autorida-
des alertaram os moradores 
de Guantánamo, Santiago, 
Holguín, Granma e Las Tu-
nas. Mais de 300 mil pessoas 
foram evacuadas e os voos 
foram suspensos, tanto os 
domésticos quanto os inter-
nacionais.

Estados Unidos
Após o rastro de des-

truição que deixou no Ca-
ribe, o furacão Matthew 
chegou na manhã de  ontem 
(7) à costa sul dos Estados 
Unidos. Cerca de 2 milhões 
de pessoas que moram no 
litoral dos estados da Flóri-
da, da Carolina do Sul e da 
Geórgia foram deslocados 
para o interior do país, no 
que é considerado o maior 
êxodo provocado por desas-
tres naturais registrado nos 
Estados Unidos, nos últimos 
dez anos.

Os ventos, de até 210 
km/h, atingiram transfor-
madores de energia elétrica, 
deixando 225 mil pessoas 
sem eletricidade. As auto-
ridades estão divulgando 
sucessivos avisos para que 
moradores deixem as áreas 
de risco e procurem imedia-
tamente abrigo.

Número de mortos na passagem
do Matthew chega a 842 no Haiti

FURACÃO

(AE) - O governo francês  
criticou ontem a tentativa bri-
tânica de amenizar sua saída 
da União Europeia. O primeiro-
-ministro do país, Manuel Valls, 
afirmou que o Reino Unido não 
pode estar, ao mesmo tempo, 

dentro e fora do bloco, ao pas-
so que o presidente francês, 
François Hollande, disse que 
o Reino Unido não deve ter o 
direito a escolher ficar sem as 
obrigações do bloco, e acesso ao 
mercado interno. A declaração 

França critica Reino Unido por 
tentar “amenizar” saída da UE

“BRexIT”

Prêmio Nobel da Paz Juan Manoel, anunciado ontem, por seus esforços pelo fim da guerra com as Farc

de Hollande contribuiu para as 
perspectivas negativas para a 
economia britânica após o “Bre-
xit”. A libra esterlina continuou 
a cair drasticamente, tocando 
nova mínima em 31 anos, en-
quanto os investidores con-
tinuaram a vender títulos do 
governo britânico. Os comentá-
rios dos líderes franceses foram 
o sinal mais recente de que os 
líderes europeus estão adotan-
do um tom de confronto após 
a primeira-ministra do Reino 
Unido, Theresa May, afirmar 
que pretendia iniciar a retirada 
do bloco até o fim de março de 
2017. De acordo com Hollan-
de, o continente poderia ficar 
enfraquecido e outros países 
poderiam sair do bloco caso os 
britânicos consigam um acordo 
que os favoreça no “Brexit”.

Número de mortes no Haiti ainda pode subir; equipes de resgate estão com dificuldades 

FOTO: Orlando Barria/EPA/Agência Lusa

Ana Cristina Campos
Repórter da Agência Brasil 
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JP tem 1o evento sobre vegetarianismo e veganismo
FOTOS: Reprodução/Internet

A Sociedade Vegetariana 
Brasileira (SVB) promove o 
primeiro evento sobre vege-
tarianismo e veganismo na 
Paraíba. O 1o Veg Jampa co-
meça hoje e vai até amanhã, 
em João Pessoa, no Centro 
Cultural Piollin, Roger, e con-
ta com palestras, filmes, de-
monstração culinária e dis-
cussão acerca desse estilo de 
vida que tem crescido bas-
tante.  O principal objetivo 
da feira é dar visibilidade ao 
tema, ampliar o debate entre 
adeptos e levar o conheci-
mento ao público. A entrada 
é gratuita, a partir das 10h. 

Uma das organizadoras 
do evento, Nara de Ferrer, se 
diz entusiasmada e otimista 
com o evento e afirma que o 
Veg Jampa contará com par-
ticipantes de outros estados, 
como Pernambuco e Rio Gran-
de do Norte, além de pessoas 
de Campina Grande e, princi-
palmente, de João Pessoa. 

Ela acrescenta, ainda, 
que o núcleo da SVB está em 
processo de formação aqui 
na capital, portanto, é uma 
oportunidade de divulgar 
esse aspecto de compor-
tamento e tornar acessível 
informações à população 
adepta e também a quem 
não é.  Cerca de cinco stands 
estarão montados no local, 

a proposta é que os estabe-
lecimentos comerciais e ini-
ciativas independentes des-
pertem interesse pela causa 
e reconheçam a adoção de 
opções vegetarianas como 
uma medida inclusiva e be-
néfica ao seu negócio. Nos 
dois dias do evento, os visi-
tantes vão poder conhecer 
os estabelecimentos de João 
Pessoa que oferecem produ-
tos que atendem a filosofia 
vegetariana e vegana. Nara 
explicou que 90% das em-
presas que vão participar do 
evento são locais.

“O mercado não oferece 
opções para os adeptos do 
vegetarianismo, e até mes-
mo os veganos desconhecem 
algumas coisas sobre o as-
sunto, então vamos abordar 
direitos animais, maternida-
de vegana e outros assuntos”, 
revela Nara, que prevê uma 
média de 300 pessoas em 
cada dia do I Veg Jampa. 

Rodolfo Amorim
Especial para a União

n Sábado (8/10)
Palestras, Mesa-redonda e Roda de Diálogo
10h - “Vegetarianismo, uma escolha consciente”, 
com Christiane Ferrer
11h30 - “Peter Singer e o Debate Filosófico Con-
temporâneo acerca do Vegetarianismo”, com Ricardo 
Sousa Silvestre
14h - “Conduta Nutricional na Alimentação Vegeta-
riana”, com Sarah Mendonça
16h30 - Mesa-redonda “Mercado Vegano e Oportunidades”, 
com Rodrigo Pedrosa, Natália Viana e Adriano Ponte
Demonstração culinária

10h - Crushi com Atrativa Cruzinha Vegan
11h30 - Carne de caju com Juju Vegan
14h - Torta Vida de Chocolate com Dany Santos
16h30 - Revisitando a Mousse de Chocolate 3: olha-
res veganos sobre o clássico francês com Frutteto 
Cozinha Artesanal Natural

n Domingo (9/10)
Palestras, Mesa-redonda e Roda de Diálogo
10h - “Direitos Humanos e Animais: Ativismo Interce-
sional”, com Sandra Guimarães
11h30 - “Maternidade Vegana”, com Bárbara Bastos

14h - Mesa-redonda “Direito Animal e os Impactos 
Ambientais do Agronegócio“, com Jailson Rocha (NEJA), 
Lindally Gonzaga (Harpias) e Francisco Garcia (CDDA)
16h30 - Roda de Diálogo: Como é ser vegetariano 
em João Pessoa?
Demonstração culinária
10h - Quiche de Brócolis com Creme de Tofu e Bolod 
e Chocolate com Pandas Bárbaras
11h30 - Comidinhas Árabes com Marcelo Zenaide
14h - Gnocchi com tomate cereja e molho de manjericão 
e amêndoas com Sandra Guimarães
16h30 - Pães com Adriano Ponte

Programação

A Comissão Técnica Na-
cional de Biossegurança (CT-
NBio) realizou na última quin-
ta-feira audiência pública para 
subsidiar a análise do primeiro 
pedido de liberação comercial 
de cana-de-açúcar genetica-
mente modificada. O processo 
é uma demanda do Centro de 
Tecnologia Canavieira (CTC), 
que desenvolveu variedade 
da planta resistente à broca 
do colmo, praga comum no 
Centro-Sul do País. Segundo 

o presidente da CTNBio, Edi-
valdo Velini, em duas décadas 
de existência, a comissão ela-
borou relatórios acerca de 74 
pleitos de Liberação Planejada 
no Meio Ambiente (LPMA) 
de cana-de-açúcar transgêni-
ca. “Tivemos fluxo maior até 
2010, e uma retomada desses 
trabalhos a partir de 2014”, 
disse Velini, acrescentando 
que processos de pelo me-
nos sete empresas, além da 
CTC, já foram analisados.

Famílias interessadas 
em adotar uma criança pre-
cisam enfrentar um processo 
muitas vezes lento. Uma das 
dificuldades é o cruzamento 
de informações das crianças 
nos cadastros e a família que 
pretende adotar. “Há aquela 
criança que precisa ser desli-
gada da família para ser ado-
tada, e esse processo é muito 
lento, deixando a criança ins-
titucionalizada muito tempo. 
E há aqueles pais que querem 
adotar que precisam passar 
por um processo dentro do 
Poder Judiciário e que tam-
bém é muito moroso”, disse a 
diretora da Associação dos Ad-

vogados de São Paulo (AASP), 
Viviane Girardi, que também é 
coordenadora do evento Ado-
ção: Quanto tempo o tempo 
tem?, que ocorreu ontem, em 
São Paulo.  Segundo ela, regras 
do Cadastro Nacional de Ado-
ção que foram alteradas tor-
nam ainda mais díficil o pro-
cesso. E citou uma família que 
procura uma criança de 9 anos 
de idade. No entanto, o cadas-
tro tem somente crianças com 
9 anos e 2 meses. Apesar da 
pequena diferença de idade, o 
cadastro não entende que essa 
família pode estar interessada 
nessa criança e não permite a 
continuidade do processo.

CTNBio analisa o 10 
pedido de liberação 

AASP diz que processo 
sempre foi difícil no País

CANA GENETICAMENTE MODIFICADA

ADOÇÃO DE CRIANÇAS

Técnicas preservam a fertilidade
OuTubRO ROSA

 

A cada dia, 156 brasileiras des-
cobrem que têm câncer de mama. 
Além de enfrentar a doença, mui-
tas delas precisam lidar com a in-
fertilidade depois da quimioterapia 
“A maior parte das pacientes com 
câncer de mama é submetida a um 
agente alquilante muito agressivo 
para a fertilidade”, explica Giuliano 
Bedoschi, médico especialista em re-
produção humana assistida.

Renata Virches Torozian plane-
java engravidar no início de 2014, 
mas precisou deixar o sonho em se-
gundo plano ao descobrir que tinha 
câncer de mama. Quando o oncolo-
gista avisou que ela poderia entrar 
em menopausa após a quimiotera-
pia, Renata não hesitou em tentar 
o que fosse preciso para preservar a 
fertilidade. 

A solução foi congelar embriões 
enquanto ela ainda produzia óvu-
los. Pela técnica, a paciente é esti-
mulada com hormônios a produzir 
mais folículos e, consequentemente, 
mais óvulos. Eles podem ser congela-
dos para uma fertilização futura, ou 
fertilizados in vitro para o congela-
mento do embrião já formado

Renata teve pouco tempo para 
tomar uma decisão, pois precisava 
começar a quimioterapia 15 dias de-
pois da cirurgia da retirada do cân-
cer. “Eu estava disposta a fazer tudo 
que pudesse dar bons resultados”, 
conta. Seu oncologista indicou, en-
tão, que ela se consultasse com o 
doutor Bedoschi, pós-graduado em 
preservação da fertilidade. Como 

Luiza Pollo
Agência Estado

ela era casada e já tinha planos de 
engravidar, decidiu, com o marido, 
congelar os embriões.“Ela faz parte 
de um grupo de pacientes que teve 
uma oportunidade única”, afirma 
Bedoschi. “Essa janela de tempo en-
tre a retirada do câncer e o início da 
quimioterapia costuma ser suficiente 
para fazer a estimulação e congelar 
os óvulos ou embriões sem interferir 
no tratamento oncológico.”

Transplante de ovário
A técnica do congelamento de 

óvulos ou embriões já está bem es-
tabelecida, mas há outra opção em 
fase experimental. O transplante de 
ovário teve sucesso em pouco mais 
de 60 mulheres no mundo, segun-
do Bedoschi, e pode ser uma saída 
nos casos em que há maior urgência 
para começar a quimioterapia.

No procedimento, congela-se 
pedaços do córtex, a camada mais 
externa do ovário. Depois de anos, 
ainda é possível reimplantar o teci-
do e estimulá-lo para a formação de 
novos óvulos. Bedoschi fez parte de 
uma equipe que realizou dois trans-

plantes de ovário com sucesso. “Um 
dos bebês que nasceu, uma menina, 
se chama Giuliana em minha home-
nagem”, conta, orgulhoso.

Esperança
Bedoschi defende que as téc-

nicas de preservação da fertilidade 
podem, inclusive, ajudar no trata-
mento do câncer. “A paciente acaba 
pensando no futuro, na chance de 
um dia poder engravidar. Isso pode 
motivá-la a encarar melhor o trata-
mento oncológico”, avalia.

Renata conta que decidiu to-
mar uma atitude positiva contra a 
doença e cuidar mais de si mesma. 
Ela afirma que o apoio do marido 
foi essencial para tirar a pressão 
de engravidar logo e confessa que 
hoje, depois do tratamento, ten-
ta não se deixar levar pela empol-
gação. “Como a frustração de não 
poder engravidar foi muito grande, 
tento não ficar muito empolgada. 
Claro que estou feliz, mas a doen-
ça querendo ou não gera traumas. 
De qualquer forma, acredito que na 
hora certa vai acontecer”.

Evento ocorre 
hoje e amanhã 
no Centro 
Cultural 
Piollin e 
oferece várias 
atividades

Culinária 
vegetariana 

é um dos 
focos principais 

dos debates 
do 1º Veg Jampa
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Começa hoje quarto simulado online 
HoRA do EnEm
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Semiárido será 
tema de congresso 

Refletir sobre o Semiárido bra-
sileiro implica em evidenciar caracte-
rísticas de cada espaço e os usos que 
as populações fazem dos recursos 
disponíveis. Novas visões de riquezas 
e patrimônio natural podem resultar 
em agregação de valores econômico, 
político, sociocultural e tecnológico, e 
também em maior estímulo à pesqui-
sa e ao conhecimento científico da di-
versidade. O conhecimento da região 
enquanto objeto da aprendizagem 
promove a orientação de ações para 
uma dimensão que permita aprender 
o Semiárido. Nesse contexto, será 
realizado de 10 a 12 de novembro, 
no Centro de Convenções Raymundo 
Asfora, em Campina Grande-PB, o 1º 
Congresso Internacional da Diversida-
de do Semiárido (I Conidis).

Cartel: postos são 
investigados no dF

O Conselho Administrativo de 
Defesa Econômica (Cade) prorrogou por 
mais 180 dias a intervenção na rede de  
postos de combustíveis Cascol, situa-
dos em Brasília. A medida preventiva 
é resultado de inquérito administrativo 
que investiga suposto cartel de com-
bustíveis. Segundo o Cade, a decisão 
tem anuência da empresa, que mani-
festou concordância com a renovação 
da vigência, que se encerraria no próxi-
mo dia 9 de outubro.

Kardashian relata 
assalto em Paris

Kim Kardashian descreveu em 
seu depoimento à policia como eram 
os cinco homens que roubaram quase 
R$ 37 milhões em bens durante um 
assalto: ciclistas brancos de meia ida-
de. A socialite acredita que os ladrões 
eram franceses e provavelmente 
criminosos profissionais. Apesar de 
ter voltado da França para os Estados 
Unidos na segunda-feira, dia 2, Kim 
continua em contato com detetives 
locais por telefone. Uma fonte próxi-
ma a investigação informou ao “Daily 
Mail” que ainda não houve prisões, 
mas que os agentes estão montando 
os perfis dos envolvidos no crime.

Inovatec faz curso 
para agricultores

A Agência de Inovação Tecno-
lógica (INOVATEC) da Universidade 
Estadual da Paraíba (UEPB) realiza 
no próximo dia 25 de outubro, das 
8h às 12h, no Campus II, em Lagoa 
Seca, o curso “Inovação e empreen-
dedorismo para o jovem agricultor”. 
O evento será realizado dentro da 
programação da Agrotec 2016 – 
Exposição Tecnológica da Escola 
Agrícola Assis Chateaubriand e 
tem como objetivo difundir concei-
tos sobre propriedade intelectual, 
inovação e empreendedorismo, 
enfocando sua importância para a 
agricultura.

mulheres ganham 
tatuagens em SP 

Durante o 1º Underworld Tat-
too Music Fest, evento de tatuagens 
que ocorre em São Paulo nos dias 14, 
15 e 16 de outubro, mulheres com 
marcas deixadas pelo tratamento de 
câncer de mama poderão ser tatua-
das gratuitamente. A ação faz parte 
do Outubro Rosa, campanha de cons-
cientização sobre o câncer de mama.  
Além de mulheres que passaram 
por mastectomia, vítimas com ci-
catrizes de violência doméstica ou 
queimaduras também podem se 
inscrever para serem tatuadas gra-
tuitamente. As interessadas devem 
se inscrever no site do evento. O 
evento reúne mais de 250 tatua-
dores, obras de arte, concurso de 
tatuagem, show de rock ao vivo e 
food trucks.

Quarto e último simulado tem diferenças em relação às edições anteriores e será ainda mais parecido com o formato das provas do Enem

FoTo: Agência Brasil

Estudantes poderão ter
acesso a página até o 
próximo dia 16 desse mês

A partir de hoje,  os es-
tudantes podem testar os co-
nhecimentos para o Exame 
Nacional do Ensino Médio 
(Enem) no quarto e último 
simulado disponível na pla-
taforma Hora do Enem. O si-
mulado poderá ser acessado 
a partir das 8h do dia 8 e en-
cerra às 19h59 do dia 16 de 
outubro, na internet.

Para acessar a página 
por computador, telefone 
ou tablet, é preciso fazer um 
cadastro no site www.gee-
kiegames.com.br e localizar 
o teste na aba de simulados. 
O Enem será aplicado nos 
dias 5 e 6 de novembro.

O quarto simulado tem 
diferenças em relação às edi-
ções anteriores e será ainda 
mais parecido com o forma-
to de aplicação da prova do 
Enem. O simulado será divi-
dido em duas provas, soman-
do 180 questões. Como são 
testes longos, o recomen-
dável é que sejam feitos em 
dois dias, assim como ocorre 
no Enem. Obrigatoriamente, 
é preciso fazer a prova do 
primeiro dia antes da prova 
do segundo dia.

A primeira prova tem 90 
questões de Ciências Huma-
nas e Ciências da Natureza. As 
perguntas são sobre História, 
Geografia, Sociologia, Filoso-
fia, Sociologia, Física, Química 
e Biologia. A segunda também 
tem 90 questões sobre Mate-
mática e Lógica, Português, 

Língua Estrangeira e Artes. 
Ao iniciar o teste, o estudante 
precisa escolher uma opção 
de língua estrangeira.

Com o resultado, o es-
tudante poderá verificar se 
atingiu ou não a nota de cor-
te do curso que pretende fa-
zer e da universidade na qual 
espera ingressar. A partir do 
dia 17 de outubro poderá 
ainda acessar seu desem-
penho por área do conheci-
mento e ver a classificação 

em comparação com as ou-
tras pessoas que fizeram o 
simulado.

Plataforma 
Além da possibilidade 

de testar conhecimentos em 
simulados, a plataforma Hora 
do Enem oferece aos estu-
dantes acesso a ferramentas 
como testes de nivelamento 
em diferentes matérias, vi-
deoaulas e exercícios comen-
tados por professores. Para 

concluintes do Ensino Médio, 
é oferecido um plano de estu-
dos personalizado, com indi-
cação do conteúdo a ser estu-
dado. O estudante pode fazer 
um teste para nivelar seu co-
nhecimento em cada matéria, 
detalhar dados como horas 
disponíveis para estudo e a 
instituição que deseja ingres-
sar para ter acesso a um pla-
nejamento de estudo.

A nota do Enem é usada 
na seleção para vagas em ins-

tituições públicas, por meio 
do Sistema de Seleção Unifi-
cada (Sisu) e bolsas na edu-
cação superior privada por 
meio do programa Universi-
dade para Todos (ProUni). 

O resultado do exame 
também é requisito para re-
ceber o benefício do Fundo 
de Financiamento Estudan-
til (Fies) e, para maiores de 
18 anos, o Enem pode ser 
usado como certificação do 
Ensino Médio.

O Ministério Público Fe-
deral na Paraíba (MPF/PB) faz 
inscrições a partir da próxi-
ma segunda-feira até o dia 16 
para processo seletivo público 
para formação de quadro de 
reserva de estágio na área de 
Direito. As vagas são para as 
unidades do MPF de João Pes-
soa, Guarabira, Campina Gran-
de, Patos, Monteiro e Sousa. 
Poderão concorrer estudantes 
de instituições de Ensino Su-
perior com as quais a Procura-
doria da República na Paraíba 
possui convênio. 

As inscrições devem ser 
feitas inicialmente pela in-
ternet, por meio do endereço 
eletrônico http://www.mpf.

mp.br/pb/estagie-conosco/
inscricoes, e depois de forma 
presencial, de 17/10 a 21/10, 
na unidade do MPF na qual o 
candidato solicitou concorrer 
vaga, quando do ato da pré
-inscrição, para fazer a confir-
mação e apresentar documen-
tação listada no edital. 

O estágio será desenvol-
vido em período que atenda 
à conveniência da Procura-
doria da República no Estado 
da Paraíba, no seu horário de 
funcionamento, e terá carga 
horária de 20 horas semanais, 
podendo ser distribuídas em 
5 dias de 4 horas ou 4 dias 
de 5 horas, respeitando-se os 
interesses da administração 

e sem prejuízo das atividades 
discentes.  A bolsa de estágio 
é no valor de R$ 850, mais au-
xílio-transporte no valor de R$ 
7, sendo pago juntamente com 
a bolsa de estágio, em pecúnia, 
proporcionalmente aos dias 
efetivamente estagiados. 

O estagiário tem direito, 
ainda, a seguro contra aciden-
tes pessoais e recesso remune-
rado de 30 dias anuais. O esta-
giário servidor ou empregado 
público não fará jus à bolsa de 
estágio, ao auxílio-transporte, 
bem como ao seguro contra 
acidentes pessoais.

O estágio terá duração de 
até um ano, podendo ser pror-
rogado até o limite de dois anos.

Processo seletivo inscreve 
candidatos para seis cidades

ESTáGIo nA áREA dE dIREITo

O Ministério Público ofereceu de-
núncia por um crime de feminicídio 
de uma transexual. Michele foi morta 
a facadas por Luiz Henrique Marcon-
des dos Santos, seu parcerio na épo-
ca, em São Paulo, em fevereiro deste 
ano. A denúncia é pioneira, pois essa 
é a primeira vez que uma transexual é 
considerada vítima de feminicídio em 
uma ação. As informações são do Mi-
nistério Público do Estado de São Pau-
lo. A denúncia reforça entendimento 
recente do Conselho Nacional de Pro-
curadores-Gerais (CNPG) sobre a apli-
cação da Lei Maria da Penha em casos 

de agressões a mulheres transexuais e 
travestis, independentemente de ci-
rurgia, alteração do nome ou sexo no 
documento civil. Além do feminicídio, 
Luiz foi denunciado por ocultação de 
cadáver. O crime teve motivo torpe, 
já que foi praticado pelo desejo de se 
vingar da vítima por ter sentido raiva. 
A pena pode chegar a 30 anos. Para 
a promotora de Justiça Valéria Diez 
Scarance Fernandes, coordenadora do 
Núcleo de Gênero do Ministério Públi-
co, “a denúncia de feminicídio contra 
vítima mulher trans é um marco jurídi-
co e histórico na aplicação dessa lei”.

MP de SP oferece 1a denúncia 
de feminicídio de transexual

SÃo PAULo

Pedro Peduzzi 
Da Agência Brasil

Sancionada pelo presi-
dente Michel Temer, a lei que 
reprime e endurece penali-
dades àqueles que cometem 
tráfico nacional e internacio-
nal de pessoas foi publicada 
no Diário Oficial da União de 
ontem. A lei prevê também 
medidas de atenção e pro-
teção para as vítimas desse 
tipo de crime. Conhecida 
como Marco Legal do Com-
bate ao Tráfico de Pessoas, 
a nova lei institui, como Dia 
Nacional de Enfrentamento 
ao Tráfico de Pessoas, o 30 
de julho.

De acordo com a nova 
lei, o crime de tráfico de pes-
soas passa a ser incluído no 
Código Penal, tipificado por 
ações que visem “agenciar, 

aliciar, recrutar, transportar, 
transferir, comprar, alojar 
ou acolher pessoa, mediante 
grave ameaça, violência, coa-
ção, fraude ou abuso”.

O texto detalha quais 
seriam as finalidades desse 
tipo de prática. Entre elas es-
tão as de remoção de órgãos, 
tecidos ou qualquer parte do 
corpo; a de submeter a pes-
soa a qualquer tipo de ser-
vidão ou trabalho em condi-
ções análogas à escravidão; a 
de adoção ilegal e, por fim, a 
de exploração sexual.

As penas variam de qua-
tro a oito anos, podendo ser 
ampliadas em alguns casos 
específicos, caso o crime te-
nha sido praticado por fun-
cionário público ou envolva 
crianças, adolescentes ou 
idosos. Também está previs-
to o pagamento de multas.

Comitiva formada pelo 
presidente da Fundação Ban-
co do Brasil (FBB), Gerôncio 
Luna, gerente-geral da Agên-
cia Setor Público do Banco 
do Brasil de João Pessoa, Edi-
lberto Passos e pelo gerente 
de Mercado, Alexandre Car-
valhaes, visitou propriedades 
rurais do Assentamento Almir 
Muniz, município de Itabaia-
na, distante 75km da capital, 
região do Agreste. O objetivo 

da visita foi conhecer as tecno-
logias sociais de captação de 
água de chuva, cisternas para 
consumo humano e para pro-
dução de alimentos e criação 
de animais construídas pelas 
organizações da Articulação 
do Semiárido Paraibano (ASA 
Paraíba), rede da Articulação 
Semiárido Brasileiro (ASA 
Brasil), por meio de projetos 
financiados pela Fundação 
Banco do Brasil (FBB).

Lei que endurece pena 
começa a vigorar no País

Gestores do BB visitam
projeto de assentamento

TRáFICo dE PESSoAS
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Receita libera consulta ao 50 lote e vai pagar R$ 2,5 bi

Restituição do IR 2016
19

A Receita Federal abriu 
ontem, às 9h, consulta ao 
quinto lote de restituição do 
Imposto de Renda Pessoa 
Física 2016. Ao todo, serão 
desembolsados R$ 2,576 bi-
lhões a cerca de 2,2 milhões 
de contribuintes. O crédito 
bancário será feito em 15 de 
outubro.

A Receita também pa-
gará R$ 124,2 milhões a 
55,3 mil contribuintes que 
fizeram a declaração entre 
2008 e 2015, mas estavam 
na malha fina. Consideran-
do os lotes residuais e o 
pagamento de 2015, o total 
gasto com as restituições 
chegará a R$ 2,7 bilhões.

A lista com os nomes 
estará disponível no site 
da Receita na internet. A 
consulta também pode ser 
feita pelo Receitafone, no 
número 146. A Receita ofe-
rece ainda aplicativo para 
tablets esmartphones, que 
permite o acompanhamento 
das restituições.

As restituições terão 
correção de 6,71%, para o 
lote de 2016, a 88,28% para 
o lote de 2008. Em todos os 
casos, os índices têm como 
base a taxa Selic (juros bási-
cos da economia) acumulada 
entre a entrega da declara-
ção até este mês.

O dinheiro será deposi-
tado nas contas informadas 
na declaração. O contribuinte 
que não receber a restituição 
deverá ir a qualquer agência 
do Banco do Brasil ou ligar 
para os telefones 4004-0001 
(capitais), 0800-729-0001 
(demais localidades) e 0800-
729-0088 (telefone especial 
exclusivo para deficientes 
auditivos) para ter acesso ao 
pagamento.

Os dois últimos lotes re-
gulares serão liberados em 
novembro e dezembro. Se 
estiverem fora desses lotes, 
os contribuintes devem pro-
curar a Receita Federal por-
que os nomes podem estar 
na malha fina por erros ou 
omissões na declaração.

A restituição ficará dis-
ponível durante um ano. Se 
o resgate não for feito no 
prazo, a solicitação deverá 
ser feita por meio do formu-
lário eletrônico - pedido de 
pagamento de restituição, 
ou diretamente no e-CAC , no 
serviço extrato de processa-
mento, na página da Receita 
na internet. Para quem não 
sabe usar os serviços no e-
-CAC, a Receita produziu um 
vídeo com instruções.

Kelly Oliveira
Da Agência Brasil

Mineração: acordo 
vai estimular setor

Uma parceria entre entidades 
de governo vai ajudar a destravar e 
acelerar investimentos das 20 mil 
áreas do setor de mineração no País. 
O ministro de Minas e Energia, Fer-
nando Coelho Filho, assinou ontem, o 
Acordo de Cooperação Técnica entre o 
Departamento Nacional de Produção 
Mineral (DNPM) e o Serviço Geológico 
do Brasil (CPRM). O Acordo permite 
compartilhar conhecimento geológico 
e hidrológico entre as entidades, e 
realizar ações conjuntas para melho-
rar o ambiente de investimento e os 
trâmites administrativos de proces-
sos minerários.

Nordeste receberá
mais brasileiros

Os brasileiros desejam viajar 
mais nos próximos meses. De acordo 
com o estudo Sondagem do Consumi-
dor – Intenção de Viagem, do Minis-
tério do Turismo, o mês de setembro 
apresentou o maior percentual de 
intenção de viagem do ano (24,3%). 
O estudo também revela que a região 
Nordeste segue como a mais dese-
jada por esses turistas, com 48% 
das preferências. Esse registro re-
presenta um crescimento de 8% em 
relação ao mesmo mês em 2015. Para 
80,3% dos futuros viajantes, a ideia 
é desbravar os destinos nacionais e 
desfrutar de belos cenários naturais.

Produção de motos 
tem queda de 13,3%

Diante da falta de reação do 
mercado de veículos no Brasil, a pro-
dução de motocicletas apresentou 
mais uma queda em setembro. No 
mês, foram fabricadas 80.489 uni-
dades, recuo de 13,3% em relação 
ao nível de agosto e baixa de 32,2% 
na comparação com setembro do ano 
passado, segundo dados divulgados 
ontem, pela Abraciclo (Associação 
Brasileira dos Fabricantes de Moto-
cicletas, Ciclomotores, Motonetas, 
Bicicletas e Similares). No acumulado 
de janeiro a setembro, o volume pro-
duzido apresenta retração de 31% 
ante igual intervalo de 2015.

Custo da construção 
aumenta 0,26%

Em todo o País, o Índice Nacio-
nal da Construção Civil (Sinapi) ficou 
em 0,26% em setembro. A taxa é su-
perior ao índice de 0,24% em agosto. 
Em 12 meses, o Sinapi acumula taxa 
de 5,98%, segundo dados divulga-
dos ontem pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE). O custo 
por metro quadrado da construção 
civil passou de R$ 1.012,16 em agos-
to para R$ 1.014,80 em setembro. O 
crescimento do custo foi influenciado 
pelos materiais

Mercado de seguros 
deve alcançar R$ 1 tri

O mercado de seguros ca-
minha para somar, pela primeira 
vez, R$ 1 trilhão em ativos ao 
final deste ano, de acordo com o 
presidente da Confederação Na-
cional das Seguradoras (CNseg), 
Márcio Coriolano. “Esses recursos 
são aplicados em ativos que con-
tribuem para elevar a liquidez de 
diversas atividades e a alavancar o 
investimento do País”, avaliou ele, 
no 17º Congresso de Corretores 
de Seguros do Estado de São Paulo, 
promovido pelo Sindicato dos Corre-
tores de Seguros (Sincor-SP).

Lista com os 
nomes de 
constribuintes 
estará disponível 
no site da 
Receita 
na internet. 
Consulta também 
pode ser feita 
pelo Receitafone

Com a queda do preço 
dos alimentos, a inflação co-
meça a dar trégua ao bolso do 
brasileiro. O Índice de Preços 
ao Consumidor Amplo (IPCA) 
variou 0,08% em setembro – a 
menor taxa para o mês desde 
1998. Os dados são do Insti-
tuto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE) e foram di-
vulgados ontem. 

O resultado de setem-
bro é também menor do que 
projetava o mercado finan-
ceiro e o Banco Central, que 
esperavam uma taxa ao redor 

de 0,19%. De toda a cesta de 
produtos avaliada pelo IBGE, 
quase metade ficou mais ba-
rata em setembro ou apresen-
tou estabilidade de preços na 
comparação com agosto. No 
total, foram 163 itens a apre-
sentar um desempenho favo-
rável no mês

Na média, o grupo ali-
mentos ficou 0,29% mais 
barato em setembro. O insti-
tuto considerou alguns itens 
como os de impacto mais 
importante: batata-inglesa 
(-19,24%), leite longa vida 

(-7,89%), alho (-7,45%), fei-
jão-carioca (-4,61%), horta-
liças (-4,42%), feijão-preto 
(-3,77%) e ovos (-2,52%).

Os preços de artigos de 
residência (-0,23%) e trans-
portes (-0,10%) também 
caíram. As passagens aéreas 
(-2,39%), os automóveis usa-
dos (-1,50%) e a gasolina 
(-0,40%) foram as principais 
influências nos transportes. 
Nos artigos de residência, 
as principais quedas vie-
ram de TV, som e informá-
tica (-1,15%), e mobiliário 

(-0,65%). No ano, o IPCA 
acumula alta de 5,51%. Em 
12 meses, a taxa é de 8,48% – 
esse é menor valor para esse 
tipo de comparação desde ju-
nho do ano passado, quando 
estava em 8,47%. 

O IPCA é calculado pelo 
IBGE desde 1980 e se refere 
às famílias com rendimento 
monetário de um a 40 salá-
rios-mínimos. Para o cálculo 
do índice do mês foram cole-
tados preços no período de 31 
de agosto a 28 de setembro de 
2016 (referência). 

Índice cai ao menor nível desde 1998
INFLAÇÃO EM SETEMBRO

A confiança do consumidor 
melhorou em setembro, de acor-
do com levantamento realizado 
pela Confederação Nacional da In-
dústria (CNI). O Índice Nacional de 
Expectativa do Consumidor (Inec) 
subiu 1,1% no mês passado em re-
lação a agosto e chegou a 103 pon-
tos. O indicador registrou alta de 
4,2% ante setembro do ano passa-
do, mas ainda está 5,3% abaixo da 
média histórica, de 108,9 pontos. 
Segundo a CNI, o consumidor está 

mais otimista em relação à inflação, 
desemprego e situação financeira, 
mas as expectativas em relação à 
renda pessoal pioraram em relação 
ao mês anterior.

Entre os itens que compõem o 
indicador, o índice de expectativas 
sobre a inflação aumentou 3,6% 
em setembro na comparação com 
agosto. Em relação a setembro de 
2015, a alta é de 17,8%, o que refle-
te uma menor preocupação do con-
sumidor em relação à evolução dos 
preços. As expectativas em relação 
ao desemprego subiram 2,4% ante 
agosto e 12,4% na comparação com 

setembro de 2015. Também houve 
melhora no índice de expectativas 
em relação ao endividamento, com 
aumento de 2,7% relativamente a 
agosto e 4,6% ante setembro de 
2015, e no indicador de expectati-
vas sobre a situação financeira, que 
subiu 3,1% ante agosto e 4% ante 
setembro do ano passado.

Em relação a agosto, pioraram 
as expectativas do consumidor em 
relação a renda pessoal e compras 
de maior valor, com queda de 2,4% 
e 0,9%, respectivamente. Diante de 
setembro de 2015, a expectativa para 
a renda pessoal teve alta de 0,2%. 

Inec apresenta melhora e sobe 1,1%
CONFIANÇA DO CONSUMIDOR

Anne Warth
Da Agência Estado

A produção industrial na-
cional caiu em 11 dos 14 locais 
pesquisados pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Es-
tatística (IBGE), na passagem 
de julho para agosto deste 
ano. As quedas mais intensas 
foram observadas no Paraná 
(-8%), Espírito Santo (-6,4%), 
Amazonas (-5,7%) e em São 

Paulo (-5,4%), segundo dados 
da Pesquisa Industrial Mensal 
– Produção Física Regional, di-
vulgada ontem.

Também tiveram que-
das, ainda que abaixo da mé-
dia nacional de 3,8%, os esta-
dos de Goiás (-2,9%), Minas 
Gerais (-2,8%), Pernambuco 
(-2,7%), do Ceará (-2,4%), 
Rio de Janeiro (-1,3%), Rio 
Grande do Sul (-0,2%) e de 
Santa Catarina (-0,2%).

Apenas a Bahia, com alta 
de 10,4%, o Pará, com 1,2%, e 
a região Nordeste, com 0,8%, 
tiveram crescimento na pro-
dução em agosto, na compara-
ção com julho.

Nos demais tipos de 
comparação temporal, o IBGE 
também analisa o comporta-
mento da indústria no Estado 
de Mato Grosso. Em todas as 
comparações, 13 dos 15 locais 
pesquisados tiveram queda e 

dois tiveram alta na produção.
O Espírito Santo teve as 

quedas mais acentuadas, de 
23,9% na comparação com 
agosto de 2015, de 22,6% no 
acumulado do ano e de 18,6% 
no acumulado de 12 meses. O 
Pará foi o Estado que teve as 
altas mais acentuadas na pro-
dução: 17% na comparação 
com agosto de 2015, 11,1% no 
acumulado do ano e 8,1% no 
acumulado de 12 meses.

Segmento tem queda em 14 locais
PRODUÇÃO INDUSTRIAL

Vitor Abdala
Da Agência Brasil

As quedas mais intensas da atividade industrial foram verificadas nos estados do Paraná, Espírito Santo e em São Paulo

FOTO: Reprodução/Internet



Momento 
feliz de 
Tereza 
Duarte, 
Etelvina 
Fernandes 
Pinto, Zé 
Alves, que 
hoje 
aniversaria, 
Tarcísio 
Pereira e Bia 
Fernandes 
no Bar do 
Baiano, no 
ano de 2012

Velhos tempos, belos dias
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Social

Ele disse Ela disse

@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

oretti G Zenaide

Engenheiro Eugênio Zenaide, 
jornalistas Walter Santos, 
José Alves e Edilane Araújo, 
executiva Beatriz Ribeiro, 
Sra. Tetê Medeiros,  empre-
sário Valdeno Brito, médico 
Valter Paiva, advogado 
Roberto Andrade.

Parabéns

Dois Pontos

Zum Zum Zum
   No Ateliê Multicultural Elioenai Gomes haverá hoje às 20h show do 
músico pernambucano Di Melo que lançará o seu álgum “Di Melo, O Imorrível”. 
A abertura do show será com a banda paraibana Seu Pereira e Coletivo 401.

FOTO: Fernando Bronzeado

Os noivos de hoje, Marcella Melo Nery Dantas e Luiz Felipe Ulisses de Andrade 

 A cantora Lady Gaga em parceria 
com a Mattel, está lançando sua versão 
da boneca Moster High, batizada de 
"Zomby Gaga".
 O dinheiro arrecadado com a 
venda das bonecas será revertido 
para a Born This Way Foundation que 
luta contra o bullying.

   A Arquidiocese da Paraíba adere a campanha Outubro Rosa e 
iluminou a fachada do Palácio do Bispo com a cor rosa, para chamar a atenção 
da importância do diagnóstico precoce do câncer de mama.

Flaviano e Alessandra, a festejada Selda Falcone, Ana Dalva, Seldinha e Cristiane Ribeiro Coutinho

“Me perguntas por que 
compro arroz e flores? 
Compro arroz para viver 
e flores para ter algo 
pelo que viver”

“O tempo é algo que não 
volta atrás. Por isso plante 
seu jardim e decore sua alma. 
Ao invés de esperar que 
alguém lhe traga flores...”

CONFÚCIO VERONICA SHOFFSTALL

FOI COM um 
almoço festivo no 
restaurante The W 
que a empresária 
Selda Falcone Ribeiro 
Coutinho recebeu 
amigas leais e familiares 
para comemorar seu 
aniversário.

Naquele bacana 
espaço, fechado so-
mente para o even-
to, todos viveram 
momentos de muita 
alegria e descon-
tração em torno da 
estimada amiga.

Saúde

A EQUIPE chefiada 
pelo cirurgião do apa-
relho digestivo Cás-
sio Virgílio de Oliveira 
comemora o sucesso 
de mais um transplan-
te de fígado, realizado 
na última semana no 
Hospital Alberto Ur-
quiza Wanderley, que 
integra a rede própria 
de atendimento da 
Unimed João Pessoa.

O referido hospi-
tal, uma referência em 
procedimentos de alta 
complexidade, é o único 
na Paraíba habilitado pelo 
Ministério da Saúde pra 
transplantes de fígado.
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A atriz paraibana e também global da novela “Haja Coração”, Isadora Cruz com a aniversariante Selda 
Falcone e a avó Lourdinha Cruz

Amigas para sempre: Miriam Gama, Carmen Teixeira e Olímpia Cunha 
foram abraçar Selda Falcone

Festejos
Marcha nupcial

CASAM-SE hoje na Igreja de Nossa Senhora do Carmo sob 
as bênçãos do padre Marcelo Arruda, os jovens Marcella Dantas 
e Luiz Felipe Andrade, que terão cerimonial da Sweet Beginnings 
e acompanhamento musical a cargo do maestro Carlos Anísio.

A noiva é filha de Fernanda Maria Santiago Melo e 
Ronaldo Nery Dantas e o noivo, filho de Linete Maria Ulisses 
de Andrade e Francisco Ferreira de Andrade.

Os convidados serão recepcionados na Casa Roccia, 
que receberá decoração do expert André Luiz e ainda ani-
mação musical das bandas Flor de Liz e Beto Movimento.

Vidas Refugiadas

O COTIDIANO de 
mulheres de diferentes 
nacionalidades que hoje 
vivem no Brasil está 
retratado na exposição 
“Vidas Refugiadas” que 
será aberta hoje, às 
18h, no Centro Cultural 
Ariano Suassuna, do 
Tribunal de Contas do 
Estado.

O evento terá, 
ainda, concerto da Or-
questra Sinfônica Mu-
nicipal de João Pessoa, 
regido pelo maestro 
Laércio Diniz.

   O Unipê está promovendo até amanhã no Mangabeira Shopping, a 
segunda edição do Feirão do Estudante, com diversas ações como oficinas de 
massagem e verificação de pressão arterial. O evento é voltado para os jovens 
que estão se preparando para o Enem.

FOTOS: Goretti Zenaide

   Em comemoração ao Dia da Criança a Defensoria Pública da 
Paraíba vai promover nesta segunda-feira, das 8h30 às 13h30 na Lagoa 
um atendimento especial voltado a informar a população sobre os Direitos 
da Criança e do Adolescente.

Baile da Primavera
O ESPORTE Clube Cabo promove hoje no restaurante 

Panorâmico mais um evento social dentro das comemo-
rações pelo seu centenário.

Trata-se do Baile da Primavera, organizado pela di-
reção do Clube, que tem na presidência Gilberto Ruy e como 
vice, Jeová Colaço. A festa vai ser animada pela Orquestra 
Estação da Luz, uma das melhores da Paraíba.

Alessandra Ribeiro Coutinho e sua mãe, Elcir Aguiar
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CARTÕES AMARELOS DE NEYMAR

Tite cobra mais maturidade
Contra a Venezuela será 
a quarta partida sem o 
craque nas Eliminatórias

Página 23

Vasco tenta recuperar 
a liderança contra o 
Londrina pela Série B

A partida da próxima 
terça-feira contra a Venezue-
la em Merida será a quarta do 
Brasil sem Neymar nas Eli-
minatórias da Copa do Mun-
do. Para Tite, o cartão amare-
lo sofrido na vitória por 5 a 0 
sobre a Bolívia, nessa quinta, 
poderia ser evitado. Se por 
um lado ele defendeu o ata-
cante pelo excesso de faltas 
recebidas, por outro frisou 
por mais de uma ocasião que 
ele precisa amadurecer dian-
te desse tipo de situação. Au-
tor de gol e duas assistências, 
Neymar foi o tema que domi-
nou a entrevista. 

"O que aconteceu no car-
tão foi o número excessivo 
de faltas para desequilibrar 
emocionalmente, provocar 
situações e não deixar a jo-
gada fluir. Você fica toda hora 
falando, e fazendo falta. 'Ah, 
mas é do jogo e precisa o ár-
bitro cuidar'. Sim, mas o meu 
é o outro lado. O meu lado é 
orientar para sua maturida-
de e evolução, porque os ad-
versários vêm fazer isso. Co-
loquei no intervalo 'vai jogar, 
vai pra dentro'. (...) Vamos ter 
que suportar essas situações 
também", comentou Tite 
após o jogo.  

Na sequência, pergun-
tado sobre como será jogar 
sem Neymar, o treinador 
lembrou que o grupo de atle-
tas precisa se sobressair. "A 
primeira entrevista que tive 
como técnico foi na seleção 
olímpica e com uma pergun-
ta a respeito do Neymar. Fiz a 
seguinte resposta e continuo 
coerentemente. É desumano 
colocar a responsabilidade 
de que ele deve solucionar 
a equipe. Ninguém faz isso. 
Da mesma forma que, se ele 
não nos ajudar na marcação 
e cumprir a função dele, vai 
sobrecarregar a equipe. Te-
mos que ter as duas", acres-
centou. 

Mesmo com cartão 
amarelo e já suspenso, aliás, 
Neymar ficou em campo por 
68 minutos. Tite explicou por 
que não antecipou a modifi-
cação. "A equipe está engre-
nada, ajustada, se formando 
com um atleta em nível téc-
nico e de confiança altíssimo. 
Não vou prejudicar a equipe. 
Entra a maturidade do atleta 
de continuar. É um processo 
de maturidade. Vai conti-
nuar, não fala com o arbitro, 
não fala com o adversário. 
Nos dois primeiros terços do 
campo, toca mais rápido de 
lado. E fecha pra frente", re-
ceitou. 

Técnico diz que 
é desumano 
colocar toda a 
responsabilidade 
em Neymar 
para resolver os 
problemas da 
partida 

Aos 24 anos, com 300 gols 
na carreira, sendo 49 deles pela 
Seleção Principal, com uma 
medalha de ouro olímpica no 
peito, título de Copa das Con-
federações e por aí vai. Neymar 
tem todos os motivos para estar 
feliz.

Contra a Bolívia, nesta 
quinta-feira (6), na Arena das 
Dunas, ele foi enjoado. Dri-
blou, serviu, orientou e mar-
cou. Gol e adversário. Aliás, foi 
justamente esta combinação 

que lhe rendeu o seu gol de 
número 300. 

A bola estava com o zaguei-
ro boliviano, que se preparava 
para realizar um passe. Quando 
ele deu uma pequena relaxa-
da, Neymar aproveitou e deu o 
bote. Em dois tempos, roubou a 
bola, tocou para Gabriel Jesus e 
se posicionou para receber de 
volta. Foi preciso apenas uma 
leve intervenção para a redon-
da cruzar a linha e o placar se 
tornar 1 a 0 para o Brasil.

É bom lembrar que esta 
tem se tornado uma marca do 
atacante. Na semifinal das Olim-
píadas, por exemplo, o primeiro 
gol do Brasil contra Honduras 
saiu de um bote que Neymar 
deu no goleiro. Com agilidade, 
ele roubou a bola e balançou as 
redes com segundos de partida.

Para não ficar só nos gol, 
dribles e roubadas de bola, tam-
bém foi dele a assistência para o 
terceiro e quarto gols do Brasil, 
marcados por Filipe Luís e Ga-

briel Jesus.
Os 300 gols de Neymar co-

meçam a ser contados a partir 
de 2009, quando marcou o seu 
primeiro pela equipe principal 
do Santos. Foi o terceiro da vi-
tória por 3 a 0 em cima do Mogi 
Mirim. Pela seleção, estão com-
putados dentro destes 300 al-
guns feitos pelas categorias de 
base. Pela Principal, o primeiro 
saiu em 2010, contra os Estados 
Unidos, no primeiro amistoso 
após a Copa do Mundo.

Atacante já marcou 49 gols pelo time brasileiro

Philipe Coutinho e Neymar, dois dos principais destaques na vitória brasileira sobre a Bolívia por 5 a 0, na Arena das Dunas, que garantiu a vice-liderança nas Eliminatórias

Mascherano assume 
erro contra o Peru

Atacante escapa da 
prisão no Equador

Javier Mascherano ficou 
inconformado no empate da Argentina 
contra o Peru, em Lima, por  2 a 2. O motivo da 
irritação, no entanto, não foi o desempenho 
de seus companheiros, mas um erro 
cometido por ele no segundo tempo que 
resultou no empate dos anfitriões.

O atacante Enner Valencia simulou 
uma contusão ao final do jogo Equador x 
Chile e escapou de ser preso por falta de 
pagamento de pensão. Foi levado ao hospital  
escoltado por policiaIs e até o atendimento a 
juíiza revogou a prisão. Foi um modo criativo 
de convencer a Justiça a soltá-lo.

Curtas

Cavani mantém a 
média de gols

Nos últimos dois jogos pelo PSG, 
Cavani marcou dois gols. O atacante, então, 
voou para a América do Sul, entrou em campo 
pela seleção uruguaia e manteve a média. 
Com dois gols do atacante do PSG e um de 
Lodeiro, o Uruguai bateu a Venezuela por 3 a 
0 na última quinta-feira.

Jairzinho e Souza recebem homenagem
O Seleção na Minha Ci-

dade promoveu ações em Na-
tal (RN). Nessa quinta-feira, 
encerrando a programação, 
a CBF Social homenageou os 
embaixadores do projeto na 
capital potiguar, Jairzinho Fu-
racão e Souza. Antes da parti-

da entre Brasil e Bolívia, cada 
um recebeu uma camisa da 
Seleção Brasileira emoldura-
da. A do ex-atacante tem o nú-
mero 70, em alusão ao título 
da Copa do Mundo de 1970, 
e a do ex-meia leva o dez, nú-
mero que ele usou quando de-

fendeu a seleção, entre 1995 e 
1996.

No telão da Arena das Du-
nas, foram exibidas imagens 
de Jairzinho e Souza em ação 
pela Seleção Brasileira. A du-
pla foi bastante festejada pelo 
público e retribuiu o carinho. 

A ação que fechou o se-
leção na Minha Cidade tam-
bém foi na Arena das Dunas. 
Cinquenta crianças e adoles-
centes de projetos sociais e 
escolas públicas assistiram, 
gratuitamente, ao jogo entre 
Brasil e Bolívia. 

SELEÇÃO NA MINHA CIDADE

Lateral completa 10 anos servindo a seleção
Em 2006, no dia 7 de ou-

tubro, um jovem garoto estrea-
va com a camisa da Seleção 
Brasileira. Goleada de 4 a 0 em 
cima do Kuwait. Em 2016, no 
dia 6 de outubro, o mesmo jo-
gador, agora muito experiente, 
derrotou a Bolívia por 5 a 0 na 
véspera de completar 10 anos 
de Seleção Brasileira.

Este craque de uma déca-
da de amarelinha se chama Da-
niel Alves. É a pura represen-
tação do que é se entregar por 
um esporte e por uma camisa. 
Como ele mesmo gosta de di-
zer, "mesmo que falte qualida-
de em um dia de pouca inspi-
ração, vai sobrar transpiração 

DANIEL ALVES

e vontade de vencer pelo meu 
País". Engana-se quem pensa 

que esta caminhada está che-
gando ao fim. Para Dani, como 

é chamado por todos na sele-
ção e agora até na sua camisa, 
enquanto lhe derem oportuni-
dade, ele vai fazer de tudo para 
conquistar todas as glórias 
possíveis para o Brasil.

Títulos ao longo destes 
dez anos são três: Copa Amé-
rica de 2007 e Copa das Confe-
derações de 2009 e 2013. Mas 
como este texto é para falar de 
feitos individuais, qual será o 
momento mais marcante do 
lateral direito ao longo desta 
década? Com a palavra, Daniel 
Alves.

“O gol contra a África do 
Sul. Não tem como. É aquele 
gol que toda criança sonha”. 

Daniel estreou pela Seleção Brasileira na goleada sobre o Kuwait

FOTOS: Lucas Figueiredo/CBF



Judoca Rafaela Silva está entre 
as 13 melhores atletas do mundo

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 8 de outubro de 2016

Brasileira ostenta título 
inédito concedido pela 
Federação Internacional

O ouro de Rafaela Sil-
va nos Jogos Olímpicos Rio 
2016 elevou a carioca ao topo 
do judô brasileiro e mundial. 
A peso-leve se tornou a única 
brasileira campeã olímpica e 
mundial, título que ela con-
quistou em 2013, também 
no Rio. Segundo levantamen-
to do portal de estatísticas 
Judo Inside, Rafaela entrou 
também para um seleto gru-
po. No mundo, apenas 13 
atletas podem ostentar os 
backnumbers vermelho e 
dourado desde a introdução 
do Circuito Mundial da FIJ, 
em 2009. A brasileira é uma 
delas.

 Ao seu lado estão ou-
tras grandes estrelas do judô, 
como o japonês Shohei Ono, a 
kosovar Majlinda Kelmendi, 
a americana Kayla Harrison, 
a cubana Idalys Ortiz, o rus-
so Tagir Khaibulaev, o tche-
co Lukas Krpalek, o francês 
Teddy Riner, entre outros. 
Para diferenciar os grandes 
campeões, a FIJ introduziu a 
identificação vermelha para 
os campeões mundiais e a 
dourada para os olímpicos a 
partir de 2013.

Troféu Brasil
Dois meses depois dos 

Jogos Olímpicos Rio 2016, 
três dos 14 judocas que re-
presentaram o Brasil no 
tatame da Arena Carioca 2 
podem retornar às competi-
ções. Erika Miranda, Mariana 
Silva e Alex Pombo estão en-
tre os 25 atletas pré-inscritos 
pelo Minas Tênis Clube para 

participar da 15ª edição do 
Troféu Brasil hoje e amanhã, 
no Centro de Treinamento da 
CBJ, em Lauro de Freitas na 
Bahia.

Quinta colocada nos Jo-
gos do Rio no peso meio mé-
dio, Mariana estará ao lado 
de sua companheira de clube 
e também grande nome do 
judô mundial, Ketleyn Qua-
dros, medalhista de bronze 
em Pequim 2008. 

"Retornei aos treinos 20 
dias após minhas lutas nos 
Jogos Olímpicos. Meu corpo 
permaneceu durante muito 
tempo recebendo estímulos 
fortes na preparação para os 
Jogos e nesses 20 dias para-
da consegui descansar corpo 
e mente", contou Mariana. 
"Mas, logo meu corpo come-
çou a sentir falta e retornei 
aos poucos de forma bem 
prazerosa. A escolha pelo 
Troféu se deu, em primeiro 
lugar, para honrar meu com-
promisso com meu clube e 
já estimular para a próxima 
competição internacional, 
que será o Grand Slam de Abu 
Dhabi, no final de outubro."

Erika e Pombo, que 
lutaram no Rio nos pesos 
meio leve (52kg) e leve 
(73kg), respectivamente, es-
tão pré-inscritos no Troféu 
nas categorias de cima, leve 
(57kg) e meio médio (81kg), 
respectivamente.

"Depois de um objetivo 
tão grande como as Olimpía-
das precisamos ter os pés no 
chão e começar aos poucos a 
retornar ao ritmo de compe-
tição. O Troféu Brasil servirá 
para isso e é uma forma de 
ajudar o meu clube também", 
comentou Pombo. Rafaela Silva ganhou o inédito ouro nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro e hoje é a melhor judoca brasileira no ranking mundial

Foto: Satiro Sodre/SSPress
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O maior evento esportivo 
universitário do País será dis-
putado em Cuiabá. Entre os 
dias 2 e 13 de novembro, cerca 
de 4,5 mil estudantes vão enca-
rar a 64ª edição dos Jogos Uni-
versitários Brasileiros (JUBs). 
A edição deste ano contará 
com a inclusão do JUBs Acadê-
mico, futebol virtual – com o 
jogo Fifa 2016, plataforma PS4 
–, natação paralímpica e tênis 
de mesa paralímpico.  Serão 
17 modalidades em disputa, 
sendo 13 individuais e quatro 
coletivas. Além das novas pro-
vas, os estudantes irão dispu-
tar o badminton, basquete 3x3, 
judô, corrida de rua, natação, 

vôlei de praia, tênis, tênis de 
mesa, xadrez, basquetebol, fu-
tsal, handebol e voleibol. 

 O JUBs Acadêmico, que 
até a última edição era uma 
mostra de trabalhos, passa a 
ter status de modalidade, va-
lendo classificação e medalha. 
Alexandre Lima de Araújo, 21 
anos, estudante de mestrado 
da Universidade de Brasília 
(UnB), participa da compe-
tição. “Poder apresentar um 
trabalho acadêmico no JUBs é 
uma oportunidade para aque-
les que querem seguir a vida 
acadêmica, como é o meu caso, 
mostrando que para além do 
desporto universitário, temos 

também outras vertentes en-
volvidas”, conta. O estudante 
vai apresentar o Trabalho de 
Conclusão de Curso da Gra-
duação, intitulado Capacitação 
e Qualificação de Gestores do 
Ambiente Esportivo no DF: O 
perfil do participante do ciclo 
de palestras Gesporte.

 Segundo o presidente 
da Confederação Brasileira do 
Desporto Universitário, Lucia-
no Cabral, o JUBs chega como 
uma plataforma de valorização 
e projeção dos atletas. “É com 
um espírito de conquistas que 
Cuiabá irá celebrar a inclusão 
do paradesporto em nosso sis-
tema”, disse. 

Cuiabá vai sediar a 64a edição 
entre os dias 2 e 13 de novembro

JOGOS UNIVERSITÁRIOS

A nadadora Joanna Ma-
ranhão revelou na manhã 
dessa sexta-feira que as pes-
soas que lhe agrediram ver-
balmente nas redes sociais 
durante os Jogos Olímpicos 
do Rio de Janeiro, em agosto 
passado, vão ser processadas 
por dano moral.

"Recebi a excelente no-
tícia que na próxima semana 
se iniciam as ações por dano 
moral pelas agressões que 
sofri pela Internet...", escre-
veu a atleta pernambucana.

Os casos aconteceram 
após ela ficar fora da semifi-
nal dos 200 metros medley.

À época, Joanna foi aos 
microfones dos canais ESPN 

e desabafou, revelando ter 
visto os ataques em sua pá-
gina no Facebook antes de ir 
para a piscina, com pessoas 
lembrando inclusive o caso 
de estupro que ela sofreu 
quando criança.

Chorando muito, a nada-
dora explodiu contra a cultu-
ra preconceituosa, machista 
e homofóbica do Brasil e já 
havia prometido tomar me-
didas judiciais.

"Quinta à noite foi o dia 
mais difícil para mim. Tentei 
ficar fora de rede social, mas 
fui no Facebook e vi uma en-
xurrada de agressões. Alguns 
dizendo que eu merecia ser 
estuprada, que minha histó-

ria é uma grande mentira. Eu 
tentei segurar a onda, mas 
agora eu desabafei. É mui-
to duro receber esse tipo de 
tratamento", começou.

"O Brasil é um País muito 
racista, muito machista, mui-
to homofóbico, vem de uma 
cultura futebolística que as 
pessoas acham que quando 
chega em um esporte olímpi-
co elas têm o direito de nos 
tratar como tratam um joga-
dor de futebol quando não 
ganham. Acho que nem os jo-
gadores de futebol merecem 
esse tratamento que a gente 
tem. Eles têm, nós muito me-
nos", afirmou a veterana de 
quatro Olimpíadas.

Nadadora diz que agressores nas 
Olimpíadas serão processados

JOANA MARANHÃO

Joana Maranhão afirma que o Brasil é ainda um País muito racista, machista e homofóbico

O basquete é uma das 
modalidades dos Jogos 
Universitários de 2016



Nenê é a novidade do Vasco
contra o londrina

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 8 de outubro de 2016

Meia retorna ao time e 
jogadores apostam na 
reabilitação na Série B

O principal nome do 
Vasco na temporada 2016, 
Nenê volta ao time  hoje 
contra o Londrina, às 
18h30, na Arena da Amazô-
nia, Um jogo que será diri-
gido pelo paraibano Renan 
Roberto. Após cumprir sus-
pensão pelo terceiro cartão 
amarelo na derrota de ter-
ça-feira para o Paysandu, 
resultado que tirou o time 
comandado por Jorginho 
da liderança da Série B pela 
primeira vez desde o início 
da competição. A presen-
ça do camisa 10 animou 
os seus companheiros que 
contam com o meia para 
retornar ao topo da tabela 
de classificação. O Atlético-
go é o líder com 52 pontos, 
um de vantagem sobre os 
cariocas.

Um dos jogadores 
mais experientes do elen-
co, o goleiro Martín Silva 
disse que jogadores com a 
qualidade técnica de Nenê 
sempre são bem-vindos ao 
time. O por já estar no clu-
be desde a última tempora-
da, O camisa 1 afirmou que 
o meia já sabe o que fazer e 
mostrou que pode ajudar a 

recolocar o gigante da coli-
na no caminho das vitórias. 

“Um jogador da classe 
do Nenê sempre é bem-vin-
do. obviamente, ele vai co-
locar em campo tudo o que 
sabe e vai beneficiar muito 
o time” disse o goleiro ao 
"Sportv".

Assim como Martín 
Silva, o centroavante Lean-
drão também comemorou 
a presença de Nenê diante 
do Londrina, mas garantiu 
que o elenco já teve uma 
conversa com a comissão 
técnica comandada por jor-
ginho e já sabe o que deve 
ser feito para não repetir 
o resultado da partida em 
belém. 

“A gente sabe da quali-
dade do Nenê, o quanto ele 
faz falta para o time. Mas a 
gente já conversou e sabe 
o que fez ter um resultado 
ruim contra o Paysandu.

Nenê participou de 
22 dos 29 jogos do Vasco 
na Série B do Campeonato 
Brasileiro. O meia é o vi-
ce-artilheiro da competi-
ção com 12 gols, o mesmo 
número Bill, do Ceará, um 
atrás de Felipe Garcia, que 
tem 13. O Sportv transmite 
a partida deste sábado para 
todo o Brasil, menos para o 
Rio de Janeiro e Amazonas. 

Torcida do Fla deve vaiar o lateral amanhã
De ídolo a desafeto. A 

ação na Justiça contra o Fla-
mengo complicou a relação 
do lateral Léo Moura com os 
rubro-negros. A informação, 
publicada pelo UOL Esporte 
na quinta-feira (6), repercu-
tiu mal entre os torcedores. 
O jogador foi chamado de 
“traidor” e “mercenário” nas 
redes sociais.

A dúvida está justamen-
te amanhã. Flamengo e Santa 
Cruz se enfrentam, às 17h, 
no Pacaembu. Atualmente 
no clube pernambucano, Léo 
Moura ficará frente a frente 
com a torcida que já o idola-

trou. Como será a reação dos 
flamenguistas?

As organizadas não pro-
gramaram manifestações. 
A ideia inicial é que cada 
rubro-negro decida como 
o jogador será recebido. A 
maioria pretende vaiá-lo e 
persegui-lo durante todo o 
confronto pela 29ª rodada 
do Campeonato Brasileiro. 
No entanto, alguns torcedo-
res defendem o desprezo.

A diretoria evitou colo-
car lenha na fogueira. Apesar 
da decepção com Léo Moura, 
os dirigentes esperam que o 
episódio não atrapalhe o time 

e desejam dar o troco no ex-
camisa 2 dentro das quatro 
linhas. Léo Moura pretende re-
ceber ao menos R$ 300 mil do 
clube pelo qual atuou por dez 
anos, sendo o sétimo que mais 
vestiu a camisa rubro-negra 
(519 partidas). 

Ele reclama diferenças 
nos depósitos de direito de 
arena no período entre 2011 
e 2015, além de horas extras 
e adicional noturno pelas 
concentrações do time.

A audiência será apenas 
em junho de 2017. Mas se 
depender das redes sociais 
e arquibancadas, Léo Moura 

já perdeu boa parte do pres-
tígio entre os fanáticos ru-
bro-negros. Ele, por sua vez, 
diz acreditar que a torcida 
entenderá o processo.

“É uma decisão extrema-
mente difícil. É apenas pelo 
direito e o lado profissional. A 
minha relação com o clube Fla-
mengo jamais vai mudar, até 
porque outros jogadores re-
centes fizeram o mesmo e re-
ceberam o que é de direito em 
um acordo. A torcida é muito 
maior do que isso. Estou tran-
quilo, vou procurar jogar bem 
e ajudar minha equipe”, disse 
ao Globoesporte.com.

LÉO MOURA

Nenê volta ao 
time depois de 
cumprir suspensão 
automática

Mano pede muita atenção no jogo de hoje contra a Ponte Preta que faz bela campanha no Brasileiro

A vitória sobre Grêmio, 
por 1 a 0, sábado passado, 
no Mineirão, apenas aliviou 
a situação do Cruzeiro no 
Campeonato Brasileiro. O 
time ainda vive situação 
delicada na tabela de clas-
sificação, já que voltou à 
zona do rebaixamento com 
a vitória do Internacional 
por 1 a 0 sobre o Coritiba, 
na última quinta, e convive 
de perto com a ameaça de 
rebaixamento. Para sair do 
Z-4, o Cruzeiro busca, pelo 
menos, um empate hoje, às 
21h (de Brasília), quando 
recebe a Ponte Preta, no Mi-
neirão, pela 29ª rodada do 
Brasileirão.

O Internacional chegou 
aos 33 pontos, mesma pon-
tuação do Cruzeiro, empa-
tou no número de vitórias 
(nove), mas tem um saldo 
de gols melhor que a Rapo-
sa (-5 contra -6 dos cruzei-

renses). Se vencer, a Raposa 
sobe para o 12º lugar e ga-
nha um respiro na luta con-
tra o rebaixamento.

Já a Ponte  Preta está 
com 39 pontos e em 10º 
lugar na competição. A 
equipe ganhou nova moti-
vação no último domingo. 
As duas vagas a mais na Li-
bertadores de 2017 dadas 
pela Conmebol ao futebol 
brasileiro animam o time 
campineiro na reta final da 
temporada. O comentarista 
da TV Globo e do SporTV, 
Henrique Fernandes, con-
sidera o fato um estímulo e 
tanto para a Macaca.

“Sem dúvidas, o Cru-
zeiro pode esperar a Pon-
te Preta mais interessada 
por este motivo. Primeiro, 
porque precisa se reabili-
tar depois de perder para 
o Atlético-MG na última 
rodada, depois pelo po-

sicionamento na tabela e 
a pressão dos outros re-
sultados, como as vitórias 
de Atlético-PR e Grêmio, 
e ainda a possibilidade de 
vitória também do Botafo-
go, que joga no domingo. 
Nos jogos de quarta, aliás, 
foi perceptível a mudança 
de comportamento dessas 
equipes que já venceram, 
bem como do Corinthians, 
que teve boa atuação con-
tra o Atlético-MG. Será as-
sim nas próximas rodadas. 
O campeonato esquentou 
de novo para eles. No caso 
da Ponte, pode ser espe-
cial, já que o time nunca 
disputou a Libertadores na 
história.

A rodada do Brasileiro 
será completada amanhã 
com mais três jogos: Fla-
mengo x Santa Cruz, Amé-
rica-MG x Palmeiras e Fi-
gueirense x Botafogo.

Time mineiro joga para sair do 
Z4 hoje no Estádio Mineirão

CRUZEIRO X PONTE PRETA

Série B
16h
Joinville-SC x Paysandu-PA
S. Corrêa-Ma x Luverdense-MT 
Atlético-GO x Avaí-SC
16h30
Oeste-SP x Ceará-CE 
18h30
Vasco da Gama - RJ x Londrina-PR 
21h
Paraná-PR x CRb-AL

Jogos de hoje

FOTOS: Reprodução
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Experiência do atacante pode 
ser fundamental no jogo de 
amanhã contra o Boa Esporte

Craque em 
busca do
2o acesso

WARLEY

O menino Manoel Francisco dos 
Santos, nascido na cidade de Magé-RJ, 
no dia 28-10-1933, ficou mundialmente 
conhecido como Garrincha, o maior e 
melhor ponta direita de todos os tempos, 
conforme opinião de renomados cronistas 
esportivos.

Garrincha, que chegou ao antigo cam-
po de General Severiano, do Botafogo do 
Rio, em 1953, vestiu a camisa do Alvinegro 
por vários anos, conquistando quase todos 
os títulos existentes na época, aqui e no 
estrangeiro, em destaque o bicampeonato 
mundial defendendo a nossa seleção, em 
58 e 62, sendo nesse segundo título peça 
de extrema importância, pois o Rei Pelé 
estava machucado.

No mundial de 1962, no Chile, Garrin-
cha foi batizado de ‘Rei dos Reis, tamanho 
foi o seu desempenho naquele título, junto 
com os demais companheiros e em espe-
cial com Amarildo, então substituto de 
Pelé. Também foi naquele ano, que o seu 
romance com a cantora Elza Soares pas-
sou a ser manchetes nos jornais do País.

Todos nós conhecemos as glórias 
e os fatos tristes na vida daquele ídolo, 
que jogava em qualquer parte do mundo, 
com qualquer plateia, da mesma forma 
alegre, descontraída, às vezes simples, 

porém sempre visando colocar a pelota 
nos barbantes do goleiro adversário. A sua 
vida desregrada, extracampo, com vários 
relacionamentos amorosos e dependên-
cia alcoólica, fez com que “A Alegria do 
Povo”, como era conhecido e batizado pela 
imprensa, tivesse um final de vida triste, 
sem dinheiro, sem patrimônio, doente e 
sequer tendo aonde morar. Morreu em 
1983, longe dos gramados, dos holofotes e 
do seu maior palco: o Maracanã.

O que muita gente não lembra ou não 
sabe, é que o craque jogou por três vezes, 
na Paraíba, vestindo as camisas do Treze, 
do Esporte de Patos e a do Botafogo-PB. 
Com a camisa do famoso Galo da Borbo-
rema, Garrincha enfrentou a Seleção da 
Romênia, em jogo realizado no dia 8 de 
fevereiro de 1968, no Estádio Presidente 
Vargas, jogo que terminou com a vitória da 
seleção estrangeira por dois tentos a um. 
Garrincha também vestiu, em um único 
jogo, a camisa do Esporte Clube de Patos, 
em um dia festivo ocorrido no Estádio 
José Cavalcante, na famosa Morada do Sol. 
Finalmente, em 1973, próximo de pendu-
rar as famosas chuteiras em definitivo, o 
nosso eterno “Alegria do Povo” vestiu a 
camisa do Botafogo da Paraíba, no Estádio 
Leonardo da Silveira, enfrentando o time 

do Maguari, do Ceará, aonde o time parai-
bano venceu o time cearense pelo placar 
de três a um, com gols de Jorge Flávio, 
Paulinho e Reginaldo.

Naquela noite, o time do Botafogo en-
trou em campo com Geraldo Chorão, Mar-
co Antônio, Vavá, Marcos Silva e Marcos 

Medeiros. Paulinho, Leone e Jorge Flávio, 
Garrincha, Paulo Matos e Reginaldo. Esse 
jogo eu vi, eu estava lá, na antiga arqui-
bancada geral, por trás do gol, do antigo 
campinho da Graça.

Extraído do livro “Causos & Lendas do 
Nosso Futebol”.

A presença de Garrincha em nossos gramados
Causos&lendas do nosso futebol Francisco Di Lorenzo Serpa membro da API, UBE e ACEP e Auditor do TJDF-PB - falserpa@oi.com.br

O peso da idade não é problema 
para o atacante Warley, do Botafogo 
da Paraíba. Aos 38 anos, ele já foi de-
cisivo quando em 2013, além de cam-
peão pelo Tricolor da Maravilha do 
Contorno foi artilheiro do campeo-
nato com 14 gols. Mais, o que marcou 
a primeira passagem pela equipe da 
estrela solitária foi ser um dos res-
ponsáveis pelo acesso do time para 
a Série C do Campeonato Brasileiro.

Warley Silva dos Santos é natu-
ral de Sobradinho, Distrito Federal, 
onde nasceu no dia 13 de fevereiro 
de 1978. Além do Botafogo, o atacan-
te passou por clubes importantes do 
cenário nacional, tais como Palmei-
ras, São Paulo, Atlético paranaense, 
Grêmio, Náutico. Teve uma passagem 
pelo futebol italiano, jogando pela 
Udinese.

Praticamente iniciou a carreira 
no Coritiba, onde tinha o apelido de 
Lebrinha e um futebol de habilida-

de, velocidade e boa finalização teve 
uma passagem pela Seleção Brasilei-
ra. Warley atuou em 16 oportunida-
des marcando 2 gols.

Por conta da idade, o técnico Ita-
mar Shuller resolveu colocar o ata-
cante apenas no segundo tempo em 
alguns jogos. Mais o jogador de 38 
anos foi decisivo em algumas oportu-
nidades marcando gols importantes.

Na atual equpe do Botafogo da 
Paraíba, o veterano atacante é reser-
va de Rodrigo Silva. Se entrar no jogo 
de amanhã  contra o Boa Esporte, 
Warley espera contribuir com a clas-
sificação do Belo, como ocorreu há 
três anos.

Além do Botafogo, Warley já 
atuou pelo Treze e Campinense, onde 
marcou gols importantes  pelos dois 
clubes, sendo também campeão esta-
dual pela Raposa e Galo.

Para Itamar Schulle, a expe-
riência de Warley será importante 
no jogo deste domingo. Ontem, os 
jogadores fizerm um treino recreati-
vo antes da decisão de amanhã que 
vai apontar o futuro do Botafogo no 
Campeonato Brasileiro. O jogo deste 
domingo começa às 11h na cidade de 
Varginha
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O futebol paraibano vai 
conhecer amanhã os dois 
clubes que integrarão a Pri-
meira Divisão de 2017. E as 
vagas serão disputadas nos 
confrontos entre Nacional de 
Patos x Internacional, às 17h, 
no Estádio José Cavalcante, 
em Patos; e Grêmio Serrano x 
Femar, às 16h no Amigão, em 
Campina Grande. No meio de 

semana, aconteceram os jo-
gos de ida com destaque para 
a vitória do Internacional, no 
CT Ivan Thomaz, por 2 a 0, 
resultado que dá ao time de 
João Pessoa a possibilidade 
de atuar até por uma derrota 
de apenas um gol. Já Femar e 
Serrano empataram sem gols 
e a disputa segue bastante 
aberta.

O Internacional tem a me-
lhor campanha da competição 
e desde o início da disputa, 
mas não espera nas semifinais 
enfrentar o time patoense 
que também formou uma boa 
equipe. O jogo deste domingo 
promete bastante e será diri-
gido por Roberto Lima. Quem 
comanda a partida do Amigão 
será João Bosco satyro.

Finalistas serão conhecidos amanhã
SEGUNDA DIVISÃO

Warley estava no 
grupo de jogadores 

do Botafogo que 
conseguiu o acesso 

em 2013 para a Série D

Treino dos jogadores do Botafogo em Poço de Caldas para a grande decisão

Cardoso Filho
josecardosofilho@gmail.com

Foto: Botafogopb



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESULTADO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL 2.05.012/2016/CPL/SEMAS/PMCG
O Pregoeiro Oficial da Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMAS do Município de 

Campina Grande, através no uso de suas atribuições legais torna público a população e a quem 
possa se interessar que após a reunião de abertura das Propostas e Habilitação ocorrida no dia 
16/08/2016 alusivo ao Pregão Presencial n° 2.05.012/2016, Tipo Menor Preço por Item, cujo o objeto 
é : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS 
PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. Teve 
como vencedores do Procedimento Licitatório a  empresa JOSÉ ANTONIO DA SILVA LOCAÇÕES 
DE ONIBUS ME – CNPJ: 17.525.366/0001-87 Item 01 R$ 41.625,00 (Quarenta e um mil seiscentos e 
vinte cinco reais) item   03 R$ 45.375,00 (Quarenta e cinco mil trezentos e setenta e cinco reais) item 
04 45.375,00(Quarenta e cinco mil trezentos e setenta e cinco reais)  Item 06 44.625,00(Quarenta 
e quatro mil seiscentos e vinte cinco reais) total de 177.000,00( cento e setenta e sete mil reais) e 
Natan Medeiros Silva- ME CNPJ: 07.852.447/0001-38 Item 02 45.000,00 (Quarenta e cinco mil) Item 
05 46.500,00( Quarenta e seis mil e quinhentos) Item 47.400,00(Quarenta e sete mil e quatrocentos) 
total 138.900,00 (cento e trinta e oito mil e novecentos reais) totalizando um Valor  GLOBAL DE R$ 
315.900,00 (Trezentos e quinze mil e novecentos reais) Campina Grande 06/10/2016.

Aurélio Fernandes de Morais
Pregoeiro Oficial

CLÍNICA ONCOLÓGICA DRA DALVA GUEDES ARNAUD S/C LTDA - CNPJ/CPF Nº 00.508.745/0001-
66. Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu 
a Licença de Operação nº 3246/2016 em João Pessoa, 22 de setembro de 2016 - Prazo: 730 dias. 
Para a atividade de: CLINICA ONCOLÓGICA Na(o) RUA CLEMENTE ROSAS - Nº 360  Município:  
JOÃO PESSOA – UF: PB.  Processo: 2016-002303/TEC/LO-1950.

LIMPARAIBA LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA - CNPJ/CPF Nº 
35.583.475/0001-32. Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 3425/2016 em João Pessoa, 7 de outubro de 2016 – 
Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Limpeza e esgotamento de fossa, desentupimento de esgotos 
e aluguel de banheiros químicos móveis Na(o) -  RUA ETELVINA MACEDO DE MENDONÇA, Nº 
480, TORRE.  Município: JOÃO PESSOA - UF: PB.  Processo: 2016-004731/TEC/LO-2701.

M & V CONSTRUTORA- CNPJ/CPF Nº 05.765.889/0001-11 Torna público que a SUDEMA- Superin-
tendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 3407/2016 em João 
Pessoa, 06 de Outubro de 2016- Prazo: 730 dias. Para a atividade de :edificação multifamiliar c/16 
unidades habitacionais, DOTADO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO ( fossa séptica 
e sumidouro). Na(o) – Rua  APOSENTADA MARIA DO CARMO Ç.LIMA QD 35,LT 91- COLIBRIS, 
JOAO PESSOA – UF: PB. Processo: 2016-002123/TEC/LO/-1914. 

A Empresa i9 Engenharia Brasil CNPN 23.839.683/0001-70 , Torna público que solicitou da SEMAM 
- SEC. DE MEIO AMBIENTE do município de João Pessoa, a Licença de Operação/Instalação, 
para atividade comércio varejista de material elétrico, situada a Avenida General Edson Ramalho, 
nº 100, sala 209, Bairro Manaíra, João Pessoa - PB. 

CASSIO CHAVES CORRETORA DE SEGUROS LTDA EPP, CNPJ/MF nº 00.328.497/0001-71, 
torna publico que a SEMAPA – SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, PESCA E AGRUCULTURA 
DE CABEDELO que requereu a Licença de Instalação e Operação para a construção de um imóvel 
comercial, situado à Quadra 23, Lotes 15; 16; e 17 do Loteamento Parque Esperança, Cabedelo 
– PB, conforme resolução CONAMA 003 de 24/01/1986

EVALDO RUI TEIXEIRA DE CARVALHO(Lava Jato ElShaday), inscrita no CPF/MF sob o nº 
380.413.914-00, torna publico que recebeu da SEMAM – Secretaria de Meio Ambiente, a Licença 
de Operação nº 500/2016, para a atividade de lavagem automotiva, localizado na Rua Fernando 
Luiz Henrique dos Santos, nº 1661, Jardim Oceania, João Pessoa/PB, CEP 58.037-050.

MORAIS BITTENCOURT ENGENHARIA LTDA - CNPJ Nº 10.904.448/0001-93, torna público que 
requereu à SEMAM - Secretaria de Meio Ambiente, a Licença de Instalação para o Île de France 
Residence, situado à Rua Deputado Antônio de Pádua Carvalho, Qd044 Lt350 - Aeroclube, João 
Pessoa - PB.

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - sábado, 8 de outubro de 201625
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Produção e políticas garantem autonomia para agricultores

Diversificação no Semiárido 
A poucos meses da fina-

lização, a pesquisa Sistemas 
Agrícolas Familiares Resi-
lientes a Eventos Ambientais 
Extremos no Contexto do Se-
miárido Brasileiro: alternati-
vas para enfrentamento aos 
processos de desertificação e 
mudanças climáticas, realiza-
da pelo Instituto Nacional do 
Semiárido (INSA) em parceria 
com a Articulação Semiárido 
Brasileiro (ASA) revelará as-
pectos relevantes das carac-
terísticas e sustentabilidade 
de agroecossistemas diversifi-
cados e especializados de dez 
territórios do Semiárido.

Iniciada há cerca de três 
anos, o estudo está sendo 
desenvolvido em territórios 
específicos nos estados da 
Bahia, Piauí, Pernambuco, 
Ceará, Minas Gerais, Paraíba, 
Rio Grande do Norte, Alagoas 
e Sergipe. Aproximadamente, 
50 famílias agricultoras parti-
cipam da pesquisa que analisa 
aspectos econômicos, sociais 
e ecológicos das experiências, 
a fim de apontar a viabilidade 
dos diversos modos de produ-
ção, sobretudo, no período de 
estiagem que já se estende na 
região por mais de cinco anos.

“Essa pesquisa tem um 
lugar diferente quando eu 
olho para a história do Se-
miárido. Então, como é que a 
gente olha para este período 
de seca e para a forma como 
os agricultores vão construin-
do alternativas, sobretudo na 
perspectiva da resiliência. Nós 
sabemos que agricultores/as 
que têm água de beber e que 
têm água de produzir vivem 
melhor do que outros agricul-
tores, então a nossa ideia não 
é comparar. A intenção é en-
tender as famíliais que têm um 
conjunto de inovações e, qual 
a importância do conjunto de 
estratégias de estoque dessas 
famílias”, explica o Coordena-
dor do Programa Uma Terra 
e Duas Águas (P1+2) da ASA, 
Antônio Barbosa.

Na perspectiva de visuali-
zar caminhos para estas ques-
tões, foi realizada nos dias 27 
e 28 de setembro, na sede do 
INSA em Campina Grande, a 
“oficina de restituição final dos 
estudos de caso”. O evento reu-
niu membros de organizações 
parceiras que se envolveram 
diretamente nos estudos, no 
intuito de fazer uma releitura 
da pesquisa por meio da apre-
sentação dos dados já apura-
dos pelos pesquisadores. As in-
formações foram captadas por 
meio de ferramentas metodo-
lógicas como a linha do tempo, 
modelização de agroecossis-
temas, gráficos econômicos e 

gráficos de atributos, que re-
velam informações sobre ren-
da, divisão de tarefas, canais 
de comercialização, áreas de 
preservação, estoque e outras 
que demonstram a autonomia 
dos sistemas produtivos. Para 
a bolsista pesquisadora, Rosel-
ma Viana, que acompanhou o 
estudo no território do Apodi 
(RN) “a pesquisa traz diver-
sos resultados, dentre eles 
destaco a visibilidade da im-
portância do papel da mulher 
dentro da unidade familiar, da 
comunidade e do território 
e a importância das tecnolo-
gias sociais para famílias, que 
além de garantir a segurança 
hídrica possibilita o aumento 
da produção ou até mesmo 
mantê-la durante estiagens 
prolongadas. Essa é uma me-
todologia diferenciada, pois 
prioriza uma pesquisa partici-
pativa com base nos diálogos 
e nas experiências implemen-
tadas nos agroecossistemas, 
além de uma sistematização 
das estratégias agrícolas e so-
ciais adotadas pelas famílias 
pesquisadas”, disse.

Embora parta das expe-
riências, a pesquisa tem um 
papel importante na percep-
ção e análise das transforma-
ções sociais nos territórios 
em que as famílias estão in-
seridas como salienta a coor-
denadora da ASA pelo Estado 
da Paraíba, Glória Araújo. “É 
importante olhar para o terri-
tório porque é lá que as coisas 
ocorrem, este é também um 
lugar de construção do proje-
to político e sociorganizativo 
das famílias na perspectiva da 
convivência e da agroecologia. 
Não se promove agroecologia 
e desenvolvimento territorial 
só dentro do agroecossistema. 
Neste contexto, o fortaleci-
mento das redes são elemen-
tos para a construção de uma 
nova perspectiva de agricultu-
ra e, portanto, a gente tem que 
sistematizar porque isso serve 
também para o próprio pro-
cesso de formação das organi-
zações de agricultores”.

Elka Macedo
Asacom

Pesquisa em 
nove estados vai 
apontar sistemas 
agrícolas 
familiares e 
alternativas  de 
enfrentamento 
à desertificação 
na região

O Prêmio Ose e Mimo, que no 
idioma iorubá significa machado 
sagrado, foi entregue no último dia 
5 a 12 jovens líderes de religiões de 
matriz africana do Rio de Janeiro. A 
iniciativa foi criada no final do ano 
passado pelo Coletivo Ose e Mimo.

Os 12 agentes da cultura e reli-
giosidade de matriz africana serão 
premiados nas categorias promo-
ção da cultura, manutenção do pa-
trimônio, proteção dos direitos, res-
peito entre as religiões, serviço de 
assistência e ações de sustentabili-
dade, mídia e comunicação, e com-
bate ao racismo. Serão concedidas 
também menções honrosas a mais 
de 20 pessoas.

Segundo a superintendente de 
Igualdade Racial da Secretaria Esta-
dual de Assistência Social e Direitos 
Humanos e que integra o coletivo, 
Mara Ribeiro, o objetivo da premia-
ção é “fortalecer cada vez mais a 
cultura e a identidade das religiões 
de matriz africana”.

Os paraninfos da cerimônia 
são lideranças religiosas renoma-
das, como Mãe Beata de Yemanjá, 
Mãe Mabeji e Pai Bira de Xangô. 
De acordo com a superintendente, 
a ideia é que os novos líderes rece-
bam das lideranças mais velhas o 
“bastão de tocar a religião com a 
responsabilidade de manutenção 
dessa identidade e da cultura das 
matrizes africanas”. Para 2017, um 
dos projetos é a abertura de um edi-

Prêmio reconhece ação de líderes
RELIGIÕES DE MATRIZ AFRICANA

Alana Gandra
Da Agência Brasil

De 2013 a 2015, o núme-
ro de salas de cinema no País 
cresceu 12,2%, de 2.679 uni-
dades em 2013 para 3.005 em 
2015. Apesar do crescimento, 
46% dos brasileiros não dis-
põem de salas de cinema no 
município onde vivem. Em 
2012, esse percentual era de 
51,6%. Os dados fazem parte 
do estudo Impacto Econômico 
do Setor Audiovisual Brasilei-
ro, feito pela Tendências Con-
sultoria pela Motion Picture 
Association (MPA), entidade 
que representa os seis maio-
res estúdios de Hollywood em 
todo o mundo, a pedido do 

Sindicato da Indústria Audio-
visual (SICAV), com sede no 
Rio de Janeiro. O estudo levou 
em consideração as informa-
ções mais recentes da Matriz 
de Insumo - Produto (MIP) de 
2013, elaborada pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Esta-
tística (IBGE) e que analisa a 
estrutura produtiva brasileira 
e os dados da Relação Anual 
de Informações Sociais (RAIS) 
referentes a 2013 e 2014. O 
estudo vai ser lançado hoje 
(7) no RioMarket, área de ne-
gócios do Festival do Rio.

“Há uma concentração 
geográfica das salas de cine-
ma em relativamente poucos 
estados, portanto, precisa ter 
mais oferta física para que 

as pessoas possam consumir 
também produto audiovisual”, 
disse o diretor da Motion Pic-
ture Association-America La-
tina (MPA-AL), Ricardo Casta-
nheira. Entre 2013 e 2015, o 
número de ingressos vendidos 
nos cinemas do País também 
subiu de 149,5 milhões para 
173 milhões, o que provocou 
alta no faturamento de R$ 1,7 
bilhão para R$ 2,4 bilhões.

O levantamento aponta 
ainda que, embora a participa-
ção dos filmes nacionais tenha 
crescido no total de lançamen-
tos, saindo de 26,5% em 2009 
para 28,9% em 2015, a ren-
da com a venda de ingressos 
para as produções nacionais 
não acompanhou. E o motivo 

é o que os filmes estrangeiros 
concentram a maior parte da 
renda das bilheterias.  

O diretor disse que mui-
tos brasileiros ainda não fre-
quentam o cinema por causa 
do valor dos ingressos, consi-
derado elevado. “O valor mé-
dio do ingresso em 2013 cor-
responde 0,6 da renda mensal 
per capita do brasileiro. Nos 
países desenvolvidos, é ape-
nas 0,3. Isso se deve a uma ele-
vada carga tributária que inci-
de sobre o setor audiovisual 
que se projeta no preço final 
do ingresso. Reduzir a carga 
tributária é um desafio extre-
mamente importante para 
dar um estímulo e vitalidade 
maior”, apontou.

40% não dispõem de salas no Brasil
SEM CINEMA

Cristina Indio do Brasil
Da Agência Brasil

Líderanças de religiões de matrizes de outros estados serão premiados em 2017

tal para estender a premiação a enti-
dades e lideranças afro-religiosas de 
outros estados, conforme Mara Ri-
beiro. A solenidade será realizada no 
Salão Histórico do Tribunal do Júri, 
no Museu da Justiça do Rio de Janei-
ro. O Coletivo Ose e Mimo tem entre 
seus organizadores Ilé Asé Efón – Ba-
balorisa Elias d’ Iansã, Ilé Asé Oiyá 
Iyá Mí – Iyalorisa Rita d’ Oiyá, Ilé Asé 
Oiyá Tolore Osun – Iyalorisa Neném 
d’ Iansã e Ilé Asé Omin Odara – Ba-

balorisa Carlinhos d’ Osaguian. O ba-
balorixá João de Airá, do terreiro Ilé 
Asé Onite Oba Nla Ibonan, de Santa 
Cruz da Serra, município de Duque 
de Caxias, na Baixada Fluminense, é 
um dos 12 primeiros premiados: “O 
prêmio é o reconhecimento da mi-
nha religiosidade, em uma religião 
de matriz africana, no momento tão 
importante que nós estamos atra-
vessando, com todas as perseguições 
de intolerância religiosa.

FOTO: Reprodução/Internet



SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÃO PARA PREGÃO PRESENCIAL N 209/2016
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, pelo 
Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e subsidiaria-
mente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pregão presencial, 
na sede deste órgão, situada a rua João da Mata S/N,  Palácio dos Despachos/Vice-Governadoria 
- Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia  24/10/2016 às 09:00 horas para:

Registro de Preço para Aquisição de Alimentação e Água Mineral, destinado à POLÍCIA MILITAR 
DO ESTADO DA PARAÍBA - PMPB / JOÃO PESSOA PB, CAMPINA GRANDE PB E PATOS PB, 
conforme anexo I do Edital.

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

 REG. CGE Nº -  16-00909-9
João Pessoa, 07 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

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N 193/2016
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 25/10/2016, às 09:00 horas para:

Registro de Preço para Aquisição de Fardamento, destinado a Secretaria de Estado da Admi-
nistração Penitenciária - SEAP,  conforme Anexo I do Edital.

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

REG. CGE Nº 16-00819-1
João Pessoa, 07 de outubro de 2016

VIVIANNE PEREIRA ALMEIDA DINIZ
Gerente de Licitação

João Pessoa > Paraíba > SÁBADO, 8 de outubro de 2016Publicidade
26 A UNIÃO 

DNJ CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA-ME, INSCRITA NO CNPJ sob nº 
20.242.612/0001-06, com sede à rua Roseane de Fátima Clemente, 89 A, Mangabeira, João Pessoa/
PB, CEP 58065-450, neste ato representado por seu sócio proprietário: JOSIVAN DA SILVA PORTO, 
portador da Cédula de Identidade sob nº 1834010 SSP/PB e do CPF 023.300.904-39, brasileiro, 
casado, administrador, residente e domiciliado à Rua Silvino Chaves nº 1523, Manaíra – João Pessoa/
PB; torna público às repartições públicas federais, estaduais e municipais, autarquias e estabeleci-
mentos bancários em geral, que a partir destas publicações, fica revogada a Procuração lavrada às 
folhas 060, do Livro 534, Outorgado; DANILO CARVALHO LEITE, portador da Cédula de Identidade 
sob nº 2.510.006 SSP/PB e do CPF 060.759.604-06, brasileiro, casado, administrador, residente 
e domiciliado à Avenida Monteiro Lobato nº 691 – apartamento 602 – Tambaú – João Pessoa/PB.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE CANCELAMENTO DE LICITAÇÃO  
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 056/2016
OBJETO: Contratação visando fornecimento de fraldas e leites, para atender as necessidades 

da Prefeitura Municipal de Queimadas PB.
LOCAL: Sede da Prefeitura Municipal de Queimadas
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter informações na sala da CPL, na Prefeitura 

Municipal de Queimadas, situada à Rua João Barbosa da Silva, Nº 120, Bairro Centro – Queimadas 
- PB, nos dias úteis, no horário de 8h00 as 12h00. 

Queimadas - PB, em 05 de Outubrode 2016.
Maria das Graças de Freitas Vicente

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE CANCELAMENTO DE LICITAÇÃO  
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2016
OBJETO: Contratação visando fornecimento parcelado de cadeiras de rodas e material médi-

co hospitalar, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de 
Queimadas PB.

LOCAL: Sede da Prefeitura Municipal de Queimadas
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter informações na sala da CPL, na Prefeitura 

Municipal de Queimadas, situada à Rua João Barbosa da Silva, Nº 120, Bairro Centro – Queimadas 
- PB, nos dias úteis, no horário de 8h00 as 12h00. 

Queimadas - PB, em 05 de Outubrode 2016.
Maria das Graças de Freitas Vicente

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO – SEGUNDA REUNIÃO DESERTA
TERCEIRA CHAMADA

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2016
OBJETO: Contratação visando o fornecimento parcelado de recarga de oxigênio (recarga), 

destinados as atividades da Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Queimadas PB.
ABERTURA: 21 de outubro de 2016, às 10h30min. (horário de Brasília)
LOCAL: Sede da Prefeitura Municipal de Queimadas
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter informações na sala da CPL, na Prefeitura 

Municipal de Queimadas, situada à Rua João Barbosa da Silva, Nº 120, Bairro Centro – Queimadas 
- PB, nos dias úteis, no horário de 8h00 as 12h00. 

Queimadas - PB, em 07 de outubro de 2016.
Maria das Graças de Freitas Vicente

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO – PRIMEIRA REUNIÃO DESERTA
SEGUNDA CHAMADA

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 051/2016
OBJETO: Contratação visando a aquisição parcelada de material esportivo, destinados a atender 

as necessidades da Prefeitura Municipal de Queimadas PB.
ABERTURA: 21 de outubro de 2016, às 09h30min. (horário de Brasília)
LOCAL: Sede da Prefeitura Municipal de Queimadas
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter informações na sala da CPL, na Prefeitura 

Municipal de Queimadas, situada à Rua João Barbosa da Silva, Nº 120, Bairro Centro – Queimadas 
- PB, nos dias úteis, no horário de 8h00 as 12h00. 

Queimadas - PB, em 07 de outubro de 2016.
Maria das Graças de Freitas Vicente

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00092/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, às 08:30 horas do dia 24 de Ou-
tubro de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação 
de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição de estantes de 
aço, destinadas ao arquivo geral deste município, para atender as necessidades da secretaria 
de Administração. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº 08/13. Informações: no horário das 08:00 as 14:00 dos dias 
úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3250-3121. Email: licitacaocabedelo@yahoo.com.
br Site: www.cabedelo.pb.gov.br

Cabedelo - PB, 07 de Outubro de 2016
SIMONE MEDEIROS BEZERRA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Pernambuco, S/N - Centro - Solânea - PB, às 16:00 horas do dia 25 de Outubro de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de Serviços Médicos Espe-
cializados que serão prestados na Policlínica Orlando Cavalcanti de Melo, localizada nesta cidade de 
Solânea/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e Decreto Municipal nº 007/2013. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (083) 3363-1285. Email: licitacoessolanea@hotmail.com.

Solânea - PB, 07 de Outubro de 2016
JUSCELINO SOARES DA SILVA 

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO
AVISO DA CONCLUSÃO DO JULGAMENTO DA HABILIATÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS 

Nº 003/2016
A Prefeitura de Desterro/PB, vem através do seu Presidente da CPL, torna publico para co-

nhecimento dos interessados a conclusão do julgamento da habilitação da Toma da de Preços Nº 
003/2016. Objeto: Contratação de uma pessoa jurídica para prestar serviço de engenharia civil 
na implantação de pavimentação em vias públicas Urbanas no Município de Desterro/PB (CR 
Nº 1023270-48/2015 – Ministério das Cidades CV Nº 819761/2015), de acordo com as planilhas 
orçamentárias de custos. O licitante Girleudo Feitosa da Silva Lima-EPP, CNPJ Nº 10.589.150/0001-
36, está HABILITADA. Que fica aberto vista do processo aos interessados para conhecimento do 
interior da decisão da CPL, sendo o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado a partir do primeiro dia 
útil seguinte a publicação; Que notificar o licitante para às 14h:00mn (quatorze horas) do dia 14 de 
outubro de 2016, para a 2ª Sessão Pública para abertura do envelope proposta.

Desterro/PB, 29 de setembro de 2016.
Jacé Alves de Oliveira - Presidente da CPL

EDITAL DE REVOGAÇÃO DE PROCURAÇÃO
Pelo presente Edital, fica revogada a partir desta data e sem nenhum efeito a Procuração Pública 

lavrada no Livro 731, às fls. 37, datada de 20/09/2016, no Cartório de Serviço Notarial 10º Ofício de 
Notas – “CARTÓRIO DECARLINTO”, desta Comarca, em que é parte outorgante ELSON BATISTA 
DA SILVA e parte outorgada MARIA JOSÉ SOARES DA COSTA.

João Pessoa-PB, 03 de outubro de 2016.
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ
 AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00009/2016
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Avenida 

Primeiro de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB, às 09:00 horas do dia 24 de Outubro de 2016, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: SEGUNDA ETAPA DA CONSTRUÇÃO 
DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ARTESANATO.. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3353-2274.
Sumé - PB, 06 de Outubro de 2016

DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA - Presidente da Comissão
 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 021/2016 
A Prefeitura Municipal de Gurjão através do Pregoeiro abaixo transcrito TORNA PÚBLICO e 

comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO PRESEN-
CIAL Nº. 021/2016, do tipo Menor Preço, objetivando a Aquisição de Equipamento de otoemissões. 
Data de Abertura: 13/09/2016 às 11:00h. O Edital pode ser obtido na sede da Prefeitura de Gurjão, 
situada à Rua Vicente Borges Gurjão, 158, Centro, Gurjão – Paraíba. Maiores informações através 
do telefone (83) 3386-1085, no horário das 08:00 às 12:00.

Gurjão - PB, 30 de agosto de 2016.
Higor Pereira Morais – Pregoeiro

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 025/2016 SRP 

A Prefeitura Municipal de Gurjão através do Pregoeiro abaixo transcrito TORNA PÚBLICO e 
comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
Nº. 025/2016 SRP, do tipo Menor Preço, objetivando o Sistema de Registro de preços para Aquisição 
de Combustíveis e Derivados do Petróleo. Data de Abertura: 25/10/2016 às 10:00h. O Edital pode ser 
obtido na sede da Prefeitura de Gurjão, situada à Rua Vicente Borges Gurjão, 158, Centro, Gurjão 
– Paraíba. Maiores informações através do telefone (83) 3386-1085, no horário das 08:00 às 12:00.

Gurjão - PB, 07 de outubro de 2016.
Higor Pereira Morais – Pregoeiro

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA DE OBRAS 

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL

 FORMAÇÃO DE ATA REGISTRO DE PREÇOS
Processo Administrativo: nº.  2.08.007/2016/CSL/SECOB/PMCG
Pregão Presencial nº 2.08.002/2016/SRP/CSL/SECOB/PMCG
Tipo: Empreitada Por Preço Unitário - Menor Valor Global. 
Torna público, para conhecimento dos interessados que realizará as 09h00min do dia 26 de 

Outubro de 2016 o Pregão Presencial que tem como objeto: Formação de registro de preços para 
eventual contratação de empresa para prestação de serviços de montagem, manutenção e desmon-
tagem de decoração natalina – “Natal Iluminado 2016”, com locação de materiais, visando atender 
as necessidades da secretaria de desenvolvimento econômico de campina grande - pb, conforme 
as quantidades e especificações técnicas anexadas de acordo com as condições e especificações 
estabelecidas no edital e seus anexos, maiores informações na Comissão Setorial de Licitação, 
localizada à Rua Treze de Maio, 329, 5º andar, Centro, Campina Grande, PB, fone: (83) 3322-6261, 
no horário de 08h00min as 13h00minh ou no endereço eletrônico www.portalsecob.com. Ou pelo 
e-mail celpmcg@gmail.com, onde poderá adquiri o edital.

Campina Grande, 07 de Outubro de 2016.
José Afonso Pereira da Silva
Pregoeiro Oficial da SECOB

EDITAL DE CONVOCAÇÃO: O Presidente do SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS 
INDÚSTRIAS DE PISOS E REVESTIMENTOS CERÂMICOS ESMALTADOS, LOUÇAS SANITÁ-
RIAS E PORCELANATOS POLIDOS E ESMALTADOS DO ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas 
atribuições estatutárias, convoca todos os trabalhadores associados pertencente a categoria do 
sindicato acima mencionado, com base territorial em todo Estado da Paraíba, para tomarem parte 
de  uma  Assembleia  Geral  Extraordinária, a ser realizada no dia: 17 de Outubro de 2016,  no 
endereço, sito a Rua:  Republica, 830 – Centro – João Pessoa/PB,  em 1ª (primeira) convocação 
para as 15h00min, com 2/3 (dois terços) dos associados quites com suas obrigações sociais, e, 
não havendo quorum legal, a mesma será realizada em 2ª (Segunda) e ultima convocação ás 
16h00min, com qualquer numero de associados presentes, para discutir a seguinte ordem do dia: 
a) Leitura do Edital de Convocação, b) Discussão,  Aprovação de Retificação , Exclusão e Alteração 
Estatutárias dos Artigos: 4°, 22°, 25°, 30°, 31°, 40° e  51° e c) Assuntos diversos. João Pessoa/PB, 
08 de Outubro de 2016. JOSÉ  MARIA BARRETO SOBRINHO -  PRESIDENTE.

CPF/CNPJ....: 021590965/0001-51
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            387,65
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 052563
Responsavel.: JOSE FRANCISCO PEREIRA
CPF/CNPJ....: 023090077/0001-03
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.072,03
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 052547
Responsavel.: MANGAIO ITABAIANENSE
CPF/CNPJ....: 004698303/0001-80
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            760,46
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 052645
Responsavel.: MARCIO CRISTIANO FERREIRA 
MENDES
CPF/CNPJ....: 033615744-47
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            220,00
Apresentante: ESCOLA EDUCAR AMBIENTAL
Protocolo...: 2016 - 052294
Responsavel.: RESID PRINCIPE DE FLORENCA
CPF/CNPJ....: 006847592/0001-68
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            128,98
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 052683
Responsavel.: SINDCOM REVENDEDORES VEICULOS
CPF/CNPJ....: 035589597/0001-36
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.741,38
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 052708
Responsavel.: SINDCOM REVENDEDORES VEICULOS
CPF/CNPJ....: 035589597/0001-36
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.132,77
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 052705
Responsavel.: VILAFLOR BERCARIO E ENS INFANTIL
CPF/CNPJ....: 018713445/0001-84
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            659,29
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 052684
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,  08/10/2016
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.: ADAUTO MARCOLINO F. JUNIOR
CPF/CNPJ....: 031092814-14
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            777,77
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 052586
Responsavel.: BRUNO ROBERTO SOUTO MAIOR
CPF/CNPJ....: 022508069/0001-63
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            658,35
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 052543
Responsavel.: CENTRAL COMERCIO DE PECAS E SE
CPF/CNPJ....: 001136374/0001-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             84,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 052189
Responsavel.: CENTRAL COMERCIO DE PECAS E SE
CPF/CNPJ....: 001136374/0001-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            270,36
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 052193
Responsavel.: CHARLENE ROSENO PEREIRA
CPF/CNPJ....: 090856774-08
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            812,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 052022
Responsavel.: CHARLENE ROSENO PEREIRA
CPF/CNPJ....: 090856774-08
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.872,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 052032
Responsavel.: CRISTIANE MARIA NERY DA SILVA
CPF/CNPJ....: 017886571/0001-78
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.181,04
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 053093
Responsavel.: DANILLO ABRANTES C DA SILVA
CPF/CNPJ....: 065534284-25
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.100,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 053138
Responsavel.: E & I COMERCIO DE RACOES LTDA - ME

CARTÓRIO ANTONIO HOLANDA 
Rua Odilon Cavalcante, 81 - Centro

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

EDITAL

Responsável: Alex da Silva dos Santos
CPF: 077.793.934-70
Título/Valor – CBI – R$ 4.982,57
Protestante: Aymore Credito, Financiamento 
e Investime
Apresentante: Aymore Credito, Financiamento 
e Investim
Protocolo: 109530
Responsável: Marli Domingos do Nascimento
CPF: 028.953.804-14
Título/Valor – DMI – R$ 160,00
Protestante: Vexillum Cursos e Linguas LTDA
Apresentante: Banco Santander
Protocolo:109491
Responsável: Avefort Industria LTDA
CNPJ: 18.501.273/0001-85
Título/Valor – DMI – R$ 1.354,00
Protestante: Feltrin Sementes LTDA
Apresentante: Banco Santander
Protocolo:109448
Responsável: Raimundo Marcio Abreu de 
Souza
CNPJ: 07.052.394/0001-70
Título/Valor – DM – R$ 70,57
Protestante: BCR Comercio e Industria S/A
Apresentante: Caixa Econômica
Protocolo: 109473
Responsável: L F Industria Textil LTDA
CNPJ: 21.035.763/0001-48
Título/Valor – DMI – R$ 5.087,11
Protestante: Nortex Nordeste Comercio LTDA

Apresentante: Banco Bradesco
Protocolo: 109488
Responsável: Maria de Fatima Santos Andrade
CNPJ: 18.096.257/0001-54
Título/Valor – DMI – R$ 333,76
Protestante: Guaraves Guarabira Aves LTDA
Apresentante: Banco Bradesco
Protocolo: 109517
Responsável: Fco Joel Lima da Silva Serv Eireli
CNPJ: 21.568.450/0001-55
Título/Valor – DMI – R$ 5.340,10
Protestante: Posto N S de Fatima
Apresentante: Banco Bradesco
Protocolo: 109432
Responsável: José Soares de Lucena
CPF: 043.196.394-05
Título/Valor – DMI – R$ 3.733,03
Protestante: Aymore Credito, Financiamento 
e Investime
Apresentante: Aymore Credito, Financiamento 
e Investi
Protocolo:109474
Responsável: L F Industria Textil LTDA
CNPJ: 21.035.763/0001-48
Título/Valor – DMI – R$ 4.667,29
Protestante: Nortex Nordeste Comercio LTDA
Apresentante: Banco Bradesco
Protocolo: 109489
     Em obediência ao Art. l5 da Lei 9.492, de 
10.09.1997, intimo as pessoas físicas e/ou 
jurídicas citadas a virem pagar ou darem razões 
que tem, neste Cartório de Protesto, à Rua 
acima citada, no prazo de 03 (três) dias, sob 
pena de serem os referidos títulos protestados, 
na forma da Lei.

Cajazeiras – PB, 07 de outubro de 2016.
Maria Dolores Lira de Souza

Oficiala do Protesto

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 2015/117180

 AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÙBLICA Nº 01/20016 – TIPO: TÉCNICA E PREÇO

A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana – SEMOB, torna público que realizará a 
Licitação na modalidade CONCORRÊNCIA, do tipo TÉCNICA E PREÇO em 20 de OUTUBRO de 
2016, às 09:00 (nove) horas na sede deste órgão, visando a contratação de SERVIÇO CONCES-
SIONÁRIO PARA IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA PARA OPERACIONALIZAÇÃO, GERENCIA-
MENTO E INFORMATIZAÇÃO DO ESTACIONAMENTO ROTATIVO PAGO. O Edital continuará à 
disposição dos interessados no site da prefeitura Municipal de João Pessoa: www.joaopessoa.pb.gov.
br. Fundamento Legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e Lei nº 8.987/95. 
Consultas e esclarecimentos, com a COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, no endereço BR 
230, Km 25, S/N, Cristo Redentor, João Pessoa-PB no horário das 08:00 às 14:00hs. Telefone: (83) 
3218-9316 ou pelo e-mail: cpl@semobjp.pb.gov.br

João Pessoa-PB, 07 de outubro de 2016.
ANTONIO GUTIERRE RODENBUSCH 

PRESIDENTE DA CPL / SEMOB

PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DÁGUA
AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA

TOMADA DE PREÇO  Nº  004/2016
Torno público, para conhecimento dos interessados, que foi declarado DESERTA, pela ausência 

de interessados na licitação, referente ao Edital do TOMADA DE PREÇO Nº  004/2016, destinado 
à Contratação de empresa para prestação de serviço de assessoria técnica no acompanhamento 
e a fiscalização de obras e serviços de engenharia no Município de Mãe D’água-PB, conforme 
especificações no edital e seus anexos.

INFORMAÇÕES:  Rua Luiz Furtado de Figueiredo, 48, centro, – Prédio da Prefeitura Municipal 
de MÃE D ÁGUA - Estado da Paraíba, na sala Comissão Permanente de Licitação, em todos os 
dias úteis, no horário de 8:00 as 12:00 hs, Informações pelo telefone 0(xx)83-3428-1000

Mãe D’água - PB, 05 de Outubro  de 2016.
PAULO SERGIO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DA CPL/PMMD

PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D’ÁGUA
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº 0004/2016 (SEGUNDA REUNIÃO)

OBJETO:  Contratação de empresa para prestação de serviço de assessoria técnica no acom-
panhamento e a fiscalização de obras e serviços de engenharia no Município de Mãe D’água-PB, 
conforme especificações no edital e seus anexos.

REUNIÃO:  19 de outubro  de 2016 ás 08:30 horas, na sede da Prefeitura (Horário local).
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital no site do Município e na Rua Luiz 

Furtado de Figueiredo, 48, centro, – Prédio da Prefeitura Municipal de MÃE D ÁGUA - Estado da 
Paraíba, na sala Comissão Permanente de Licitação, em todos os dias úteis, no horário de 8:00 as 
12:00 hs, Informações pelo telefone 0(xx)83-3428-1000

Mãe D’água - PB, 07 de Outubro  de 2016.
PAULO SERGIO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DA CPL/PMMD

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
AVISO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2016
OBJETIVO: Contratação visando a prestação de serviço de Locação de Horas de Maquinas 

(Trator), para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Queimadas PB.
ABERTURA: 21 de outubro de 2016, às 09h30min. (horário de Brasília)
LOCAL: Sede da Prefeitura Municipal de Queimadas
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter informações na sala da CPL, na Prefeitura 

Municipal de Queimadas, situada à Rua João Barbosa da Silva, Nº 120, Bairro Centro – Queimadas 
- PB, nos dias úteis, no horário de 8h00 as 12h00.

Queimadas - PB, em 07 de outubro de 2016.
Maria das Graças de Freitas Vicente

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2016

 AVISO DE LICITAÇÃO
 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO, ESTADO DA PARAÍBA, através 

da sua Pregoeira Oficial e sua equipe de apoio, torna público a quem interessar, que fará realizar às 
09:00 horas do dia 20 de Outubro de 2016, licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, cujo 
objeto é a Aquisição de Combustível e derivados para atender de forma fracionada e de acordo com a 
necessidade deste município. O Edital está disponível na sala da CPL no horário das 08:00 às 12:00h 
no prédio desta Prefeitura ou maiores informações através do e-mail: setordelicitacaoces@gmail.com.

Cruz do Espírito Santo – PB, 07 de Outubro de 2016.
Cyntia de Miranda Cunha

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N. º 09027/2016 PROCESSO ADM. Nº. 2016/063540.
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE QUADROS 

BRANCOS DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
INÍCIO DO ACOLHIMENTO DE PROPOSTAS: 27 de outubro de 2016.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 28/10/2016 - Horário: 09h30min (HORÁRIO DE BRASÍLIA).      
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: 31/10/2016 - Horário: 09h00min (HORÁRIO DE BRASÍLIA).
LOCAL: www.licitacoes-e.com.br
REFERÊNCIA DE TEMPO: Para todas as referências de tempo será observado o horário oficial 

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

torna público que fará realizar a Licitação na modalidade Pregão Eletrônico, cuja sessão pública 
será realizada através do site www.licitacoes-e.com.br. SUPORTE LEGAL: com Lei Federal nº. 
10.520/2002, que institui a modalidade Pregão; o Decreto Municipal nº. 4.985 de 18 de novembro 
de 2003, que regulamenta o pregão no município de João Pessoa; Decreto Municipal 5.716 de 25 
de agosto de 2006; Decreto Municipal nº. 7.364 de 04 de outubro de 2011; Decreto Municipal 7.884 
de 24 de maio de 2013; Lei Municipal nº. 10.431 de 11 de abril de 2005, publicada no SO nº. 952, 
com aplicação subsidiária da Lei nº. 8.666/1993 e respectivas alterações, Lei Complementar nº. 
123/2006, Lei Complementar nº. 147/2014, Lei nº. 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), 
Decretos nº. 3.555/2000 e 5.450/2005. Edital: cópia a ser adquirida no site www.licitacoes-e.com.
br, a partir de 10 de outubro de 2016.

João Pessoa, 06 de outubro de 2016.
Gláucia Kaline A. da Fonseca Carvalho

Pregoeira da CSL/SEDEC

EDITAIS CABEDELO -COMARCA DE CABEDELO. 4A. VARA. EDITAL DE CITACAO. PRAZO: 
40 DIAS Processo: 10630320068150731 Ação: EXECUCAO DE TITULO EX. O MM. Juiz de Direito 
da vara supra, em virtude da lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele 
tiverem conhecimento, que por este juízo se processam os autos da ação supra citada, movida 
por MARE CIMENTO LTDA contra FORT PISO LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA, e pelo 
fatos dos sócios da empresa Executada: BRUNO DANTAS LINS e MARIA VIRGINIA DANTAS 
LINS encontrarem-se em lugar incerto e não sabido, mandou-se expedir o presente edital para 
CITA-LOS, para no prazo de três dias, nomear bens à penhora ou pagar o debito indicado no valor 
de R$ 5.179,91 (cinco mil, cento e setenta e nove reais e noventa e um centavos), Ficando ambos 
cientes de que o pagamento no prazo acima ensejara a redução em 50 % da verba supra, conforme 
art. 827, do CPC. Ficando, igualmente, cientes de que foi fixado em 10%, os honorários, para a 
hipótese de pagamento. E para que chegue ao conhecimento de todos, foi expedido o presente 
edital por Elirneide Alnonira da S Souto, Técnica Judiciário. Cabedelo/PB, 05 de setembro de 2016. 
Dra. Teresa Cristina de Lyra Pereira Veloso, Juíza de Direito Titular da 4a Vara.

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

REGISTRO CGE Nº. 16-00917-2
A Companhia de Água e Esgotos da Paraíba - CAGEPA, através da Comissão Permanente de 

Licitação, torna público que realizará licitação, na modalidade Tomada de Preço, Nº. 009/2016, do 
tipo menor preço. Objeto: contratação de empresa de engenharia especializada para execução de 
obra referente à execução de travessia de tubulação de DN 300 MM, apoiada em estrutura metá-
lica trelissada composta do fornecimento e instalação da estrutura metálica conjugada com tubos 
em aço comercial, localizada no SES da cidade de Guarabira, no estado da Paraíba.  Abertura: 
27/10/2016 – às 09:00 horas. Adquirir o Edital ou obter informações na sede da CAGEPA, situada 
na Rua Feliciano Cirne, 220, no Bairro de Jaguaribe, na cidade de João Pessoa, no Estado da 
Paraíba. Fone/fax: 3218-1207 – e-mail: cpl@cagepa.pb.gov.br. 

João Pessoa, 07 de outubro de 2016.
Lúcio Flávio Souto Batista

Presidente da CPL

EMEPA-PB
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2016 

REGISTRO CGE N° 16.00911-3de  6/10/2016
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 
029/2016 com base na Lei Federal Nº 10.520/02, Decreto Federal nº 3.555/00, Decretos Estaduais nº 
24.649/03 e 32.056/2011, Lei Estadual nº 9.697/2012 e Lei Federal nº 8.666/93, conforme o seguinte:

DO OBJETO:CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICAdestinado a EMEPA-PB. 
LOCAL, DIA E HORA:O recebimento, abertura e julgamento das propostas e documentação serão 

realizados no dia 27de Outubro 2016, às 9:00 horas, na Sala da Comissão Permanente de Licitação 
da EMEPA/PB, localizada na BR 230 Km 13,3-Estrada de Cabedelo, CEP:58.109-303 - EMATER-PB. 

RECURSOS:As Contratações desses serviços se darão com recursos oriundos do FUNCEP/
EMEPA.

Classificação Programática: 32.202.20.601.5002.4545.0287.3390.3900.179, Reserva 
Orçamentárianº  00167 de 26/09/2016.

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 (sede da 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,07 de outubro de 2016.
MARIA GLAUDETE SANTOS TARGINO DE SOUSA

Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI

FUNDO MUNICIPAL DE ARAÇAGI
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 026/2016

PREGÃO PRESENCIAL SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 028/2016
PROCESSO ADM. Nº 2016.09.039

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS E PARCIAIS, 
SUPERIORES E INFERIORES - (PRÓTESE TOTAL MANDICULAR / TOTAL MAXILAR / PARCIAL MANDICULAR 
REMOVIVEL E/OU PRÓTESES CORONÁRIAS / INTRARRADICULARES FIXAS / ADESIVAS (POR ELEMENTO).
EMPRESA: FAC SERVIÇOS PROTÉTICOS DA PARAÍBA LTDA - ME, CNPJ: 08.188.833/0001-30 
VALOR TOTAL REGISTRADO:

   
VALIDADE DA ATA:
A ata de registro de preço terá validade de 12 (doze) meses, a contar de sua publicação no Diário Oficial.
Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Prefeitura Municipal não fica obrigada a 
firmar as contratações.
DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO :
Será permitida a adesão à ata de registro de preço por todos os órgãos da Administração Pública que desejarem 
fazer uso da mesma, desde que autorizado pela Prefeitura Municipal de Araçagi e aceito pelo fornecedor, até o 
dobro do quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preço.

   Araçagi - PB, 05 de Outubro de  2016.
WALBERTO JOSÉ DA SILVA- Pregoeiro

José Alexandrino Primo
PREFEITO

CONTRATANTE
FAC SERVIÇOS PROTÉTICOS DA PARAÍBA LTDA - ME

CNPJ: 08.188.833/0001-30
CONTRATADO

ITE
M ESPECIFICAÇÃO UND

QUANTIDADE 
MENSAL 

ESTIMADO
VLR UNIT. VLR TOTAL

1

CONFECÇÕES DE PRÓTESES DENTÁRIAS 
TOTAIS E PARCIAIS, SUPERIORES E 
INFERIORES - (PRÓTESE TOTAL 
MANDIBULAR / TOTAL MAXILAR / PARCIAL 
MANDIBULAR REMOVÍVEL E/OU 
PRÓTESES CORONÁRIAS / 
INTRARRADICULARES FIXAS / ADESIVAS 
(POR ELEMENTO).

UND. 80 135,00

       

R$ 10.800,00

VALOR TOTAL ESTIMADO PARA 6 MESES                                                                                                                                             
R$

64.800,00

AV: OLÍVIO MAROJA, 278- BELA VISTA ARAÇAGI- PB
CNPJ: 12.431.299/0001-18

                                                             SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA, 
                       DOS RECURSOS HÍDRICOS, DO MEIO AMBIENTE E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DA PARAÍBA - DER/PB, sediado à Av. Min. José Américo de 
Almeida, s/n, nesta capital, torna público que realizará, na sala da Comissão Permanente de Licitação - CPL, a seguinte 
licitação do tipo MELHOR PROPOSTA TÉCNICA, COM PREÇO FIXADO NO EDITAL.

Modalidade Data Hora Objeto

CONCORRÊNCIA Nº 05/2016 24/11/2016 10:00

Permissão Onerosa para exploração de transporte coletivo 
intermunicipal de passageiros, operado por ônibus, do
Serviço Regular Intermunicipal de Característica Urbana 
entre os municípios de Bayeux e João Pessoa.
Prazo para exploração e prestação do serviço: 10 anos

O respectivo Edital deverá ser solicitado, exclusivamente, pelo email cpl@der.pb.gov.br, informando os dados cadastrais 
da Empresa solicitante ( Razão Social, CNPJ, responsável, endereço, telefone e email ); outras informações poderão ser
obtidas pelo telefone (83) 3216 2813 e site www.der.pb.gov.br.

                                                                                                                             João Pessoa, 07 de outubro de 2016.
Eng.ª  Maria das Graças  Soares  de  O.  Bandeira
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI

Nos termos do Julgamento da licitação PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 028/2016, feito pela Comissão 
Permanente de Licitação em 28 de Setembro de 2016 e em conformidade com a Lei Federal n.º 8.666/93e com 
a Lei 10.520/03, fica decidido a:

ADJUDICAÇÃO
Nos termos do Laudo de Julgamento apresentado pela Comissão Permanente de Licitação, quando do jul-

gamento do PREGÃO PRESENCIAL - SRP N.º 028/2016, Processo nº 2016.09.039, ADJUDICAMOS o Presente 
PREGÃO PRESENCIAL para a Empresa: FAC SERVIÇOS PROTÉTICOS DA PARAÍBA LTDA - ME, CNPJ: 
08.188.833/0001-30, com o valor total de R$ 64.800,00 (Sessenta  e quatro mil e oitocentos reais).

Araçagi - PB, 04 de Outubro de 2016.
José Alexandrino Primo
Prefeito Constitucional

HOMOLOGAÇÃO
Do julgamento em favor da Empresa: FAC SERVIÇOS PROTÉTICOS DA PARAÍBA LTDA - ME, CNPJ: 

08.188.833/0001-30, com o valor total de R$ 64.800,00 (Sessenta  e quatro mil e oitocentos reais), pelas razões 
expostas no referido Laudo.

Araçagi - PB, 04 de Outubro de 2016.
José Alexandrino Primo
Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI

EXTRATO DO CONTRATO 
Nº 093/2016 
Araçagi-PB, 05  de  Outubro   de 2016.
PREGÃO PRESENCIAL - SRP N.º 028/2016
OBJETO:  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS E PARCIAIS, 

SUPERIORES E INFERIORES - (PRÓTESE TOTAL MANDICULAR / TOTAL MAXILAR / PARCIAL MANDICULAR 
REMOVIVEL E/OU PRÓTESES CORONÁRIAS / INTRARRADICULARES FIXAS / ADESIVAS (POR ELEMENTO).

CONTRATADO: FAC SERVIÇOS PROTÉTICOS DA PARAÍBA LTDA - ME
CNPJ: 08.188.833/0001-30
PRAZO: 05/01/2017
VALOR TOTAL:  R$ 32.400,00 (Trinta e dois mil e quatrocentos reais). 
Cujos Recursos serão provenientes na dotação: 02.140 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; 

02140.10.302.0210.2043 –MANUT. DE OUTROS PROG. DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS; 
02140.10.302.0210.2039 – COORD.E MANUTE. PROG. SAÚDE DA FAMILIA – PSF; 3390.36.9900 OUTROS 
SERVICOS- 3390.39.0000 – OUTROS SERV. TER. PESSOA JURÍDICA

JOSÉ ALEXANDRINO PRIMO                                                         
PREFEITO/ CONTRATANTE

FAC SERVIÇOS PROTÉTICOS DA PARAÍBA LTDA – ME
CNPJ: 08.188.833/0001-30

CONTRATADO
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