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EURO   R$ 3,535  (compra) R$ 3,537   (venda)

l DER abre licitação para exploração do transporte em Bayeux e JP. Página 3

l Custo de vida se mantém estável na capital, segundo Ideme. Página 7

l Obama anuncia missão tripulada para Marte na década de 2030. Página 15

l Ipea diz que PEC 241 ameaça a garantia do direito à saúde. Página 19
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230 mil jovens e adultos 
são alfabetizados na PB

Ações da Secretaria de Estado da Educação vêm ampliando oportunidades para quem quer aprender a ler e escrever. 
Segundo o IBGE, a taxa de analfabetismo da população paraibana baixou de 21,91%, em 2010, para os atuais 17%.  PÁGInA 7
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ATlETIsMo Depois de recorde no Troféu norte-nE,  o 
paraibano Matheus Aguiar disputa o Brasileiro.  PÁGInA 22
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Música e arte no Dia das Crianças Cineclube destaca universo infantil
O coro e a Orquestra Infantil da Paraíba estão entre 

as atrações de hoje no Espaço Cultural, em JP.  PÁGInA 9
Sete filmes infantis nacionais e estrangeiros estão 

em cartaz hoje à noite no Tintin CineClube.  PÁGInA 12

O governo brasi-
leiro fez acordo com 
o Fundo Monetário e 
poderá emprestar até 
US$ 10 bi.  PÁGInA 14

Reitores de institui-
ções de ensino conhece-
ram o plano de desen-
volvimento econômico 
e social.  PÁGInA 3

Brasil vai liberar
dinheiro ao FMI

Estado apresenta 
metas do Plades

EMPRésTIMO CREsCIMENTO

Nublado com 
chuvas ocasionais

Protesto contra a proibição da prática de vaquejadas ocupou ontem 
as ruas do Centro da capital e provocou engarrafamento.  PÁGInA 5

Atividade proibida

Agrotóxicos
Operação prende cinco pessoas 

Irregulares na compra, no armazenamento e no uso de 
agrotóxicos resultaram ainda em interdição de uma em-
presa e emissão de quatro autos de infração.  PÁGInA 6
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Não é questionável a importância da 
Operação Lava-Jato quanto aos procedi-
mentos investigatórios por ela adotados 
para levar corruptos, políticos ou não, à 
prisão. Questionável é – e isso é cada vez 
mais flagrante – algumas atitudes que 
beiram a perseguição pura e simples 
dos seus principais atores a determina-
dos políticos e legendas, em detrimento 
de outros que são citados em delações 
premiadas e, sequer, são investigados. 
Como exemplo disso, temos o caso do 
senador Aécio Neves, do PSDB, citado 
mais de uma vez em delações, mas cujas 
denúncias contra ele jamais mereceram 
uma atenção do juiz Sérgio Moro e da 
Operação Lava-Jato como um todo.       

Em mais de uma vez, os procedi-
mentos adotados pela operação pareceu 
obedecer a uma lógica seletiva e parcial, 
em que apenas políticos ligados ao PT 
e ao ex-presidente Lula são alvo de in-
vestigação. Por que os cacifes do PMDB, 
como os senadores Romero Jucá, Renan 
Calheiros, Valdir Raupp e Jáder Barba-
lho, além do presidente Michel Temer, 
todos citados na delação de Sérgio Ma-
chado, nunca são alvo de nenhuma fase 
da Lava-Jato? Eis uma pergunta que se 
impõe em todo momento, quando vemos 
que existe uma atuação tendenciosa por 
parte de quem comanda os destinos das 
investigações. 

O fato mais recente, revelado pelo 
jornal Folha de São Paulo, corrobora a 
ideia de que há atitudes, no mínimo, es-
tranhas por parte de procuradores que 
atuam no âmbito da Lava-Jato. Diz res-
peito à delação do ex-diretor da Odebre-
cht, Alexandrino Alencar, cuja delação 

premiada teria sido recusada porque 
não incriminava o ex-presidente Lula. 
Os procuradores teriam pressionado 
Alencar a dizer que as palestras feitas 
pelo petista para a empreiteira nunca 
teriam ocorrido, foram forjadas para 
que ele, Lula, recebesse benefícios ilíci-
tos. Como o ex-executivo não imputou 
qualquer ilegalidade ao ex-presidente, a 
delação não teria sido aceita. Se essa de-
núncia se comprovar, temos um fato dos 
mais graves. Pessoas pagas para agir 
com equilíbrio, discernimento e impar-
cialidade adotando práticas de persegui-
ção, em afronta à própria Constituição. 
A jornalista Mônica Bergamo, que assina 
coluna na Folha, foi taxativa a esse res-
peito: “Procuradores só aceitam delação 
de executivos da Odebrecht se ela incri-
minar Lula”. 

O fato é que ontem, os advogados 
de defesa de Lula entraram com uma 
representação na Procuradoria-Geral 
da República questionando a legalidade 
dos critérios adotados pelos procurado-
res da Lava-Jato para aceitar acordos de 
delação premiada. Na peça encaminha-
da ao procurador-geral, Rodrigo Janot, 
a defesa de Lula, motivada pelo caso 
de Alexandrino Alencar, alerta para os 
princípios que deveriam ser considera-
dos nesse particular: “O processo de de-
lação premiada deve observar todos os 
requisitos previstos no artigo 4º da Lei 
nº 12.850/13, inclusive a voluntarieda-
de do colaborador, sem qualquer coação 
física, moral ou mental”. Afinal, é dever 
do Ministério Público Federal zelar pela 
cumprimento da lei, aplicando-a com 
justiça e equidade.   

Editorial

A lei é para todos
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REvIsÃO DE lEIsEm cAmpAnhADEvE sE lIcEncIAR

EstElA sObRE cARtAxO: ElE “pOsOu DE bOm mOÇO”

A disputa pela presidência 
da Câmara Municipal de João 
Pessoa está em curso. O ve-
reador Lucas de Brito (PSL), 
por exemplo, já faz campanha 
nos bastidores para mobilizar 
companheiros da oposição em 
torno do seu nome. Porém, 
mantém, publicamente, um 
discurso conciliador, defen-
dendo a formação de uma 
Mesa Diretora eclética.      

Em sua campanha pela presi-
dência da Câmara Municipal 
de João Pessoa,  Lucas de 
Brito já escolheu uma bandei-
ra: criação de uma comissão 
parlamentar para compilar e 
revisar as leis municipais. De 
acordo com ele, são mais de 
13 mil leis, muitas das quais 
“se contradizem com outras, 
ficaram defasadas ou se tor-
naram anacrônicas”. 

“Sou um soldado do partido 
e, se for convocado, estarei 
pronto para ajudar a gestão”. 
Do vereador Pedro Alberto Cou-
tinho (PHS), ontem, ao admitir 
que retornaria à Prefeitura de 
João Pessoa, caso fosse con-
vocado. Na atual legislatura, 
ele se licenciou para presidir o 
Instituto da Previdência . Caso 
isso ocorra, assumirá o suplen-
te Professor Gabriel (SD).

GERvásIO: “tEm pARtIDO quE Está InDO lADEIRA AbAIxO”
Em entrevista à emissora de rádio de João Pessoa, o deputado Gervásio Maia (PSB) fez um 
balanço do crescimento do seu partido após as eleições municipais e aproveitou para alfinetar 
uma liderança partidária que ele mesmo não citou pelo nome, mas tem tudo para ser o senador 
José Maranhão: “Tem gente que precisa ficar toda hora se justificando porque o partido está 
indo ladeira abaixo”. É o PMDB perdeu grande número de prefeituras e hoje está na terceira 
colocação nesse ranking, atrás de PSB e PSDB, primeiro e segundo colocados, respectivamente.     

nÃO AfAstOu
RElAtóRIO fInAl

“O prefeito posou de bom moço e não entrou em bola dividida”. Da deputada Estela Bezerra (PSB), 
ao analisar a vitória de Luciano Cartaxo (PSD) em João Pessoa. A atipicidade das eleições, no que 
diz respeito à redução do tempo de campanha de 90 para 45 dias e à diminuição do tempo de 
propaganda de 45 para 35 dias, a falta de oposição mais contundente na Câmara Municipal nos 
três primeiros anos da gestão – “ele chegou a ter 26 vereadores na sua base”, lembrou – seriam 
motivos que teriam pesado para a recondução de Cartaxo, na avaliação da deputada socialista. 
Para ela, não houve maior exposição “dos desmandos” do prefeito e a oposição contra ele aumen-
tou quase às vésperas da eleição. O conjunto desses elementos, avalia a parlamentar, beneficiou 
Cartaxo. Ressalto outro aspecto que contribuiu para traçar o quadro da vitória do PSD na capital: 
a união estranha  – e que no primeiro semestre seria impensável – entre José Maranhão (PMDB) 
e Cássio Cunha Lima (PSDB), que sempre haviam sido adversários históricos. Não foi uma aliança 
programática, mas pragmática. 

Ricco farias
papiroeletronico@hotmail.com
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O relator Aurian Lima afirmou ontem 
que deverá concluir, em dois meses, 
as investigações sobre as denúncias 
contra o prefeito Netinho, inclusive no 
que diz respeito a um suposto desvio 
de dinheiro do fundo previdenciário 
do município. Após concluir esta eta-
pa dos trabalhos, o vereador enviará o 
relatório final à Justiça.

 Crônica Gonzaga Rodrigues - gonzagarodrigues33@gmail.com
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Por dez votos a seis, a Câmara Municipal de Santa 
Rita rejeitou o relatório preliminar da Comissão 
Processante que pedia o afastamento do prefeito 
Netinho (PR), ontem. Ele foi denunciado por não pa-
gar salários dos servidores, apesar de a prefeitura 
ter receita suficiente para fazê-lo, e também por ter 
descontado parcelas de empréstimos consignados 
mas sem efetivar o repasse à Caixa Econômica.       

D. Nininha

Achei que não podia faltar à entre-
ga de Camará, a barragem que retém as 
águas do Mamanguape e do Riachão que 
lambia meu sítio. E levei as pernas velhas 
para descer um desfiladeiro que fora um 
desafio para as pernas meninas. No calor 
sufocante, o sertão no brejo, me senti sem 
ar e fugi, peguei carona e, de repente, me 
senti sentado com Alcy, Banjão, Bonifácio, 
Duquinha, Mamede, o time inseparável, ali 
e no resto do mundo reduzido a mim sozi-
nho, de frente com a casa de D. Ninha. 

“Quedê a casa?” Não tive a quem per-
guntar. Na outra porta do bar, a três metros 
de mim, um velhote com o chapéu de Luiz 
Nunes se embrenhava num celular dos 
grandes, inteiramente fora de Alagoa Nova. 

E eis-me em 1950, com D. Nininha. Ela 
me viu passar, adolescente, com o EU de 
Augusto debaixo do braço e encrespou-se: 
“Você é muito novo para entrar nisto”. 

- Muito difícil, não é assim? 
E ela: “Não é nem por isso. É pela sua 

vida. Você precisa aprender a viver, fazer-
se, para poder entender esse mundo som-
brio, sem finalidade para um menino da 
sua idade”. Ela havia estudado com o pro-
fessor Augusto numa fase em que o poeta 
ensinava na Escola Normal. 

- Ele já era famoso? 
Falou  que não era pela fama, que ele 

ainda não alcançara tamanha. Mas pela 
emoção que  transmitia  às suas aulas, 
ainda que de álgebra. A sala paralisava 
pelo poder de sua voz e de suas pala-

vras. “Parecia não ser deste mundo”.
E ele também ensinava álgebra?  

Ensinava  em casa, em aula particular. 
Transformava-se, envolvendo os alunos 
na empolgação.  

E lembrei-me da conferência de José 
Américo ( “O pássaro molhado”) onde o fu-
turo ministro se descreve andando ao lado 
do poeta, na praça Comendador Felizardo 
(atual João Pessoa)  repassando essa mes-
ma impressão de transcendência da sua 
fala ou da sua récita, também curtida por 
uma das criaturas  mais doces de minhas 
lembranças, D. Nininha. 

Em 82, revendo-a aos noventa anos, 
tive  a  felicidade de reencontrá-la em outro 
instante  de emoção, ao deixarmos o Espaço 
Cultural inaugurado sob a batuta de Karavi-
chevski, contratado para reger  a sinfônica 
local  numa sinfonia de Beethoven. 

Com a diferença de que esse novo 
momento de elevação não atingia ape-
nas D. Nininha e o rapaz que lia Augusto, 
mas  gente de altos estudos ou de estu-
do nenhum, grandes e pequenos, vies-
sem da beira-mar elitizada ou do Varjão 
ou de Mandacaru.

Apoiada no braço do sobrinho, o xale 
protegendo-lhe a garganta, deu-me a feli-
cidade deste novo e último encontro, justa-
mente num momento em que todos subía-
mos às nuvens.  

Voltei a me lembrar de tudo isto ali sozi-
nho, quer dizer, sem vivalma que me conhe-
cesse, sem ser objeto de um cumprimento.

Ela me viu passar, adolescente, com o Eu de Augusto debaixo do 
braço e encrespou-se: ‘você é muito novo para entrar nisto’”
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DER publica licitação do transporte 
intermunicipal entre Bayeux e JP

Departamento de Estra-
das de Rodagem da Paraíba 
(DER-PB) encaminhou, na 
segunda-feira (10), cópia do 
aviso de licitação para per-
missão onerosa da explora-
ção do transporte coletivo 
intermunicipal de passagei-
ros operada por ônibus, en-
tre Bayeux e João Pessoa. 

Desde 2013, a Promo-
toria de Justiça de Defesa do 
Consumidor de Bayeux tem 
adotado uma série de me-
didas para cobrar a realiza-
ção dessa licitação, devido 
à má qualidade do serviço 
prestado atualmente pelas 
empresas do transporte co-
letivo intermunicipal.

A última recomenda-
ção ministerial expedida na 
semana passada também 
teve como objetivo evitar a 
paralisação do serviço por 
parte dos motoristas que 
trabalham na empresa “Me-
tro” (responsável pela linha 
Bayeux-João Pessoa), anun-
ciada para o dia 7. O assun-
to foi tratado em audiência 
promovida pela Promoto-
ria, com representantes da 
categoria. 

Na ocasião, o Sindicato 
dos Motoristas e Trabalha-
dores em Transportes Ro-
doviários de Passageiros e 
Cargas do Estado informou 
que o serviço prestado pela 
empresa é o pior da Paraí-
ba, colocando em risco a se-
gurança e a vida dos profis-
sionais e passageiros, visto 
que a frota é formada por 
veículos com mais de 20 
anos de uso, que não pas-
sam por manutenção e vis-
torias e que inclusive estão 
sem emplacamento. 

Além disso, a cate-
goria reivindica direitos 
trabalhistas (como férias 
vencidas, salários que es-
tão atrasados, 13º salário, 
INSS e FGTS) que estariam 
sendo desrespeitados pela 
“Metro”. 

A licitação
O aviso de licitação 

para permissão onerosa 
pelo período de dez anos 
para a exploração do trans-
porte coletivo intermunici-
pal de passageiros operado 
por ônibus para os municí-
pios de Bayeux e João Pes-
soa foi publicado pelo DER 
no Diário Oficial do Estado 
do último sábado (8), na 
página 14. 

Segundo o aviso, o edi-
tal da licitação (tipo melhor 
proposta técnica com preço 
fixado) deve ser solicitado 
exclusivamente pelo e-mail 
cpl@der.pb.gov.br. A licita-
ção está marcada para o dia 
24 de novembro, às 10h.

Permissão onerosa da 
exploração do transporte 
coletivo valerá por dez anos

Frota atual é 
formada por veículos 
com mais de 20 
anos de uso, que 
não passam por 
manutenção e estão 
sem emplacamento

O prefeito reeleito pelo 
PMDB do município de Passa-
gem, Magno de Bá, anunciou, 
nessa terça-feira (11), em visita 
ao governador do Estado, Ri-
cardo Coutinho, a decisão de 
se filiar ao Partido Socialista 
Brasileiro. Magno é o terceiro 
prefeito eleito pelo PMDB que 
deixa a legenda para integrar 
o projeto socialista. O prefeito 
do município de Mato Grosso, 
Raimundo José de Lima, e de 
Itaporanga, Divaldo Dantas, 
também já declararam mudan-
ça ao partido. 

Para o governador Ricardo 
Coutinho, a gestão do PSB trou-
xe desenvolvimento e obras em 
todas as regiões. “O Governo 
do Estado construiu 2.500Km 
de estradas, 1.100 quilômetros 
de adutoras, abriu hospitais, 
escolas, diminuímos desigual-
dades sociais. Construímos po-
líticas públicas em benefício de 
todos. E assim que vamos cami-
nhar, com trabalho e compro-
misso para desenvolver, cada 
vez mais, nosso Estado”, ressal-
tou o governador.

Segundo Ricardo, a vinda 
do prefeito fortalece a legen-
da socialista. “Nosso projeto e 
nossa maior realização será tra-
zer desenvolvimento e políticas 

Prefeito reeleito anuncia adesão ao PSB
EX-PEEMEDEBISTA

Magno de Bá é o terceiro prefeito eleito pelo PMDB que anuncia saída do partido para integrar base socialista

públicas em todas as regiões da 
Paraíba”, afirmou.

Para Magno, a decisão de se 
filiar ao PSB é, além de ideológi-
ca, respaldada pelo compromis-
so de Ricardo Coutinho com o 
desenvolvimento e trabalho no 

Estado. “Sempre tive vontade 
de ir para o PSB e o que Ricardo 
fez por nossa região e em toda 
a Paraíba demonstra que ele 
mudou a forma de fazer políti-
ca no Estado. Com isso, o gover-
nador mostrou a nós, gestores 

municipais, e a todos os parai-
banos que o trabalho compensa 
e vale a pena investir”, declarou 
o prefeito.

Na Paraíba, o PSB elegeu 54 
prefeitos, 399 vereadores e teve 
mais de meio milhão de votos.

O Governo da Paraíba, 
por meio da Secretaria de Es-
tado do Turismo e Desenvol-
vimento Econômico (SETDE), 
apresentou, na segunda-feira 
(10), o Plano de Desenvol-
vimento Econômico e Social 
(Plades), durante reunião de 
Fórum de Reitores de Institui-
ções de Ensino Superior (IES) 
realizada na Reitoria da Uni-
versidade Federal da Paraíba. 
Na ocasião, também foi discu-
tida a minuta de um Acordo de 
Cooperação Técnica que deve-
rá ser assinado até o fim deste 
ano, a fim de operacionalizar o 
plano que será modelo para a 
região Nordeste.

O secretário de Estado 
Lindolfo Pires, titular da SE-
TDE, disse que sai da reunião 
otimista em virtude daquilo 
que foi apresentado e será 
replicado com as instituições 
públicas que aderiram pronta-
mente a proposta do governo 
e se sente satisfeito pelo tra-
balho da secretaria que tem 
a repercussão necessária por 
parte da sociedade paraibana.

“O Plades, através dos 
Arranjos Produtivos Locais 
[APLs], fará um mapeamento 
dos segmentos para que pos-
samos aperfeiçoar a produção, 
de acordo com sua vocação 
produtiva, conforme as exi-
gências do mercado nacional 
e mundial. A apicultura é um 
segmento que deveremos in-
vestir fortemente a fim de não 
ser vendido a estados terceiros 
e que possamos atender dire-

tamente aos mercados deman-
dantes. São 22 segmentos de 
arranjos que terão autonomia 
para impulsionar o crescimen-
to local”, disse Lindolfo.

Segundo o professor 
Paulo Cavalcanti Filho, coor-
denador do Plades/UFPB, re-
ferência nacional na pesquisa 
e prática sobre arranjos pro-
dutivos, o Governo da Paraí-
ba recentemente assinou um 
documento que já se configu-
ra como histórico: o Acordo 
Plades. Ele reúne o Governo 
da Paraíba e a Universidade 
Federal da Paraíba que já as-
sinaram uma carta de inten-
ções, com diferentes parcei-
ros como órgãos federais de 
apoio ao desenvolvimento do 
Nordeste, a exemplo da Supe-
rintendência de Desenvolvi-
mento do Nordeste (Sudene) 
e Banco do Nordeste. 

Ele lembrou que o Plades 
tem por objetivo a construção 
de um plano de desenvolvi-
mento econômico e social, 
de forma sustentável, do ter-
ritório paraibano e, para tal, 
utilizará uma estratégia téc-
nica e politicamente articula-
da através da abordagem por 
Arranjos Produtivos Locais. 
“A estratégia técnica trata o 
desenvolvimento socioeco-
nômico como o processo de 
transformações operadas por 
meio de redes de APLs, en-
trelaçadas e que envolvem o 
território paraibano, em suas 
dimensões cultural, política e 
econômica”, lembrou.

Plano deve impulsionar 
a economia paraibana

APRESENTADO A REITORES

As contas do Corpo de 
Bombeiros Militar da Paraíba 
(CBMPB) referentes às ges-
tões dos anos de 2014 e 2015 
foram aprovadas, sem ressal-
vas, pelo pleno do Tribunal de 
Contas do Estado da Paraíba 
(TCE-PB). No total, foram 
duas as sessões que analisa-
ram o balanço de ações e in-
vestimentos do CBMPB.

Conforme o comandante-
geral da corporação, coronel 
Jair Carneiro de Barros, a pri-
meira sessão, que aconteceu 
no último dia 28, apreciou as 

contas do CBMPB e do Fundo 
Especial do Corpo de Bom-
beiros (Funesbom) relativas 
ao ano de 2014. Já na manhã 
dessa terça-feira (11), os con-
selheiros avaliaram os dados 
sobre o exercício de 2015. 

Toda a documentação 
enviada anualmente pela 
corporação,  nos moldes e 
prazos definidos pelo TCE, 
é um registro histórico da 
corporação e aponta se os 
recursos ganhos estão sen-
do otimizados. Na Corte, são 
analisados os números de 

atendimentos, cursos reali-
zados, equipamentos adqui-
ridos, entre outras informa-
ções importantes da gestão. 

“É motivo de alegria 
para o comando ter as contas 
aprovadas pela Corte. Isso 
mostra o zelo e compromis-
so com o dinheiro público e 
a preocupação em equipar 
o Corpo de Bombeiros com 
ferramentas e equipamento, 
visando a melhor prestação 
de serviço à sociedade”, res-
saltou o comandante-geral, 
coronel Jair Carneiro.

TCE aprova contas do Corpo de 
Bombeiros entre 2014 e 2015

SEM RESSALVAS

O Tribunal de Contas da 
Paraíba decidiu pela reprova-
ção das contas apresentadas 
a seu exame por um prefeito e 
pela aprovação das que foram 
encaminhadas a seu exame, 
nessa terça-feira (11), por 
três outros deles.

Obtiveram a aprova-
ção de suas contas anuais os 
prefeitos de Pocinhos (Cláu-
dio Chaves Costa, exercício 
de 2013), Congo (Romualdo 
Antonio Quirino de Sousa, 
2014) e Caturité (Jair da Silva 
Ramos, 2014).

Déficit financeiro em 
montante superior a R$ 6,2 
milhões levou, porém, o TCE 
a desaprovar, por maioria, as 
contas de 2013 do prefeito 
de Piancó, Francisco Sales de 

Lima Lacerda, conforme voto 
do relator Arnóbio Viana. 
Cabe recurso.

A Corte ainda aprovou as 
contas de 2014 das Câmaras 
Municipais de Alagoa Gran-
de e Cuité e, também, as do 
Corpo de Bombeiros Militar 
(exercício de 2015).

Em grau de recurso, o 
TCE manteve a desaprovação 
às contas de 2011 do ex-pre-
feito de Santa Rita, Marcos 
Odilon Ribeiro Coutinho, po-
rém reduziu para pouco mais 
de R$ 766 mil o débito supe-
rior a R$ 2,5 milhões a este 
inicialmente imputado, após 
a comprovação documental, 
desta feita, de gastos públicos 
ordenados por ele no exercí-
cio em questão. O processo 

teve a relatoria do conselhei-
ro Marcos Costa, cujo voto foi 
seguido à unanimidade.

Antecipada, em razão 
do feriado desta quarta-fei-
ra (12), a sessão plenária do 
TCE, conduzida pelo presi-
dente Arthur Cunha Lima, 
teve as participações dos 
conselheiros André Carlo 
Torres Pontes, Arnóbio Via-
na, Fábio Nogueira, Fernan-
do Catão, Marcos Costa e 
Nominando Diniz. Também, 
dos conselheiros substitutos 
Antonio Gomes Vieira Filho, 
Oscar Mamede e Renato Sér-
gio Santiago Melo. O Ministé-
rio Público de Contas esteve 
representado pela procura-
dora-geral Sheyla Barreto 
Braga de Queiroz.

Três prefeituras são aprovadas
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Políticas

Avança projeto que permite cancelar 
contratos de telefonia nas lojas físicas

A Comissão de Constitui-
ção e Justiça (CCJ), da Assem-
bleia Legislativa da Paraíba 
(ALPB), realizou, na manhã 

dessa terça-feira (11), mais 
uma reunião, onde foi aprova-
do o projeto de lei que autoriza 
o cancelamento de contratos 
de fornecimentos de produtos 
e serviços nas lojas físicas dos 
fornecedores.

A 20ª Reunião Ordinária, 
que foi presidida pela deputa-

da Estela Bezerra (PSB), con-
tou com a presença da depu-
tada Camila Toscano (PSDB) e 
dos deputados Branco Mendes 
(PEN), Hervázio Bezerra (PSB), 
Jeová Campos (PSB) e Janduhy 
Carneiro (PTN). A comissão 
apreciou além de projetos de 
lei, medida provisória e vetos 

do Governo do Estado. 
Segundo o Projeto de 

Lei nº 861/2016, de autoria 
do presidente da Assembleia, 
Adriano Galdino (PSB), a ade-
são de serviços e produtos de 
telefonia é feita em qualquer 
loja física, no entanto, o can-
celamento destes mesmos 

serviços só pode ser realizado 
através do telefone. “O cidadão 
pode perder horas ao telefone 
ou até mesmo dias para conse-
guir efetivar do serviço que não 
lhe é mais útil”, ressalta, Adria-
no Galdino. 

O projeto propõe que o 
consumidor possa, a seu crité-

rio, efetuar o cancelamento de 
contratos de fornecimento de 
produtos ou serviços nas lojas 
físicas e também através dos 
sites. 

Os parlamentares tam-
bém aprovaram as redações fi-
nais de oito projetos de lei que 
constavam na ordem do dia.

Presidida pela deputada Estela Bezerra, vigésima Reunião Ordinária da Assembleia Legislativa da Paraíba também aprovou as redações finais de oito projetos de lei que constavam na Ordem do Dia

Parlamentar diz que é preciso selecionar e setorizar as normas

Sites que vendem os 
aparelhos também 
deverão oferecer serviço

“A aprovação da 
PEC 241 foi um açoda-
mento e um descara-
mento muito grande  
desse governo que sou 
divergente, que enfren-
to claramente. Com 366 
votos, eles decidiram li-
mitar, durante 20 anos, 
o direcionamento de 
recursos e gastos públi-
cos em nosso país, sacri-
ficando os mais humil-
des, comprometendo 
diretamente os setores 
de saúde e educação, 
como se a população 
brasileira não aumen-
tasse. Isso vai custar 
caro aos mais humildes 
e atingir mais de 80% 
da população”, desaba-
fou o deputado estadu-
al Jeová Campos (PSB), 
na sessão dessa terça-
-feira (11).

“Parece até que os 
serviços dessas áreas 
no país não são impor-
tantes e são excelentes 
que não precisam mais 
de novos investimen-
tos e recursos. Que de-
mocracia é essa, onde 
uns poucos, que não 
têm compromisso com 
a imensa maioria da 
população brasileira, 
decide numa votação 
apressada e de forma 
irresponsável algo tão 
importante e crucial”, 
afirmou ainda Jeová.

Da tribuna da ALPB, 
o parlamentar também 
questionou por que o 
governo Temer não revê 
os juros cobrados pelo 
setor financeiro. “E aí 
eu pergunto, por que 
não mexem nos juros 
dos banqueiros? Por que  
não tem nenhum Proje-

to de Lei para impedir as 
cobranças extorsivas dos 
juros que os banqueiros 
impõem à população 
brasileira, por que  não 
tem um PL para limitar os 
juros nos contratos públi-
cos com os bancos entre 
a União Federal, os esta-
dos membros e os muni-
cípios. São contratos com 
juros enormes que faz 
com que a concentração 
de renda no Brasil só au-
mente e lamentavelmen-
te se socialize e pobreza 
e a miséria para o povo”, 
disse Jeová.

No entendimento 
do deputado, os maio-
res assaltantes do país 
são os banqueiros. “Eles 
cobram 17% ao mês de 
juros no cheque espe-
cial, isso é uma vergo-
nha, tudo legalizado, 
e os tribunais concor-
dando com isso. E o 
governo não diz nada, 
por que não se limitar 
esses juros ao invés de 
reduzir investimentos 
em áreas essenciais com 
saúde e educação. Fica 
aqui o meu protesto 
contra essas disparida-
des e a minha indigna-
ção com tudo isso”, fi-
nalizou Jeová. 

“Aprovação da PEC 241 
é um descaramento” 

JEOVÁ CAMPOS

O vereador Lucas de Brito 
(PSL) usou a tribuna da Câma-
ra Municipal de João Pessoa 
(CMJP), na sessão ordinária 
dessa terça-feira (11), para su-
gerir a criação de uma comis-
são parlamentar especial para 
compilar as leis municipais. 
Segundo o vereador, a legis-
lação precisa de uma análise 
específica que racionalize, se-
lecione e setorize as normas.

“A legislação do municí-
pio é constituída por mais de 
13.000 leis, bem elaboradas, 
mas muitas delas  acabam não 
saindo do papel. Muitas con-
tradizem outras, ficam defasa-
das ou tornam-se anacrônicas. 
Precisamos enxugar essa le-
gislação, sistematizá-la, colher 
o que há de bom e compilar 
numa espécie de código, que 
facilite reivindicar dos Pode-

res Públicos os direitos alcan-
çados”, afirmou Lucas de Brito.

De acordo com o parla-
mentar, a compilação das leis 
vai facilitar também a difusão 
das normas para os beneficia-
dos, ou seja, a população. “A 
pessoa com deficiência, por 
exemplo, é beneficiada com 
centenas de normas, mas, 
no dia a dia, poucas acabam 
fazendo a diferença por não 
serem conhecidas. Ninguém 
sabe quais são seus direitos, 
são tantas normas que as pes-
soas não sabem. Não precisa-
mos de muitas leis, precisa-
mos de leis boas”, defendeu o 
parlamentar.

Aprendiz de vereador
Lucas de Brito ainda 

propôs a implantação de um 
projeto, inicialmente reali-

Indicado pelo Tribu-
nal de Justiça da Paraíba 
(TJPB), por unanimidade, 
em 21 de setembro último, 
para compor o Tribunal 
Regional Eleitoral da Para-
íba (TRE-PB) na categoria 
de desembargador subs-
tituto, o desembargador 
Romero Marcelo da Fon-
seca Oliveira tomará pos-
se nesta quinta-feira (13), 
às 14h, na sala de sessões 
do TRE-PB, localizado na 
Avenida Doutor Leonardo 
Lívio Ângelo Paulino, 201 - 
Centro de João Pessoa-PB.

Romero Marcelo pre-
encherá vaga em decorrên-
cia do término do biênio do 
desembargador Leandro 
dos Santos, que se encerra 
neste dia 12 de outubro.

Perfil
Romero Marcelo da 

Lucas sugere comissão para compilar leis

Romero Marcelo fará parte da Corte Eleitoral 

LEGISLAÇÃO MUNICIPAL

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

Fonseca Oliveira é natural 
de Ipojuca, Pernambuco. 
É mestre em Ciências Ju-
rídicas pela Universidade 
Federal do Ceará (UFC); 
especialista em Direito Ci-
vil pela Universidade Esta-

dual da Paraíba (UEPB) e 
bacharel em Ciências Jurí-
dicas e Sociais pela Univer-
sidade Federal da Paraíba 
(UFPB). Romero Marcelo 
é professor  do Departa-
mento de Direito Público e 

Prática Forense do Centro 
de Ciências Jurídicas da 
Universidade Estadual da 
Paraíba, ministrando atu-
almente as disciplinas de 
Direito Processual Civil I e 
II e Estágio.

zado pelo seu gabinete, para 
ser executado pela Escola Le-
gislativa da CMJP. O projeto 
“Aprendiz de Vereador” recru-
ta jovens universitários para 
conhecer e contribuir com o 
processo legislativo municipal.

“Sempre surgem boas 

ideias e contribuições dos 
jovens. É preciso permitir a 
aproximação alvissareira en-
tre as universidades e a polí-
tica. A política precisa beber 
nas academias para transferir 
e melhorar a vida dos cidadãos 
pessoenses”, declarou.
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Desembargador 
foi indicado por 

unanimidade

“E ai eu
pergunto, 
por que 
não mexem 
nos juros 
dos ban-
queiros?”



Paraíba alfabetiza mais 
de  230 mil jovens e 
adultos em cinco anos
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Supremo Tribunal Federal 
proibiu a realização de 
vaquejadas no País

Protesto deixa trânsito caótico em JP
VAQUEIROS CONTRA DECISÃO DO STF

José Alves
zavieira2@gmail.com

Centenas de vaqueiros, 
proprietários de haras, cria-
dores de animais, donos de co-
mércio voltado para animais 
de grande porte e defensores 
da realização de vaquejadas 
fizeram ontem um grande 
protesto no Centro de João 
Pessoa contra a decisão do Su-
premo Tribunal Federal (STF), 
que proibiu o evento no País. 
O movimento, que teve início 
na Praça da Independência 
e seguiu até a Praça dos Três 
Poderes, recebeu apoio da As-
sembleia Legislativa, que de-
verá instalar uma frente par-
lamentar para debater os prós 
e os contras da vaquejada, 
embora o STF considere que a 
atividade promove maus-tra-
tos aos animais.  

Por causa do ato público 
(cerca de 100 vaqueiros se-
guiram o percurso a cavalo), o 
tráfego de veículos no Centro 
da capital ficou caótico, com 
muitos condutores perden-
do a paciência e acionando 
as buzinas dos carros a todo 
instante porque o trânsito não 

fluía. Engarrafamentos qui-
lométricos foram formados 
nas Avenidas Epitácio Pessoa, 
Maximiano Figueiredo, Diogo 
Velho e nas principais ruas no 
entorno do Parque Solon de 
Lucena (Lagoa). 

Agentes da Superinten-
dência Executiva de Mobilida-
de Urbana (Semob-JP) atua-
ram no disciplinamento no 
tráfego, mas os congestiona-
mentos foram inevitáveis du-
rante praticamente toda a ma-
nhã e início da tarde. Vaqueiros 
e admiradores de vaquejada de 
pelo menos 60 municípios pa-
raibanos marcaram presença 
no protesto em João Pessoa.

“O que nós queremos é 
pedir o apoio dos parlamenta-
res paraibanos para barrar a 
decisão do STF que prejudica 
milhares de trabalhadores. As 
pessoas que não conhecem a 
vida no campo precisam en-
tender que não maltratamos 
animais”, disse o diretor de pla-
nejamento e relações públicas 
da Associação Brasileira de Va-
quejada (Abvaq), Leon Freire. 

Na vaquejada, o objetivo 
do vaqueiro é derrubar o boi. 
Entidades em defesa dos ani-
mais destacam o caráter cruel 
dessa prática e a forma violen-
ta com que os animais são tra-
tados tanto na arena quanto 

na preparação para a prova.
O presidente da Associa-

ção de Vaqueiros Amadores 
da Paraíba, Walter Júnior, mais 
conhecido como “Walter Pa-
pel”, afirmou que mais de 120 
mil empregos diretos e mais 
de 600 mil indiretos são gera-
dos nas vaquejadas em todo 
o País. “Só na Paraíba, as va-
quejadas empregam cerca de 
50 mil pessoas. Caso o evento 
seja realmente proibido de ser 
realizado onde vamos empre-
gar esse pessoal?”, indagou. 

Em Campina Grande, 
manifestantes também se 
mobilizaram em ato a favor 
da prática de vaquejadas. Os 
vaqueiros se concentraram 
às margens da BR-104 e che-
garam a fechar a rodovia. De 
acordo com os organizadores 
do ato, também ocorreram 
manifestações nas cidades de 
Patos, Cajazeiras, Sumé, Pom-
bal e Princesa Isabel.

De acordo com os organi-
zadores do protesto em João 
Pessoa, um novo movimento 
contra a proibição de vaque-
jada será realizado em Brasília 
no próximo dia 25. O evento 
na Capital Federal contará 
com a participação de milha-
res de vaqueiros de todos os 
estados brasileiros que defen-
dem essa tradição nordestina.

A Assembleia Legislativa 
aprovou ontem por unanimi-
dade, requerimento de auto-
ria do deputado estadual João 
Gonçalves (PDT), para que 
seja instalada na Casa uma 
Frente Parlamentar em De-
fesa da Vaquejada. O reque-
rimento foi assinado por 14 
parlamentares com o objetivo 
de discutir a continuidade da 
tradição nordestina.

A proposta do parlamen-
tar vai contra a decisão do 
Supremo Tribunal Federal 

(STF), que proibiu a realiza-
ção de vaquejadas em todo 
o País na última quinta-feira. 
O STF derrubou uma lei do 
Estado do Ceará, que regula-
mentava a vaquejada.

Segundo João Gonçalves, 
a Frente será formada por cin-
co membros, entre favoráveis 
e contrários, a fim de que seja 
realizado um debate público, 
com os prós e os contras da 
prática do esporte no Estado. 
“Eu defendo respeitar o bom 
senso, o direito de cada um, o 

direito do costume. Os minis-
tros, em Brasília, analisaram 
papéis. Mas o Brasil é um país 
grande, que tem que ser discu-
tido pelas suas regiões. A va-
quejada hoje é um esporte que 
gerencia empresas, gera em-
pregos, renda e, acima de tudo, 
o desenvolvimento na quali-
dade dos animais, do trabalho 
e do emprego, mas se querem 
discutir maus-tratos, vamos 
discutir sim, mas proibir a va-
quejada, é totalmente inviável”, 
afirmou o parlamentar. (JA)

Manifestantes percorreram várias ruas do Centro e a  Av. Epitácio Pessoa, que ficou engarrafada

AL aprova Frente Parlamentar

Vaquejada é tema de audiência pública
A Assembleia Legislativa 

da Paraíba realizou, na tarde 
de ontem, audiência pública 
com o objetivo de debater a 
regulamentação da vaquejada. 
O evento foi presidido pelo de-
putado estadual Raniery Pau-
lino, autor do requerimento 
de solicitação da audiência em 
conjunto com os deputados 
Artur Cunha Lima, João Gon-
çalves e Tovar. 

O deputado estadual Ar-
tur Cunha Lima criticou a de-
cisão tomada pelos ministros 
do Supremo Tribunal Federal 
(STF) ao proibir a regulamen-
tação da vaquejada. O Supre-
mo decidiu por 6 votos a 5 
pela não regulamentação da 
vaquejada como esporte sob a 
alegação de evitar maus-tratos 
aos animais. “A vaquejada tem 
realizado benfeitorias para o 
bem-estar animal. A vaqueja-
da hoje tem mais de 50 cm de 
areia na faixa onde é realizada 
a queda do boi, existe o prote-
tor de cauda, as esporas que 
não podem mais, assim como 
as rédeas não podem mais fe-
rir as narinas dos cavalos, foi 
abolida a chibata e tudo isso 
para o bem-estar do animal e 
para que se regulamente este 
esporte”, afirmou Artur.

 Branco Mendes afirmou 
ter participado de vaquejadas 
durante 20 anos e disse que 
jamais irá se posicionar con-

tra o esporte. O parlamentar 
acredita que não se pode aca-
bar com um esporte que gera 
emprego e renda. “Acho que 
as assembleias precisam fazer 
uma campanha nacional junto 
ao Congresso Nacional pela 
regulamentação do esporte”, 
sugeriu o deputado.

 Antônio Mineral recor-
dou que a vaquejada é uma 
atividade que se aproxima 
de seu centenário e não pode 
ser proibida, pois se trata da 
cultura de uma região. O de-
putado pediu para que o Su-
premo volte atrás na decisão 
e convoque o Congresso para 
a regulamentação da vaqueja-
da. “Vamos a Brasília! Nossos 
deputados e senadores têm 
que resolver essa questão. O 
grito do nordestino não pode 
acabar por aqui”, lamentou o 
parlamentar.

 O deputado Tovar lem-
brou que o município de 
Campina Grande é uma das 
cidades mais tradicionais na 
realização da prática do es-
porte. Tovar cobrou que uma 
mobilização ainda maior e 
um esclarecimento de como 
é realizada a vaquejada para 
que o Congresso venha a 
pautar e decidir em favor da 
regulamentação do esporte. 
“No mundo inteiro existem 
esportes e tradições, aqui 
também existe e nós progre-

dimos e estamos crescendo 
com isso. Queremos progre-
dir ainda mais, queremos re-
gulamentar e não podemos 
desempregar quem vive da 
vaquejada, nem muito menos 
fazer com que acabe na Paraí-
ba e no Nordeste brasileiro”, 
argumentou Tovar.

Bosco Carneiro desta-
cou que a decisão do STF não 
interfere na prática deste 
esporte na Paraíba, já que a 
Constituição diz que ninguém 
é obrigado a fazer e deixar de 
fazer senão em virtude de lei 
e a proibição interferiria no 
princípio da legalidade e que 
essa decisão não se sobrepõe 
à Lei Federal (10.220) que 
regulamenta a vaquejada e a 
equipara aos rodeios.

A ex-vereadora Paula 
Frassinetti se posicionou con-
tra a regulamentação da va-
quejada e concordou com a 
decisão tomada pelo STF. De 
acordo com Paula Frassinetti, 
não há como negar os maus-
tratos aos animais em uma 
vaquejada. Ela acredita que a 
prática age contra a legislação, 
que defende os animais. “Nós 
não somos contra as pessoas, 
nós somos a favor da vida e 
a vida precisa ser preserva-
da em todas as suas nuances. 
Está em nossas mãos em fa-
zer da natureza uma natureza 
equilibrada”, explicou.

Enquete

“Sou a favor da vaquejada 
porque enquanto historiadora e 
pesquisadora desse esporte, não 
consigo visualizar esses maus-
tratos que a grande maioria da 
população enxerga. A vaquejada 
que era feita nos anos 70 mudou 
muito da que é realizada hoje e 
passou por várias transformações 
e nem o cavalo nem o boi são açoitados atualmente”.

"Sou a favor da vaquejada porque 
aqui na Paraíba ela vem atraindo 
um grande público e empregando 
muita gente. Sem a realização 
da vaquejada um grande número 
de pessoas deixa de faturar e 
consequentemente de colocar 
comida na mesa de suas casas. 
Até os vendedores ambulantes 
que sobrevivem com esse evento deixam de faturar".

"Sou contra a vaquejada porque 
é um esporte que maltrata os 
animais. Nessas vaquejadas 
vários bois que os vaqueiros não 
conseguiram derrubar tiveram 
os rabos literalmente cortados 
por eles. E quando eles caem e 
quebram uma das pernas são 
sacrificados minutos depois. 
Vaquejada é sinônimo de maus-tratos".

"Eu sou contra a vaquejada 
porque não vejo essa violência 
como um esporte. Nenhum 
animal merece essa judiação. Pra 
mim um boi sofre muito numa 
vaquejada sem merecer. Eu acho 
que é uma ação brutal contra 
um animal dócil. Sou totalmente 
contra".

Renata SouSa 
Estudante

Luiz CaRLoS 
Camelô 

MiRoSSeM MaCieiRa 
Aposentado

ana CLáudia
Costureira

"Sou contra qualquer tipo 
de agressão contra animais. 
Acho que os vaqueiros que 
participam de vaquejadas são 
covardes, porque o papel deles 
é simplesmente derrubar o boi 
que muitas vezes é sacrificado 
porque quebra alguma parte do 
corpo na queda".

"Sou a favor da vaquejada que 
atualmente é um esporte que 
atrai muita gente. Caso seja 
realmente decretado o fim des-
sa atividade, muitas pessoas 
vão ficar desempregadas no 
país, sem poder ganhar dinheiro 
para sustentar a família. Por 
isso que apoio este grandioso 
evento".

"Gosto de vaquejada e sou total-
mente a favor porque é um espor-
te genuinamente nordestino que 
emprega muita gente. As pessoas 
que são contra não entendem que 
as normas mudaram e que o boi 
que é lançado para ser derrubado 
não sofre mais como antigamen-
te. Atualmente até o local onde 
ele cai é macio e amortece o impacto da queda".

"Eu detesto todo tipo de esporte 
que maltrata os animais. Sou 
contra briga de galo, rodeios e 
vaquejadas. Por que ao invés de 
vaquejadas eles não promovem 
simplesmente corridas em cava-
los sem precisar de maltratar os 
bois? Gostei demais da votação 
do Supremo Tribunal contra essa 
judiação. A decisão chegou tarde, mas chegou".

ana CRiStina 
Comerciária

RaiMundo LiMa
Vendedor ambulante

anChieta MeneSeS
Aposentado

ViCente MaRinho
Estudante

FOTOS: Edson Matos
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Operação Ceres combate uso 
indiscriminado de agrotóxicos 
Fiscalização foi realizada 
no Vale do Mamanguape e 
resultou em cinco prisões

Uma força tarefa de vá-
rios órgãos foi realizada no 
Vale do Mamanguape na se-
gunda-feira (10), para comba-
ter o uso, revenda e descarte 
indiscriminado de agrotóxicos 
e suas embalagens.  Durante a 
ação, que teve a coordenação 
do Ministério Público da Pa-
raíba, através da Promotoria 
do Meio Ambiente de Maman-
guape, e Ministério Público da 
Trabalho, cinco pessoas foram 
presas, uma empresa interdi-
tada e quatro autos de infra-
ção foram lavrados pelo Con-
selho Regional de Engenharia 
e Agronomia (Crea).

A operação, denominada 
Ceres, em referência à Deusa 
da Agricultura na mitologia 
grega, contou com a partici-
pação da equipe de fiscaliza-
ção e Assessoria Técnica do 
Crea, da promotora de Justiça 
Carmem Perazzo, da procu-
radora do Trabalho Marcela 
Almeida, e de representantes 
da Superintendência de Ad-
ministração do Meio Ambien-
te (Sudema), Secretaria de 
Estado de Desenvolvimento 
da Agropecuária e da Pesca 
(Sedap) e Ministério do Tra-
balho, com apoio da Polícia 
Militar e Polícia Civil.

Segundo a promotora 
Carmem Eleonora Perazzo, fo-
ram apreendidas embalagens 
vazias de agrotóxicos arma-
zenadas de forma irregular, 
além de embalagens fracio-
nadas, em desacordo com as 
determinações legais e sanitá-
rias, a exemplo da Resolução 

334/03 do Conselho Nacional 
do Meio Ambiente (Conama). 
Ela informou que a empresa 
interditada terá que se regu-
larizar para voltar ao funcio-
namento e serão instaurados 
inquéritos policiais.

De acordo com o sub-
gerente de fiscalização do 

Crea-PB, Juan Ébano, os fis-
cais do Conselho vistoriaram 
11 estabelecimentos na zona 
urbana e ainda alguns plan-
tios de abacaxi na zona ru-
ral. Ao todo, foram lavrados 
quatro autos de infração por 
falta de Anotação de Respon-
sabilidade Técnica (ART), 

cujos valores podem chegar 
a até R$ 589,64. "Não iden-
tificamos as ARTs referentes 
ao Receituário Agronômico, 
que é obrigatório, pois os 
produtos agrotóxicos devem 
ser prescritos por profissio-
nais legalmente habilitados. 
Ou seja, profissionais com 

registro em dia no Crea-PB", 
explica Juan.

A operação terá ainda 
uma segunda etapa, quando 
será realizado um trabalho 
de conscientização junto aos 
comerciantes e agricultores 
sobre a venda e utilização 
dos agrotóxicos.

A presidente da Companhia Docas 
da Paraíba, Gilmara Temóteo, partici-
pou, na segunda-feira (10), da reunião 
com o ministro da Casa Civil, Eliseu Pa-
dilha e demais presidentes dos Portos 
Delegados para tratar sobre descentrali-
zação da gestão e a volta da autonomia 
aos Portos Delegados.

“A consolidação dessa autonomia 
dará maior celeridade na instalação de 
novas empresas na área portuária de 
Cabedelo, bem como a ampliação de 
terminais já arrendados, tendo como 
estimativa a curto/médio prazo inves-
timentos na ordem de R$ 50 milhões”, 
avalia Gilmara Temóteo. 

De acordo com a gestora, o minis-
tro Eliseu Padilha afirmou que a visão 
do Governo sobre esse pleito é clara, no 
sentido de que a autonomia é para ser 
dada aos estados e municípios que de-
têm o convênio de delegação para ges-
tão dos portos.  

“Vamos aguardar os trâmites legais 
e aprovação de um novo Decreto Pre-
sidencial que autorize nosso pleito. No 
caso de Cabedelo, vamos agilizar a auto-
rização para a ampliação dos terminais 
já existentes e viabilizar a instalação de 
novas empresas. O que nos falta hoje é 
autonomia, área nós temos, projetos nós 
temos, investidores interessados exis-
tem, o que nos falta é a autonomia para 

dar andamento a qualquer investimen-
to”, explicou

A gestora do Porto de Cabedelo 
avalia ainda que a reunião foi produ-
tiva. “Na oportunidade, entregamos a 
minuta de um decreto que altera a lei 
12.815, de 2013, conhecida por Novo 
Marco Regulatório dos Portos, que foi 
quando tudo mudou e a gestão dos 
arrendamentos de áreas portuárias 
passou a ser centralizada em Brasília. 
O que os portos delegados pleiteiam 
nada mais é do que a volta da auto-
nomia para que a gente possa fazer a 
gestão dos portos e destravar os inves-
timentos em todos os portos do Brasil. 
Estima-se que existam cerca de R$ 10 
bilhões de investimentos privados re-
presados envolvendo os 14 Portos De-
legados”, destacou.

Em maio deste ano, gestores de por-
tos estiveram reunidos na Paraíba e redi-
giram a Carta de Cabedelo, com a pro-
posta de abertura dos portos brasileiros. 

A comissão que esteve reunida com 
o ministro Eliseu Padilha era composta 
pelos presidentes dos Portos de Cabede-
lo (PB), Itaqui (MA), São Sebastião (SP) e 
São Francisco do Sul (SC), além do depu-
tado Marcos Rogério, de Rondônia, que 
é membro da Frente Parlamentar em 
Defesa dos Portos, Hidrovias e Navega-
ção do Brasil.

Presidente da Cia Docas da PB 
discute autonomia dos portos 

EM BRASÍLIA
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Gilmara participou de reunião com ministro Eliseu Padilha e presidentes dos Portos Delegados

Fiscais vistoriaram 11 estabelecimentos na zona urbana e alguns plantios de abacaxi na zona rural do Vale do Mamanguape durante a operação, que terá uma segunda etapa

27ª Romaria da 
Guia acontece 
hoje na cidade 
de Lucena

Milhares de fiéis de Lu-
cena e de outras cidades que 
compõem a Arquidiocese da 
Paraíba participam hoje da tra-
dicional Romaria da Guia, que 
neste ano chega à 27ª edição. 
A programação inclui Alvorada 
Festiva às 3h30, na Igreja Ma-
triz da Paróquia Sagrado Cora-
ção de Jesus Menino, no Centro 
da cidade, seguida pela cami-
nhada até o Santuário Arqui-
diocesano de Nossa Senhora 
da Guia, na zona rural, com um 
percurso de cerca de dez qui-
lômetros, e encerrando com  
uma missa campal celebrada 
pelo administrador apostólico 
da Arquidiocese, dom Genival 
Saraiva de França.

A Igreja de Nossa Se-
nhora da Guia começou a ser 
construída no final do século 
XVI e foi concluída na segun-
da metade do século XVIII. É 
uma construção sólida em 
pedra calcária, com um efeito 
plástico que caracteriza o es-
tilo barroco tropical, uma das 
únicas do gênero no Brasil. 
No interior da igreja há obras 
de arte no estilo rococó. 

Os carmelitas chegaram à 
Paraíba em 1591 e fundaram 
o convento e a Igreja de Nossa 
Senhora do Carmo, na capital. 
Depois iniciaram uma missão 
ao norte do Rio Paraíba, para 
um trabalho social e catequéti-
co com os índios. Com a saída 
dos carmelitas, no século XIX, o 
santuário ficou em ruínas.  

Na década de 80 do sécu-
lo passado, o Instituto do Pa-
trimônio Histórico e Artístico 
Nacional (Iphan) restaurou 
a igreja e reurbanizou a área 
adjacente do prédio. Atual-
mente o santuário é adminis-
trado por frades carmelitas.

O Centro Estadual de Arte 
(Cearte) está celebrando o Dia 
da Criança durante esta sema-
na, na Escola Estadual de En-
sino Fundamental José Vieira, 
no bairro de Tambauzinho, em 
João Pessoa. A comemoração, 
que começou segunda-feira 
(10) e segue até amanhã, faz 
parte de um projeto de parce-
ria entre as duas instituições 
de ensino. São três dias de 
apresentações e vivências den-
tro do universo da arte, com 
muita música, cinema, dança 
e palhaço, além de pipoca e 
cachorro-quente distribuídos 
para mais de 100 alunos do 1º 
ao 5º ano do Fundamental I. As 
apresentações são realizadas 
sempre das 8h às 11h. 

O evento específico é 
em comemoração ao Dia das 
Crianças, mas a proposta vai 
além da data. O Cearte desen-
volve em parceria com a Esco-
la o projeto “Arte na Escola”. A 
intenção é dar aos alunos uma 
vivência prática do ensino da 
arte, possibilitando a expres-
são da criatividade e o acesso à 
cultura para além do cotidiano 
de sala de aula tradicional. 

Para a diretora do Cearte, 
Laura Moreno, a arte amplia o 
conhecimento dos alunos para 
outras dimensões da experiên-
cia da aprendizagem, abrindo 
fronteiras do conhecimento e 
incutindo um sentido do estu-
do que não deve apenas focar 
no ensino formal, mas na expe-
riência do que há de tridimen-
sional e afetivo na vida. “Algo, 
possivelmente, só alcançado 
por meio da arte, seja ela músi-
ca, dança, teatro, poesia, canto, 
artes visuais ou audiovisual”.

O projeto prevê que em 
cada bimestre dois professo-

res de linguagens artísticas 
façam uma imersão em duas 
modalidades de arte com os 
alunos do Ensino Fundamen-
tal. “Até agora, antes da celeu-
ma da mudança do governo, o 
ensino da arte é obrigatório, é 
lei. Sempre a demanda é teó-
rica e nós no Cearte já estáva-
mos realizando esse projeto 
em função de apresentar os 
primeiros contatos com a lin-
guagem artística de fato, para 
que ela não fique apenas em 
nível teórico. Para que eles te-
nham a iniciação nas lingua-
gens artísticas, num leque am-
plo de linguagens, para que se 
sensibilizem e trabalhem um 
acesso do desenvolvimento 
humano que é a sensibilização 
e a vivência”, argumenta Laura.  

As aulas do projeto come-
çaram no início deste semes-
tre. Durante dois meses, pro-
fessores de flauta e de pintura 
do Cearte deram aulas uma 
vez por semana aos alunos 
do José Vieira. O resultado foi 
apresentado segunda-feira, 
quando houve ainda participa-
ção dos alunos residentes em 
Mangabeira, que fazem aula de 
extensão com o professor de 
música Burgo Oliveira.

Ontem houve Contação 
de Histórias com a professora 
Manu Coutinho e apresenta-
ção dos alunos da professora 
de piano Marta Sanches, que 
desenvolve uma extensão jun-
to aos meninos do Alto do Ma-
teus, num dos polos do Prima. 

As festividades retornam 
amanhã com o Palhaço Cabeça 
de Espantalho, interpretado 
pelo professor Odécio Antônio. 
À frente das sessões de cinema 
estará a professora e cineasta 
Ana Bárbara.

Centro Estadual de Arte 
celebra Dia das Crianças

SEMANA COMEMORATIVAFOTO: Secom-PB
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PB alfabetiza mais de 230 mil 
jovens e adultos em cinco anos 
Taxa de analfabetismo na 
Paraíba reduziu de 21,91% 
em 2010 para 17,03%

Uma parceria entre o 
Governo do Estado, por meio 
da Secretaria de Estado do 
Desenvolvimento Humano 
(Sedh), e o Instituto Federal 
de Educação, Ciência e Tec-
nologia da Paraíba (IFPB), 
está capacitando comercian-
tes de Tibiri, em Santa Rita, 
no Restaurante Popular do 
bairro com o Projeto Disse-
minação de Boas Práticas e 
Manipulação de Alimentos. 

A iniciativa tem como 
objetivo melhorar a qualida-
de dos alimentos comercia-
lizados no Mercado Público 
de Tibiri e nos bairros pró-
ximos, assim como melhorar 
o ambiente de trabalho dos 

comerciantes, prevenindo as 
Doenças Transmitidas por 
Alimentos (DTAs). O projeto, 
que tem à frente o professor 
do IFPB, Luzidelson Ribeiro, 
segue até novembro.  

“Através do diagnóstico 
dos principais problemas de 
infraestrutura existentes no 
Mercado Público de Tibiri e 
a capacitação dos manipu-
ladores de alimentos, com 
foco na resolução da Anvisa, 
pretende-se disseminar o co-
nhecimento de boas práticas 
de fabricação (BPF) para os 
manipuladores que atuam 
no serviço de alimentação 
como padarias, bares, canti-
nas, lanchonetes, restauran-

tes, cozinhas institucionais, 
bancas de frutas e verduras 
quanto aos procedimentos 
de higienização e manipula-
ção de alimentos”, explicou.

Parceria 
A realização do curso 

no Restaurante Popular, se-
gundo o professor Luzidel-
son, é fundamental para a 
realização do Projeto. “Não 
teria lugar melhor para re-
alizar um treinamento de 
Alimentos Seguros, do que 
o Restaurante Popular. Além 
do próprio ambiente servir 
de inspiração para o tema, 
aqui também circulam parte 
dos comerciantes locais que 

trabalha diretamente com os 
alimentos”, destacou. 

Aprendizado
A coordenadora do Res-

taurante Popular de Santa 
Rita, Marleide Dantas, e mais 
quatro servidores estão fazen-
do o curso e afirmam que a ca-
pacitação acrescentou e trou-
xe mais informações sobre o 
manuseio com alimentos. 

“Este curso é muito im-
portante para quem está dia-
riamente trabalhando com 
alimentação como a gente do 
Restaurante Popular. Ressal-
ta a necessidade da higiene e 
como manipular bem os ali-
mentos”, afirmou.

A universalização da al-
fabetização de jovens, adultos 
e idosos na Paraíba foi assu-
mida pelo Governo do Estado, 
por meio da Secretaria de Es-
tado da Educação (SEE), desde 
2011, como afirmação da polí-
tica pública da Educação de Jo-
vens e Adultos (EJA). Por meio 
dessa ação, a Paraíba vem 
ampliando as oportunidades 
educacionais para os jovens 
com 15 anos ou mais, adul-
tos e idosos que desejam ser 
alfabetizados, contribuindo 
para propiciar a continuidade 
de estudos desse público, que 
por diversos fatores não teve 
oportunidade de desenvolver 
esse tipo de aprendizagem.

Contando com a parceria 
do Governo Federal, por meio 
do MEC/Programa Brasil Alfa-
betizado/FNDE, desde 2011, 
o Estado da Paraíba atendeu 
230.291 pessoas. Só em 2011 
foram beneficiados 38.305 
alfabetizandos de 180 muni-
cípios paraibanos. Em 2012, o 
atendimento foi de 60.308 em 
189 municípios. Já em 2013, 
o programa atendeu a 52.667 
em 203 municípios da Paraíba. 

A ação continuou em 
2014, com o atendimento a 
88.979 pessoas em 203 muni-
cípios. Este ciclo foi concluído 
em 2015, quando se iniciou 
uma nova seleção de alfabeti-
zadores, para execução de um 
novo ciclo com continuidade 
em 2016. 

Devido a mudanças no 
Governo Federal, o sistema de 
alimentação de registros de 
inscrições das turmas de alfa-
betizandos foi desativado. Para 
continuar atendendo a deman-
da existente, novas estratégias 
foram formuladas, nas quais o 
Governo do Estado assumiu a 
demanda que aguarda o aten-
dimento. “Estamos realizando 
nesse momento o levantamen-
to de inscritos por escolas para 
o devido encaminhamento das 
matrículas no Ciclo I (Ciclo das 
aprendizagens iniciais)”, expli-
cou a gerente de Educação de 

Jovens e Adultos da SEE, Maria 
Oliveira.

Diante dessa perspectiva, 
o Governo do Estado procu-
ra trabalhar com o objetivo 
de atender a Meta 9 do Plano 
Nacional de Educação (PNE), 
Lei 13.005 de 25 de junho 
de 2014, na convergência do 
Plano Estadual de Educação 
(PEE), Lei nº 10.488, aprovado 
em 23 de junho de 2015, de 
elevar a taxa de alfabetização 
da população com 15 anos ou 
mais para até 2017  e, até o 
final da vigência deste, erradi-
car o analfabetismo absoluto e 
reduzir em 50% a taxa de anal-
fabetismo funcional. “A Paraí-
ba contava, em 2010, de acor-
do com o IBGE, com uma taxa 
de analfabetismo de 21,91%. 
Segundo a última PNAD, baixa-
mos esse índice para 17,03%”, 
ressaltou a gerente da Geeja, 
Maria Oliveira.

Ensino Fundamental
Após o processo de alfa-

betização, os alfabetizados são 
conduzidos ao primeiro seg-
mento da EJA, que equivale aos 
quatro primeiros anos do Ensi-
no Fundamental, onde se inicia 
a estrutura da Rede Estadual 
na Educação de Jovens e Adul-
tos. Em 2011, o primeiro seg-
mento da EJA do Ensino Funda-
mental, que aconteceu nos 223 
municípios, atendeu 20.234 
pessoas. Em 2012, o número 
de beneficiados foi de 18.829 
e em 2013, 24.828 alunos. Em 
2014 foram 16.698 matricula-
dos. Em 2015, 17.498 pessoas 
foram atendidas e em 2016 
foram 27.538 matriculados no 
primeiro e segundo segmento 
do Ensino Fundamental. 

“Um dos maiores desa-
fios é o encantamento, para o 
processo de continuidade das 
aprendizagens no ciclo da EJA, 
por isso é importante dizer que 
hoje, a SEE desenvolve um tra-
balho de Educação de Jovens e 
Adultos conduzindo esses alu-
nos na continuidade da educa-
ção, nos próprios espaços, den-
tro da comunidade, garantindo 
a permanência deles no pro-
cesso de aprendizagem, como 
é o caso dos assentamentos”, 
contou Maria Oliveira.

Curso acontece no Restaurante Popular de Tibiri e visa melhorar a qualidade dos alimentos comercializados nos mercados públicos
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Sedh e IFPB realizam capacitação 
para comerciantes de Santa Rita 

BoAS PRÁtICAS E MANIPULAÇÃo DE ALIMENtoS

A SEE firmou parceria 
com o Departamento Esta-
dual de Trânsito (Detran) e 
a Secretaria de Desenvolvi-
mento Humano (Sedh) para 
a realização de um processo 
específico de alfabetização, 
no sentido de preparar os 
interessados em adquirir a 
Carteira de Habilitação So-
cial, que não conseguem por 
falta das ferramentas da lei-
tura e da escrita. 

Os alfabetizandos terão 
acesso ao trabalho com con-
teúdos de linguagem, mate-
mática, estudos da sociedade 
e da natureza, além da parte 
específica de conhecimentos 
do trânsito, necessários para 
se submeterem ao processo 
da habilitação social. 

“Sabemos que alguns 
motoristas que possuem 
Carteira de Habilitação ven-
cidas não conseguem reno-
vá-la por falta dos conheci-
mentos básicos da leitura e 
da escrita, então essa parce-
ria vem contribuir para que 
ele tenha a oportunidade de 
ter o direito de sua cidada-
nia garantida”, anunciou a 
gerente. O edital com os pro-
cedimentos e orientações 

para este atendimento será 
divulgado em breve.

Considerando a diver-
sidade do público da al-
fabetização, na Paraíba, o 
Governo do Estado conta 
com várias parcerias para o 
fortalecimento do processo 
de universalização da alfa-
betização. 

São elas: Movimento dos 
Trabalhadores Rurais Sem 
Terras (MST); Projeto Rede 
de Letramentos de Jovens e 
Adultos da Paraíba (Releja); 
Pescando Letras; Ciganos; 
Indígenas; Projeto Sal da Ter-
ra; Movimento de Pequenos 
Agricultores (MPA); Quilom-
bolas; Sindicato dos Produ-
tores Rurais de Alagoa Gran-
de; Movimento dos Atingidos 
por Barragem (MAB); Centro 
Social de Educação e Cultura 
da Paraíba - Santa Rita;  Igre-
jas; Instituto Penha/Marga-
rida Alves de Alagoa Grande 
(Ipema); Instituto de Terras 
e Planejamento Agrícola do 
Estado (Interpa); Associação 
das Prostitutas da Paraíba 
(Apros); Secretaria de Segu-
rança Alimentar e Economia 
Solidária; incluindo a Coleta 
Seletiva de Resíduos Sólidos.

Governo do Estado firma parcerias

O Departamen-
to Estadual de Trânsito 
(Detran-PB) e a Univer-
sidade Estadual da Pa-
raíba (UEPB) vão iniciar  
amanhã a entrega dos 
certificados aos instruto-
res de autoescolas que 
concluíram o curso de 
Atualização de Instruto-
res de Trânsito, fruto de 
convênio entre o órgão 
e a unidade de ensino. O 
treinamento foi encerra-
do no último dia 8, após 
aulas semanais desde 26 
de agosto, nos polos de 
João Pessoa, Campina 
Grande, Sousa e Patos.

Além da solenidade 
de amanhã, às 19h, na 
UEPB em João Pessoa, os 
certificados serão entre-
gues para os instrutores 
das autoescolas de Cam-
pina Grande no dia 14, 

às 19h; de Sousa no dia 
22, às 14h, e de Patos no 
mesmo dia, às 17h, nos 
respectivos campi da ins-
tituição. O treinamento 
foi oferecido para 640 
instrutores dos 69 Cen-
tros de Formação de 
Condutores do Estado.

O convênio tem 
como objetivo oferecer 
uma atualização volta-
da para a humanização, 
resolução de conflitos 
e postura educativa, a 
fim de contribuir com a 
melhoria da qualidade 
de atendimento aos can-
didatos à Carteira Na-
cional de Habilitação e, 
assim, melhorar o índice 
de satisfação. A parce-
ria também abrange a 
aplicação das provas de 
legislação pelos profes-
sores da UEPB.

Instrutores encerram 
curso de atualização

DEtRAN E UEPB

O Índice de Preços ao Con-
sumidor (IPC) de João Pessoa, 
mais conhecido por custo de 
vida, subiu em média 1,16% no 
mês de setembro em relação a 
agosto, ficando os acumulados 
no ano em 11,53% e 16,11% 
nos últimos 12 meses. Segundo 
o Instituto de Desenvolvimen-
to Municipal e Estadual (Ide-
me), esse resultado é estável 
em relação a agosto, quando 
se registrou 1,19%. No mesmo 
período do ano anterior, o au-
mento foi de 0,32%.

Seis grupos que compõem 
o custo de vida apresentaram 
aumentos de 0,78% a 4,64% 
nos preços médios em seus 
produtos e serviços. A exceção 
foi o grupo serviços pessoais, 
único a apresentar uma queda 
de 1,14%, devido aos decrésci-
mos de preços ocorridos nos 
itens: fumo e bebidas alcoóli-
cas (3,01%), serviços pessoais 
(1,83%) e educação (1,47%).

Dentre os grupos de 
maior peso no estudo está 

o de alimentação, que apre-
sentou acréscimo de 0,78%, 
influenciado pelos aumentos 
nos itens: leite e derivados 
(6,43%), panificados (3,40%), 
hortaliças e verduras (3,00%), 
alimentação fora (2,07%), fru-
tas (1,48%), bebidas não alco-
ólicas e infusões (1,36%) e en-
latados e conservas (2,01%).  
Os itens que apresentaram 
quedas de preços foram: cere-
ais (6,11%), pescado (6,44%), 
farinhas, féculas e massas 
(4,52%), sal e condimentos 
(3,11%) e carnes e peixes in-
dustrializados (1,70%). 

O grupo Transporte e 
Comunicação apresentou 
aumento de 2,06%; Saúde e 
Cuidados Pessoais, 1,66%; 
Habitação, 0,90% e Artigos de 
Residência, 1,31%. O grupo 
Vestuário foi o que apresen-
tou maior aumento mensal, 
4,64%, Para obter mais infor-
mações, basta acessar o ende-
reço eletrônico www.ideme.
pb.gov.br.

Custo de vida se mantém 
estável, segundo Ideme 

IPC DE JoÃo PESoA
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BNDES barra repasse a 25 projetos 
de empresas alvo da Lava Jato
O banco vai adotar novas 
regras para o financiamento 
de empreiteiras no exterior

O Banco Nacional de De-
senvolvimento Econômico e 
Social (BNDES) anunciou on-
tem que vai revisar todos os 
contratos de financiamento 
no exterior de empresas de 
engenharia e construção. A 
decisão afeta 47 projetos da 
carteira do banco, 25 deles 
já contratados. Os projetos 
aprovados são de empresas 
investigadas pela Operação 
Lava Jato que estão com os 
desembolsos suspensos des-
de maio, informou o BNDES.

De acordo com o G1, o 
banco também anunciou que 
vai adotar novas regras para 
o financiamento de emprei-
teiras no exterior. A institui-
ção informou que está fazen-
do um “pente-fino” em toda 
a sua carteira de projetos já 
contratados, aprovados, em 
análise e em consulta.

“O BNDES está analisan-
do, caso a caso, cada um dos 
47 projetos da atual carteira, 
que totaliza financiamen-
tos de cerca de US$ 13,5 bi-
lhões. Destes, os 25 projetos 
contratados somam US$ 7 
bilhões, dos quais US$ 2,3 
bilhões já desembolsados”, 
informou o banco.

Os financiamentos com 
pagamento suspenso são 
obras das construtoras  Ode-
brecht, OAS, Queiroz Galvão, 
Camargo Corrêa e Andrade 
Gutierrez na Argentina, Cuba, 
Venezuela, Guatemala, Hon-
duras, República Dominicana, 
Angola, Moçambique e Gana, 
de acordo com o BNDES.

Os financiamentos do 

BNDES a empresas no exterior 
tem sido alvo de investigações. 
Na segunda-feira (10), o Mi-
nistério Público Federal de-
nunciou o ex-presidente Lula 
e mais 10 pessoas na inves-
tigação sobre um esquema 
de suposto favorecimento à 
Odebrecht em empréstimos 
para obras de engenharia 
realizadas em Angola.

Nova política
Segundo o banco, os no-

vos critérios foram definidos 
levando em consideração 
consultas feitas pelo BNDES 
à Advocacia Geral da União 
(AGU) e aos demais órgãos 
do sistema de apoio oficial 
às exportações, bem como as 
recomendações feitas pelo 
Tribunal de Contas da União 
(TCU).

A análise dos projetos 
avaliará, segundo o BNDES, 
aspectos de economicidade 
do projeto, adequação de 
custos, conformidade com 
práticas internacionais de 
contratação e verificação de 
concorrência no processo 
de seleção do prestador de 
serviço. “O objetivo é coibir 
favorecimentos e mitigar ris-
cos socioambientais”, desta-
cou o banco.

“No processo de acom-
panhamento das operações, 
o BNDES vai passar a contra-
tar diretamente, por meio de 
licitação, empresas indepen-
dentes para auxiliar na veri-
ficação e monitoramento da 
obra a ser realizada no exte-
rior. Caberá a essas empresas 
certificar o andamento ade-
quado do projeto, garantindo 
que não haja desembolsos do 
banco sem o seu efetivo em-
prego na obra”, acrescentou.

Com a proibição das doações 
de pessoas jurídicas e a redução 
do tempo da propaganda políti-
ca, os gastos eleitorais do primei-
ro turno deste ano despencaram 
71,4% em relação a igual período 
das eleições municipais de 2012. 
Segundo dados do Tribunal Supe-
rior Eleitoral (TSE), os gastos elei-
torais em 2016 somaram R$ 2,2 
bilhões enquanto há quatro anos 
o montante, corrigido pelo Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor 
(INPC), foi R$ 7,7 bilhões.

Outra mudança nas eleições 
deste ano foi a elevação da partici-
pação das doações de pessoas físi-
cas e dos próprios candidatos em re-
lação ao pleito de 2012. Enquanto 
há quatro anos a participação des-
ses dois tipos de doações foi 37,4% 
do total (R$ 2,7 bilhões), este ano 
eles representaram 74,8% (R$ 1.9 
bilhões). No geral, as doações, que 
haviam sido de R$ 7,2 bilhões, em 
2012, caíram para 2,5 bilhões este 
ano, uma queda de 64,62%.

Com exceção das doações pela 
internet, que no primeiro turno des-
te ano cresceram 73,34%, todos os 
demais tipos de doações registram 

queda em relação ao último pleito 
municipal. As doações pela internet 
passaram de R$ 692,6 mil, em 2012, 
para R$ 1,2 milhão, em 2016.

As doações feitas por outros 
candidatos tiveram a maior queda, 
88,99%. Elas representavam 12,68% 
do total das doações há quatro 
anos e reduziram-se para 3,94% 
neste pleito. Os partidos também 
repassaram menos recursos para 
as campanhas este ano, queda de 
61,54% na comparação com 2012. 
Enquanto há quatro anos, as legen-
das repassaram aos seus candidatos 
R$ 1,4 bilhão, este ano o montante 
foi R$ 540,6 milhões.

Gastos eleitorais caíram 71,4%
em relação a 2012

Ivan Richard Esposito
Da Agência Brasil

FoTo: Reprodução/Internet

Segundo o TSE, os gastos eleitorais em 2016 somaram R$ 2,2 bi enquanto há 4 anos o montante, corrigido pelo INPC, foi R$ 7,7 bi

O novo presidente da 
Agência Nacional de Teleco-
municações (Anatel), Juarez 
Quadros, disse ontem que é 
preciso modernizar a legisla-
ção do setor para atrair mais 
investimentos privados. Em 
seu discurso de posse, ele defen-
deu a aprovação do projeto de 
lei que trata da revisão do Marco 
Legal de Telecomunicações, que 
tramita no Congresso Nacional.

“O projeto de lei, uma vez 
sancionado, modernizará a 
legislação do setor de teleco-
municações, atraindo e incenti-
vando o investimento privado. 
Essa mudança de regra, por via 
legal, será uma das soluções 
dos problemas brasileiros e 
certamente agregará ao pro-
grama econômico conduzido 
pelo ministro da Fazenda, Hen-
rique Meirelles”, disse.

Uma das mudanças pre-
vistas para o setor é a alteração 
do modelo de licenciamento 
das atuais concessões para 
autorizações. Quadros citou 
como exemplo o serviço de te-
lefonia fixa, que é feito por con-
cessão, e o de telefonia celular, 
que é feito por autorização. “No 
serviço de telefonia móvel, a li-
berdade é a regra. E ele está aí, 
é um serviço altamente popula-

rizado e hoje as pessoas deixam 
de usar o telefone fixo”, disse.

Leilões
Quadros defendeu tam-

bém mudanças no modelo 
dos leilões feitos pela Anatel, 
deixando de privilegiar o viés 
arrecadatório para ter como 
critério de julgamento de pro-
postas questões como a cober-
tura do serviço. “É necessário 
mostrar que, ao fazer o aten-
dimento social, acaba também 
gerando arrecadação”.

As mudanças na Lei Ge-
ral de Telecomunicações (LGT) 
também foram defendidas pelo 
ministro da Ciência, Tecnologia, 
Inovações e Comunicações, Gil-
berto Kassab. “A LGT é antiga e 
há muito tempo precisava ser 
aperfeiçoada”, disse, ressaltando 
que o Projeto de Lei 3.453/2015, 
do deputado federal Daniel Vile-
la (PMDB-GO), pode ser aprova-
do ainda neste ano.

Modernização da Anatel
Quadros foi nomeado 

na quinta-feira (6) presiden-
te da Anatel, depois que João 
Rezende renunciou ao cargo, 
em agosto. Ele é engenheiro 
eletricista e já foi ministro das 
Comunicações, diretor da Te-
lebras e conselheiro dos Cor-
reios, da Telerj, da Telesp e da 
Embratel.

Novo presidente da Anatel 
defende modernização

legislação de Telecomunicações

Sabrina Craide 
Da Agência Brasil

O zagueiro Marcelo Xa-
vier foi o primeiro a deixar 
oficialmente o Botafogo, após 
a eliminação da equipe na sé-
rie C do Brasileirão, ao perder 
para o Boa Esporte-MG (1 a 0), 
no último domingo, em Var-
ginha, no interior mineiro. O 
ex-botafoguense recebeu uma 
proposta do futebol da Tailân-
dia e resolveu atuar no futebol 

do exterior. Os demais jogado-
res estão conversando com os 
dirigentes para definir se conti-
nuam ou deixam a Maravilha do 
Contorno. O diretor de futebol 
Geovani Martinelli, acredita que 
o Alvinegro da capital deve man-
ter mais da metade do elenco 
para a temporada de 2017.

Ele reconhece que vá-
rios atletas estão sendo as-
sediados por outros clubes, 
mas ressaltou o empenho da 
diretoria em conversar e ten-

tar a renovação de contrato. 
”Faremos o possível para fi-
car com mais da metade do 
grupo para as próximas com-
petições. Claro que alguns 
devem deixar o time, já que 
se destacaram na Terceirona”, 
disse. De acordo com Geova-
ni o objetivo maior do clube 
é contar com a permanência 
da comissão técnica para as 
disputas do Estadual, Copa 
do Nordeste, Copa do Brasil e 
a Série C do Brasileirão.

Marcelo Xavier é o primeiro a 
deixar oficialmente o Botafogo

após eliminação na série c do Brasileirão

Condenado a 5 anos e 8 
meses de prisão por fraudes 
em licitações e a 4 anos por 
corrupção passiva, o ex-depu-
tado distrital e ex-vice-gover-
nador do Distrito Federal (DF) 
Benedito Domingos cumprirá 
a pena em prisão domiciliar. A 
decisão foi tomada pela Sexta 
Turma  do STJ ao julgar habeas 
corpus impetrado pela defesa.

No pedido, os advogados 
de Domingos justificaram a 
necessidade da mudança de 
regime prisional em razão do 
grave estado de saúde do con-
denado, que não estaria rece-
bendo tratamento adequado 
no 19º Batalhão de PM do DF, 
onde está preso e também de-
vido à sua idade avançada (82 
anos). O pedido foi aceito por 
unanimidade.

“Há nítida singularidade 

na situação do paciente, que 
tem 82 anos de idade e inúme-
ras patologias que requerem 
cuidados médicos, não dispo-
nibilizados satisfatoriamente 
pelo estabelecimento prisional 
em que se encontra recolhido, 
tornando temerária sua ma-
nutenção no cárcere enquanto 
inalterado o quadro médico ou 
a insuficiência dos serviços es-
tatais”, disse o ministro Rogerio 
Schietti Cruz, relator do caso.

STJ autoriza prisão domiciliar 
para Benedito Domingos

ex-governador do dF

Da Agência Brasil

calamidade 
financeira no rio

O governo do Rio enviou à 
Assembleia Legislativa (Alerj) pro-
jeto de lei reconhecendo o estado 
de calamidade pública financeira, 
segundo havia sido anunciado em 
decreto publicado em agosto deste 
ano pelo governador em exercício, 
Francisco Dornelles.

O objetivo, segundo texto do 
Diário Oficial do estado de ontem, 
é possibilitar que o estado se en-
quadre no estabelecido pela Lei de 
Responsabilidade Fiscal (LRF), que 
exige aprovação pela Alerj para 
valer o estado de calamidade, per-
mitindo que se extrapole os limites 
de gastos impostos pelo texto e se 
evite sanções como proibição de re-
passe de recursos federais.

abastecimento 
de aeronaves

Auditores-fiscais do trabalho 
interditaram anteontem, a “ilha de 
enchimento” de caminhões tanque da 
Petrobras no Aeroporto Internacional 
Tom Jobim, na Ilha do Governador. O 
local é usado para colocar combustí-
vel nos caminhões que abastecem os 
aviões no pátio do aeroporto e estava 
oferecendo grave e iminente risco à 
integridade física dos trabalhado-
res. A interdição também vale para o 
posto avançado de abastecimento no 
pátio do aeroporto. O chefe da Seção 
de Segurança e Saúde no Trabalho, 
Raul Vital Brasil, disse que os equipa-
mentos das instalações elétricas são 
inadequados, deixando o local sujeito 
à formação de uma atmosfera infla-
mável ou explosiva. “

Wellington Sérgio
wsergionobre@yahoo.com.br



A cantora Illy Gouveia 
desponta no cenário 
como a nova baiana
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Tintin CineClube realiza 
a mostra “A emergência 
das infâncias”, hoje
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Coro de Vozes e Orquestra Infantil da Paraíba integram as comemorações 
alusivas ao Dia das Crianças promovidas pela Fundação Espaço Cultural

O Coro Infantil da Paraíba tem como regente o maestro João Gurgel e é formado por crianças com idades entre 8 e 15 anos vindas de comunidades da capital e das escolas das redes pública e privada

A música é uma das boas 
opções para a garotada 
que quer celebrar muito 
bem o dia que lhe é de-
dicado, o 12 de outubro. 
Nesse sentido, a Funesc 
(Fundação Espaço Cultu-
ral da Paraíba) promove, 

hoje, uma programação especial para ho-
menageá-la, que inclui música, cinema, 
teatro, palhaços e feirinha de brinquedos 
populares, dentre outras atrações. Trata-
se da 5ª edição do Espaço da Criança, 
evento cujo tema é “No mundo do circo” 
e que começa a partir das 14h, na Sala de 
Concertos Maestro José Siqueira insta-
lada nas dependências da instituição, 
em João Pessoa, com a Escola Estadual 
de Música Anthenor Navarro. Depois, no 
mesmo local, o Coro Infantil da Paraíba 
se apresentará às 15h, seguido - às 16h 
- pela Orquestra Infantil da Paraíba. A 
entrada é gratuita para o público.  

“Será a primeira vez que nos apre-
sentaremos neste evento”, disse para o 

jornal A União o maestro do Coro Infan-
til da Paraíba, João Gurgel. Ele antecipou 
que o repertório que o grupo - forma-
do por 40 integrantes - cantará hoje é 
“eclético”, por incluir músicas sacras, de 
cunho regional nordestino, populares e, 
inclusive, sugestões dos próprios coris-
tas. As composições são as seguintes: 
‘Maria, Maria’ (Milton Nascimento), 
‘Suíte’ (Luiz Gonzaga), ‘Paradise’ (Col-
dplay), ‘Aquarela’ (Toquinho), ‘Cantigas 
de Roda’ (cancioneiro popular) e ‘Happy’ 
(Pharrell Willians), todas com arranjos 
do próprio regente. 

Vertente da Orquestra Sinfônica 
da Paraíba (OSPB), que é vinculada à 
Funesc, o Coro Infantil é integrado por 
crianças na faixa dos oito aos 15 anos de 
idade, oriundas da comunidade e de es-
colas públicas e privadas. O maestro João 
Gurgel garantiu que, apesar de crianças 
e jovens, os membros do grupo se dedi-
cam ao trabalho com afinco, seriedade 
e compromisso. Embora trabalhe, tam-
bém, com corais adultos, ele confessou 
gostar mais de atuar com as crianças. “É 
pela afinidade, pois comecei a trabalhar 
com coristas infantis há 25 anos, apesar 

de ter o mesmo empenho”, justificou o 
regente, ressaltando que as apresenta-
ções ainda contribuem para estimular 
crianças que estão na plateia a estudar 
música e participar de coral. Esse inte-
resse, prosseguiu, se traduz na procura 
por inscrições para participar do grupo, 
quando ocorre a abertura do prazo. 

 O concerto em homenagem ao 
Dia da Criança continuará com a apre-
sentação da Orquestra Infantil da Paraí-
ba, cujo regente é Marcelo Vasconcelos. 
Os pequenos músicos vão executar as 
seguintes obras: ‘Prelúdio Bachianas 
nº 4’, de Heitor Villa-Lobos, mas com 
arranjos da maestrina Norma Romano; 
‘Valsa Triste’, de Jean Sibelius; ‘If I Never 
Knew You’ e ‘The Virginia Company’, 
ambas compostas por Stephen Schwartz 
para a trilha sonora do filme Pocahon-
tas, produção dos Estúdios Walt Disney 
lançada em 1995, arranjadas, também, 
por Norma Romano, que também fez a 
adaptação de outra canção do repertório, 
‘A Bela e a Fera’, criada por Alan Menken 
para o longa-metragem (igualmente da 
Disney) homônimo de 1991, e, ainda, 
‘Harry Potter Theme’, de John Williams, 

que compôs a música dos três primeiros 
filmes da série Harry Potter, mas com 
arranjos de Tom Drummond. 

Dentro do tema da 5ª edição do 
evento Espaço da Criança, que é “No 
mundo do circo”, cuja programação é 
gratuita e acontecerá no período das 14h 
às 17h, no Espaço Cultural José Lins do 
Rego, a Escola Estadual de Música Anthe-
nor Navarro, o Coro e a Orquestra Infan-
til se apresentarão no Picadeiro Verme-
lho, que é a Sala de Concertos Maestro 
José Siqueira. No entanto, haverá, ainda, 
outras atrações para a criançada: conta-
ção de rua, cinema, teatro, dança, dese-
nho, jogos, Planetário, palhaços e feiri-
nha de brinquedos populares.

n Evento: 5a edição do Espaço da Criança

n Tema: “No Mundo do Circo”

n Data: Hoje

n Hora: Das 14h às 17h

n Local: Espaço Cultural, em João Pessoa

n Endereço: Rua Abdias Gomes de Almeida, n0 800, 

Tambauzinho

n Entrada: Gratuita  

Serviço

Concerto para 
a garotada
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Neste ano de 2016, Campina 
Grande festeja, de uma só vez, a 
magna data dos seus 152 anos de 
emancipação política, e meio século 
da presença, na sua História, do va-
loroso Clube dos Diretores Lojistas, 
o prestigioso CDL. 

D i f i c i l m e n -
te, dois acon-
t e c i m e n t o s 
lembram a reali-
zação de tantos 
sonhos realiza-
dos e superiores 
c o m p r o m i s s o s 
cumpridos. A 
emancipação po-
lítica de Campina 
foi uma conquis-
ta do trabalho e 
do sacrifício dos 
seus filhos, en-
quanto o CDL, 
fruto da luta de 
muitos, foi um ins-
trumento poderoso para a sua con-
solidação econômica.

Campina tem suas origens no 
pioneirismo dos tropeiros audazes, 
que lhe imprimiram vocação econô-
mica, construindo um Ponto de En-
contro, responsável pela ligação do 
Nordeste ao Litoral, conferindo-lhe 

um viés comercial, de que jamais se 
afastou.

Sucedendo aos tropeiros, os 
lojistas de todas as vertentes, esta-
beleceram–se no Planalto da Bor-
borema, e conquistou, por todo um 
esforço civilizatório, a condição de 

cidade, e não foi difícil para Campi-
na tornar-se uma metrópole do Nor-
deste brasileiro. 

Os 152 anos de Emancipação 
Política de Campina, e os 50 da ação 
benfazeja do CDL, são, e como são, 
vetores da grandeza do seu povo, e 
da cordialidade dos seus filhos, que 

sempre souberam acolher, e com 
carinho, todos quantos vieram se in-
corporar ao seu processo de desen-
volvimento econômico-social. 

Somos todos, novos Moisés, que 
abrimos, com fé e coragem, às pai-
sagens adustas da Borborema, 

e aqui cultivamos 
as sementes dos 
melhores senti-
mentos huma-
nos, traduzidos 
em trabalho, fé, 
cordialidade em-
preendedorismo. 

Se nos regis-
tros oficiais há 
uma diferença 
nas datas entre 
a fundação de 
Campina, a data 
de sua emanci-
pação política, e 
o início das ati-

vidades institucio-
nais do Clube dos Diretores Lojistas, 
tais anotações são importantes, sem 
dúvidas, todavia, o mais significati-
vo, em toda essa trajetória de lutas e 
vitórias, é constatar, inelutavelmen-
te, que Campina Grande, desde seus 
primórdios, foi sempre Grande. 

Quando em março passado o jornal The Inde-
pendent, de Londres, e o irmão The Independent on 
Sunday deixaram de ser impressos e passaram a ser 
os primeiros jornais diários britânicos totalmente 
em edição digital, os leitores ficaram abismados.

Agora seis meses depois, o ESI Media, do oligar-
ca russo Evgeny Lebedev, filho do ex-chefe da KGB 
Alexander Lebedev, proprietário do jornal desde 
2010, comemora a edição digital ter sido a que mais 
cresceu no número de leitores e anunciantes no 
Reino Unido.

Segundo o Lebedev o jornal na web é lido por 
quase 70 milhões 
de pessoas no 
mundo inteiro, en-
quanto que a edição 
impressa atingia 
pouco mais de 40 
mil leitores.  A edi-
ção impressa era de 
58 mil exemplares 
diariamente. “Tudo 
isto comprova que 
o futuro é digital e 
que nos estimula a 
continuar a investir 
em conteúdo edi-
torial de alta qua-
lidade e que possa 
atrair ainda mais 
leitores,” avisou o russo.

O jornal conhecido como The Indy pode ser lido 
pelo site: www.indy100.com e além de notícias e 
reportagens, existem vídeos e enquetes e os leitores 
ainda podem avaliar o que foi visto.

Fundado em 1986, o The Independent foi o pri-
meiro jornal britânico a adotar o formato tabloide, o 
que obrigou ao The Times a fazer o mesmo, e já teve 
o cantor Elton John como editor, assim como Helen 
Fielding que escreveu o Diário de Bridget Jones.

Considerado o primeiro jornal britânico verda-
deiramente independente, o seu slogan que era es-
tampado na capa era: livre de influência de partidos 
políticos e dos proprietários (Free from party politi-
cal bias, free from proprietorial influence).

Para comemorar o fim da edição imprensa, o 
jornal  publicou um caderno de 16 páginas com as 
principais reportagens como souvenir para colecio-
nadores e assinantes.

Em 2003, o jornalista Simon Kelner recebeu o 
prêmio de Editor do Ano e em 2004 The Indepen-

dent foi escolhido como o National Newspaper of 
the Year pela British Press Award e com o passar dos 
anos ficou conhecido por suas reportagens não orto-
doxas e campanhas de capa, como a do terremoto de 
2005 na Índia em que solicitou aos leitores a doação 
para ajuda à população atingida.

Embora independente o jornal nunca deixou de 
adotar posições como a de contrário à invasão do 
Iraque (2003), e também contra as medidas adota-
das pelo Reino Unido e Estados Unidos em relação 
à guerra ao terrorismo após os ataques de 11 de 
setembro às torres gêmeas do World Trade Center 

em Nova Iorque.
O jornal sempre 

adotou posições 
fortes a favor do 
meio ambiente. Fez 
campanhas contra a 
introdução do car-
tão de identidade 
para os britânicos, 
contra as restrições 
de entrada dos imi-
grantes e pela des-
criminalização da 
maconha. Embora 
dez anos depois te-
nha voltado atrás já 
não atacando mais 
o uso da cannabis.

Ao contrário dos tabloides ingleses, o The In-
dependent no seu início evitava reportagens sobre 
a família real. O então editor Whittam Smith dizia 
que o jornal poderia ser administrado sem histórias 
sobre a monarquia.

Um dos momentos cruciais para o jornal foi 
quando o concorrente The Guardian publicou a 
manchete: The Independent um jornal liquidado 
pela internet. E fazendo alusões de que a razão 
do jornal ter deixado de circular não tinha nada 
a ver com a concorrência de Rupert Murdoch e 
seus tabloides ingleses mas a própria internet que 
permite a leitura gratuita e em tempo real do que 
acontece pelo mundo.

Agora somente com a edição digital e come-
morando o aumento do número de leitores e 
anunciantes, a expectativa é saber se o The Inde-
pendent vai continuar sendo considerado radical 
e anti-establisment como sempre foi e continuar a 
fazer jus ao nome sem a interferência política e do 
seus proprietários.

Campina: Sempre Grande

Crônica Evaldo Gonçalves - Membro da APL e do IHG
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Professora e poetisa - vitorialr@gmail.com

Vitória 
Lima

Rogério Almeida - Jornalista de turismoArtigo

FOTOS:  Divulgação

Edilson parra cria 
e expõe prisões

Edilson Parra, nascido em Sousa/PB (1968), está 
mostrando seus trabalhos artísticos (assemblages, obje-
tos, esculturas) no espaço de exposições da Usina Cultural 
Energisa. O título da mostra é “Ditirambos/Tetis/Vicare” 
e tudo nos remete ao tempo dos deuses gregos, àquela 
cultura que, de alguma forma, nos originou.  Na mitologia 
grega, ditirambos são cantos de louvor ao deus Dioniso, o 
deus da fertilidade, filho de Sêmele e Zeus(o deus nascido 
duas vezes). Por extensão, ditirambos são composições 
poéticas em que se exaltam os feitos de uma pessoa. 
Neste projeto artístico de Edilson Parra há uma “reflexão 
sobre as interconexões entre o homem, natureza e cultu-
ra” (Ananda Carvalho, curadora e crítica de arte).

A inevitável reflexão que somos convidados a fazer 
ao nos determos nos objetos expostos é sobre a natureza 
humana, demasiadamente cruel, presunçosa e domina-
dora que, por ser racional, acha-se no direito de dominar, 
torturar, aprisionaros demais seres vivos da natureza. E aí 
construímos armas, armadilhas, gaiolas, casas e casinhas, 
dentro das quais aprisionamos o outro, mais frágil, mais 
fraco ou incapaz de se defender, de prever os nossos arti-
fícios e estratégias de dominação.

Como a criação lida também com o seu oposto, a 
Morte, é natural que Thánatos (que na mitologia grega 
personifica a Morte) também esteja presente, através 
da figura de uma espingarda, de cujo cano saem pás-
saros voando. É interessante observar que do cano da 
espingarda saem pássaros vivos, voando, não abatidos, 
como geralmente o são. É uma imagem ambígua pois 
não sabemos se a espingarda atirou nas aves ou se estas 
voam através dela. Além deste temos também a referên-
cia a Tártaros (uma prisão entre os mundos, segundo a 
mitologia grega) aqui representado por redes de pesca, 
de gaiolas, o mundo aquático, o reino de Tétis, a água, a 
mãe universal, também reverenciada nesta exposição. 
Assim, temos os três mundos representados: a terra, o ar 
e a água. E interferimos com todos, tentando dominá-los 
ou destruí-los. O fogo é representado pela espingarda e 
aqui ele só mostra sua face destruidora.

A exposição de Edilson Parra é impactante e nos 
faz refletir sobre a nossa ação humana, quase sempre 
violenta e destruidora. As gaiolas pequeninas às vezes 
assemelham-se às moradias verticais humanas em que 
somos confinados em nossas metrópoles urbanas. De 
uma dessas gaiolas pendentes do teto são regurgitadas 
formas vegetais que mais se assemelham a vísceras 
animais (ou humanas). 

Um outro objeto exposto é uma gaiola construída 
com um cipó cheio de espinhos, como aqueles espinhos 
que circundam a testa do Cristo morto. Não tem nada 
dentro dela, mas somos forçados a imaginar a tortura 
que sofreria alguém que ali fosse confinado. O próprio 
artista confessa que se feriu várias vezes durante o pro-
cesso de confecção do objeto. Somos herdeiros de uma 
tradição violenta que imagina mil formas de fazer sofrer 
aqueles que pensam e agem diferentemente de nós. Esta 
metáfora está materializada na figura de um cordeiro e, 
novamente, não podemos esquecer a referência a Jesus 
“o cordeiro de Deus” que tira os pecados do mundo. Este 
cordeiro está salpicado de sementes que, sendo borri-
fadas com água, geminarão no decorrer do período da 
exposição, o que reforça a ideia da ressurreição de Jesus. 
Se não é uma referência religiosa, pelo menos cultu-
ral ela é, pois somos herdeiros da cultura helênica, da 
mesma forma que somos da judaica, afinal, o nosso deus 
vivo nasceu entre os judeus.

Chegamos finalmente ao último termo que compõe 
o título da mostra: Vicare, uma referência explícita às 
aves, onipresentes nesta exposição. Assim ficam os mun-
dos poeticamente unidos pela criação do artista. Unindo 
os três mundos temos o som, a música, representada pelo 
canto dos pássaros, onipresentes na mostra, e nos instru-
mentos musicais, que também podem tornar-se gaiolas 
provando que “na natureza tudo se transforma”...

The Independent comemora edição digital

A Rainha da Borborema conta hoje com uma população de mais de 450 mil habitantes
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Em cartaz

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

SERVIÇO

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

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

PROGRAMAÇÃO DE HOJE

Rádio Tabajara

A inveja, a cobiça 
e os jabutis 

Crônica em destaque

Illy é a nova baiana. Seu canto vem 
dos saraus da família, em Ponta do 
Humaitá, Salvador. Há tempos radica-
da no Rio, ela mostra que tem talento 
em seu EP de estreia, “Enquanto você 
não chega” com produção de Kassin. 
O álbum reúne músicos de peso e o 
single inédito do compositor paraiba-
no Chico César.

Em entrevista ela mostra sua ex-
periência no trabalho musical. “Eu levo 
muita referência ligada ao trabalho, dos 
compositores baianos que não são co-
nhecidos. Um deles é Ray Gouvea, meu 
tio (que assina “Olhar Pidão” terceira 
faixa do EP) e Arnaldo Almeida ( autor 
da primeira faixa “Ela”)

Ela lembra que Ray e Arnaldo com 
outros músicos formavam o Grupo 
Confraria da Bazófia. “E eu sempre 
acompanhava eles desde pequena. E já 
cantava as canções dos dois nos meus 
shows antes de gravar o EP. Aliás, avisa 
aí que em novembro sai o CD físico”.

O EP é o ponta pé da carreira de 
Illy.  “Olha separei quatro canções mas 
tenho muitas, tava na hora. Nesse tra-
balho destaco a participação de Cezar 
Mendes, (que toca violão do disco 
Tribalistas), que é nosso amigo. Tam-
bém tive a sorte de ter o som do ukulelê 
tocado por Dadi Carvalho ( o leãozinho 
da canção de Caetano) É lindo som 
desse instrumento”, resume.

Na verdade, Illy tem um amor anti-
go com a arte de cantar. Sua avô Dilma 
Gouvea era cantora e ela foi a primeiro 
Narizinho da Hora da Criança, um Gru-
po de Teatro da Bahia. Nos espetáculos 
ela e sua mãe (Mônica) eram backing 
vocal. Além do irmão Felipe, que é bate-
rista. Ou seja, nasceu para cantar. “Tudo 
isso junto me fez migrar para o Rio e 
buscar meu lugar”.

Nesse projeto de estreia, a canto-
ra está cercada de músicos que vem 
acontecendo na mídia nacional. Além 
da produção de Alexandre Kassin - que 
também toca baixo nas gravações – o 
EP tem Pedro Sá na guitarra e violão, 
Roberto Pollo nos teclados e Domêni-
co Lancellotti na bateria e percussão. 
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Luiz Augusto Paiva da Mata
guthov@gmail.com

Kubitschek Pinheiro
Especial para União

Ao que me consta, inveja de alguém é desejar ter algo 
que esta pessoa seja possuidora; não importando que outrem 
perca ou não aquilo que se aspira. Já a cobiça é desejar o que o 
outro tem e se possível for, tomar mesmo à força, aquilo que se 
é tentado a ter. Não é à toa que na Bíblia consta o “ Não cobiça-
rás” Creio que falta ao texto sagrado o “Não invejarás”, o que me 
sugere não ser pecado grave apelar para essa possibilidade.

Mas não seria a inveja que fez o alferes Iago levar desgraça 
à vida do general Mouro Otelo, a ponto deste, eivado de ciúme, 
matar a doce e fiel Desdêmona? Só porque Otelo, em detrimen-
to do invejoso, promoveu o jovem soldado Cássio ao posto de 
tenente? Que estrago aquele lenço de linho trouxe à corte de 
Veneza!.  Um simples lenço com que Otelo havia presenteado 
Desdêmona fora deixado por Iago no quarto de Cassio sugerin-
do que este era amante da esposa do general. Daí a tragédia,

Não sendo eu nem de longe, especialista na obra do bardo 
inglês, arrisco dizer que o texto vai nas profundezas do que a in-
veja é capaz de produzir  em corações destemperados. Mas não 
teria sido também cobiça de Iago o desejo de tomar a patente 
e o posto de tenente do rival? Se errado eu estiver, perdoem-
me, foi o que entendeu este modesto escrevinhador e que pôde 
perceber na complexidade da trama.

Isto dito, fico eu aqui com essa dúvida Kafiquiana de que 
seria inveja ou cobiça o que tenho dos jabutis. Poderia o leitor 
pensar que falo da calma, da mansidão, ou da longevidade des-
ses notáveis quelônios. Nada disso. O que me chama a atenção é 
a harmonia conjugal desses cascudos. 

Antes de adentrarmos no intrigante universo do homo 
sapiens, andei bisbilhotando o mundo da bicharada e nada vi, ou 
constatei que se assemelhasse à conduta dos meus preferidos. As 
onças, macho e fêmea, vivem às turras, a leoa tem que proteger 
os filhotes da gula do companheiro. O gato e a gata, quem não viu 
o escândalo, antes do acasalamento? Um casal de jumentos vive 
aos coices e me parece comportamento usual dos equinos. Os 
cabritos e seus primos africanos e lapões são de extrema indelica-
deza com suas fêmeas e ostentam, os machos, um galharia muito 
suspeita. E as aves nem precisamos sair do quintal para nos depa-
rarmos com a animosidade entre os gêneros, basta lembrarmos 
como o galo trata sua esposa empenada. Imagine como deve ser 
nada mimosa a relação de um casal de gaviões; e por aí vai. Nem 
seria preciso citar os répteise paremos aqui com exemplos do 
Reino Animália, exceção de nós , é claro.

Nós, os ditos racionais, temos quando casados, nossas 
idiossincrasias - Um eufemismo generoso para conflitos – e 
como as temos! Experimente o amigo leitor apertar o tubo de 
pasta de dentes em local diferente do que determina a consorte 
(sem trocadilhos, por favor), deixar a toalha molhada sobre a 
cama, tirar os sapatos na sala e não guardar. E ver o futebol na 
televisão quando ela quer assistir “Diário da Princesa”? Se o 
time adversário mexe no placar a favor dele, já notou a vibração 
dela? Agora, pior do que fazer xixi fora do vaso é não perce-
ber quando ela muda a cor do esmalte nas unhas. Aí o mundo 
desmorona e seremos acusados de indiferentes, insensíveis e 
outros adjetivos desse jaez. Mas quantas justas reclamações elas 
têm de nós! Não podemos nos eximir de nossas culpas. Mas é 
inegável a existência de pelo menos algum desentendimento, 
menor que seja entre os pares. O que não acontece com um 
casal de jabutis, e motivo é muito simples: moram em casas 
separadas! Entre eles não proliferam quaisquer desentendi-
mentos e se estes houver não se estenderão. Cada qual com 
sua intimidade preservada e quão é notória para um jabutia 
preservação da prerrogativa da não violabilidade do lar; já que 
no caso, lar é um conjunto unitário. Não é à toa que vivem cem 
anos. Dieta discreta e quase vegetariana. Pressa? Nenhuma. 
Ciúmes? Nem pensar. Nenhum Iago da família dos testudinídeos 
irá plantar um lencinho comprometedor na casa do outro. Numa 
improvável discórdia ninguém sai de casa, sai com a casa. Mas 
o que mais me impressiona é a vida sexual desses notáveis ani-
maizinhos. É invejável! Os parceiros fazem sexo sem que cada 
um saia de sua casa. É ou não é notável tal procedimento? Para 
nós uma modernidade, para eles tão natural. É por isso que não 
me constranjo em afirmar que de certo modo os invejo nesse 
relacionamento tão estável. Cobiça? Acabo de concluir que não, 
e aqui finda a dúvida; jamais iria tomar dele para mim um casco 
tão deselegante. Mas que tenho inveja, tenho!

Cantora Illy Gouveia desponta 
como a nova baiana da música

FOTO: Divulgação

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 
atrapalhada 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 
informações sobre seu avô. Investigando 
as ruínas do orfanato “MisPeregrine’s 
Home for Peculiar Children”, ele encontra 
um abrigo para crianças com poderes so-
brenaturais. CinEspaço3/3D: 13h50 (DUB) e 
16h20, 18h50, 21h20 (LEG). Manaíra9/3D: 
13h10, 19h (DUB) e 16h10, 22h50 (LEG). 
Manaíra10/3D: 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. 
Duração: 141 min. Classificação: 18 anos. 
Direção: Kleber Mendonça Filho. Com Sonia 
Braga, Maeve Jinkings e Irandhir Santos. 
Sinopse: Clara tem 65 anos, é jornalista 
aposentada, viúva e mãe de três adultos. 

Interessada em construir um novo prédio 
no espaço, os responsáveis por uma cons-
trutora 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.  Sinop-
se: Olivia é uma atriz que se prepara para 
encenar “A Gaivota”, de Tchekov. Quando o 
espetáculo começa a tomar forma, Olivia e 
seu companheiro descobrem que ela está 
grávida.  Cine Bangüê:  17h30 e 16h.

REBECCA (EUA 2016). Gênero: Suspense 
lDuração: 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.

“Enquanto você não chega”, faixa que 
nomeia o álbum - uma composição de 
Cézar Mendes, Pretinho da Serrinha e 
José Carlos Capinan

Ela abre o EP cantando “Ela” uma 
canção que parece ter sido feito para Illy, 
que fala de uma moça que transpira for-
mosura, brilho e precisão. “Ela é baiana, 
ela é baiana pós republicana, acontece 
numa dança”. “É isso que eu penso, não 
foi feita para mim, mas tem muito a ver 
comigo. Ela fala do lugar que eu nasci, 
a Ponta do Humaitá e onde fui criada, 
pertinho do Senhor do Bonfim”.

“Só eu e você”, a bela canção de 
Chico César, que antes do EP sair já 
tocava nas plataformas é o diferencial. 
“É uma canção cheia de imagens, e foca 
nesse instante em que o instagram não 
terá fotos, a hora do bem bom do amor. 
“Fazendo amor, botando pra moer, só 
eu e você”. “Eu nem sei como agradecer 
a Chico essa bela canção, que as pes-
soas já estão cantando comigo, é uma 
provocação, fala de um momento em 
que a redes sociais não têm vez, onde 
somos sol e lua e muito amor”, disse.

Ela é toda MPB, mas focada nos 

segmentos que o gênero pode agre-
gar seu trabalho, o som pop, o samba 
e o reggae. Disse que sua influência 
vem de vozes consagradas como Rosa 
Passos, Mônica Salmaso, Elis Regina, 
Clara Nunes, Gal Costa e Maria Bethâ-
nia, esta, segundo Illy ao ouvir o single  
“Só eu e você” disse: “Com essa música 
de meu caboquinho preferido, o Chico 
César, você longe”.

 Mas Illy está também no mar de 
Dorival Caymmi. No ano do seu cente-
nário, ela fez uma temporada de shows 
em homenagem ao baiano. “Foi um 
projeto da Secretaria de Educação de 
Salvador, levei o canto de Caymmi para 
as escolas, foi muito bom”.

Dirigida por Moreno Veloso, Illy já 
fez o primeiro show de lançamento do 
seu EP no Teatro de Ipanema e lotou a 
casa. No repertório clássicos nas vozes 
de Ângela Maria e Nana Caymmi se 
unem a releituras de Caetano Veloso, 
Djavan, Roberto Carlos e inéditas de 
Quito Ribeiro e Jonas Sá. “Foi bonito, 
uma noite linda. Agora é seguir traba-
lhando para lançar o CD físico e cantar, 
cantar, cantar”.

Jovem artista traz na sua genética o talento musical herdado da avó. Dilma Gouvea
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Já estão abertas - e prosseguem até o dia 
20 deste mês de outubro - as inscrições para 
atores, diretores, dramaturgos, iluminado-
res, músicos e demais artistas interessados 
em participar de Laboratório da Cena cujo 
eixo - escolhido propositalmente para pro-
vocar - é sobre o tema “Teatro [Espaço] Pú-
blico: qual o nosso lugar no Brasil de hoje?”, 
que o grupo Clowns de Shakespeare (RN) 
realizará em Natal, no período de 16 a 29 de 
janeiro de 2017. Três dias após findo o pra-
zo, os pré-selecionados para a segunda etapa 
serão anunciados no site (www.clowns.com.
br) e Facebook (Clowns de Shakespeare). O 
investimento é de R$ 500, para brasileiros, e 
US$ 200, para estrangeiros, valor que poderá 
ser pago em até 3 vezes, de acordo com as 
parcelas a serem informadas posteriormen-
te, sendo possível, ainda, pleitear bolsas que 
garantirão o desconto de 50% do valor a ser 
pago. O formulário  de inscrição está disponí-

vel no seguinte endereço eletrônico: https://
goo.gl/forms/DBLwNi157VfZHQUG3.

Ao prestar as informações para a im-
prensa, o grupo fez questão de ressalvar que 
a inscrição não significa que o interessado 
vai estar automaticamente selecionado para 
o Laboratório, cuja edição 2017 propiciará o 
compartilhamento de um intenso processo 
de preparação e criação a partir da práxis do 
próprio Clowns de Shakespeare. O objetivo 
é explorar, de forma conjunta com os parti-
cipantes, as possibilidades cênicas do teatro 
de rua. O processo de escolha vai ocorrer em 
três etapas: análise de currículo e carta de 
intenção preenchida por formulário eletrô-
nico, aula prática e entrevista.

Os inscritos que residem fora do Rio 
Grande do Norte estão dispensados da aula 
prática e farão a entrevista via Skype. Ao 
contrário da primeira edição do projeto, 
em 2017 serão oferecidas vagas para qua-

tro áreas de interesse diferentes. Serão se-
lecionados 20 atores, cinco diretores, cinco 
dramaturgos e cinco iluminadores, sendo 
necessário, já no ato de inscrição, especifi-
car o interesse em uma das funções.

O Laboratório da Cena será realizado 
de segunda a sábado, no período das 14h às 
22h. O grupo disse considerar “fundamental” 
que os participantes tenham disponibilidade 
para frequentar o curso integralmente. Até 
porque, ao longo de 14 dias, os que estiverem 
inscritos passarão por uma experiência de 
troca com todos os integrantes dos Clowns 
de Shakespeare, vivenciando as práticas dos 
seus componentes no que se refere aos as-
pectos da direção de movimento, voz, jogos, 
dramaturgia, direção, iluminação e gestão, 
em processos de criação que resultarão em 
exercícios cênicos que serão compartilhados 
através de apresentações públicas, no último 
dia do projeto.

Grupo Clowns de Shakespeare inscreve para Laboratório 
de Cena que ocorrerá em janeiro, no Rio Grande do Norte
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poeta Coelho Neto, a criança é 
alegria como o raio de sol e estí-
mulo como a esperança. E é de-
vido a isso que o Tintin CineClu-
be traz a sua tela de cinema hoje 
às 19h30 mais uma mostra, só 
que dessa vez voltada às crian-

ças da capital. Intitulada de “A emergência 
das infâncias” e com sete filmes em cartaz, 
os filmes escolhidos trazem em sua essên-
cia a sensibilidade, borboletam invenções, 
deliram poesias, desaprendem preconceitos 
e iluminam a importância de ser criança para 
ser humano. Os filmes são exibidos no Cine 
Bangüê e possuem entrada franca.  

Comemorado hoje o dia das crianças, os 
filmes exibidos abrem as portas, as mentes e 
os corações para o universo infantil, povoa-
do de sonhos, medos, alegrias e decepções, 
redescobrindo a criança que nos habita.

Desse modo, a primeira produção 
audiovisual a ser exibida é “A Maior Flor do 
Mundo”, de Juan Pablo Etcheverry. A história 
da obra é sobre um menino que fez nascer 
a maior flor do mundo. Reflexões sobre in-
fância, individualismo e existencialismo em 
forma de poesia visual são temas recorrentes 
no curta.

Baseado no livro homônimo de José 
Saramago, o filme foi produzido em 2007 e 
narrado pelo próprio José Saramago. Além 
disso, o curta ganhou o prêmio de melhor 
animação do Anchorage Internacional Film 
Festival. 

Outro filme de grande renome na mos-
tra é “Histórias da unha do dedão do pé do 
fim do mundo”, de Evandro Salles e Marcia 
Roth. Sendo uma produção paulista, o vídeo 
reúne textos de diversos livros do poeta 
Manoel de Barros, apresentando um lugar 
mítico onde a infância do poeta transcorreu 
e onde sua poesia tem origem. Um transbor-
dar de sabedoria sobre a natureza da arte, da 
memória e da constituição psíquica humana.

A terceira obra audiovisual que toma 
conta da sala de cinema é “O Bruxo do Cosme 
Velho”, do Instituto Marlin Azul. O curta trata 
de uma viagem mágica até o coração e a 
mente de um dos mais importantes escri-
tores brasileiros, Machado de Assis. Algo 
importante a se destacar é que, o filme foi 
realizado por 150 estudantes da Rede Muni-
cipal de Ensino Fundamental de Vitória (ES). 

Indo mais além, pode-se dizer que o 
curta-metragem é um epíteto consagrado 
a Machado de Assis. O termo ganhou força 

no meio literário quando Carlos Drummond 
de Andrade publicou o poema: “A um bruxo, 
com amor”, no qual o poeta fez referência 
à casa (número 18) da Rua Cosme Velho, 
situada no bairro de mesmo nome, no Rio de 
Janeiro, onde morou Machado de Assis. 

O poema toma a casa como ponto de 
partida, como um passaporte para a pro-
ximidade com Machado, e, a partir daí, faz 
um “passeio” pela obra do autor, do geral ao 
particular, sem, para tanto, manifestar uma 
loa ao homenageado, mas uma admiração 
profunda e respeitosa ao “bruxo”.

Saindo de Machado de Assis, as crianças 
são convidadas a mergulhar no universo dos 
diretores Bel Bechara e Sandro Serpa com 
o filme “As coisas que moram nas coisas”. A 
história se baseia em uma família com três 
filhos. Enquanto as crianças acompanham 
sua família formada por catadores de lixo, 
elas vão atribuindo novos significados aos 
objetos descartados pela cidade, inventando 
brincadeiras e pontos de vista.

Outra produção é “Cores e Botas”, de 
Juliana Vicente. Nele, a diretora paulistana 
conta a história de Joana, uma menina dos 
anos 80 que sonha em ser paquita. Sua famí-
lia é bem sucedida e a apoia em seu sonho. 
Porém, Joana é negra, e nunca se viu uma 
paquita negra no programa da Xuxa.

Já caminhando para o fim da mostra, o 
penúltimo filme da noite é “Zaga de Bone-
cas”, de Anderson Lima. No curta o diretor 
retrata um grupo de garotas que se apresen-
tam pra pelada com o nome de “Meninas e 
bonecas”. Depois de serem expulsas da rua, 
ela retornam pro campinho improvisado e 
ocupam a pequena área.

E sendo literalmente o fim da mostra, o 
filme o “Fim do Recreio”, de Vinícius Mazzon 
e Nélio Spréa fecha a noite contando uma 
história que se passa no Congresso Nacional. 
Um projeto de lei pretende acabar com o 
recreio escolar. Ao mesmo tempo, em uma 
escola municipal de Curitiba, um grupo de 
crianças pode mudar toda essa história. 
Recheado de vibrantes brincadeiras infantis, 
O Fim do Recreio é um curta-metragem para 
todos os públicos, que bota a boca no trom-
bone e avisa: cobra parada não come sapo. 

 

n Tintin CineClube
n Quando: Hoje

n Onde: Cine Bangüê

n Horário: 19h30

n Entrada: Franca

Serviço

Universo infantil toma conta do Tintin CineClube
com a mostra “A emergência das infâncias”

Lucas Silva
Especial para A União

Cenas dos filmes “A Maior Flor do 
Mundo”, “O Bruxo do Cosme 
Velho”, História da unha do dedão 
do pé do fim do mundo” e 
“As coisas que moram nas coisas”
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Temer: reforma atingirá classe política
PrevIdêncIa

Presidente disse que 
discussão de mudanças 
será mais “polemizada”

13

São Paulo (AE) - O presi-
dente Michel Temer afirmou 
que a reforma da Previdência 
atingirá todos os setores de 
forma equânime, inclusive a 
classe política. Hoje, os par-
lamentares têm um regime 
próprio de previdência, por 
exemplo. O presidente não 
soube dizer, no entanto, como 
será o funcionamento, pois só 
recebeu um esboço breve so-
bre o assunto. Ele ainda escla-
receu que a reforma também 
será enviada ao Congresso na 
forma de Projeto de Emenda 
à Constituição.

“Recebi um primeiro 
esboço da reforma e olharei 
mais atentamente após a via-
gem à Índia e ao Japão, mas 
vai ser geral, vai atingir a to-
dos, evidentemente vamos 
fazer uma coisa equânime, 
não vai ter distinção de seto-
res. Por exemplo, não vai ter 
diferença entre a previdência 
geral e a de funcionários pú-
blicos. Esse é um ponto que já 
está definido”, disse em entre-
vista à rádio CBN ontem.

No caso dos militares, 
que também têm um regime 
especial de previdência, o 
presidente reforçou que ain-
da não sabe como vai funcio-
nar, mas lembrou que a cate-
goria sempre teve tratamento 
diferenciado em função das 
peculiaridades da carreira.

Temer reconheceu que 
a discussão sobre as mudan-
ças na aposentadoria será 
mais “polemizada”, mas dis-

se que o governo fará ainda 
mais reuniões do que fez 
para debater a PEC do Teto, 
porque tem consciência de 
que, se nada for feito, “daqui 
a alguns anos, não vai haver 
dinheiro para pagar a apo-
sentadoria “

O presidente ainda dis-
se que espera a resistência 
de alguns setores da socie-
dade sobre as mudanças na 
previdência, mas disse que 
o governo vai enfrentá-la. E 
reforçou que vai conversar 
com as centrais sindicais, em-
presários e parlamentares 
sobre o assunto. “Qualquer 
acréscimo na previdência vai 
ter resistência, mas faz parte 
e vamos enfrentar. Meu lema 
é o diálogo”.

Temer disse que os go-
vernadores o procuraram 
em função de um movimen-
to nacional para aumentar a 
contribuição previdenciária 
de 11% para 14%. Ele pediu 
para que eles se reúnam para 
decidir o tema e depois retor-
nem para discutir o assunto, 
que pode ser alterado por 
meio de projeto de lei. 

Sacrifícios
Temer afirmou que a 

aprovação da PEC 241 em 
primeiro turno anteontem 
por um placar expressivo 
“tem gerado uma credibilida-
de cada vez maior na nossa 
economia”, mas destacou que 
ainda serão feitos sacrifícios 
pelo governo e cidadãos. “Não 
foram poucas as manifesta-
ções de natureza nacional e 
internacional para revelar 
que o Brasil é um país sério, 
que leva a sério as contas pú-
blicas”, afirmou.

“Se haverá sacrifícios? É 
possível, uma ou outra coisa, 
mas em que todos colabora-

remos”, completou. 
O presidente disse que 

está “realmente trabalhan-
do” para reunificar o país e 
voltou a falar sobre a necessi-
dade de sacrifícios. “Estamos 
trabalhando pela pacificação 
nacional que passa muitas e 
muitas vezes por aparentes 
sacrifícios”, afirmou.

Temer voltou a rebater 
os argumentos de muitos 
que “levantaram a voz” para 
dizer que a proposta acaba 
com investimentos em saú-
de e educação. “Eu quero 
registrar pela enésima vez 
que isso não vai acontecer”, 
disse, ressaltando que as 
áreas são importantes para 
o governo e que isso foi 
“bem compreendido pela 
Câmara”. O presidente dis-
se ainda que esse “primeiro 
gesto” de aprovar a PEC vai 
ajudar na retomada da con-
fiança e do crescimento. 

A medida é tida pelo go-
verno como crucial para o 
reequilíbrio das contas e deve 
ser a marca da gestão Temer. 
Segundo um interlocutor do 
Planalto, o presidente quer 
que a medida seja o verda-
deiro legado de seu governo 
ao País, a exemplo do que foi 
o Plano Real do governo Fer-
nando Henrique Cardoso.

Temer disse ainda que é 
preciso “fechar os ralos da ad-
ministração pública” e citou 
as medidas de revisão de au-
xílio-doença e seguro de aci-
dente de trabalho, que com 
uma readequação podem 
gerar uma economia de R$ 8 
bilhões a R$ 9 bilhões. O pre-
sidente disse ainda que “não 
sem razão” manteve os pro-
gramas sociais do governo da 
ex-presidente Dilma Rousseff. 
“Não só mantivemos como re-
valorizamos”, afirmou.

Elizabeth Lopes e 
Thaís Barcellos
Da Agência Estado

Brasília (AE) - Com aumento da 
contribuição mínima dos servidores e 
a criação de um fundo para a transi-
ção até o novo modelo, os governos 
estaduais pretendem apresentar até o 
fim desde ano uma proposta conjunta 
para a reforma de seus regimes pró-
prios de previdência.

Os governadores de 13 estados e 
do Distrito Federal que se reuniram on-
tem, também decidiram que irão seguir 
o modelo de idade mínima que será 
adotado na reforma da Previdência do 
governo Federal. Após cerca de três ho-
ras de reunião na residência oficial do 
governador do Distrito Federal, Rodri-
go Rollemberg (PSB), os governadores 
decidiram apressar a formatação de 
uma proposta única que será enviada a 
todas as Assembleias Estaduais do País.

De acordo com o governador de 
Santa Catarina, Raimundo Colombo 
(PSD), a reforma dos regimes de Previ-
dência é a pauta mais urgente dentro 
da crise fiscal dos estados. “Queremos 
fazer uma reforma em sintonia com o 
governo Federal para combatermos o 
déficit fiscal dos estados. Nos reunire-
mos na próxima semana com o presi-
dente Michel Temer e queremos apre-
sentar uma proposta unificada ainda 
este ano”, afirmou. “Não são mudan-
ças para esse governo, mas para o fu-
turo dos estados”, completou.

Um dos principais itens da pro-
posta em estudo é a elevação da con-
tribuição dos servidores estaduais de 
11% (na maioria dos entes) para 14%. 

Esse porcentual já adotado em alguns 
estados, como Santa Catarina. “Acima 
deste patamar a Justiça entende como 
confisco, então a ideia é elevar para 
14%”, explicou Colombo. 

Além disso, os governos estaduais 
também precisariam criar fundos para 
garantirem a transição do regime 
para os servidores que já estão tra-
balhando. Esses fundos de ativos, no 
entanto, dependem de uma formata-
ção a ser definida em conjunto com o 
governo Federal.

O governador também disse que 
pode haver mudanças na isenção da 
contribuição. Ele citou que há casos 
em que servidores que recebem salá-
rios mensais de até R$ 5.190 não são 
obrigados a recolherem para Previ-
dência Estadual. A ideia seria reduzir 
esse ponto de corte para aumentar o 
volume de contribuições. 

Já outras mudanças dependeriam 
da proposta de reforma da Previdên-
cia do governo Federal, como o esta-
belecimento de uma nova idade míni-
ma para o recebimento dos benefícios, 
bem como a questão das aposenta-
dorias especiais. A equipe econômica 
tem defendido uma idade mínima de 
65 anos para homens e mulheres no 
regime geral.

Além de Rollemberg e Colombo, 
participaram da reunião os governa-
dores de São Paulo, Rio de Janeiro, 
Minas gerais, Acre, Amazonas, goiás, 
Mato grosso, Piauí, Rio grande do 
Norte, Rondônia, Sergipe e Tocantins. 

Proposta conjunta dos estados

O presidente do Senado, 
Renan Calheiros (PMDB-AL), 
disse ontem que, se for preciso, 
adiará o início do recesso legis-
lativo do fim do ano para con-
cluir a votação da proposta de 
emenda à Constituição (PEC) 
que limita os gastos públicos 
pelos próximos 20 anos. A PEC 
241 foi aprovada em primeiro 
turno na Câmara dos Deputa-
dos e ainda precisa ser votada 
em segundo turno na Casa an-
tes de chegar ao Senado.

Para garantir celeridade 
na aprovação da proposta, 
Renan disse que está atuando 
pessoalmente. “Se for neces-
sário invadir o recesso, vamos 
invadir o recesso para termos 
a conclusão da tramitação 
dessa PEC, que é importante, 
é o primeiro passo para cons-
truirmos a sustentabilidade 
fiscal até o final do ano.”

Renan informou que vai 
conversar com o presidente 
da Comissão de Constituição 
e Justiça do Senado, José Ma-
ranhão (PMDB-PB), para que 
este escolha um relator para 

a matéria que se dedique a 
reduzir os prazos e acelerar 
a tramitação. Desse modo, 
Renan espera assegurar que 
a PEC seja finalmente aprova-
da em dois turnos no Senado 
antes do fim deste ano fiscal.

“Se não abreviarmos 
prazos e tramitação, vamos 
demorar mais do que 30 dias. 
E não temos como apreciar 
essa matéria, que é muito im-
portante para o Brasil, depois 
do último dia do ano fiscal. Fi-
cará muito ruim”, disse.

Outros temas
Renan Calheiros tam-

bém quer que os senadores 
concluam a análise de outras 
matérias antes do fim do ano. 
As matérias relacionadas a 
questões econômicas, como 
a securitização das dívidas 
dos estados e o projeto de re-
patriação, deverão ter priori-
dade na pauta do Senado.

Além de tais matérias, o 
presidente do Senado já mar-
cou para 9 de novembro a vo-
tação de uma proposta rela-
cionada à reforma política e 
pretende fazer nova reunião 
com o presidente da Câmara 

e os líderes partidários nos 
dias 18 e 19 de novembro 
para conversar sobre outras 
proposições ligadas ao tema.

“No dia 9, vamos votar os 
dois primeiros pontos da refor-
ma política, que são a cláusula 
de barreira e o fim da coligação 
proporcional. E estamos con-
versando com a Câmara para 
que tome iniciativas. E aí será 
mais fácil a tramitação, porque 
não tem muito sentido que o 
Senado aprove diretrizes do 
sistema eleitoral que afetam 
a Câmara dos Deputados. Por 
isso, é que a reforma não tinha 
andado, agora acredito que vá 
andar”, afirmou Renan.

Renan diz que Senado vota PEC 
dos Gastos até o fim do ano

TraMITaÇÃO

Mariana Jungmann
Da Agência Brasil

As matérias 
relacionadas 
a questões 
econômicas 
deverão ter 
prioridade na 
pauta do Senado

Cerimônia de assinatura do acordo entre o governo e o TSE reuniu autoridades ontem em Brasília

FOTO: Antonio Cruz/ Agência Brasil

Um acordo de coopera-
ção técnica entre a Casa Civil 
da Presidência da República 
e o Tribunal Superior Eleito-
ral (TSE) visando o compar-
tilhamento de dados foi as-
sinado ontem, no Palácio do 
Planalto. O objetivo é melho-
rar a qualidade dos serviços 
prestados à população e pro-
mover o uso mais eficiente 
dos recursos públicos atra-
vés da troca e da integração 
de dados e conhecimentos.

“[Esse acordo] possibilita 
o aproveitamento do esforço 

empreendido pela Justiça Elei-
toral na coleta da biometria 
dos brasileiros para dar maior 
segurança e agilidade à concre-
tização de políticas públicas, 
por meio da uniformização 
dos cadastros de beneficiários, 
com remoção de duplicidades 
e correção de erros de regis-
tros”, disse o presidente do 
TSE, ministro Gilmar Mendes, 
durante a cerimônia de assina-
tura do acordo.

Para Mendes, “o compar-
tilhamento de conhecimentos 
entre a Justiça Eleitoral e o 
Poder Executivo visa apri-
morar a qualidade dos dados 
da administração pública e 

assim caminhar para a sim-
plificação do atendimento ao 
cidadão e a diminuição da bu-
rocracia”.  Ele disse ainda que 
o uso de ferramentas digitais 
ajuda a dar mais celeridade à 
prestação de serviços.

O ministro da Casa Civil, 
Eliseu Padilha, que também 
participou da cerimônia, disse 
que o TSE foi escolhido como 
parceiro da governança digital 
por tratar-se de um órgão que 
não muda a cada quatro anos, 
como o Executivo. “Nós temos 
que olhar a nação que vai so-
breviver para os nossos filhos, 
netos, bisnetos. Que projeta-se 
para a eternidade”, disse.

Governo federal e TSE assinam 
acordo para compartilhar dados

cOOPeraÇÃO TÉcnIca

Michèlle Canes
Da Agência Brasil
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BC firma acordo e Brasil poderá 
emprestar até US$ 10 bi ao FMI
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Geral

País é credor do Fundo 
Monetário Internacional
desde o ano de 2009
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O Brasil poderá pela pri-
meira vez fazer empréstimo 
ao Fundo Monetário Inter-
nacional (FMI) por meio de 
acordo bilateral. Na última 
semana, na reunião do FMI 
em Washington, o presidente 
do Banco Central (BC), Ilan 
Goldfajn, assinou o acordo 
bilateral e poderá emprestar 
até US$ 10 bilhões, se for ne-
cessário.

O total desta nova roda-
da de acordos bilaterais, que 
conta com a adesão de 26 
países, é de USD 360 bilhões, 
informou o BC. O Brasil ainda 
não tinha participado desse 
tipo de acordo.

Entretanto, não é a pri-
meira vez que o Brasil con-
tribui com recursos de em-
préstimo para o FMI. O Brasil 
é credor do FMI desde 2009. 
Atualmente, o Brasil partici-
pa de um acordo semelhante 
aos acordos bilaterais, cha-
mado de New Arrangements 
to Borrow (NAB), uma espé-
cie de arranjo multilateral de 
empréstimo. Esse arranjo é 
composto atualmente por 40 
membros e está vigente des-
de 2011.

O acordo bilateral tem 
prazo final em dezembro 
de 2019, podendo ser pror-
rogado até 2020, se houver 
consentimento dos países. 
O último recurso que o FMI 
usa vem dos acordos bilate-
rais, caso haja necessidade. 
Segundo o BC, até hoje o FMI 
não utilizou nenhum recurso 
de acordos bilaterais. O re-
curso principal do FMI são as 
quotas. Depois delas, o FMI 
usa os recursos do NAB.

O BC explicou que, caso 
o FMI precise dos recursos 
previstos no acordo, o di-
nheiro não sairá das reser-
vas internacionais. “As ope-
rações financeiras com o FMI 
não implicam diminuição 
das reservas internacionais.

As operações com o FMI 
representam simplesmente 
uma mudança na composi-
ção de nossas reservas, uma 
vez que a operacionaliza-
ção do acordo bilateral com 
o fundo se dá por meio da 
compra de ativos do organis-
mo internacional. Tais ativos 
são remunerados à taxa DES 
(taxa calculada com base em 
instrumentos financeiros 
dos cinco países-membros 
participantes da cesta DES 
– EUA, Japão, Reino Unido, 
Área do Euro e, agora, Chi-
na). Ou seja, mesmo no caso 
em que os acordos bilaterais 
recém-assinados sejam por-
ventura utilizados pelo FMI, 
não há qualquer redução no 
montante de reservas inter-
nacionais”, informou.

Kelly Oliveira
Da Agência Brasil

galvaopvw@gmail.com

Galvão
Walter

Limites do limite
Acho que até o empresário Roberto Santiago trabalha 

com limite de gastos. E olhe que o cara ganha dinheiro mais 
rápido do que a Lagoa enche quando dá uma chuviscada. 

É certo que ninguém gosta, mas esse papo de limites 
está entranhado em tudo que é saliência ou reentrância. 

É coisa certa na vida. Vida que tem seu limite na 
morte. As placas nas autopistas desafiam a paciência dos 
apressadinhos para que eles não limitem sua passagem 
na Terra. E por falar em paciência, até a de Deus conheceu 
limites quando o Senhor se invocou de vez com os 
contemporâneos de Noé, a quem Ele pediu para fazer a 
arca.  E o resultado foi aquele banho de água fria sobre as 
molecagens imperdoáveis do mundo. Mundo que chegara 
ao limite da existência suportável aos olhos do Criador. 

Assim, não podemos pensar que seja apenas golpismo 
do Governo Temer a proposta de emenda à Constituição (PEC 
do Teto) para limitar os gastos públicos ao percentual da 
inflação do ano anterior. E que já foi até aprovada em primeira 
votação pela Câmara dos Deputados esta semana. 

Acontece que a maioria da população conhece 
bem até agora os limites do... presidente. Em questões 
como representatividade, legitimidade, sinceridade, 
desprendimento e modéstia o cara tem lá suas limitações. 
Daí, a desconfiança geral da Pec do Teto. 

Mas é possível pensar que é capaz de dar certo. 
Precisamos de esperanças. Mesmo que personagens de 
reconhecida seriedade, outras nem tanto, se posicionem 
contra. 

Acho que muit@s se lembram do que houve quando 
do lançamento do Plano Real. Aconteceu no ano de 1994. 
As centrais sindicais foram contra. Lula, de faca nos 
dentes, proclamou que estava em curso um verdadeiro 
“estelionato eleitoral”. Disse mais: vai congelar a miséria. 
O PT vociferou com língua de fogo incendiando as gerais 
ideológicas, fisiológicas e também com ilógicas armações 
contestatórias. 

Além do corte nos gastos públicos, havia aumento de 
impostos. Sobre o que não se fala agora. Felizmente para 
todos, inclusive para Lula, o Real cumpriu muito bem a sua 
missão. 

Se ainda não estamos hoje, mais de duas décadas 
depois, com inflação de 100% ao mês, a coisa não está fácil 
pra ninguém.  A inflação tem fome e age com voracidade 
contra tudo e contra quase todos. Sempre há quem lucre com 
ela. Além disso, o desemprego é um polvo de mil tentáculos 
enroscando-se no pescoço da nação. 

Contra a crise o tempo exige ação, a razão requer que 
seja agora, a conjuntura crítica comporta alguma coisa que 
se expanda ao limite da responsabilidade histórica da elite 
no poder.

Se Dilma ainda estivesse no cargo, ou se Lula tivesse 
assumido a Casa Civil, o que estaria sendo feito seria isso 
mesmo: uma cartada desesperada. Um coelho extraído da 
cartola de Henrique Meirelles pelos fórceps da necessidade 
estaria perguntando a esmo: é tarde? É tarde? 

Já escrevi tanto isso aqui neste espaço, que Meirelles 
estaria onde está fosse quem fosse o presidente, que 
não demora muito e o canal Discovery vai acabar me 
procurando para estrelar a nova temporada da série 
“Obsessões extremas”. 

Mas é do extremo das nossas necessidades, no limite da 
nossa capacidade de suportar a crise, que refletimos sobre 
os limites da Pec. Talvez ela consiga em curto prazo reduzir a 
gastança que agrava a dívida e suprime recursos necessários 
aos investimentos que vão alavancar negócios, gerar emprego, 
estimular o consumo, ativar a cadeia produtiva e nos levar ao 
paraíso do interesse dos investidores internacionais.

Mas é preciso lembrar algumas coisas: a proposta não 
mexe com a desigualdade, o que aconteceria se os mesmos 
sacrifícios impostos aos mais pobres – crédito dificultado, 
poupança mirrada, potencial aumento do tempo de serviço, 
precarização de serviços essenciais, persistência da 
recessão, mudança nas regras da aposentadoria – também 
fossem servidos aos mais ricos. 

Mas ninguém trata dessa questão, como se o problema 
fosse político, de gestão, mas apenas gerencial, e não social 
com repercussões em várias gerações. 

Além dessa questão problemática, a intocabilidade 
da desigualdade, há essa intenção, realmente nefasta, de 
reorientar os limites constitucionais com os gastos em 
Saúde e em Educação. Foram esses limites – ouvi no rádio 
ontem à noite que o Governo teria desistido de impor a 
redução aos Estados, restringindo-se à União – que fizeram 
com que conquistássemos o ingresso em massa das crianças 
na escola. Sem eles, estaríamos ainda pior em rankings 
como o do PISA (Programa Internacional de Avaliação de 
Alunos) da OCDE.

De uma coisa estamos certos. Do jeito que está é que não 
pode ficar. Mas esse limite de gastos tem limite: a tolerância 
da nação aflita. Esse experimento, verdadeira temeridade, 
terá que dar certo. Para que a nação sobreviva.

O clima de apreensão tomou conta das ruas depois dos intensos confrontos e comércio não abriu

A comunidade do Pavão/
Pavãozinho em Copacabana, 
zona Sul do Rio, amanheceu 
em clima de apreensão de-
pois dos intensos confrontos 
de anteontem entre policiais 
e criminosos armados. O co-
mandante da Unidade de Po-
lícia Pacificadora (UPP) local, 
capitão Vinicius Apolinário 
de Oliveira, foi ferido por es-
tilhaços durante o confronto. 
Ele foi levado para o hospital 
da Polícia Militar e depois 
liberado. Dois militares do 
Batalhão de Choque também 
ficaram feridos.

Os comerciantes fecha-
ram as portas na Rua Saint 
Roman, que dá acesso à co-
munidade e, segundo o co-
mando da UPP do Pavão, não 
houve registro de confrontos 
na área. O policiamento se-
gue reforçado.

Anteontem, porém, o 
panorama foi diferente. Se-
gundo a bibliotecária e mo-
radora da comunidade He-
lena Duarte, o cenário era de 
guerra. Ela, que administra a 
Biblioteca Escolar Municipal 
Carlos Drummond de Andra-
de, em frente à comunidade, 
disse que as crianças que es-
tavam no local no momento 
da troca de tiros viveram mi-
nutos de terror.

“Os pais deles nos liga-
vam perguntando se estava 
tudo bem e ordenavam que 
não deixássemos eles subi-
rem, pois lá em cima estava 
perigoso demais. Essa rua 
estava tomada por carros da 
Polícia Militar, do Bope. Eles 
chegavam a trocar tiros aqui 
da esquina. Para mim, que 
estava dentro da biblioteca, 
parecia que era do lado. Foi 
um terror. Graças a Deus nin-
guém se feriu”, afirmou.

A empregada doméstica 
e também moradora da re-
gião Rita Quirino disse que 
por morar um pouco longe 
da área onde o confronto 
foi mais intenso, o clima foi 
mais calmo, mas que sempre 
existe o alerta para quem 
circula pelas redondezas da 
comunidade. “Eu estava no 
trabalho e lá é um pouqui-
nho isolado da entrada da 
comunidade, então foi mais 
tranquilo. Claro que eu pro-
curei ficar em local seguro, 
mas o fato de convivermos 
com isso diariamente nos 
deixa até mais calejados e 
menos preocupados. É tris-
te, mas é o ponto em que 
chegamos”, lamentou.

Segundo a Secretaria de 
Educação, todas as escolas 
da rede estadual que ficam 
na área do Pavão/Pavãozi-
nho estavam funcionando 
normalmente ontem.

Comunidade carioca amanhece 
com todo o comércio fechado

depOIs de CONfrONtOs

Da Agência Brasil

O secretário estadual de Segu-
rança do Rio, José Mariano Beltrame, 
deixará o posto depois de nove anos e 
nove meses no cargo. Ele enviou seu 
pedido de exoneração para o gover-
nador em exercício, Francisco Dornel-
les, e para o governador licenciado, 
Luiz Fernando Pezão.

Beltrame deve deixar o cargo no 

final desse mês, logo depois do segun-
do turno das eleições municipais do 
dia 30 de outubro, que no Estado do 
Rio acontecerá em oito municípios.

Delegado da Polícia Federal, Beltra-
me assumiu a Secretaria de Segurança 
em janeiro de 2007, no início do gover-
no de Sérgio Cabral,  e se tornou conhe-
cido pela implantação das Unidades de 
Polícia Pacificadora (UPP) na cidade do 
Rio. Ele é o secretário de Segurança a 
permanecer mais tempo no cargo.

Beltrame deixará Segurança
Vitor Abdala
Da Agência Brasil

fOtO: Tânia Rêgo/Agência Brasil

O acordo bilateral 

tem prazo final 

em dezembro de 

2019, podendo 

ser prorrogado 

até 2020, se 

houver consenti-

mento dos países

O delegado da Polícia Federal Ro-
berto Sá será o novo secretário de Esta-
do de Segurança do Rio de Janeiro em 
substituição a José Mariano Beltrame, 
que ficou nove anos no cargo. A indica-
ção foi confirmada em nota divulgada 
pelo governo do Estado. Sá, que atual-
mente ocupa a Subsecretaria de Planeja-
mento e Integração Operacional, vai assu-
mir o cargo na próxima segunda-feira (17).

Roberto Sá nasceu em Barra do Pi-
raí, no Sul fluminense, e é formado em 
Direito pela Pontifícia Universidade Ca-
tólica (PUC) do Rio de Janeiro. Em 1983, 

começou a carreira policial como cade-
te na Escola de Formação de Oficiais da 
Polícia Militar (PM). Na PM do Rio, foi 
instrutor do Batalhão de Operações Es-
peciais (Bope), de 1989 a 1992. Ele dei-
xou a PM no posto de tenente-coronel 
para entrar na Polícia Federal.

Beltrame
O gaúcho José Mariano Baltrame, 

que entregou o pedido de exoneração 
ao governador em exercício do Rio, 
Francisco Dornelles, e ao governador li-
cenciado, Luiz Fernando Pezão, deixa o 
cargo depois de quase 10  anos. Beltre-
me tomou posse no início do governo 
Sérgio Cabral, em 2007.

Roberto Sá assume na segunda
Cristina Indio do Brasil
Da Agência Brasil
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Mundo

Obama anuncia missão tripulada 
para Marte na década de 2030
“Para atingir o objetivo é 
preciso “cooperação entre 
o governo e inovadores”

O presidente dos Esta-
dos Unidos, Barack Obama, 
escreveu um artigo para a 
emissora CNN ontem em que 
afirma que seu país fará mis-
sões tripuladas a Marte na 
década de 2030.

“Nós temos uma meta 
clara e vital para o próximo 
capítulo da história espacial 
dos Estados Unidos: enviar 
humanos para Marte na dé-
cada de 2030 e trazê-los em 
segurança de volta para a 
Terra, com a ambição de ficar 
por lá por um tempo prolon-
gado”, escreveu o presidente.

Segundo Obama, para 
atingir o objetivo é preciso 
“continuar com a cooperação 
entre o governo e inovadores 
privados e nós estamos pron-
tos para seguir nosso cami-
nho”. “Dentro de dois anos, as 
empresas privadas vão enviar 
pela primeira vez astronau-
tas para a Estação Espacial 
Internacional”, acrescentou 
afirmando que mais de “mil 
empresas” estão trabalhando 
atualmente em iniciativas pri-
vadas para o Espaço.

O mandatário ressaltou 
ainda que as missões que vão 
ser realizadas nos próximos 
anos, tanto pela Nasa como 
pelas empresas privadas se-
rão um aprendizado. “[As 
missões] irão nos ensinar 
como humanos poderão vi-
ver longe da Terra - algo que 
nós precisaremos entender 
para as longas jornadas para 
Marte”.

Obama ainda falou so-
bre sua empolgação pelas 
missões espaciais desde 
quando era criança no Havaí 
e ressaltou os “grandes in-
vestimentos” feitos por seu 
governo, desde 2008, na mo-
dernização da Nasa.

“Eu ainda tenho o mes-
mo sentimento de admira-
ção sobre nosso programa 
espacial que eu tinha quando 
criança. Ele representa parte 
essencial de nosso caráter 
– curiosidade e exploração, 
inovação e ingenuidade, for-
çando os limites do que é 
possível e fazê-lo antes de 
qualquer pessoa”, destacou 
Obama lembrando que os 
norte-americanos já envia-
ram missões de reconheci-
mento a todos os planetas 
do Sistema Solar, até mesmo 
para Plutão.
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A agência espacial 
norte-americana Nasa 
(sigla em inglês de Na-
tional Aeronautics and 
Space Administration) 
anunciou na terça-fei-
ra passada (4) que vai 
recrutar astronautas 
para futuras missões à 
Lua e para preparar a 
conquista de Marte. A 
Nasa procura pilotos, 
engenheiros, cientistas 
e médicos.

A agência espacial 
norte-americana vai 
aceitar candidaturas 
entre 14 de dezembro 
e meados de fevereiro 
de 2016. A lista final vai 
ser anunciada em 2017. 
“Este próximo grupo 
de exploradores espa-
ciais norte-americanos 
vão ajudar a atingir a 

meta de colocar um 
ser humano no Planeta 
Vermelho”, disse o che-
fe da Nasa, Charles Bol-
den, um ex-astronauta.

Para apresentar a 
candidatura, os can-
didatos devem ter 
nacionalidade norte
-americana e ter pelo 
menos um bachare-
lato em engenharia, 
biologia, física ou 
matemática, emitido 
por uma instituição 
reconhecida, mas a 
Nasa dá preferência a 
quem tiver mestrados 
ou doutorados.

Os candidatos de-
vem ter também três 
anos de experiência 
profissional e os pilo-
tos mil horas de voo 
no mínimo.

Nasa procura candidatos Mesmo com a saída de-
finitiva do Reino Unido da 
União Europeia eminente 
para os próximos anos, es-
tudantes do bloco podem 
ficar tranquilos se quiserem 
frequentar universidades 
britânicas com as mesmas 
vantagens dos últimos anos 
ou concorrer a bolsas de 
estudo e outros incentivos 
dessas instituições, ao me-
nos por enquanto. O gover-
no britânico anunciou nessa 
terça-feira (11) que no ano 
acadêmico de 2017-2018 
e em toda duração dos cur-
sos que já começaram ou 
que começarão no próximo 
ano os alunos da UE terão 
os mesmos benefícios que 

tinham antes da votação do 
referendo que definiu pela 
saída da Grã-Bretanha do 
bloco e que ficou conhecida 
como Brexit, da junção das 
palavras exit (saída em in-
glês) com Britain.

O ministro para as Uni-
versidades e Ciência, Jo 
Johnson, disse que sabe que 
“o referendo trouxe com ele 
algumas incertezas para o 
nosso setor de educação 
superior” e reconheceu que 
da sua parte “os estudantes 
internacionais fornecem 
uma importante contribui-
ção” ao sistema universitá-
rio britânico e que isso deve 
“continuar dessa maneira” 
no futuro.

Além do Reino Unido, a 
notícia também foi divulgada 

em um comunicado da em-
baixada britânica em Roma, 
após polêmicas dos últimos 
meses sobre a possibilidade 
de que o Brexit colocasse em 
risco as bolsas para os alu-
nos da UE.

“Tal decisão permitirá 
que as universidades te-
nham a certeza dos fundos 
à sua disposição, além de 
garantir aos futuros alunos 
interessados em estudar 
em uma das universidades 
britânicas que os termos e 
condições de eventuais sub-
sídios não mudarão em caso 
da saída [definitiva] do Rei-
no Unido da União Europeia. 
A mesma garantia será dada 
aos estudantes dos cursos 
de mestrado e pós-gradua-
ção”, explica a nota.

Reino Unido garante bolsas de 
estudo mesmo com saída da UE

BREXIT

O presidente da Rússia, 
Vladimir Putin, cancelou a 
visita que faria a Paris no 
próximo dia 19, confirmou 
o Kremlin nessa terça-feira 
(11). O impasse ampliou 
ainda mais a crise política 
entre as duas nações por 
causa das posições anta-
gônicas sobre a guerra na 
Síria. 

“O presidente tomou 
a decisão de cancelar a vi-
sita. O ponto é que alguns 
eventos ligados à abertu-
ra de um centro cultural 
russo e as exibições foram 
agendadas. Infelizmente, 
esses eventos saíram do 
programa e foi por isso que 
o presidente decidiu que 
uma viagem agora à França 
seria cancelada”, informou 
o porta-voz do governo, 
Dmitry Peskov, à agência 
russa Tass.

Ainda de acordo com o 
representante do Kremlin, 
a visita de Putin ocorrerá 
no momento “adequado” à 
agenda de Hollande. “Assim 

que o tempo adequado sur-
gir, o presidente vai consi-
derar novamente a possibi-
lidade de fazer uma visita”, 
acrescentou.

Ao ser questionado so-
bre o fato de as atividades 
culturais terem sido reti-
radas do roteiro de visitas, 
Peskov disse que era neces-
sário perguntar aos france-
ses sobre isso. Por sua vez, 
Hollande destacou que está 
pronto para receber Putin 
“a qualquer momento”, para 
que ambos consigam “fazer 
progredir a paz” na Síria.

Apesar de negar que 
haja uma crise, esse é o se-
gundo incidente em menos 
de duas semanas entre os 
dois governos. Na semana 
passada, a Rússia vetou 
uma resolução apresenta-
da pelo governo francês no 
Conselho de Segurança das 
Nações Unidas sobre o fim 
dos bombardeios sobre a 
cidade síria de Aleppo. A 
decisão acabou “esfriando” 
as relações diplomáticas 

entre as duas nações.
Na época, a diplomacia 

francesa na ONU acusou for-
malmente os russos de “pro-
longarem” o conflito na Síria 
por defenderem o presidente 
Bashar al-Assad, considera-
do um “ditador” pelos países 
ocidentais.

França e Rússia estão 
em lados opostos na guerra 
síria. Enquanto Paris apoia 
a coalizão norte-americana 
nos ataques aéreos contra 
os grupos terroristas Estado 
Islâmico e Frente al-Nusra, 
Moscou apoia Assad e ataca 
- além de grupos terroristas 
- organizações contrárias ao 
governo sírio, os chamados 
“rebeldes”.

Essa postura faz com 
que uma solução política 
para o país, após cinco anos 
de uma guerra sangrenta, fi-
que cada vez mais longe.

Para os ocidentais, a saí-
da de Assad do poder é fun-
damental, enquanto os rus-
sos não aprovam a ideia de 
retirar o governante.

Vladimir Putin cancela visita à 
Hollande na França e amplia crise 

IMPASSE SOBRE GUERRA NA SÍRIA

A Nasa desenvolve projeto de colonização do planeta Marte para as próximas décadas, tendo como meta levar tripulantes em uma viagem 

Da Agência Ansa 

Papa Francisco 
canonizará  
santo argentino 
neste domingo

No próximo domingo 
(16), o papa Francisco vai 
canonizar o primeiro santo 
nascido e morto na Argentina. 
José Gabriel del Rosario Bro-
chero, mais conhecido como 
Cura Brochero pelos argenti-
nos, será um dos sete beatos 
que virarão santos em cele-
bração na Praça São Pedro.

Nascido em Santa Rosa 
de Río Primero, na província 
de Córdoba, em 1840, Cura 
Brochero tornou-se presbítero 
com apenas 16 anos, em 1866. 
Ficou muito conhecido entre os 
argentinos por levar e ensinar 
o Evangelho para os morado-
res distantes do centro da pro-
víncia, tendo relatos de que ele 
chegava a andar até 200 quilô-
metros para ensinar.

Por causa de suas longas 
caminhadas durante 50 anos, 
ajudou a fundar e a desenvol-
ver cidades na região serrana, 
já que levava mantimentos e 
ajudava enfermos pelo cami-
nho. Além disso, é atribuída 
a ele a expansão da linha fer-
roviária que atravessa o Valle 
de Traslasierra, que une as ci-
dades de Villa Dolores e Soto. 
Nos últimos anos de vida, ele 
voltou a viver com suas irmãs 
em seu povoado natal e mor-
reu em janeiro de 1914 vítima 
de hanseníase e cego.

Foi declarado beato em 
setembro de 2013, após a con-
firmação de um milagre com 
um bebê de 11 meses. Nicolás 
Flores sofreu um acidente de 
carro com a família, perden-
do metade da massa cerebral, 
além de lesões múltiplas. As-
sim que foi resgatado pelos so-
corristas, sofreu três paradas 
cardíacas. Sua mãe, devota de 
Cura Brochero, rezou pelo sa-
cerdote fazer a intercessão e 
salvar seu filho, o que ocorreu 
pouco tempo depois.

Além de Brochero, serão 
canonizados o francês Salo-
mon Leclercq (1745-1792), o 
mexicano José Luís Sánchez 
del Río (1913-1928), o espa-
nhol Manuel González García 
(1877-1940), o italiano Lu-
dovico Pavoni (1784-1849), o 
italiano Alfonso Maria Fusco 
(1839-1910) e a francesa Eli-
sabeth Catez Rolland, conheci-
da em português como Isabel 
da Trindade, (1880-1906).

A Organização das Na-
ções Unidas (ONU) pediu que 
a comunidade internacional 
de doadores reúna cerca de 
US$ 120 milhões para que se 
dê uma resposta humanitária 
a 1,4 milhão de pessoas afe-
tadas pelo furacão Matthew 
no Haiti. Os recursos serão 
destinados a atender às ne-
cessidades dos atingidos, nos 
próximos três meses.

A ONU disponibilizou na 
semana passada, por meio 
do Fundo Central de Respos-
ta de Emergência (Cerf, a si-
gla em inglês), US$ 5 milhões 
para dar início à assistência 
aos afetados pelo furacão. Os 
recursos chegam logo após 
um aporte de US$ 8 milhões 
recebidos pelo Fundo das 
Nações Unidas para a Infân-
cia (Unicef) para melhorar a 
resposta ao agravamento da 

epidemia de cólera no Haiti.
Desde o início do ano, 

foram registrados cerca de 
28 mil casos de cólera no 
país, e mais de 240 pessoas 
morreram devido à doença. 
A Organização Mundial da 
Saúde (OMS) informou que 
um possível surto de cólera 
pode ocorrer na região em 
decorrência das inundações 
provocadas pela passagem 
do furacão.

O secretário-geral da 
ONU, Ban Ki-moon, também 
alertou a imprensa, em de-
clarações feitas na segun-
da-feira (10) em Nova York, 
sobre os riscos de propaga-
ção de doenças transmitidas 
pela água, inclusive a cólera. 
Ele afirmou que equipes da 
ONU estão avaliando as ne-
cessidades urgentes com as 
autoridades locais.

ONU pede US$ 120 mi 
em ajuda para o Haiti

FURACÃO MATTHEW

FOTO: Reprodução/Internet
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Governo publica portaria 
que institui o programa de 
ensino integral em escola
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OMS sugere aumento de impostos para reduzir a obesidade

Sucos e refrigerantes

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

Na fase pós-Beatles, há uma canção de 
John Lennon com esta estrofe: “A mulher 
é a escuridão do mundo. A mulher é a 
escrava dos escravos. Se ela tenta ser 
livre, tu dizes que ela não te ama. Se ela 
pensa, tu dizes que ela quer ser homem”. 
A composição é “Woman is the nigger of 
the world”.

Negro, da música de Lennon, está no 
sentido não da cor, mas de escuridão, de 
escravidão, lembrando que, em certo senti-
do, o “martelo das feiticeiras” continuava a 
existir na década de 1970. Continua ainda.

A frase foi cunhada originalmente por 
Yoko Ono durante uma entrevista a uma 
revista em 1969. Lennon estava orgulhoso 
que era a música dos primeiros direitos 
das mulheres antes de “I am woman”. O 
então ex-beatle havia citado o livro “O mar-
telo das feiticeiras”.
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É um livro escrito em 1484 por dois 
inquisidores, em cujo prefácio na edição 
brasileira, feito por Rose Marie Muraro, 
revela-se que as bruxas queimadas vivas 
na Idade Média foram mais de 100 mil, nú-

Lennon e a música dos primeiros direitos das mulheres
mero muito 
superior ao 
dos homens 
condenados 
às fogueiras 
da Inquisição.

Trans-
crevo tre-
chos do pre-
fácio: “Essas 
bruxas eram 
queimadas 
porque elas 
significavam 
a lideran-
ça da mulher. A mulher do campo era 
parteira, ela mexia com ervas, curava 
doenças das pessoas mais pobres. Por 
isso, começou a incomodar a Igreja, que 
criou aquele movimento, infelizmente 
uma página negra na história do cristia-
nismo. A Inquisição só servia à classe 
dominante, que queria castrar a lideran-
ça da mulherl (...) Eu acho que ‘O martelo 
das feiticeiras’ deve ser lido e meditado. 
Todas as torturas, toda aquela caça fami-
gerada às mulheres, tudo isso continua 
ainda hoje. Eu também não posso negar 
que aconteceram algumas conquistas, 

que a gente não 
possa cantar 
alvíssaras em 
algumas coisas. 
Mas, no geral a 
discriminação 
continua”.

Lembro 
de imagens da 
IV Conferência 
Mundial Sobre 
a Mulher. Ima-
gens como a da 
africana Ger-
trude Mongella, 

que foi secretária-geral do evento. Nasci-
da na Tanzânia, negra, de origem humilde, 
sempre envolta em panos coloridos de 
estamparia étnica, Gertrude passou da 
atividade de professora à de ministra 
da Educação de seu país (uma Tanzânia 
atormentada por altos índices de analfa-
betismo).

Passando da Tanzânia para o nordeste 
brasileiro, concluo que as mulheres parai-
banas de categorias socioeconômicas mais 
baixas precisam se organizar mais em seu 
dia a dia, fora das diferenças partidárias, 
profissionais, econômicas, raciais, etc. 

Afinal, elas pensam e amam. Devem  ser li-
vres e nunca “as escravas dos escravos”.
        Yoko Ono, compositora, artista plástica, 
viúva de John Lennon, disse numa entrevista 
publicada em setembro de 1995 (que tenho 
arquivada): “Quando eu e John saíamos, as 
pessoas se aproximavam e perguntavam: 
‘John, o que você anda fazendo?’. Mas nunca 
perguntavam a mim, pois, como sou mulher, 
nunca se espera que eu faça alguma coisa”.
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Em tempo: a sensível ‘Woman is the 
nigger of the world” talvez tenha sido 
mal traduzida para o português porque 
existem os que têm medo de traduzir 
a palavra “nigger”. Todas as traduções 
para o português usam a palavra “ne-
gro”, o que não é exatamente o que ele 
queria expressar.

Lennon não usou a palavra em inglês 
que corresponderia a negro. Usou um 
termo extremamente ofensivo e racista, 
propositadamente, para fazer uma crítica, 
e dizer que a mulher é considerada assim, 
perante o mundo. Quando se quer ofender 
um negro, usa-se a palavra “nigger”. Por 
isso ele fez essa crítica.

Aline Leal
Repórter da Agência Brasil

Estudo divulgado on-
tem  pela Organização Mun-
dial da Saúde (OMS) indica 
o aumento dos tributos de 
bebidas açucaradas, como 
refrigerantes e sucos em cai-
xa, como forma de reduzir o 
consumo e, assim, diminuir 
o índice de obesidade, diabe-
tes tipo 2 e cáries dentárias.

Segundo o estudo Fiscal 
policies for Diet and Preven-
tion of Noncommunicable 
Diseases, as políticas fiscais 
que levam a um aumento de 
pelo menos 20% no preço de 
venda desses produtos resul-
taria em reduções proporcio-
nais do consumo.

“A diminuição do con-
sumo de bebidas açucaradas 
significa uma menor inges-
tão de “açúcares livres” e ca-
lorias no geral, uma melhor 
nutrição e menos pessoas 
sofrendo com sobrepeso, 
obesidade, diabetes e cárie 
dentária”, divulgou, em nota, 
a organização.

De acordo com o novo 
relatório da OMS, pesquisas 
alimentares nacionais indi-
cam que bebidas e alimentos 
ricos em açúcares livres po-

dem ser uma grande fonte 
de calorias desnecessárias. O 
documento também aponta 
que alguns grupos, incluindo 
pessoas que vivem com baixo 
rendimento, jovens e aqueles 
que consomem com frequên-
cia alimentos e bebidas pou-
co saudáveis são os que mais 
respondem às mudanças nos 
preços dos produtos e, por 
isso, podem obter os maiores 
benefícios na saúde.

O documento apresenta 
os resultados de uma reu-
nião, em meados de 2015, 
com especialistas convoca-
dos pela OMS e uma inves-
tigação de 11 revisões sis-
temáticas recentes sobre a 
eficácia das intervenções de 
política fiscal para melhorar 
as dietas e prevenir doenças 
crônicas não transmissíveis.

O levantamento tam-
bém aponta que subsídios 
para frutas frescas e vege-
tais, que reduzam os preços 
entre 10% e 30%, podem 
aumentar o consumo desses 
alimentos. 

Segundo o levantamen-
to, o apoio público para tais 
aumentos de impostos pode 
ser estimulado se as receitas 
geradas forem destinadas 
aos esforços para melhorar 

os sistemas de saúde, enco-
rajar dietas mais saudáveis e 
aumentar a atividade física. 
De acordo com a OMS, alguns 
países têm trabalhado nesse 
sentido. O México, por exem-
plo, implementou imposto 
sobre bebidas não alcoóli-
cas com adição de açúcar, e a 
Hungria criou imposto sobre 
os produtos com altos níveis 
de açúcares, sal e cafeína.

Brasil
Dados da Pesquisa Na-

cional de Saúde 2013 apon-
tam que 56,9% dos adultos 
brasileiros com 20 anos ou 
mais estão com excesso de 
peso. Quando avaliados da-
dos de obesidade, 20,8% dos 
adultos estão obesos.

Já entre os adolescentes, 
a obesidade alcança 8,4% 
dos jovens entre 12 e 17 
anos. Além disso, 17% deles 
estão acima do peso ideal, 
segundo o Estudo de Riscos 
Cardiovasculares em Adoles-
centes (Erica), do Ministério 
da Saúde. 

O levantamento também 
mostra que um em cada cin-
co adolescentes hipertensos, 
cerca de 200 mil, poderia 
não ter esse problema caso 
não fosse obeso. Consumo de bebidas açucaradas eleva o número de pessoas com diabetes, obesidade e cárie dentária 

Defensora da beleza real 
e da quebra dos padrões de 
beleza, a jornalista e bloguei-
ra Juliana Romano estrela um 
ensaio sensual na nova edição 
da revista Playboy, que estará 
à venda no dia 25 de outubro. 
Ela aparece na seção “MQA: 
Mulheres Que Amamos”. 
“Nunca pensei em fazer cli-
ques assim. Sou muito segura 
e tenho a autoestima elevada”, 
diz. “Ainda não consigo me 
enxergar totalmente sexy. Eu 
me acho bonita, engraçada, 

divertida, mas a sensualidade 
vem sendo uma descober-
ta para mim.” Depois de ter 
divulgado uma foto em seu 
blog e falado um pouco sobre 
a experiência, Juliana contou 
que recebeu algumas críticas 
sobre o papel feminino em re-
vistas masculinas. 

“Essas fotos não têm 
nada a ver com objetificação, 
que é quando você coloca 
uma mulher para satisfazer 
o desejo dos homens”, afir-
ma. Ela é dona de um blog de 
moda plus size que recebe 
cerca de 500 mil visitantes 
por mês.

Juliana Romano: “Vai 
ter gorda na Playboy!” “Palhaços sinistros” aparecem no País

APÓS EUA, AUSTRÁLIA E REINO UNIDO

Isabela Serafim
Especial para Estado

Agência Estado

Depois de aparições de 
palhaços nos Estados Unidos e 
no Reino Unido, circulam nas 
redes sociais fotos e vídeos de 
supostos flagrantes de pes-
soas fantasiadas em algumas 
cidades do Brasil e Austrália. 
Enquanto alguns internautas 
se espantam, outros mais céti-
cos tiram sarro e duvidam da 
veracidade das fotos. As ima-
gens mostrariam flagrantes 
nas ruas de São Paulo, Suzano, 
Poá, Mogi e Arujá, além do Rio 
de Janeiro e de Goiânia.  “Por 
volta de 01h37 da madrugada 

eu decidi botar o carro na ga-
ragem e me deparei com essa 
cena no Jardim Primavera, 
bairro do Bom Retiro. Cuida-
do, é real!”, escreveu em vídeo 
sobre um suposto palhaço an-
dando pelas ruas de Duque de 
Caxias, no Rio. A página “Suza-
no Hoje” publicou na noite da 
segunda-feira, que já recebia 
“algumas mensagens de pes-
soas mandando fotos de pa-
lhaços, afirmando que foram 
vistos aqui na região”. “Será 
que ninguém percebe que 
é montagem?”, rebateu um 
usuário em um comentário no 
perfil.  Procurada pela repor-

tagem do jornal O Estado de S. 
Paulo por possíveis denúncias 
sobre estes casos, a Secretaria 
de Segurança Pública de São 
Paulo não respondeu até a 
publicação do texto.  Motiva-
da por publicações em redes 
sociais sobre palhaços em três 
estados australianos, a polícia 
da região do sudeste de Syd-
ney alertou os moradores so-
bre possíveis aparições na úl-
tima semana. No domingo, 9, a 
polícia da Austrália Ocidental, 
maior Estado do país, pren-
deu uma pessoa de 19 anos 
acusado de assustar morado-
res com uma fantasia.  “Há a 

possibilidade de retaliação ou 
as pessoas poderiam ficar gra-
vemente feridas ou morrerem 
na tentativa de fuga. Não sabe-
mos também se a pessoa pos-
sui alguma condição física ou 
psicológica que pode desen-
cadear um efeito desastroso. 
Não há absolutamente nada 
de engraçado em assustar as 
pessoas e usar o medo para 
fazer isso”, respondeu Tara 
Norton, inspetora da polícia 
do subúrbio de Campbelltown 
ao jornal regional Mcarthur 
Chronicle. O primeiro caso 
ocorreu em Greenville, na 
Carolina do Sul, em agosto.

FOTO: Reprodução/Internet
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MEC usará Ideb para escolher escola 
Ensino intEGRAL no pAís
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 O Ministério da Educa-
ção (MEC) publicou, ontem, a 
portaria que institui o progra-
ma de Ensino Integral no país, 
criado por Medida provisória 
em setembro. Serão prioriza-
dos os estados que tiverem 
alcançado o menor Índice de 
Desenvolvimento da Educa-
ção Básica (Ideb) no Ensino 
Médio, “respeitada a disponi-
bilidade orçamentária”.

De acordo com a porta-
ria, cada escola indicada para 
participar do programa de-
verá atender no mínimo 350 
matrículas integrais de Ensi-
no Médio após um ano (para 
o caso de migração de todos 
os anos) ou 120 no caso de 
migração somente do primei-
ro ano do Ensino Médio.

A proposta prevê car-
ga horária de, no mínimo, 
37,5 horas semanais, com 
cinco horas mínimas de Lín-
gua portuguesa e cinco de 
Matemática, além de oito 
horas dedicadas à parte fle-
xível do currículo.  O pro-
grama de Ensino Integral é 
parte da medida provisória 

Ministério da Educação 
publicou ontem a portaria 
que institui o programa Mamografias têm 

crescimento de 37% 

O número de mamografias no 
Brasil cresceu 37% entre os primeiros 
semestres de 2010 e 2016. O volume 
de exames feitos pelo Sistema Único 
de Saúde (SUS) passou de 1,6 milhão 
para 2,2 milhões no período. Na faixa 
etária de 50 a 69 anos, considerada 
prioritária, o alcance foi ainda maior 
(64%), saindo de 854 mil para 1,4 
milhão de mamografias. Na compa-
ração com anos fechados, o aumento 
foi de 36% entre 2010 (3 milhões) e 
2015 (4,1 milhões). Já as mamogra-
fias realizadas na faixa etária priori-
tária aumentaram 61% entre 2010 
(1,5 milhão) e 2015 (2,5 milhões). 

Grazi condena a 
violência obstétrica

De participante de reality show 
a uma das atrizes de maior sucesso da 
TV Globo: Essa é Grazi Massafera. Em 
entrevista ao site M de Mulher, a atriz 
falou sobre carreira, moda, família e 
projetos futuros. Recentemente, ela 
foi muito elogiada pelos telespec-
tadores de Verdades Secretas. Mas 
não é só de novelas que Grazi vive 
e, em 2015, ela chamou a atenção 
como rosto de uma campanha contra 
a violência obstétrica, que inclui hu-
milhações, agressões físicas, verbais 
ou psicológicas e proibição de acom-
panhante no parto. A atriz conta que 
sua mãe já sofreu esse tipo de abuso.

suzane ganha seis 
dias fora da prisão 

Pela quarta vez neste ano, 
a detenta Suzane von Richthofen, 
condenada a 39 anos de prisão pelo 
assassinato dos pais, deixa a prisão 
beneficiada pela saída temporária do 
Dia das Crianças. Ela deixou a Peni-
tenciária de Tremembé, no interior 
de São Paulo, na manhã de ontem, 
com outras 39 detentas também 
beneficiadas pela medida. Além do 
feriado de 12 de outubro, em que 
se comemora a padroeira do Brasil, 
Nossa Senhora Aparecida, Suzane 
passa também o próximo fim de 
semana em liberdade. O retorno à 
prisão só acontece na próxima se-
gunda-feira, 17.

Museus vão captar 
R$ 4,6 mi da Rouanet

A 249a reunião da Comissão 
Nacional de Incentivo à Cultura 
(CNIC) aprovou, entre os dias 4 e 
6 de outubro, que museus e insti-
tuições de memória possam captar 
R$ 4.674.341,00 via Lei Rouanet – 
mecanismo federal de incentivo fis-
cal à cultura. O Instituto Brasileiro 
de Museus (Ibram) e outros órgãos 
vinculados ao Ministério da Cultu-
ra (MinC) analisaram 22 projetos 
nesta edição da CNIC, sendo que 17 
foram aprovados.

Anvisa registra novo 
teste para a zika

A Agência Nacional de Vi-
gilância Sanitária (Anvisa) conce-
deu registro para mais um teste 
rápido para detectar o zika vírus. 
Com a autorização, o produto será 
fabricado e distribuído pelo labo-
ratório público do Estado da Bahia 
(Bahiafarma), em todo o País, por 
meio do Sistema Único de Saúde 
(SUS). O registro na Anvisa per-
mite que a Bahiafarma produza e 
distribua o teste a partir do antí-
geno NS1. Com o exame rápido, é 
possível identificar se o paciente 
tem o zika vírus no organismo – in-
dependente de quanto tempo está 
infectado – ou se a pessoa já teve 
o vírus. Segundo o laboratório, essa 
possibilidade não existia em outros 
métodos de diagnóstico existentes 
no mercado.

Luiz Fernando Toledo
Agência Estado

anunciada pelo presidente 
Michel Temer (pMDB) no 
mês passado, que estabelece 
mais horas de aulas e menos 
disciplinas, com metade do 
curso montado pelo aluno. 
Trata-se da maior mudança 
já feita na Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação (LDB), 
de 1996. 

Mais Educação
O governo federal tam-

bém publicou nessa terça-fei-
ra portaria que reformula o 
programa Mais Educação, que 
estende a carga horária em es-
colas públicas do país. O novo 
modelo deverá priorizar o en-
sino de português e Matemá-
tica nas unidades. O programa 

será aplicado em Escolas pú-
blicas de Ensino fundamen-
tal, por meio de articulação 
institucional e cooperação 
com as Secretarias Estaduais, 
Distrital e Municipais de Edu-
cação, com apoio financeiro 
do Ministério da Educação.

O programa foi criado 
em 2007, ainda no governo 

de Luiz Inácio Lula da Silva, 
com a proposta de ampliar 
a jornada escolar para pelo 
menos sete horas diárias, ofe-
recendo atividades optativas 
de acompanhamento peda-
gógico, esporte, lazer, cultura 
e outros. Escolas com maior 
vulnerabilidade social terão 
prioridade de recursos.

A partir de janeiro de 
2017, a rede pública de saúde 
vai passar a oferecer a vacina 
contra o HpV para meninos 
de 12 a 13 anos como parte do 
Calendário Nacional de Vaci-
nação. A faixa etária, de acor-
do com o Ministério da Saúde, 
será ampliada gradativamente 
até 2020, período em que se-
rão incluídos meninos de 9 a 
13 anos.

A expectativa da pasta é 
imunizar mais de 3,6 milhões de 
meninos em 2017, além de 99,5 
mil crianças e jovens de 9 a 26 
anos que vivem com HIV/Aids 
no Brasil. Serão adquiridas, ao 
todo, 6 milhões de doses ao cus-
to de R$ 288,4 milhões.

Segundo o governo fede-
ral, o Brasil será o primeiro país 
da América Latina e o sétimo 
no mundo a oferecer a vacina 
contra o HpV para meninos em 
programas nacionais de imuni-
zação. Estados Unidos, Austrá-
lia, Áustria, Israel, porto Rico e 
panamá já fazem a distribuição 
da dose para adolescentes do 
sexo masculino.

O esquema vacinal contra 
o HpV para meninos será de 
duas doses, com seis meses de 
intervalo entre elas. Já para os 
que vivem com HIV, o esquema 
vacinal é de três doses, com 
intervalo de dois e seis meses, 
respectivamente. Nesses casos, 
é necessário apresentar pres-
crição médica.

O ministro da Saúde, Ri-
cardo Barros, destacou que, 
apesar das novas inclusões, 
não haverá custo extra para o 
governo federal já que, neste 
ano, a pasta anunciou a redu-
ção de três para duas doses no 
esquema vacinal contra o HpV 
para meninas. O quantitativo 
previsto, segundo ele, foi man-

tido. “É mais um avanço que 
conseguimos fazer sem am-
pliar investimentos”, disse Bar-
ros. “É um conjunto de ações 
integradas que temos feito 
para produzir mais e mais re-
sultados com os recursos que 
temos”, completou.

A pasta anunciou ainda a 
ampliação da vacinação contra 
a meningite C para adolescen-
tes de ambos os sexos. foram 
adquiriras 15 milhões de do-
ses, a um custo de R$ 656,5 
milhões. O objetivo do governo 
é reforçar a eficácia da dose, já 
aplicada em crianças de 3, 5 e 
12 meses mas que, com o pas-
sar dos anos, pode perder par-
te de sua eficácia.

A meta é vacinar 80% do 
público-alvo, formado por 7,2 
milhões de adolescentes. Além 
de proporcionar proteção para 
essa faixa etária, a estratégia 
tem efeito protetor de imuni-
dade rebanho – quando acon-
tece a proteção indireta de pes-
soas não vacinadas em razão 
da diminuição da circulação 
do vírus. Segundo o ministé-
rio, a ampliação só foi possí-
vel graças a economia de R$ 1 
bilhão por meio da revisão de 
contratos e redução de valores 
de aluguéis e outros serviços. 
parte dos recursos está sendo 
investida na produção nacional 
da vacina pela fundação Eze-
quiel Dias.

A coordenadora do pro-
grama Nacional de Imuniza-
ção, Carla Domingues, desta-
cou que o ministério pretende 
investir em parcerias com es-
colas da rede pública e parti-
cular para facilitar o acesso de 
meninos e meninas às doses 
contra o HpV e contra a menin-
gite. “Vacinar adolescentes não 
é como vacinar crianças, que os 
pais pegam na mão e levam ao 
posto de saúde. É mais compli-
cado”, disse.

Meninos também serão 
vacinados contra HPV

A pARtiR DE 2017

Paula Laboissière
Repórter da Agência Brasil

O Núcleo de Infância e Juventude 
da AS-PTA Agricultura Familiar e Agroe-
cologia, em parceria com o Polo da Bor-
borema, realizou no último dia 23, no Sí-
tio Araçá, município de Arara, um dia de 
cinema na comunidade, que aconteceu 
na Escola Municipal de Ensino Infantil e 
Fundamental Polo do Araçá. A ideia do 
cinema é uma das práticas já existente 
no local, com o apoio da Comissão de 
Jovens do Sindicato dos Trabalhadores 
Rurais do município. 

Os filmes exibidos são selecionados 
a partir do interesse da comunidade, 
também são trabalhados os vídeos pro-
duzidos pela ação AS-PTA e Polo, sobre 
temas como sementes, criação animal, 
arborização, gênero, etc. “Devido a 
violência no campo que atualmente a 
comunidade enfrenta, os agricultores 

e agricultoras ficaram amedrontados 
de sair à noite e o projeto deu uma pa-
rada”, explica Edilson Onofre, lideran-
ça do sindicato de Arara. Maria Denise 
Pereira, assessora técnica do Núcleo de 
Infância e Juventude da AS-PTA, co-
mentou a ideia de apoiar a proposta de 
levar a atividade, que já acontecia na 
comunidade, para a escola: “A proposta 
de retomar o cinema por meio da esco-
la, fez com que os educadores, educan-
dos, jovens, pais e STR refletissem sobre 
outras possibilidades de retomar o que 
estava adormecido, e também que re-
fletissem qual o significado do cinema 
para a comunidade, para as crianças e 
adolescentes e para os educadores”. 

Antes da realização da atividade, 
houve todo um processo de preparação 
e reflexão com os educadores, que assis-
tiram ao filme antes. O filme exibido foi 
“Lorax – em busca da trufula perdida”. 

No dia da atividade, as educa-
doras, representantes do sindicato, 
algumas mães e a equipe técnica da 
AS-PTA se empenharam em deixar 
o local de exibição o mais parecido 
possível com uma sala de cinema, 
pensando no bem-estar e alegria de 
todas as crianças e adolescentes. Para 
isso, foram preparados o ambiente 
e o momento para fotos dos partici-
pantes, com plaquinhas, bilheteria, 
espaço para distribuição de pipoca e 
suco. As pessoas se acomodaram em 
um carpete e almofadas distribuídas 
pelo espaço, as paredes ainda foram 
revestidas com TNTs para evitar a en-
trada de luz.

Após o filme, houve um momen-
to de discussão sobre as lições apren-
didas. Além da exibição, a equipe 
do Núcleo de Infância e Juventude e 
integrantes do sindicato se caracteri-
zaram como personagens dos contos 
de fadas infantis e fizeram momen-
tos de animação com música e brin-

cadeiras. As crianças aprovaram a ini-
ciativa: “Gostei muito do filme, sabe 
por quê? Porque as crianças e os adul-
tos não podem desmatar a floresta, 
porque as árvores são a casa dos ani-
mais”, comentou Ana Carla, de 10 
anos, moradora da comunidade. Ma-
ria da Piedade, foi outra participante 
que avaliou a atividade: “Tarde mara-
vilhosa, adorei. Esse trabalho é muito 
importante. Um filme tão simples, 
mais deixou muitos ensinamentos e, 
diante do que a gente vê, o mundo 
está sofrendo. Deveria ter outros mo-
mentos como esse”.

Ao final, a escola foi presenteada 
com os materiais de decoração, uma 
maleta de madeira revestida com te-
cido, contendo cartilhas educativas e 
coleção de vídeos do Polo e da AS-P-
TA, mudas de manga, ipê e goiaba. 
A sessão especial (cinema) do filme 
Lórax e outras atividades do Núcleo 
de Infância e Juventude da AS-PTA 
contam com o apoio da ActionAid.

AS-PTA realiza dia de cinema 
em comunidade rural de Arara

Debate sobre lições aprendidas

inFânciA E juvEntuDE

FOTO: Reprodução/Internet

Alunos terão carga horária de no mínimo 37,5 horas semanais com cinco horas mínimas de Língua Portuguesa e cinco de Matemática

ASA Paraíba
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Estudo do Ipea
PEC 241 ameaça a garantia do direito à saúde no Brasil

Um estudo feito pelo 
Instituto de Pesquisa Econô-
mica Aplicada (Ipea), órgão 
vinculado ao Ministério do 
Planejamento, mostra que o 
Sistema Único de Saúde (SUS) 
perderá até R$ 743 bilhões 
caso a Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC) 241, apro-
vada na última segunda-feira, 
em primeiro turno na Câmara 
dos Deputados, passe a valer 
no País. O texto-base da cha-
mada PEC do Teto prevê que 
o crescimento das despesas 
do governo estará limitado à 
inflação acumulada em 12 me-
ses até junho do ano anterior 
por um período de 20 anos.

“A PEC 241 impactará ne-
gativamente o financiamento 
e a garantia do direito à saúde 
no Brasil”, afirma a nota técnica 
datada de setembro deste ano 
e assinada pelos pesquisado-
res Fabiola Sulpino Vieira e Ro-
drigo Pucci de Sá e Benevides.

O estudo aponta que o 
gasto com saúde no Brasil é 
de 4 a 7 vezes menor do que 
o de países que têm sistema 
universal de saúde, como Rei-
no Unido e França, e inferior 
ao de países da América do 
Sul nos quais o direito à saú-
de não é universal (Argentina 
e Chile). Enquanto no Brasil o 
gasto com saúde em 2013 foi 
de US$ 591 per capita, no Rei-
no Unido foi de US$ 2.766 e na 
França, US$ 3.360. Na Améri-
ca do Sul, a Argentina gastou 
US$ 1.167 e o Chile, US$ 795.

Em uma forte crítica à 
PEC, os pesquisadores afir-
mam que congelar o gasto em 
valores de 2016, por 20 anos, 
parte do pressuposto “equivo-
cado” de que os recursos públi-
cos para a saúde já estão em ní-
veis adequados para a garantia 
do acesso aos bens e serviços 
de saúde, e que a melhoria dos 
serviços se resolveria a partir 
de ganhos de eficiência na apli-
cação dos recursos existentes. 

No entanto, a nota técni-
ca afirma que o congelamento 
não garantirá o mesmo grau de 
acesso e qualidade dos bens e 
serviços à população brasileira 
ao longo desse período, uma 
vez que a população aumen-
tará e envelhecerá de forma 
acelerada. Assim, o número 
de idosos terá dobrado em 
vinte anos, o que ampliará a 
demanda e os custos do SUS. 

“Mesmo que se melhore a 
eficiência do SUS, objetivo sem-
pre desejável, existe, do ponto 
de vista assistencial, déficit na 
oferta de serviços em diversas 
regiões do País”, diz o estudo.

Os pesquisadores afir-
mam que o Brasil passa por 
um rápido processo de mu-
dança na estrutura demográfi-
ca. As projeções do IBGE para 
a estrutura etária indicam que 
a população brasileira com 60 
anos ou mais, que hoje repre-
senta cerca de 12,1% do total, 
representará 21,5% em 2036.

Receita divulga 
Guia do Viajante

Está disponível, no site da Recei-
ta Federal, o Guia do Viajante. Além de 
trazer informações sobre o que pode 
ser trazido ao País, o que deve ser de-
clarado e o que é proibido, a publicação 
aponta limites quantitativos, situações 
sujeitas a sanções administrativas e 
penais. Outro destaque do material, 
que pode ser acessado em inglês, 
espanhol, francês, italiano e alemão, 
é um passo a passo de como proceder 
para preencher o formulário da Decla-
ração Eletrônica de Bens do Viajante 
(e-DBV). É necessário que o cidadão 
fique atento às regras de bagagem e 
conheça os limites de isenção.

Inflação: mercado 
melhora a projeção

Pela quarta semana consecuti-
va, o mercado financeiro melhorou as 
projeções para a inflação de 2016. Se-
gundo o Boletim Focus, publicação na 
qual o Banco Central reúne as expec-
tativas de cerca de 100 analistas, o 
Índice de Preços ao Consumidor Amplo 
(IPCA) deve fechar o ano em 7,04%. 
Para 2017, os analistas também 
melhoraram as previsões, e as expec-
tativas passaram para 5,06%. Há um 
mês, a previsão era maior, estava em 
5,12%. Nas últimas semanas, dados 
melhores de custo de vida influencia-
ram para melhor os cenários.

Auditores da RF 
vão debater greve

Os auditores fiscais da 
Receita Federal se reunirão na 
próxima sexta-feira, 14, em as-
sembleia para decidir os rumos 
das mobilizações da categoria em 
defesa da aprovação do projeto de 
lei que trata do reajuste salarial e 
da criação de um bônus de eficiên-
cia para a carreira. Não está des-
cartada a discussão de uma nova 
greve da classe de servidores, que 
já havia cruzado os braços em ju-
lho passado diante da demora do 
governo em encaminhar o texto ao 
Congresso Nacional.

Comércio: RJ registra 
a maior inadimplência

A inadimplência no comércio 
carioca cresceu 2,8% em relação 
ao mesmo mês do ano passado. 
É o maior índice para o mês de 
setembro desde 2001, de acordo 
com os registros do Serviço Central 
de Proteção ao Crédito do Clube de 
Diretores Lojistas do Rio de Janei-
ro (CDL-Rio). As dívidas quitadas 
(número de consumidores que 
colocaram em dia seus compromis-
sos atrasados) no comércio lojista 
da cidade diminuíram 2,5 % e as 
consultas (item que indica o movi-
mento do comércio) caíram 7,2 %.

Petrobras volta a 
ser 2a maior empresa

O valor de mercado da 
Petrobras atingiu R$ 211,64 bi-
lhões, na última sexta-feira (7) e, 
com isso, voltou a ser a segunda 
maior empresa de capital aberto 
por valor de mercado no Brasil. 
A primeira foi a Ambev, que, no 
mesmo dia, alcançou R$ 307,53 
bilhões e se tornou ainda a maior 
empresa por valor de mercado da 
América Latina. A última vez que 
a companhia foi a segunda maior 
empresa do mercado brasileiro 
foi em 18 de junho de 2015.

Congelamento de 
recursos não 
garantirá o 
mesmo grau de 
acesso e 
qualidade dos 
bens e serviços 
à população

O brasileiro começa a dar 
sinais de que o pior da crise 
econômica, em sua avaliação, 
pode ter ficado para trás. O Ín-
dice de Medo do Desemprego 
(IMD) medido pela Confede-
ração Nacional da Indústria 
(CNI) atingiu, em setembro, 
61,2 pontos. O resultado se-
gue bastante acima da média 
histórica, de 48,2 pontos, mas 
representa uma queda de 6,7 
pontos em relação ao dado 
anterior, de junho, e um recuo 

de 3,9 pontos ante setembro 
de 2015. Os números foram 
divulgados ontem pela CNI. 
Quanto maior o índice, maior 
o medo da população em per-
der o emprego. De acordo com 
a confederação, o medo de 
desemprego é maior entre os 
entrevistados com renda fa-
miliar mais baixa.

Entre aqueles com renda 
superior a cinco salários mí-
nimos (mais de R$ 4,4 mil), 
o IMD foi de 49,8 pontos em 
setembro - ou seja, mais pró-
ximo da média geral histórica. 
Por outro lado, pessoas com 

renda familiar de um a dois 
salários mínimos (R$ 880 a 
R$ 1,76 mil) têm IMD de 67,9 
pontos. Entre aqueles com 
renda de até um salário mí-
nimo (R$ 880), o índice é de 
66,9 pontos.

Também medido pela 
CNI, o Índice de Satisfação 
com a Vida (ISV) atingiu em 
setembro os 67,0 pontos. Ele 
permanece abaixo da média 
histórica, de 70,0 pontos, mas 
avançou 2,5 pontos em rela-
ção a junho e 1,9 ponto ante 
setembro de 2015. Foi o se-
gundo avanço consecutivo na 

percepção de satisfação com 
a vida entre os brasileiros.  De 
acordo com a CNI, a satisfação 
com a vida é maior no grupo 
com renda familiar acima de 
cinco salários mínimos (70,9 
pontos) entre os que ganham 
até um salário mínimo, o índi-
ce atinge 65,0 pontos. 

Chama atenção ainda o 
fato de que a satisfação com a 
vida, conforme o índice da CNI, 
é maior entre as pessoas que 
moram no interior do Brasil 
(68,3 pontos), na comparação 
com aqueles que estão nas 
capitais (65,9 pontos).

Índice diminui em setembro, diz CNI 
MEDO DO DESEMPREGO

Fabrício de Castro
Da Agência Estado

Cerca de 6 mil micro e peque-
nas empresas paraibanas, optan-
tes do Simples Nacional, terão a 
chance de negociar o pagamento 
de dívidas tributárias em um pra-
zo de até 120 meses. O benefício 
é resultado da aprovação do Pro-
jeto de Lei Complementar (PLP) 
25/2007 – Crescer sem Medo – que 
prevê 13 medidas para assegurar 
os direitos aos donos de pequenos 
negócios.

No dia de ontem, o presiden-
te do Sebrae Nacional, Guilherme 
Afif, concedeu uma entrevista co-
letiva, por meio de videoconferên-
cia, para todo o País. A ampliação 
de 60 para 120 meses do pagamen-
to das dívidas foi o ponto de des-
taque. “Todas as outras conquistas 
ficaram para janeiro de 2018. Con-
seguimos para o início de 2017 este 
parcelamento. Uma medida funda-
mental para aumentar a probabili-
dade das empresas quitarem seus 
débitos”, destacou Afif.

Ele disse ainda que as empre-
sas inadimplentes com o Simples 
Nacional devem fazer a negocia-
ção até dezembro deste ano. 

“O Sebrae, em todo o País, 
fará uma grande mobilização 
estimulando a regularização de 
quase 600 mil empresas”, disse. 
Os débitos de todas as micro e 
pequenas empresas do País so-
mam R$ 21 bilhões. Na Paraíba, 
este montante é de quase R$ 186 
milhões. O superintendente do 

Refinanciamento vai até 120 meses
MICRO E PEQUENAS EMPRESAS PARAIBANAS

Débitos de todas as micro e pequenas empresas do País somam R$ 21 bilhões

FOTO: Reprodução/Internet

Sebrae Paraíba, Walter Aguiar, 
explicou que além das micro e 
pequenas empresas, os microem-
preendedores individuais (MEI) 
também serão beneficiados com a 
ampliação do parcelamento. “Dos 
135 mil pequenos negócios parai-
banos, 90 mil são MEI. Apesar da 
contribuição do MEI ter um va-
lor baixo, entre R$ 45 e R$ 50, há 
uma parcela inadimplente. Vamos 
estimular a regularização destes 
débitos para que as empresas não 
sejam excluídas do Simples ”, res-
saltou o superintendente. Além 
de ampliar o prazo para refinan-
ciamento de dívidas, o Crescer 

sem Medo eleva o teto anual de 
faturamento do Microempreen-
dedor Individual (MEI) de R$ 60 
mil para R$ 81 mil e cria uma fai-
xa de transição de até R$ 4,8 mi-
lhões de faturamento anual para 
as empresas que ultrapassarem o 
teto de R$ 3,6 milhões.

O projeto também prevê a 
criação da Empresa Simples de 
Crédito (ESC), que poderá conce-
der empréstimos a negócios locais, 
ampliando as ofertas de financia-
mento para os empreendimentos 
de micro e pequeno porte. Estas e 
outras medidas entram em vigor 
em janeiro de 2018.

As vendas fracas da in-
dústria de materiais de cons-
trução no País devem fazer 
o setor encerrar 2016 com 
queda de 10% no faturamen-
to, um patamar muito pior do 
que o esperado inicialmente, 
de acordo com projeções di-
vulgadas na última terça-fei-
ra, pela Associação Brasileira 
da Indústria de Materiais de 
Construção (Abramat).

No início deste ano, a 
entidade estimava uma re-
tração na ordem de 4,5% no 

faturamento. Com o agra-
vamento da crise, porém, a 
projeção de queda foi am-
pliada em junho para 8% e, 
agora, para 10%. Em 2015, 
o setor já amargou baixa de 
12,6% nas vendas. Os dados 
já consideram os efeitos da 
inflação.

De acordo com pesqui-
sa da Abramat, as vendas 
de materiais de construção 
em setembro caíram 7,2% 
em relação ao mês de 2015. 
Na comparação com agosto, 
a retração foi de 3,8%. No 
acumulado do ano, a baixa 
totalizou 11,8%, enquanto 

nos últimos 12 meses, hou-
ve uma queda de 13,5%. Em 
nota distribuída à imprensa, 
a associação avaliou que a 
comercialização de materiais 
no varejo ainda continua 
muito prejudicada pelo alto 
índice de desemprego, pela 
queda na renda dos consu-
midores e pelas dificuldades 
de obtenção de crédito.

Já a venda de materiais 
para as construtoras ainda 
enfrenta dificuldades com a 
redução do financiamento 
imobiliário, o baixo desem-
penho no segmento da in-
fraestrutura, os distratos de 

apartamentos residenciais 
e a redução no ritmo das 
obras do programa Minha 
Casa, Minha Vida (MCMV).

A pesquisa da Abramat 
mostrou que a queda nas 
vendas no acumulado do ano 
foi mais acentuada entre os 
materiais de base (13,3%) 
do que nos materiais de aca-
bamento (-9,7%), sugerindo 
que a demanda teve uma re-
tração maior no segmento de 
novas obras, onde há maior 
consumo de materiais bási-
cos, a exemplo do cimento, 
areia, ferragens, entre outros 
produtos.

Queda no faturamento será de 10%
INDúSTRIA DE MATERIAIS DE CONSTRUçãO

Circe Bonatelli
Da Agência Estado



Bancária Cyane Souto 
Maior, ator Buda Lira, 
procuradora Socorro Mayer, 
hoteleiro Alberto Ribeiro 
Coutinho, estilista Celene 
Sitônio, advogados Fred 
Barbosa e Carlos Frede-
rico Rocha Pedrosa, Sras. 
Maria Zélia Torreão Villarim, 
Socorro Pordeus e Celeste 
Martins Guerra, arquiteta 
Maria Botelho, cantora 
Gracinha Telles, executivo 
Zélio Marques.
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Ele disse Ela disse

oretti G Zenaide
@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

Parabéns
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Brincarte

O sHOPPING Sul, 
no bairro dos Bancá-
rios, está sediando a 
VIII Brincarte - Feira 
do Brinquedo Popular, 
promovida pelo Pro-
grama de Artesanato 
da Paraíba.

A feira acontece 
até o próximo do-
mingo apresentando 
ao público o mundo 
mágico dos piões, 
dos mamulengos, das 
petecas e bonecos 
de pano que tanto 
fascinam crianças e 
adultos.

A festejada Fátima Bronzeado entre a filha Ana Karenina e a nora Rosane no Appetito Trattoria

A aniversariante de hoje, promotora Socorro Mayer com as amigas 
Wanderlucia Brito e Nara Lemos Vinicius Bronzeado e Atrícia nos festejos para a avó dele no restaurante Appetito Trattoria

FOTO: Divulgação

Cardiologista paraibano Marcelo Queiroga recebeu das mãos do 
médico José Wanderley Neto o Prêmio “Missionária Zilda Arns” 
conferido pela Pastoral da Pessoa Idosa em Alagoas
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Socorro Pordeus e Vinicius Fontes no Appetito Trattoria, 
ela está hoje aniversariando

selo Verde
A CONsTRUTORA Mas-

sai comemora a conquista 
do Selo Verde, certificado 
de destaque ambiental por 
fazer parte de um seleto 
grupo de empresas que 
contribuem para um meio 
ambiente saudável. 

A empresa foi reconhe-
cida pelo trabalho realizado 
em suas edificações por 
meio da preservação e da 
educação do ambiente.

O EsPAÇO Cultural José Lins do Rego vai ser palco 
hoje de diversas atividades voltadas para as crianças em 
comemoração ao seu dia tendo como tema “No Mundo do 
Circo” e com entrada gratuita.

A festa começa às 14h com o Picadeiro Vermelho 
na Sala de Concertos Maestro José Siqueira, com apre-
sentação de 100 crianças da Escola Estadual de Música 
Anhenor Navarro. Em seguida, haverá o concerto do Coro 
Infantil e da Orquestra Infantil da Paraíba que tocará 
temas de filmes como “Harry Porter”, “A Bela e a Fera”, 
“Pocahontas, entre outros.

No Mundo do Circo

OUTRO EsPAÇO dedicado às crianças hoje será o 
Esporte Clube Cabo Branco, cuja presidência sob o coman-
do de Gilberto Ruy e Jeová Colaço prepararam torneios 
infantis de futsal, natação, futebol, tênis e apresentação 
de ginástica olímpica.

A festa começa pela manhã e ainda terá pula pula, 
música, palhaço Pipi, pipoca e muita alegria!

Crianças no clube

Pequeninos
A sUDEMA pro-

move hoje no Jardim 
Botânico “Benjamin 
Maranhão”, em João 
Pessoa, atividades 
especiais em alusão ao 
Dia das Crianças. Os 
pequeninos poderão 
participar de trilhas e 
assistir contação de 
histórias do folclore.

Festejos

FOI COM  um 
festivo almoço no 
restaurante Appetito 
Trattoria que Fátima 
Bronzeado comemo-
rou seu aniversário. 
O encontro reuniu 
amigas leais na última 
sexta-feira.

   A jornalista Mônica Barbosa, que assina a coluna Design na revista Caras, é 
convidada hoje do Casa Cor Paraíba para  um bate-papo sobre arquitetura e design para 
os expositores e convidados especiais. Haverá ainda um pocket show de Erich Moreira.

   O Batalhão de Atendimento Pré-Hospitalar do Corpo de Bombeiros Militar 
da Paraíba comemorou 16 anos de atuação na Grande João Pessoa em solenidade na 
última segunda-feira na Espep. Só neste ano, o batalhão já realizou 4.516 atendimentos 
emergenciais de primeiros socorros.

Dois Pontos
  Para comemorar o Dia das Crianças 
O Boticário lançou lindas sugestões para 
presentes.
  Os produtos são Petit Sophie e 
Linhas Spulókis que  trazem a turma 
de monstrinhos ideais para a hora do 
banho, além de hidratarem a pele dos 
pequenos.

“As crianças não brincam 
de brincar. Brincam de 
verdade”

“se eu não puder agir 
como uma criança, não me 
interessa brincar”

MÁRIO QUINTANA TATI BERNARDI

Turismo

O PROJETO “Nas 
Trilhas dos Potiguaras”, 
criado há seis meses pelo 
Governo do Estado para 
desenvolver o turismo sus-
tentável no Litoral Norte 
paraibano, vem obtendo 
boa repercussão na im-
prensa nacional. 

No programa Domingo 
Espetacular, no último dia 
9 na Rede Record, exibiu 
uma segunda reportagem 
sobre o assunto, enfo-
cando uma aula de Tupi na 
Aldéia Indígena de Baía da 
Traição, os surfistas de 
Camaratuba e uma corrida 
de canoa em Marcação.

Medalha
O CONsELHO Superior 

da Polícia Civil da Paraíba con-
cedeu o diploma e a medalha 
“Governador Tarcísio de 
Miranda Burity” ao magistra-
do auditor militar do Estado 
e juiz convocado do TJPB, 
Ricardo Vital de Almeida.

A comenda é a mais 
alta distinção da instituição 
policial e visa reconhecer os 
relevantes serviços presta-
dos por personalidades que 
contribuíram para a melho-
ria do atendimento da PM à 
população paraibana.

Tecnologia
O IFPB vai pro-

mover em novembro 
a Semana de Ciência 
e Tecnologia. Tra-
ta-se de um evento 
de divulgação do 
conhecimento pro-
duzido por alunos 
e professores en-
volvendo gestão e 
sustentabilidade, 
integração escola 
comunidade, ino-
vação e tecnologia, 
arte, cultura, design 
e esporte.

Padroeira

As CIDADEs de João 
Pessoa, Campina Grande e 
Lucena preparam grandes 
festividades para comemorar 
hoje Nossa Senhora Apare-
cida, a padroeira do Brasil. 
Na Catedral de Campina 
Grande será um dia de lou-
vor e consagração à Nossa 
Senhora.
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GABRIEL JESUS

Mídia mundial 
segue os passos 
do novo craque
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Dirigentes defendem 
mudanças na fórmula 
do Paraibano 2017

Inegavelmente, a Academia 
de Futebol se transforma diante 
da presença de Gabriel Jesus. O 
camisa 9 da Seleção Brasileira pe-
las eliminatórias sul-americanas 
para a Copa do Mundo, se tornou 
alvo da atenção mundial no dia a 
dia do Palmeiras, em virtude da 
projeção dos últimos meses.

Desde confirmada a trans-
ferência para o Manchester City, 
que pagará até o final do ano 32 
milhões de euros, Gabriel Jesus 
ganhou exposição na imprensa 
dos quatro cantos do planeta.

Antes de embarcar para o pe-
ríodo de dois jogos (Bolívia e Ve-
nezuela) com a Seleção Brasileira, 
Gabriel Jesus concedeu entrevista 
para o jornal japonês "Nikkei". O 
objetivo dos orientais, obviamen-
te, é apresentar no País natal o 
novo reforço milionário do bada-
lado Manchester City.

Os pedidos são constantes 
para o departamento de asses-
soria de imprensa do Palmeiras. 
Além dos japoneses, noruegue-
ses, italianos e ingleses, obvia-
mente, já conseguiram uma janela 
para apresentar Gabriel Jesus.

Quem também se prontificou 
a conhecer mais o camisa 33 pal-
meirense foi a Fifa. O canal oficial 
da entidade gravou uma entre-
vista no mês de julho, quando a 
transferência para o futebol euro-
peu ainda se tratava de especula-
ções e sondagens de clubes como 
Barcelona, Juventus, Bayern de 
Munique e, evidentemente, Man-
chester City.

A ida para a equipe coman-
dada por Pep Guardiola, o ouro 
olímpico e a ascensão repentina 
na seleção principal – três gols 
em três partidas sob o comando 
de Tite – resultaram ainda mais 
em pedidos de entrevistas.

A procura mais recente re-
cai sobre veículos ingleses – os 
nomes são tratados com sigilo. 
A lista de espera, inclusive para 
portais, jornais e emissoras de 
TVs nacionais, vem desde antes 
da disputa dos Jogos Olímpicos, 
competição na qual Gabriel Jesus 
ficou com o ouro.

O Palmeiras possui um curto 
espaço de tempo para atender a 
maioria dos pedidos em relação 
a Gabriel Jesus; afinal, o atacante 
deixa a Academia de Futebol de-
pois do fim do Campeonato Bra-
sileiro – a última rodada da Série 
A está marcada para o dia 4 de 
dezembro.

Imprensa de vários países 
busca entrevistas com o 
reforço do Manchester City

FOTO: Cesar Greco/Palmeiras



Paraibano bate recorde nos 800m
no Troféu Norte-Nordeste no RN
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Matheus Aguiar também 
venceu nos 400m e foi o 
destaque masculino

A criançada paraibana tem motivos de sobra hoje 
para comemorar seu dia e comparecer ao Aeroclube 
da Paraíba, no bairro do Bessa, em João Pessoa. É 
que durante todo o dia, dezenas de pilotos vestidos 
de super-heróis estarão fazendo a festa de todos, 
descendo dos aviões de paraquedas e proporcionan-
do grandes momentos de lazer para todos. Haverá 
distribuição de brindes, pipocas e outras atividades. A 
estimativa é que mais de 2 mil pessoas se façam pre-
sente no local. O evento está em sua quarta versão e 
tem sido bastante elogiado!

Sky Heróis 2016

Belo, nem tudo foi 
decepção este ano
O Botafogo-PB não conseguiu o tão sonhado 

acesso á Série B do Campeonato Brasileiro. Bateu na 
porta! Nadou, nadou e morreu afogado! A derrota para o 
Boa Esporte-MG, por 1 a 0, aos 50 minutos do segundo 
tempo, foi crucial! Encontrar um culpado a esta altura é 
praticamente impossível, até mesmo porque os repre-
sentantes da Paraíba foram verdadeiros guerreiros! É de 
se tirar o chapéu para todos eles, assim como, é tam-
bém de se tirar o chapéu para a diretoria botafoguense, 
que investiu alto, sonhou muito e por muito pouco não 
atingiu o objetivo, que era disputar em 2017 a Segunda 
Divisão do Campeonato Brasileiro.

Mas nem tudo é lamentação nas hostes botafo-
guenses. Claro que a meta traçada era o acesso, que 
não venho. Sonho foi frustrado, mas, 2016 foi um ano 
atípico para a equipe da Maravilha do Contorno. Uma 
temporada de vitórias, sucessos e conquistas. tudo 
transcorreu dentro dos padrões de um grande clube, a 
começar pela questão financeira que, acredito eu, não 
ser problema para o clube, pois engordou seus cofres.

A trajetória vitoriosa do Belo nesta temporada 
teve início com o vice-campeonato estadual. Com ele 
se garantiu na Copa do Brasil e também na Copa do 
Nordeste de 2017. Fez em 2016 uma campanha invejosa 
na Copa do Brasil, quando chegou às oitavas de final. 
Conseguiu entrar entre os 18 melhores clubes do País. 
Venceu de forma heróica o Palmeiras-SP, líder da Série 
A do Brasileirão. Não teve um bom desempenho na Copa 
do Nordeste deste ano, quando saiu na primeira fase, 
mas isso não intimidou o clube, que deu a volta por cima 
e mostrou sua cara em âmbito nacional.

 A semente foi plantada! O Botafogo voltou a mos-
trar para o País que na Paraíba também existe futebol 
e que se merece respeito. O momento agora é continuar 
trabalhando e que na próxima temporada, o acesso a 
Série B seja concretizada! Avante Belo!!!

Depois do sucesso absoluto 
na etapa 12-14 anos, João 
Pessoa já se prepara para 
receber atletas de todo o 
País na faixa etária 15-17 
anos para os Jogos Esco-
lares da Juventude, edição 
2016, evento do COB.

Jogos da Juventude

Dois jogos vão movimentar a 12a Copa da Paz, no próximo 
domingo, no bairro dos Funcionários II, em João Pessoa, 
evento este promovido pelo desportista Josemar Gonçalves. 
Às 8h15, se enfrentam as equipes dlo Fla/Colinas x Celeste, 
enquanto às 10h, jogam América x Vitória. As partidas ocor-
rerão no Centro de Treinamento do Femar e a expectativa é 
de um grande público. O jogo vem sendo bastante aguarda-
do e sempre bem prestigiado.

marcosauniao@gmail.com

Marcos 
Lima

O Kashima, vice-campeão 
paraibano 2015, abriu ins-
crições para novas atletas 
que queiram integrar os 
quadros do futebol feminino 
do clube. Contatos podem 
ser feitos pelos telefones 
98784-9634 ou 99976.4711.

Futebol feminino

Copa da Paz

O paraibano Matheus 
Aguiar, de apenas 17 anos, 
foi o grande nome do Tro-
féu Norte-Nordeste Caixa 
Sub-18 de Atletismo, que se 
encerrou no último domin-
go no Centro de Treinamen-
to de Alto Rendimento da 
Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte (UFRN), 
em Natal. Atleta do Clube 
Recreativo Kashima, de João 
Pessoa, ele quebrou o recor-
de da competição dos 800m, 
com o tempo de 1m55s56, 
foi campeão dos 400m e ain-
da eleito o destaque masculi-
no da competição. No próxi-
mo final de semana, Matheus 
vai representar a Paraíba no 
Campeonato Brasileiro, que 
acontecerá em São Paulo.

“Fruto de muito treina-

mento. Minha meta é inte-
grar a Seleção Brasileira de 
Atletismo, para isto, estou 
treinando bastante”, disse 
Matheus, que é treinado pelo 
professor Luís Alcides e que 
recentemente conquistou os 
800m no Circuito Nacional 
Interclubes de Atletismo, 
que ocorreu em São Bernar-
do do Campo, interior de São 
Paulo, promovido pela Con-
federação Brasileira de Atle-
tismo.

Natural de João Pessoa, 
Matheus Aguiar é a grande 
revelação do atletismo pa-
raibano na atualidade. Trei-
na diariamente na pista de 
atletismo da Universidade 
Federal da Paraíba, na capital 
e hoje é o segundo brasileiro 
melhor colocado na ranking 
da confederação, na prova 
dos 800 metros.

 No Troféu Norte-Nor-
deste Caixa Sub-18 de Atle-
tismo, a Paraíba esteve repre-
sentada por 10 atletas. Além 
de Matheus Aguiar, outros pa-

raibanos também estiveram 
no pódio e sentiram o sabor 
de colocar uma medalha no 
peito. Foi o caso de Jeane Cris-
tina, da cidade de Frei Marti-
nho, que venceu os 800m 
feminino e ganhou ainda os 
3 mil metros. Júlia, da Aspa fi-
cou com a prata no salto com 
vara e James, do Kashima, fi-
cou em segundo lugar no lan-
çamento do dardo.

Assim como Matheus 
Aguiar, Jeane Cristina tam-
bém estará em São Paulo 
no próximo final de semana 
representando a Paraíba no 
Campeonato Brasileiro de 
Atletismo Sub-18. Ambos es-
tarão acompanhados do trei-
nador Luiz Alcides.

No resumo geral do 
Troféu Norte-Nordeste Cai-
xa Sub-18 de Atletismo, 
em Natal-RN, a seleção de 
Pernambuco conquistou o 
título. Assim como ocorreu 
no torneio adulto, realizado 
de 23 a 25 de setembro, em 
Fortaleza-CE, Pernambuco 

e Piauí fizeram uma dispu-
ta acirrada pelas medalhas 
de ouro. Os dois estados 
conquistaram em Natal oito 
primeiros lugares, mas a Se-
leção Pernambucana levou 
a melhor nos outros lugares 
do pódio.

Na classificação geral, 
Pernambuco somou 24 me-
dalhas (oito ouros, 10 pratas 
e seis bronzes), com Piauí em 
segundo lugar, com 16 meda-
lhas (oito ouros, seis pratas e 
dois bronzes), e Maranhão em 
terceiro, com 22 (seis ouros, 
cinco pratas e 11 bronzes). Na 
categoria masculina, Piauí foi 
o campeão, com 13 medalhas 
(cinco, seis e duas), seguido do 
Maranhão, com 9 (cinco, zero 
e quatro), e do Rio Grande do 
Norte, com 13 (três, quatro e 
seis). Na feminina, Pernam-
buco terminou em primeiro, 
com 13 medalhas (seis, cinco 
e duas), à frente do Rio Grande 
do Norte, com 5 (três, uma e 
uma), e do Piauí, com 3 (zero, 
zero e três).

FotoS: Divulgação

Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com

Matheus Aguiar é natural de João Pessoa e no próximo final de semana vai competir em São Paulo no Campeonato Brasileiro

As práticas esportivas tem sido 
uma importante ferramenta para a 
socialização e educação de crianças 
e adolescentes, servindo como im-
portante aliada na prevenção con-
tra as drogas e criminalidade. O fu-
tebol, por ser um dos esportes mais 
tradicionais de nosso País e por não 
necessitar de altos investimentos 
para ser praticado, como é o caso 
de outras modalidades, desperta o 
interesse de cidadãos comuns que 
buscam dá sua parcela de contribui-
ção para o desenvolvimento social 
das comunidades onde estão inseri-
dos. Este é o caso da “Escolinha de 
futebol do Silva”. Centro de trei-
namento esportivo para crianças e 
adolescentes localizado na cidade 
de Pilões, no Brejo paraibano.

O idealizador do projeto é Se-
verino Simão da Silva, funcionário 
público, que desenvolve o projeto 
desde 1998. A escolinha começou 
com trinta alunos, e atualmente 
conta com mais de cem desportis-
tas inscritos, que frequentam rigo-
rosamente as aulas que acontecem 
uma vez por semana, aos sábados 
pela manhã. Como a instituição não 

possui sede própria, os treinos ocor-
rem no Estádio Municipal de Pilões, 
espaço cedido pela Prefeitura da ci-
dade, sob o comando do “professor 
Silva”, como é mais conhecido o di-
retor e treinador da escolinha.

Em atividade há quase duas dé-
cadas, o projeto tem cumprido bem 
seu papel social de educar através 
do esporte e manter os jovens lon-
ge das drogas e de outras atividades 
ilícitas. “Silva” se mostra satisfeito 
com os resultados positivos: “Há de-
zessete anos tento manter as crian-
ças longe da marginalidade com o 
futebol, e temos conseguido”, co-
memora o diretor.

Mais de trezentos alunos já fo-
ram beneficiados com o projeto e 
alguns destes chegaram a se profis-
sionalizar como atletas de futebol, 
atuando em times brasileiros e tam-
bém do exterior. “Muitos deles têm 
uma potência extrema no futebol, 
eles possuem um extinto brasileiro”, 
comenta o treinador.

O jogador Emanuel Vilanez, o 
famoso Ney Paraíba, foi um ex-alu-
no da escola. Ele atuou por vários 
clubes, como o Guarani (SP), São 

Caetano (SP), Mogi Mirim (SP), en-
tre outros times nacionais e inter-
nacionais: “Graças a Deus hoje sou 
um profissional devido ao aprendi-
zado que tive na escolinha. Espero 
que ela cresça cada vez mais dando 
oportunidade para muitos se tor-
narem profissional assim como me 
tornei. É muito gratificante em di-
zer que fiz parte desse projeto gran-
dioso, sinto orgulho em poder levar 
isso comigo”, pontuou o atleta.

 Outro fruto do projeto é Rafael 
Targino (Rafael Paraíba), atacante 
do Clube Esportivo Aimoré. O joga-
dor conta do incentivo encontrado 
na “escolinha”, sendo fundamental 
para seu desenvolvimento como ci-
dadão e como atleta: “O professor 
Silva mostrava tudo o que iríamos 
passar nos clubes pelo mundo a 
fora, ele nos tratava como verdadei-
ros profissionais. Além disso, tive um 
crescimento precoce no rendimento 
escolar. Tudo o que aprendi levo 
comigo até hoje, a escolinha foi o 
início pra chegar onde estou”, agra-
dece o ex-aluno. A Escola de Futebol 
atende crianças e adolescentes da 
zona urbana e rural de Pilões. 

Escolinha afasta jovens da marginalidade
PROFESSOR SILVA EM PILÕES
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Curtas

Direção releva críticas de Grafite ao Santa

Valdívia cobra R$ 166 mil do Palmeiras

oSwalDo noS PlanoS Do coRinthianS

O vice-presidente do Santa Cruz, Constantino Júnior, minimizou as polêmicas 
palavras ditas pelo atacante Grafite após a derrota por 3 a 0 para o Flamengo, no 
último domingo, no Pacaembu. O dirigente coral disse preferir relevar as declarações 
do jogador, que criticou o planejamento do clube para a disputa do Campeonato 
Brasileiro."O jogador estava no calor da emoção. Eu mesmo procuro evitar entrevistas 
no pós-jogo. Claro que pela situação que a gente vive o jogador acaba falando fora do 
equilíbrio, mas prefiro relevar", disse Constantino Júnior à Rádio Jornal. “Roupa suja 
se lava em casa, independentemente de ser um ídolo maior. Ele é tido como qualquer 
atleta. Mas sei que ele falou no calor do jogo e que respeita o Santa Cruz”, acrescentou. 
Ao deixar o campo no último domingo, Grafite deixou clara sua insatisfação não apenas 
com a equipe, mas também com a diretoria do Santa Cruz.

O meia Jorge Valdivia acionou o Palmeiras na Justiça alegando que sua 
empresa (Valdivia Sports) não teria recebido uma parcela de luvas (bonificação) que 
venceu em setembro de 2012. O valor que o clube alviverde estaria inadimplente 
é de R$ 81.777, mas com correções e mais juro de 1% ao mês subiria para R$ 
166.819,30. De acordo com a ação movida pelo atleta no Tribunal de Justiça de São 
Paulo, o Palmeiras teria se comprometido a pagar R$ 1.840 milhão para a Valdivia 
Sports em 10 parcelas mensais de R$ 184 mil (de agosto de 2010 a setembro de 
2011) como comissão pela contratação do atleta em 2010. A defesa do jogador 
informa que as primeiras duas parcelas foram pagas. O valor pendente teria sido 
dividido em 18 vezes, de R$ 81.777 cada. O processo informa que uma dessas 
parcelas (R$ 81.777) não foi paga pelo time paulista. 

A busca do Corinthians por um novo treinador para a próxima temporada se intensificou nos últimos dias em direção à 
Oswaldo de Oliveira. O presidente corintiano Roberto de Andrade concluiu que o experiente técnico, campeão mundial 
de clubes em 2000, é a melhor alternativa.  Nas últimas horas, diversos empresários receberam contatos da direção do 

Sport já em busca de um novo treinador para a reta final da Série A, o que reforçou a ideia de que Oswaldo deve deixar o clube 
pernambucano a qualquer momento. Com 3 vitórias nos últimos 14 jogos, o Sport pode entrar na zona de rebaixamento do 
Brasileirão na quarta-feira, caso perca pontos em visita à Chapecoense. O principal obstáculo para o retorno do treinador, que 
também passou pelo Corinthians em 2004, já sem sucesso, é a resistência interna e externa.

Fla conta os dias 
para ter o Maracanã

O Flamengo conta os dias para 
retornar ao Maracanã. Ainda sem 
confirmação oficial da CBF, espera 
receber o duelo contra o Corinthians, 
dia 23, pela 32ª rodada do Campeonato 
Brasileiro, no estádio carioca. Na edição 
deste ano, o clube rubro-negro ainda 
não atuou no palco em que se identifica 
mais e que pode significar um aumento 
de 50% público. Mesmo assim ficará 
atrás do Palmeiras, que lidera como a 
equipe com mais espectadores.Hoje 
o Flamengo tem média de 19.911 
pagantes por jogo no Brasileiro (foram 
15 partidas como mandante). É a 
sexta maior média do campeonato, 
sendo que o clube atuou em cinco 
cidades diferentes (Brasília, Cariacica, 
Natal, São Paulo e Volta Redonda). 
Muitas vezes jogou em estádios com 
capacidade pequena, como os 20.000 
lugares de Cariacica ou os 19.183 de 
Volta Redonda. 

Chapecoense x Sport - 11h

Visto durante boa parte da Série A como um time que não 
iria brigar contra o rebaixamento, a Chapecoense vive um 
momento de baixa dentro do torneio, com uma sequência 
de quatro jogos sem vencer. São três derrotas seguidas e um 
empate. É com esse retrospecto que os catarinenses entrarão 
em campo hoje, para jogar contra o Sport, que tenta se 
distanciar do Z-4. Apesar do momento ruim, ninguém na Ilha 
do Retiro acredita em vida fácil.
Jogador mais experiente do Sport e com alguns confrontos 
contra a Chapecoense no currículo, o goleiro Magrão sabe as 
dificuldades que o Leão encontrará na Arena Condá. 
“Eles vão procurar mudar a situação. Acho que tiveram esses 
quatro resultados, que não foram bons, porque estavam 
jogando outra competição e ficou um pouco dividido. 

Santa Cruz x Corinthians - 21h45

O Corinthians entra em campo hoje, às 21h45, contra o Santa 
Cruz, na Arena Pantanal, pelo Brasileirão e precisa vencer 
para voltar a sonhar com uma vaga na Libertadores por meio 
do G-6.  O momento do time no Brasileirão, no entanto, é 
ruim. O Corinthians não fez gol nos últimos quatro jogos do 
torneio e está na zona de rebaixamento se considerado apenas 
o desempenho do 2º Turno. Já o Santa Cruz vive um inferno 
astral e até tratou de vender o jogo para fugir da pressão de seu 
torcedor pela péssima posição na tabela, onde ocupa a vice-
lanterna. A crise piorou depois da entrevista de Grafite, após a 
derrota para o Flamengo, onde criticou a diretoria pela falta de
planejamento na Série A.

Coritiba x Figueirense - 19h30

Na 12ª posição da tabela, com 36 pontos, o Coritiba tem, 
nesta semana, duas partidas decisivas no Campeonato 
Brasileiro. Os resultados contra o Figueirense, pela 30ª 
rodada, hoje, e Atlético-PR, no próximo domingo, vão 
definir qual será a ambição do time nos últimos jogos 
da competição de pontos corridos. Em paralelo, o time 
ainda disputa a Copa Sul-Americana, com o primeiro jogo 
das quartas de final no Couto Pereira, depois dos dois 
confrontos pelo Brasileiro, em 19 de outubro. 
Com a ampliação de vagas para a Libertadores, o 
Coritiba começou a sonhar mais alto, pouco antes da 
partida contra o Internacional, na última rodada. Já 
o Figueirense ganhou dois reforços do Departamento 
Médico. Marquinhos e Ferrugem foram liberados e estão 
à disposição do técnico Marquinhos Santos para o duelo 
diante do Coritiba, fora de casa. 

Na última rodada, o Coritiba perdeu de 1 a 0 para o Inter-RS

BOTAFOGO-RJ X INTERNACIONAL

Jogo com realidade distintas

Foto: Vitor Sílva/Botafogo
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Alvinegro carioca segue na briga 
por vaga na Libertadores e busca 
mais uma vitória no Rio de Janeiro

Grafite soltou o verbo contra a diretoria do Santa Cruz

O Botafogo vem de uma grande vitória 
sobre o Figueirense e entrou de vez na bri-
ga pela Libertadores de 2017 depois que a 
Conmebol decidiu aumentar de quatro para 
seis as vagas na competição sul-americana 
para os brasileiros na Série A. O Botafogo, 
do técnico Jair Ventura Filho ocupa a sétima 
posição com 45 pontos e está em grande 
evolução. Mas vai encontrar um adversário, 
o Internacional, que vem se recuperando na 
disputa para fugir da zona de rebaixamento 
depois do triunfo sobre o Coritiba na última 
rodada. Não deu pra sair da zona da degola, 
mas animou os comandados de Celso Roth 
para esse confronto, mesmo fora de Porto 
Alegre. A partida será disputada no Estádio 
Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro. Um jogo 
que promete bastante neste início da trigé-
sima rodada do Campeonato Brasileiro.
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Presidente do Botafogo 
defende mudanças na 
fórmula de disputa

Paraibano 2017 em discussão
CONSELHO ARBITRAL

A Federação Paraibana 
de Futebol reúne na tarde 
da próxima sexta-feira, os 10 
clubes que estarão, em 2017, 
disputando a Primeira Divi-
são do Campeonato Estadual. 
Será o pontapé inicial para 
o bom êxito da competição, 
quando serão discutidos, pre-
viamente, mas não decisiva, 
formas de disputas, regula-
mento, tabela, dentre outros 
assuntos. O fato da entidade 
está reunindo as equipes com 
antecedência ao início da 
temporada, mereceu elogios 
de dirigentes, dentre eles, 
Guilherme Novinho, presi-
dente do Botafogo-PB.

“Está de parabéns o pre-
sidente Amadeu Rodrigues 
Júnior. É necessário que se 
discuta os rumos de uma 
competição de forma prévia, 
para que não haja atropelos 
de última hora”, afirmou o di-
rigente, lembrando que o Bo-
tafogo vai participar das dis-
cussões com muita cautela, 
haja vista que, em 2017, jun-
tamente com o Campinense 
Clube, estará disputando 
outras duas competições, 
no caso, a Copa do Nordes-
te e Copa do Brasil. “Vamos 
defender um regulamento 
com base no regulamento 
geral de competições da CBF. 
Acredito até que a forma de 
disputa deve ser modificada, 
no entanto, vamos aguardar 
a proposta da federação para 
que, na outra reunião, possa-
mos amarrar as coisas”, ale-
gou Guilherme Novinho.

Para Fábio Azevedo, di-
retor de futebol do Treze, o 
que for rentável financeira-
mente para os clubes, terá o 
aval do Galo da Borborema. 
“É preciso se pensar num 
campeonato em um todo. 
Temos que ver o que é bom 
comercialmente. Vamos le-
var propostas para alocar 
recursos para os times par-
ticipantes, não apenas Tre-
ze, Campinense e Botafogo, 
mas, para um todo”, disse ele, 
que também defende mu-
danças no regulamento da 
competição, principalmente 
na forma de disputa. “Não 
quero dizer que o Treze foi 
penalizado com o regula-
mento passado, porém, de-
fendemos mudança sim no 
regulamento”, finalizou.

Apesar de não ser loca-
lizado para falar sobre a reu-
nião da próxima sexta-feira, 
o presidente do Campinense 
Clube, William Simões tem 
defendido publicamente mu-
danças na forma de disputa 
da competição de 2017. Em 
declarações dadas a impren-
sa campinense, ele afirmara 
que o atual modelo tem sido 
deficitário e que as equipes 
deveriam se enfrentar em 
jogos de ida e volta, classifi-
cando-se os quatro melho-
res para as semifinais, como 
ocorreu no ano de 2013.

Depois da reunião des-
ta sexta-feira, dia 14, a FPF 
marcará uma nova reunião, 
quando serão “amarrados” 
o que os clubes definiram 
para o bom andamento da 
competição. Além de Bota-
fogo, Treze e Campinense, o 
campeonato será disputado 
também pelo Auto Esporte, 
Internacional, Serrano, Atlé-
tico, Paraíba, Sousa e CSP.

Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com

O presidente da FPF, Amadeu Rodrigues, e os 10 clubes participantes iniciam na próxima sexta-feira a discussão sobre as normas do Campeonato Paraibano de 2017

Se depender do Auto Es-
porte Clube, a forma de disputa 
do Campeonato Paraibano da 
Primeira Divisão de 2016 não 
será aprovada para a próxima 
temporada. De acordo com o 
presidente Watteau Rodrigues, 
este ano, o modelo de competi-
ção foi a pior de todas as épo-
cas já realizadas. “Não foi pelo 
resultado do Auto Esporte Clu-
be na competição, porém, não 
aprovamos esta forma, mas fo-
mos votos vencidos e, no final, 
muitos ficaram reclamando”, 
disse ele.

Watteau defende que o 
modelo seja de anos anteriores 
e chegou a se referir ao mode-
lo adotado em 2015. “Naquele 

ano o campeonato foi espeta-
cular. Mexeu com o futebol pa-
raibano. Todos jogando contra 
todos, com turno e returno e 
depois um quadrangular final. 
Esta é que é a forma correta. 
Somos totalmente contra a 
forma atual, vamos defender 
o contrário, mas, inicialmente, 
queremos ouvir a federação e 
os clubes”, afirmou ele.

Proposta já pronta e que 
será apresentada na reunião 
do arbitral tem o presidente 
do Centro Sportivo Paraibano – 
CSP, Josivaldo Alves. Contrário 
a forma de disputa adotada em 
2016, ele defende que o cam-
peonato de 2017 seja iniciado 
na primeira semana de janeiro 

sem as presenças de Botafogo 
e Campinense que estarão dis-
putando, respectivamente, as 
Copas do Brasil e do Nordeste. 
“Esses dois clubes entrariam na 
competição apenas em março. 
Até lá disputaríamos o cam-
peonato com os oito times e 
o primeiro colocado herdaria 
vaga na Copa do Brasil. Os dois 
últimos seriam rebaixados e o 
quinto e sexto colocados encer-
rariam ali suas participações”, 
disse ele.

Em relação a segunda fase, 
Josivaldo Alves afirmou que na 
sua proposta, esta já teria as 
presenças de Botafogo e Cam-
pinense. “Faríamos um hexago-
nal, com jogos de ida e volta, 

reunindo os quatro clubes me-
lhores ranqueados na primeira 
fase. No entanto, nesta segun-
da fase, o primeiro colocado, 
além de campeão paraibano, 
iria para a Copa do Brasil e 
Copa do Nordeste, enquanto 
o segundo colocado herdaria 
a vaga para a Copa do Nordes-
te”, disse o presidente do CSP.

Por fim, Josivaldo afirmou 
que a cada ano, a Confedera-
ção Brasileira de Futebol supri-
me os campeonatos estaduais, 
reduzindo, cada vez mais, os 
calendários. “Com esta forma 
de disputa a ser defendida pelo 
CSP, estaríamos unindo o útil ao 
agradável, contemplando todas 
as equipes”, finalizou. (ML)

Auto Esporte quer a volta do quadrangular final 

Cinquenta e nove clubes de 17 estados 
brasileiros participam, a partir de hoje, em 
João Pessoa, na Vila Olímpica Parahyba, do 
Campeonato Brasileiro de Natação Júnior 
Trofeu Júlio Delamare. A competição se 
estende até o próximo sábado e as provas 
vão acontecer nos períodos da manhã e 
tarde, das 9h às 17h.

A Paraíba será representada pela equi-
pe do SESI Atleta do Futuro e equipes tradi-
cionais da natação brasileira confirmaram 
presença como: Pinheiros, de São Paulo; 
AABB, de Brasília; Goiás Esporte Clube, de 
Goiânia; Minas Tênis Club, de Belo Hori-
zonte; Tijuca Tênis Clube, do Rio de Janeiro 
e Sport, do Recife.

“Será realmente uma competição 
de altíssimo nível, onde inúmeros atletas 
do desporto aquático estarão no Parque 
Aquático da Vila Olímpica para competir 
no Campeonato Brasileiro na categoria Jú-
nior. O mais importante, é que nosso Esta-
do mostra que tem potencial para ser sede 
de campeonatos importantes como este, 
devido à grande reforma que o complexo 
recebeu em 2015”, disse Antônio Meira, re-
presentante da Confederação Brasileira de 
Desportes Aquáticos (CBDA).

O secretário Bruno Roberto, responsá-
vel pela Secretaria de Estado da Juventu-
de, Esporte e Lazer (Sejel) destacou que o 
Brasileiro de Natação Júnior é mais um de 

muitas atividades que a Vila tem por sediar. 
“A Vila Olímpica Parahyba, pelo enorme 
potencial que possui, vai movimentar ain-
da mais as suas dependências. Essa compe-
tição que envolve nadadores de diversos 
estados brasileiros, é gratificante ser aqui, 
pois está inserida no calendário oficial da 
CBDA”, frisou.

“A Sejel, em parceria com outros ór-
gãos do Governo do Estado, pretende 
ampliar a movimentação do esporte e do 
para-desporto, nesse fantástico espaço, a 
começar do incentivo às escolinhas de vá-
rias modalidades, passando pelos frequen-
tadores das caminhadas, até a realização 
de importantes eventos”, concluiu Bruno.

Disputas começam hoje na Vila Olímpica Parahyba
BRASILEIRO DE NATAÇÃO JÚNIOR

A piscina da Vila Olímpica Parahyba está pronta para mais um grande evento nacional que vai reunir 59 clubes de 17 estados em disputa do Troféu Júlio Delamare

FOTO: Secom/PB

FOTO: FPF/Divulgação



Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            969,89
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 052133
Responsavel.: MGS CONSTRUCOES LTDA ME
CPF/CNPJ....: 012690955/0001-05
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.350,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 053149
Responsavel.: SAB CONSULTORIA E REPRESEN-
TACAO LTD
CPF/CNPJ....: 006281970/0001-99
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            280,00
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 051987
Responsavel.: SAB CONSULTORIA E REPRESEN-
TACAO LTD
CPF/CNPJ....: 006281970/0001-99
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            280,00
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 052444
Responsavel.: Q & O COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ....: 013845842/0001-96
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            222,61
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 052642
Responsavel.: BR COMERCIO DE PECAS PNEUS E
CPF/CNPJ....: 007674705/0001-33
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          9.067,57
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 052897
Responsavel.: HOZELIA MENEZES DE SANTANA
CPF/CNPJ....: 013121754-27
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            156,67
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 053066
Responsavel.: IGOR MOREIRA DE MORAES BARBOSA
CPF/CNPJ....: 035257814-90
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.173,33
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 053074
Responsavel.: MGS CONSTRUCOES LTDA ME
CPF/CNPJ....: 012690955/0001-05
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.695,33
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 053037
Responsavel.: RESIDENCE SERVICE CONSTRUCOES
CPF/CNPJ....: 014773999/0001-16
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          3.948,13
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 052890
Responsavel.: TRANSPORTES BOA VIAGEM LTDA
CPF/CNPJ....: 000171428/0001-05
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            573,07
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 053001
Em razao de que os supracitados devedores nao  fo-
ram encontrados ou se recusaram a aceitar a devida 
intimacao, em obediencia ao Art.15 da Lei No.9.492 de 
10.09.1997, intimo as pessoas fisicas e juridicas  acima 
citadas a virem pagar, ou darem por escrito  as  razoes  
que  tem,  neste  1o. Oficio de Protesto a rua Candido 
Pessoa No.31, nesta Cidade, no prazo de 03 (tres) dias 
uteis, a  partir  desta data,  sob  pena  de  serem  os  
referidos titulos PROTESTADOS, na Forma da LEI.

Joao Pessoa,  12/10/2016
----------------------------------------

Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO
- Titular -

Responsavel.: AGRO RACOES COMERCIO VETE-
RINAR
CPF/CNPJ....: 016847020/0001-32
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            659,74
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 053006
Responsavel.: AGRO RACOES COMERCIO VETE-
RINAR
CPF/CNPJ....: 016847020/0001-32
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            154,92
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 053016
Responsavel.: BANTEC - BANCO DE NOGOCIOS , T
CPF/CNPJ....: 014805092/0001-91
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.734,90
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 053033
Responsavel.: BENTONISA  BENTONITA DO NOR-
DESTE SA
CPF/CNPJ....: 009185877/0002-50
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          5.800,00
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 052743
Responsavel.: BENTONISA BENTONITA DO NORDEST
CPF/CNPJ....: 009185877/0002-50
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.646,58
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 053031
Responsavel.: CLEIDE KERUBINA VIEIRA B DA SI
CPF/CNPJ....: 014768645/0001-83
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.106,77
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 053139
Responsavel.: ELIANDRO GOMES MUNHOZ
CPF/CNPJ....: 267953738-60
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            295,00
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 052136
Responsavel.: E R V PARAIBA COMERCIO DE ACES
CPF/CNPJ....: 018411671/0001-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.947,93
Apresentante: HSBC BANK BRASIL-01701201/0001-89
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 052908
Responsavel.: HIDRAULDIESEL SERVS HIDRAU-
LICOS LTD
CPF/CNPJ....: 006076888/0001-22
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            568,59
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 051930
Responsavel.: HUMBERTO VIANA COELHO
CPF/CNPJ....: 142009534-04
Titulo......: CHEQUE           R$          1.920,00
Apresentante: NELSON GUIDONI
Protocolo...: 2016 - 052728
Responsavel.: JOSE RONALDO DA SILVA ME
CPF/CNPJ....: 021606996/0001-53
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.037,91
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 052865
Responsavel.: JANIELSON DUARTE MEDEIROS
CPF/CNPJ....: 082582774-48

TOSCANO DE BRITO
SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL 

Rua Cândido Pessoa, 31
Fone: 241.7177

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

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 79/2016

A Prefeitura Municipal de João Pessoa, através da Secretaria de Administração, no uso de suas 
atribuições, torna público o presente EDITAL DE CONVOCAÇÃO, conforme DECISÃO LIMINAR – 
PROCESSO Nº 0818327-21.2016.8.15.2001, ALEXANDRA ALVES DE TOLEDO, classificada em 
539 lugar, para o cargo de PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA I, Edital nº 01 de 08 de novembro 
de 2013, homologado através da portaria nº 229/2014, para posse, no prazo de 30 (trinta) dias 
contados da publicação deste Edital, (artigo 36 da Lei 2380/79 – Estatuto dos Funcionários Publico 
do Município)  com o que segue: 

1 - Realização da inspeção médica/exame médico pré-admissional
O candidato deverá comparecer à Junta Médica Municipal, situada na rua Francisca Moura, 

395, Centro, das 8:00 às 12:00 horas, fone 3222-6627, após agendamento prévio, para realização 
da inspeção médica/exame médico pré-admissional  munido dos resultados dos exames abaixo 
relacionados, que poderão ser realizados em serviços públicos ou privados:  

a) Hemograma;
b) Glicemia;
c) ECG *;
d) Avaliação Cardiológica *;
e) Raio X de tórax PA *;
f) Audiometria;
g) Exame oftalmológico *;
h) Sanidade Física e Mental *;
* Obs: ECG e Raio X do tórax com laudo, avaliação cardiológica realizada por cardiologista, exame 

oftalmológico realizado por oftalmologista, Sanidade mental realizada por psiquiatra e Sanidade 
física realizado por qualquer especialidade.

2 - De posse do exame médico pré-admissional fornecido pela Junta Médica Municipal o Professor 
deverá se apresentar na Divisão de Posse – DIPOC da Secretaria da Administração - SEAD, situada 
na Avenida Diógenes Chianca, n° 1777, Água Fria, Centro de Administração Municipal – CAM, tele-
fone (83) 8645-8717 das 8:00 às 12:00 e 14:00 as 18:00 horas, para investidura no cargo público, 
munido dos seguintes documentos, (original e cópia):

a) Registro de Identidade – RG;
b) Cadastro de Pessoa Física – CPF;
c) Título de Eleitor com comprovante de votação da última eleição;
d) Documentos militar para o sexo masculino;
e) Carteira do PIS ou PASEP (se já teve emprego anterior);
f) Carteira de Trabalho (CTPS);
g) Comprovante de residência;
h) Diploma;
i) Certidão de Casamento;
j) Registro de nascimento de filhos (s) menor (es) de 14 anos e/ou portadores de deficiência ;
k) Duas ( 2) foto 3x4 recente, uma para Junta Médica;
l) Conta bancária – Banco do Brasil;
m) Declaração de Bens ou Declaração de Importo de Renda;
n) Certidões dos setores de distribuição dos foruns criminais das Justiças Federal e Estadual 

do Estado em que o candidato houver residido nos últimos cinco anos expedidas, no máximo, há 
seis (6) meses, respeitado o prazo de validade descrito na própria certidão, quando houver;

o) Certificado de antecedentes da Polícia Federal e da Policia  dos Estados em que o can-
didato houver residido nos últimos cinco anos, expedidas, no máximo, há seis (6) meses, respeitado 
o prazo de validade descrito na própria certidão, quando houver;

p) As demais declarações exigidas no Edital do Concurso Publico nº 01/2013 serão assi-
nadas no ato da posse;

q) Declaração , caso possua outro cargo, emprego ou função publica,  especificando a 
natureza do vinculo e carga horária. 

João Pessoa, 07 de outubro de 2016
ROBERTO WAGNER MARIZ QUEIROGA

Secretário da Administração
 

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

 EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: Pregão Presencial nº 00020/2016.
OBJETO: Aquisição parcelada de enxoval de bebê, tecidos, e artigos de cama, mesa e banho 

diversos.
ABERTURA: 27/09/2016 as 10:00 horas.
JUSTIFICATIVA: Licitação Deserta.
DATA: 04/10/2016.
 

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

 EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: Pregão Presencial nº 00042/2016.
OBJETO: Locação de uma moto niveladora para regularização e nivelamento de ruas, estradas, 

campos, terrenos e áreas diversas na zona urbana e rural deste Município.
ABERTURA: 29/09/2016 as 10:00 horas.
JUSTIFICATIVA: Licitação Deserta.
DATA: 06/10/2016.

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA 
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2016

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-
sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00014/2016, que objetiva: Contratação de 
empresa especializada em implantação e suporte de sistemas informatizados para utilização nos 
departamentos administrativos municipais; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
em favor de: PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME - R$ 6.000,00.

Borborema - PB, 07 de Outubro de 2016.
MARIA PAULA GOMES PEREIRA – Prefeita

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: implantação e suporte de sistemas informatizados para utilização nos departamentos 

administrativos municipais. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00014/2016. DOTAÇÃO: 
Recursos FPM, ICMS e TRIBUTOS: 3.3.90.39.01 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Borborema e: CT Nº 00037/2016 - 10.10.16 - PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA 
LTDA - ME - R$ 6.000,00.

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

 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00020/2016, que objetiva: Aquisição parcelada de 
enxoval de bebê, tecidos, e artigos de cama, mesa e banho diversos; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório: Licitação Deserta.

Sapé - PB, 04 de Outubro de 2016
WIVIANE EUGÊNIA PAIVA - Secretária

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00042/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00042/2016, que objetiva: Locação de uma 
moto niveladora para regularização e nivelamento de ruas, estradas, campos, terrenos e áreas 
diversas na zona urbana e rural deste Município; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório: Licitação Deserta.

Sapé - PB, 06 de Outubro de 2016
FLÁVIO ROBERTO MALHEIROS FELICIANO - Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

RESULTADO FASE PROPOSTA - TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2016
OBJETO: Contratação de empresa do ramo da construção civil destinada a execução dos serviços 

de PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS e DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS - PLANO DE 
TRABALHO Nº 782518/2013 - SICONV - 030616/2013 em Ruas na cidade de Cuitegi/PB. LICI-
TANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação: VN CONSTRUCOES 
E INCORPORACOES EIRELI - ME - Valor: R$ 601.957,68. Dos atos decorrentes do procedimento 
licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. 
Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Nossa 
Senhora do Rosário, 35 - Centro - Cuitegi - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. 
Telefone: (083) 3681-1112. Email: cuitegilicitacoes@hotmail.com.

Cuitegi - PB, 10 de Outubro de 2016
PATRICIA BORGES DE MEIRELES 

 Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
EXTRATO DE TERMO ADITIVO - DISPENSA Nº 007/2015

4º ADITIVO AO CONTRATO Nº 217/2015 –Partes Contratantes: Prefeitura Municipal de Bayeux 
e ADCRUZ Construções, Industria e Comércio Ltda. Objeto:Contratação da empresa remanescente 
da Concorrência nº 001/2014, para conclusão da construção da Unidade de Pronto Atendimento 
– UPA I na Avenida Liberdade s/nº, Centro,  Bayeux-PB. Aditivo: Prorrogação por mais 90 dias, 
perfazendo o prazo total de 495 dias, passando a vigorar até 10/01/2017. Fundamentação: Lei nº 
8.666/93 e suas alterações posteriores, Cláusula Oitava do Contrato do DISPENSA nº 007/2015. 
Assinatura: 03/10/2016.

Bayeux/PB, 03 de outubrode 2016
Dr. Expedito Pereira

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SRP N º 029/2016

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO Torna público que fará realizar através do 
Pregoeiro Oficial, sediada na Rua José Alípio de Santana, 371, Centro, CEP: 58.350.000 – Caldas 
Brandão/PB, às 10:00 horas do dia 25 de Outubro de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, 
do tipo menor preço, EXCLUSIVA PARA ME/EPP, Com o objetivo de: Sistema de registro de preços 
para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de baixa e pagamento das 
despesas orçamentarias e extra orçamentarias desta edilidade; Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal 10.520/02 e disposições da Lei 8.666/93 e Lei 123/2006 e 
suas alterações posteriores. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado.

Caldas Brandão, 10 de outubro de 2016
MARCONES DE SOUZA MONTEIRO

Pregoeiro Oficial
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO/PB
 EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços e instalação de LINK 
de Internet banda larga a fim de suprir as necessidades desta prefeitura e outros órgãos pertencentes 
a mesma. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 017/2016. DOTAÇÃO: Recursos Próprios 
do Município de Baia da Traição: 01.00 - 04.122.0003.2002 - 02.00 - 04.122.0003.2004 - 03.00 
- 04.122.0003.2005 - 04.01 - 10.301.0012.2007 - 05.00 - 12.361.0018.2017 - 12.361.0018.2020 - 
12.361.0018.2021 - 06.00 - 15.122.0003.2027 - 07.00 - 08.122.0003.2029 - 07.01 - 08.122.0003.2031 
- 3.3.90.39.01 - Outros serv. de terceiros - Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: até o final do exercício 
financeiro de 2016. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Baia da Traição e TERCIO 
FELIPE LOURENCO PEREIRA – CNPJ: 13.231.742/0001-70 - ME - R$ 8.657,20 (oito mil seiscentos 
e cinquenta e sete reais e vinte centavos) - CT Nº 090/2016 - 01.09.16.

MANUEL MESSIAS RODRIGUES – Prefeito 
  

 PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N.º 006/2016
A Prefeitura Municipal de Ingá, através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna público 

que a licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS N.º 006/2016, cujo objeto e a execução de 
obras de Reforma e Ampliação das Unidades Básicas de Saúde das localidades: Cazuzinha, Chã 
dos Pereira, Pontina e Jardim Farias, no Município de Ingá - PB, aprazada para o dia 05/10/2016 
às 9:00 horas, foi ADIADA para o dia 26/10/2016 às 9:00 horas, por ter havido falha na publicação 
do Aviso de Licitação no Diário Oficial da União.

 O Edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas. Informações pelos telefones: (0xx83) 3394-1136 e 
3394-1236, até o dia 21/10/2016.

Publicado no Jornal “A União” do dia 29/09/2016 – Republicado por Incorreção.
 Ingá(PB), 28 de setembro de 2016.

DIOCLÁCIO GOMES DA SILVA
PRESIDENTE DA CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 00022/2016
A Prefeitura Municipal de Mogeiro, através do Pregoeiro Oficial do Município, torna público que 

realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N.º 00022/2016, DO TIPO MENOR PREÇO 
POR ITEM, objetivando a aquisição de dois tratores agrícolas, para atender as necessidades da 
Secretaria de Agricultura do Município de Mogeiro, no dia 25/10/2016 às 9:00 horas, na Sala de 
Licitações deste Órgão, situada à Av. Presidente João Pessoa, 47 - Mogeiro – PB.

O Edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas. Informações pelo telefone: (0xx83) 3266-1334, até 
o dia 24/10/2016.

Mogeiro, 11 de outubro de 2016.
ALEXANDRE GONÇALVES DA SILVA

PREGOEIRO
 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 00023/2016
A Prefeitura Municipal de Mogeiro, através do Pregoeiro Oficial do Município, torna público que 

realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N.º 00023/2016, DO TIPO MENOR 
PREÇO POR ITEM, exclusivo para ME e EPP, objetivando a confecção de placas de sinalização, 
banners, etiquetas de tombamento, adesivos e cartazes, para atender as necessidades de diversas 
Secretárias do Município de Mogeiro, no dia 25/10/2016 às 11:00 horas, na Sala de Licitações deste 
Órgão, situada à Av. Presidente João Pessoa, 47 - Mogeiro – PB.

O Edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas. Informações pelo telefone: (0xx83) 3266-1334, até 
o dia 24/10/2016.

Mogeiro, 11 de outubro de 2016.
ALEXANDRE GONÇALVES DA SILVA

PREGOEIRO
 

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00044/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Orcine Fernandes, S/Nº - Centro - Sapé - PB, às 09:00 horas do dia 27 de Outubro de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de um sistema para abate 
de animais - pistola insensibizadora completa para abate por penetração com injeção de ar -, para 
utilização no matadouro público municipal. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 2051/2005. Informações: no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

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

Sapé - PB, 11 de Outubro de 2016
MARCELO DE SOUZA PEREIRA - Pregoeiro Oficial 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 00046/2016
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para serviços de concepção e acompanhamento de projetos 

de arquitetura e urbanismo dos prédios públicos e mobiliários urbanos. Data e Local: 24 de Outubro 
de 2016 às 08:30 horas, na sala de Reuniões da CPL, Rua Padre Amâncio Leite, 395 - Centro - 
Condado - PB.

Condado - PB, 11 de Outubro de 2016
LUCIANA LEITE FERNANDES

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO
 AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 00047/2016

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para aquisição de peças, com fornecimento parcelado, 
destinados a máquinas pesadas pertencentes ao município de Condado. Data e Local: 24 de 
Outubro de 2016 às 09:00 horas, na sala de Reuniões da CPL, Rua Padre Amâncio Leite, 395 - 
Centro - Condado - PB.

Condado - PB, 11 de Outubro de 2016
LUCIANA LEITE FERNANDES

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO
 AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 00048/2016

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para serviços mecânico por empreitada/tarefa, sem forneci-
mento de peças, nos termos da alínea “d” do inc. VIII do art. 6º da Lei nº 8.666/93. Data e Local: 
24 de Outubro de 2016 às 10:00 horas, na sala de Reuniões da CPL, Rua Padre Amâncio Leite, 
395 - Centro - Condado - PB.

Condado - PB, 11 de Outubro de 2016
LUCIANA LEITE FERNANDES

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO
 AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 00049/2016

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para serviços de empreitada para manutenção e conservação 
de bens públicos, mediante ajuste de mão de obra por tarefa para execução de pequenos trabalhos, 
sem fornecimento de materiais, nos termos da alínea “d” do inc. VIII do art. 6º da Lei nº 8.666/93. 
Data e Local: 24 de Outubro de 2016 às 10:30 horas, na sala de Reuniões da CPL, Rua Padre 
Amâncio Leite, 395 - Centro - Condado - PB.

Condado - PB, 11 de Outubro de 2016
LUCIANA LEITE FERNANDES

Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 78/2016

A Prefeitura Municipal de João Pessoa, através da Secretaria de Administração, no uso de suas 
atribuições, torna público o presente EDITAL DE CONVOCAÇÃO, conforme DECISÃO LIMINAR 
– PROCESSO Nº 08422279-29.2016.8.15.2001, MARIA WILMA ALBUQUERQUE DA COSTA, 
classificada em 39 lugar, para o cargo de PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA II – DISCIPLINA 
TEATRO, Edital nº 01 de 08 de novembro de 2013, homologado através da portaria nº 229/2014, 
para posse, no prazo de 30 (trinta) dias contados da publicação deste Edital, (artigo 36 da Lei 
2380/79 – Estatuto dos Funcionários Publico do Município)  com o que segue: 

1 - Realização da inspeção médica/exame médico pré-admissional
O candidato deverá comparecer à Junta Médica Municipal, situada na rua Francisca Moura, 

395, Centro, das 8:00 às 12:00 horas, fone 3222-6627, após agendamento prévio, para realização 
da inspeção médica/exame médico pré-admissional  munido dos resultados dos exames abaixo 
relacionados, que poderão ser realizados em serviços públicos ou privados:  

a) Hemograma;
b) Glicemia;
c) ECG *;
d) Avaliação Cardiológica *;
e) Raio X de tórax PA *;
f) Audiometria;
g) Exame oftalmológico *;
h) Sanidade Física e Mental *;
* Obs: ECG e Raio X do tórax com laudo, avaliação cardiológica realizada por cardiologista, exame 

oftalmológico realizado por oftalmologista, Sanidade mental realizada por psiquiatra e Sanidade 
física realizado por qualquer especialidade.

2 - De posse do exame médico pré-admissional fornecido pela Junta Médica Municipal o Professor 
deverá se apresentar na Divisão de Posse – DIPOC da Secretaria da Administração - SEAD, situada 
na Avenida Diógenes Chianca, n° 1777, Água Fria, Centro de Administração Municipal – CAM, tele-
fone (83) 8645-8717 das 8:00 às 12:00 e 14:00 as 18:00 horas, para investidura no cargo público, 
munido dos seguintes documentos, (original e cópia):

a) Registro de Identidade – RG;
b) Cadastro de Pessoa Física – CPF;
c) Título de Eleitor com comprovante de votação da última eleição;
d) Documentos militar para o sexo masculino;
e) Carteira do PIS ou PASEP (se já teve emprego anterior);
f) Carteira de Trabalho (CTPS);
g) Comprovante de residência;
h) Diploma;
i) Certidão de Casamento;
j) Registro de nascimento de filhos (s) menor (es) de 14 anos e/ou portadores de deficiência ;
k) Duas ( 2) foto 3x4 recente, uma para Junta Médica;
l) Conta bancária – Banco do Brasil;
m) Declaração de Bens ou Declaração de Importo de Renda;
n) Certidões dos setores de distribuição dos foruns criminais das Justiças Federal e Estadual 

do Estado em que o candidato houver residido nos últimos cinco anos expedidas, no máximo, há 
seis (6) meses, respeitado o prazo de validade descrito na própria certidão, quando houver;

o) Certificado de antecedentes da Polícia Federal e da Policia  dos Estados em que o can-
didato houver residido nos últimos cinco anos, expedidas, no máximo, há seis (6) meses, respeitado 
o prazo de validade descrito na própria certidão, quando houver;

p) As demais declarações exigidas no Edital do Concurso Publico nº 01/2013 serão assi-
nadas no ato da posse;

q) Declaração , caso possua outro cargo, emprego ou função publica,  especificando a 
natureza do vinculo e carga horária. 

João Pessoa, 30 de setembro de 2016
ROBERTO WAGNER MARIZ QUEIROGA

Secretário da Administração

MICCAL – MINERAÇÃO IND. E COMÉRCIO CAMPO VERDE LTDA – CNPJ/CPF Nº 
24.281.990/0001-41  Torna publico que  a SUDEMA – Superintendência de Administração do 
Meio Ambiente, EMITIU  a Licença de Operação de Instalação  Nº 1088/2016, em João Pessoa 
05 de maio de 2016, prazo: 730 dias para atividades de: LAVRA  DE CÁLCARIO A CEU ABERTO 
numa área de 44,5 hc, onde a área de lavra é de 10 hc. REFERENTE AO PROCESSO DNPM Nº 
846.117/1998. Na (o) FAZENDA TRAPIÁ – ZONA RUAL. Município: PATOS/PB. PROCESSO Nº  
2016-000563/TEC/LO-1546
 
GASTRONOMIA NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTOS LTDA (818 Steak House), 
torna público que recebeu da SEMAM, Secretária de Meio Ambiente a Licença DE OPERAÇÃO para 
funcionamento de restaurante situado na Avenida Cabo Branco, nº 2316 Sala 001, cabo Branco, 
CEP 58.045-010, João Pessoa/PB.

JOAO ARTUR DE QUEIROZ JUNIOR – CNPJ/ CPF Nº 447.100.384-49 Torna público que a SU-
DEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 
3368/2016 em João Pessoa, 4 de outubro de 2016 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Edificação 
multifamiliar com 02 unidades habitacionais, dotada de sistema de esgotamento sanitário, composto 
de fossa séptica e sumidouro Na (o) – R. PROJETADA, S/N – QD. 17B. – LT. 39 PLANALTO TIBIRI 
I Município: SANTA RITA – UF: PB. Processo: 2016-005556/TEC/LO- 2946.

JOSUE HONORIO – CNPJ/ CPF Nº 061.283.234-13 Torna público que a SUDEMA – Superinten-
dência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 3370/2016 em João 
Pessoa, 4 de outubro de 2016 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Edificação multifamiliar com 
02 unidades habitacionais, dotada de sistema de esgotamento sanitário, composto de fossa séptica 
e sumidouro Na (o) – R. PROJETADA, S/N – QD. 04 – LT.38 LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE 
Município: SANTA RITA – UF: PB. Processo: 2016-006259/TEC/LO- 3053. 

CONDE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. - CNPJ/CPF n° 19.289.328/0001-06, 
torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a 
Licença de Instalação n° 3152/2016 em João Pessoa, 21 de setembro de 2016 - Prazo: 365 dias. 
Para a atividade de: Loteamento urbano (LOTEAMENTO VILLAGE DANHA I) com 641 lotes em área 
de 46,67 hectares. Na(o) - RODOVIA PB 18, Z. URBANA, Município: CONDE - UF: PB. Processo: 
2016-004899/TEC/LI-4985.

MATOS AGRÍCOLA LTDA (AGROMATOS) - CNPJ/CPF Nº 02.709.842/0001-42. Torna público que a 
SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 
2844/2016 em João Pessoa, 12 de setembro de 2016 - Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Matos 
Agrícola Ltda: Comércio Varejista de Produtos Agropecuários Na(o) -  RUA FRANCISCA MARQUES 
DA FONSECA Nº 101  Município:  BAYEUX - UF: PB.  Processo: 2015-003412/TEC/LO-0011.

EVALDO URQUIZA HERCULANO - ME - CNPJ Nº 04.487.178/0001-60, torna público que requereu 
a SEMAM - Secretaria de Meio Ambiente a Renovação da Licença de Operação, para atividade: 
Fabricação de Argamassa, situado à Rua Empresário Waldemar Pereira do Egito S/N QD 244 LT 
58 - Distrito Industrial de Mangabeira, João Pessoa - PB.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS

Nos termos do julgamento da licitação do PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO nº 
020/2016, feito pela Pregoeira através do Laudo apresentado e regido pela Lei Federal nº 10.520 e 
de conformidade com a Lei Federal n.º 8.666/93, Decreto n.º 7892/13 e alterações, fica decidido a:

HOMOLOGAÇÃO
Do julgamento em favor das empresas: PROSPERA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME/

CNPJ: 06.243.407/0001-26, no valor total de R$ 20.670,00 (Vinte mil, seiscentos e setenta reais); 
CELIA FRANCISCO DE CARVALHO/CNPJ: 15.659.814/0001-00, no valor total de R$ 19.872,00 

(Dezenove mil, oitocentos e setenta e dois reais); WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI EPP/
CNPJ:19.835.542/0001-02, no valor total de R$ 8.974,00 (Oito mil, novecentos e setenta e quatro 

reais), pelas razões expostas no referido Laudo. 
Gab. Do Prefeito Municipal de São José dos Ramos - PB, 11 de outubro de 2016.

Eduardo Gindre Caxias de Lima
Prefeito Constitucional

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

SENCIAL REGISTRO DE PREÇO N.º 020/2016, ADJUDICAMOS a Presente Licitação para as 
empresas: PROSPERA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME/CNPJ: 06.243.407/0001-26, no valor 
total de R$ 20.670,00 (Vinte mil, seiscentos e setenta reais); CELIA FRANCISCO DE CARVALHO/
CNPJ: 15.659.814/0001-00, no valor total de R$ 19.872,00 (Dezenove mil, oitocentos e setenta e 
dois reais); WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI EPP/CNPJ:19.835.542/0001-02, no valor total 
de R$ 8.974,00 (Oito mil, novecentos e setenta e quatro reais).

Gab. Do Prefeito Municipal de São José dos Ramos - PB, 11 de outubro de 2016.
Maria Simone Rodrigues da Silva

Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS

CONVOCAÇÃO 
PREGAO PRESENCIAL SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS  N.º 020/2016

O prefeito do Município de São José dos Ramos, no uso de suas atribuições, CONVOCA as 
empresas: PROSPERA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME/CNPJ: 06.243.407/0001-26; CELIA 
FRANCISCO DE CARVALHO/CNPJ: 15.659.814/0001-00; WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI 
EPP/CNPJ:19.835.542/0001-02, para assinatura da Ata de Registro de Preços, do Pregão Presen-
cial nº 020/2016, nos termos do item X da peça editalícia. Maiores informações na sala da CPL, 
localizado na Praça Noé Rodrigues de Lima, s/n – Centro – São José dos Ramos-PB, no horário 
de expediente normal de 08:00 as 13:00 Horas.

São José dos Ramos-Pb, 11 de Outubro de 2016.
Eduardo Gindre Caxias de Lima

Prefeito

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

TERMO DE ADITIVO 01.2016.
REF. PREGÃO PRESENCIAL 00007/2016.

AO TERMO DE CONTRATO Nº 00045/2016.
DATA: 03/02/2016.

OBJETO: Acréscimo de 25% ao valor contratado, representado pelo valor de R$ 112.062,50 
(Cento e Doze Mil Sessenta e Dois Reais e Cinquenta Centavos) ao valor inicial do contrato de 
R$ 448.250,00 (Quatrocentos e Quarenta e Oito Mil Duzentos e Cinquenta Reais), totalizando a 
importância de R$ 560.312,50 (Quinhentos e Sessenta Mil Trezentos e Doze Reais e Cinquenta 
Centavos) - tudo em conformidade ao Art. 65 – Par - 1º, da Lei de nº 8.666/93 e suas alterações 
posteriores, como já previsto na cláusula décima primeira do contrato e Parecer Jurídico nos autos, 
pelas Aquisições Parceladas de Medicamentos de A a Z, através da oferta de maior porcentagem de 
desconto sobre a tabela da ABCFarma, para a distribuição com Pessoas Carentes deste Município, 
como também destinados a Assistência Farmacêutica junto as Unidades Básicas de Saúde, CAPS’S 
CAP’S AD, SAMU e a Farmácia Básica, através da Secretaria Municipal de Saúde deste Município.

FUNDAMENTAÇÃO: Artigo 65, Par. 1º, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA - PB
    DROGARIA DROGAVISTA LTDA – CNPJ: 00.958.548/0009-04
DATA DE ASSINATURA DO TERMO DE ADITIVO: 28.09.2016.
SIGNATÁRIOS: WELLINGTON ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA
                           GERALDO SIRINO DA SILVA JÚNIOR
OBS: Publicado para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

WELLINGTON ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA
GESTOR

ASSOCIAÇÃO DOS POLICIAIS CIVIS DE CARREIRA DA PARAÍBA - ASPOLPB
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL

A ASSOCIAÇÃO DOS POLICIAIS CIVIS DE CARREIRA DA PARAÍBA - ASPOLPB, CNPJ 
08.451.523/0001-66, com sede em João Pessoa, Estado da Paraíba, através de sua PRESIDENTE 
SUANA GUARANI DE MELO, matrícula 155.140-0, CONVOCA, por meio desse Edital, todos os 
associados em pleno gozo de seus direitos, a participar da ASSEMBLEIA GERAL extraordinária 
da categoria, a realizar-se no próximo dia Dezoito de Outubro de Dois mil e dezesseis (18/10/2016, 
terça-feira), com uma primeira convocação às 18h30 e uma segunda convocação às 19h00, com 
qualquer número de presentes. A Assembleia ocorrerá no Auditório da OAB, situado na Rua Rodrigues 
de Aquino, n. 37, bairro Centro, João Pessoa-PB, CEP 58013-030. Pauta (ordem do dia): I - deliberar 
sobre as mobilizações nas esferas estadual e federal; II - decidir pela criação e regulamentação de 
fundo de apoio a policiais civis; III - discutir outros assuntos de interesse da categoria.

João Pessoa, 04 de Outubro de 2016.
SUANA GUARANI DE MELO

Presidente da Associação dos Policiais Civis de Carreira da Paraíba - ASPOLPB

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
EXTRATO DE CONTRATO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 075/2016

CONTRATO Nº 195/2016 - Contratado(a): Fiori Veicolo Ltda. Objeto: Prestar o fornecimento 
de 02 veículos automotores de fabricação nacional, zero quilômetros, do tipo “Van/Minibus” com 
capacidade para 15 lugares. Valor Contratado: R$ 263.000,00.  Recursos: IGD PBF. Classificação: 
Fundo Municipal da Assistência Social - FMAS, Manutenção do Programa Bolsa Família e Cadúnico 
–  IGDPBF - Equipamentos e Material Permanente. Vigência: 11/10/2016 a 31/12/2016.

Bayeux/PB, 11 de outubro de 2016
Dr. Expedito Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2016
OBJETO: Seleção de empresa(s) ou consórcio(s) de empresas para a outorga de concessão 

e exploração dos serviços de transporte público de passageiros, no Município de Patos – PB, 
organizado em lote único de linhas.

VENCEDOR: TRANSBRAZ LTDA EPP, pessoa jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ nº 
03.456.707/0002-86.

VALOR TOTAL: valor da Tarifa de R$ 2,70 (dois reais e setenta centavos).
PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 (dez) anos. 
Fundamento: Lei 8.666/93 e alterações posteriores.
Gabinete do Prefeito em Exercício do Município de Patos, Estado da Paraíba, 22 de setembro 

de 2016.
LENILDO DIAS DE MORAIS

Prefeito em exercício

EXTRATO DE CONTRATO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2016

Nº DO CONTRATO: 484/2016
OBJETIVO: O objeto da presente licitação é a operação dos serviços de transporte coletivo 

urbano, organizado em 01 (um) lote único de linhas urbanas.
VENCEDOR: TRANSBRAZ LTDA EPP, pessoa jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ nº 

03.456.707/0002-86
VALOR DA TARIFA R$ 2,70 (dois reais e setenta centavos).
PRAZO: 10 (anos) anos.
Data da assinatura: 26 de setembro de 2016.

LENILDO DIAS DE MORAIS
Prefeito em Exercício do Município de Patos – PB.

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: EXECUTAR OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE - 
UBS PORTE 1.

FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00003/2016.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Remigio: 02.0000 - EXECUTIVO 02.1100 - FUN-

DO MUNICIPAL DE SAÚDE 02110.10.301.2008.1059 - CONSTRUÇÃIO DE UNIDADE BÁSICA DE 
SAÚDE 4490.51.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES FONTE DE RECURSOS: 051 - TRANSFERÊN-
CIAS DE CONVÊNIOS - SAÚDE - FEDERAL

VIGÊNCIA: 210 (duzentos e dez) dias
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Remígio e:
CT Nº 00140/2016 - 10.10.16 - EBS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP - R$ 365.445,34
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CINEP - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA
TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA N°. 019/2015 E 

DO RESPECTIVO INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO E COMPOSIÇÃO DE DÍVIDA 
N°. 008/2016, AMBOS CELEBRADOS ENTRE A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PA-
RAÍBA - CINEP E A EMPRESA UNIMARKET MARKETING E SERVIÇOS LTDA.

Aos seis dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezesseis, nesta cidade de João Pessoa, 
Estado da Paraíba, a COMPANHIA DE  DESENVOLVIMENTO  DA  PARAÍBA - CINEP, pessoa 
jurídica de direito privado, constituída sob a forma de sociedade de economia mista, órgão in-
tegrante da administração pública indireta do Estado da Paraíba, inscrita no CNPJ/MF sob o n°. 
09.123.027/0001-46, com sede nesta cidade de João Pessoa/PB, na Rua Feliciano Cirne, n°. 50, 
Bairro de  Jaguaribe, neste ato e por força de lei e determinação estatutária, representada por 
seus Diretores Presidente e de Operações, respectivamente, TATIANA DA ROCHA DOMICIANO, 
brasileira, divorciada, administradora, portadora da Cédula de Identidade/RG n°. 1.792.366 (SSDS/
PB) e inscrita no CPF sob o n°. 021.731.374-41, e THOMPSON FERNANDES MARIZ, brasileiro, 
divorciado, engenheiro químico, portador da Cédula de Identidade/RG n°. 751.599 - 2ª Via (SSP/
PB) e inscrito no CPF sob o n°. 160.623.704-78, ambos residentes e domiciliados nesta Capital, com 
base na legislação pátria vigente, resolvem por bem RESCINDIR UNILATERALMENTEContrato de 
Compra e Venda n°. 019/2015 e do respectivo Instrumento Particular de Confissão e Composição 
de Dívida n°. 008/2016, celebrados com a empresa UNIMARKET MARKETING E SERVIÇOS 
LTDA,  pessoa jurídica de direito privado, constituída na forma da lei e inscrita no CNPJ/MF sob 
o n°. 08.467.070/0001-66, com sede na Avenida Chesf, n°. 136, Distrito Industrial, João Pessoa, 
Paraíba (CEP 58.082-010),tendo por objetos, respectivamente, a aquisição de um imóvel, para uso 
industrial, com área total de 11.960,43m², constituído pelo Lote 454 e parte do Lote 310, localizado 
na R L-7, Quadra 454, Distrito Industrial de João Pessoa, Paraíba, e a regularização da condição 
de inadimplência desta empresa,  operando-se tal rescisão pelos fundamentos seguintes e gerando 
os efeitos a seguir fixados:Considerandoque foram firmadosos respectivos Contrato de Compra e 
Venda n°. 019/2015 e Instrumento Particular de Confissão e Composição de Dívida n°. 008/2016 
entre a UNIMARKET MARKETING E SERVIÇOS LTDA, devidamente representada por seus sócios, 
e esta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA - CINEP, respectivamente em 29 de 
junho de 2015 e 31 de maio de 2016;Considerando que a UNIMARKET MARKETING E SERVI-
ÇOS LTDA não cumpriu as condições resolutivas do Contrato de Compra e Venda n°. 019/2015 e 
Instrumento Particular de Confissão e Composição de Dívida n°. 008/2016, especialmente as que 
tratam do inadimplemento nos termosCláusula Oitava da avença originária, e da Terceira, do ajuste 
confessório, sem a exclusão das demais sanções igualmente previstas;Considerando o pleno direito 
de RESCINDIR UNILATERALMENTE o Contrato de Compra e Venda n°. 019/2015 e Instrumento 
Particular de Confissão e Composição de Dívida n°. 008/2016, a COMPANHIA DE DESENVOLVI-
MENTO DA PARAÍBA - CINEP o faz por decisão de seus Diretores Presidente e de Operações na 
data de 06 de seis de 2016, conforme Resolução de Diretoria n°.068/2016,  razão pela qual cessam 
todos os direitos e obrigações das partes, a partir desta data, excetuando-se as responsabilidades 
pelos atos já decorridos e oriundos dos referidos instrumentos legais;Considerando, por fim, todos 
os fundamentos descritos acima, FICAM RESCINDIDOS, DE PLENO DIREITO, O CONTRATO DE 
COMPRA E VENDA N°. 019/2015 E INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO E COMPO-
SIÇÃO DE DÍVIDA N°. 008/2016.

João Pessoa, 06 de outubro de 2016.
Companhia de Desenvolvimento da Paraíba - CINEP

 TATIANA DA ROCHA DOMICIANO
Diretora Presidente

THOMPSON FERNANDES MARIZ 
Diretor de Operações 

CINEP - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA
TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE 

COMPRA E VENDA N.º 021/2013, CELEBRADO ENTRE A EMPRESA IBRTEL INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO DE ESTRUTURAS METÁLICAS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA. E A COMPANHIA 
DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA – CINEP.

Aos 23 (vinte e três) dias do mês de setembro do ano de 2016 (dois mil e dezesseis), nesta 
Cidade de João Pessoa, Capital do Estado da Paraíba, a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO 
DA PARAÍBA – CINEP, sociedade de economia mista, com sede nesta Capital, na Rua Feliciano 
Cirne, nº 50, Jaguaribe, inscrita no CNPJ sob o n° 09.123.027/0001-46, neste ato representada, 
respectivamente, por seus Diretores Presidente e de Operações, TATIANA DA ROCHA DOMICIANO, 
brasileira, divorciada, administradora, portadora da Cédula de Identidade n° 1.792.366 (SSP/PB) 
e CPF n° 021.731.374-41, e THOMPSON FERNANDES MARIZ, brasileiro, divorciado, engenheiro 
químico, inscrito no CPF nº 160.623.704-78, portador da cédula de identidade nº 751.599 (SSP/
PB), residente e domiciliado na Cidade de Campina Grande/PB, com base na legislação pátria 
vigente, resolve por bem RESCINDIR UNILATERALMENTE o Contrato Particular de Promessa 
de Compra e Venda n.º 036/2014, celebrado com a empresa , IBRTEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
DE ESTRUTURAS METÁLICAS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob nº 
16.921.670/0001-80, cujo objeto perfez-se na promessa de compra e venda de um imóvel para 
uso industrial, localizado na Rua Projetada I, constituído constituído pelos Lotes n° 01, 02, 03, 04, 
06 e 07 da Quadra 04, no Distrito Industrial do Conde (PB), com área total de 35.067,62 m² (trinta 
e cinco mil, sessenta e sete virgula sessenta e dois metros quadrados), no Município de Conde/
PB, operando-se tal rescisão pelos fundamentos seguintes e gerando os efeitos a seguir fixados:

CONSIDERANDO que foi firmado o Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda Nº. 
021/2016 entre a empresa IBRTEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESTRUTURAS METÁLICAS E 
TELECOMUNICAÇÕES LTDA., representada neste ato por seus representantes legais, e a Com-
panhia de Desenvolvimento da Paraíba - CINEP, em 20 de junho de 2013;

CONSIDERANDO que a empresa em tela não cumpriu com o disposto na Cláusula Sétima, § 
2°, do referido instrumento contratual, uma vez que a mesma encontra-se inadimplente de suas 
obrigações financeiras, descumprindo desta feita condição resolutiva do instrumento contratual 
acima elencado;

CONSIDERANDO a Notificação enviada à IBRTEL; e o pleno direito de RESCINDIR UNILATE-
RALMENTE o Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda Nº. 021/2016, a CINEP o faz 
por decisão de seus Diretores Presidente e de Operações, infra-assinados, conforme  Resolução de 
Diretoria n° 061/2016, datada de 14 de setembro de 2016, razão pela qual cessam todos os direitos 
e obrigações das partes, a partir desta data (23/09/2016), excetuando-se as responsabilidades pelos 
atos já decorridos e oriundos do referido instrumento legal;

RESOLVE RESCINDIR DE PLENO DIREITO o Contrato Particular de Promessa de Compra 
e Venda Nº. 021/2013.

 João Pessoa, 23 de setembro de 2016
Companhia de Desenvolvimento da Paraíba - CINEP

TATIANA DA  ROCHA DOMICIANO            THOMPSON FERNANDES MARI
Diretora Presidente                                                           Diretor de Operações

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D’ÁGUA

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

Na publicação deste jornal ocorrida no dia 08.10.2016, onde lê: DATA E LOCAL: 19 de outubro  
de 2016 ás 08:30 horas, na sala da CPL. LÊIA-SE CORRETAMENTE DATA E LOCAL: 27 de 
outubro de 2016 ás 10:30 horas .

INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital 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, 11 de Outubro  de 2016.
PAULO SERGIO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DA CPL/PMMD

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA
 RESULTADO FASE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00008/2016
OBJETO: Contratação de empresa do ramo de engenharia para execução dos serviços de 

Pavimentação em Paralelepípedos Graníticos, Drenagem e Sinalização de diversas ruas no 
Distrito de Pirauá.

LICITANTE HABILITADO:
- CONSTRUTORA MARFERREI LTDA - EPP.
Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da 

Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Comunica-se que, em não havendo interposição de 
recursos, a sessão pública para abertura dos envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 
18/10/2016, às 10:00 horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão ser 
obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Presidente Epitácio Pessoa, 209 - Cen-
tro - Natuba - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3397-1042.

Email: natubalicitacao@gmail.com.
Natuba - PB, 13 de Setembro de 2016

MÁRCIA KELIANE DOS SANTOS BARRETO
Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA

AVISO DE ADIAMENTO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00007/2016
A Comissão Permanente de Licitação comunica o adiamento da abertura da Tomada de Preços 

nº 00007/2016, para o dia 01 de Novembro de 2016 às 10:00 horas, no mesmo local inicialmente 
divulgado: Rua Pernambuco, S/N - Centro - Solânea – PB, em virtude do não atendimento ao Art. 
21 da Lei Federal nº 8.666/93. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
referido endereço. Telefone: (083) 3363-1285. Email: licitacoessolanea@hotmail.com. 

Solânea - PB, 11 de Outubro de 2016
TEREZA CRISTINA GOMES PINTO 

 Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00028/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Pernambuco, S/N - Centro - Solânea - PB, às 08:00 horas do dia 27 de Outubro de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação dos Serviços de Publicidade 
volante de interesse do Município de Solânea/PB.. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fun-
damento 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, 11 de Outubro de 2016
JUSCELINO SOARES DA SILVA 

 Pregoeiro Oficial

 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE RESULTADO DE ANALISE DAS PROPOSTAS

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

torna público para conhecimento dos interessados que na licitação,  modalidade Concorrência nº 
002/2016,  foi declarada VENCEDORA a empresa PLANA EDIFICAÇÕES LTDA, com o valor de 
R$ 3.732.484,16 (Três milhões, setecentos e trinta e dois mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais 
e dezesseis centavos).Por fim, decide a Comissão pela abertura de prazo de recurso de acordo 
com o Art.109, Inciso I, alínea “b” da Lei 8.666/93. Delibera ainda esta Comissão de Licitação, pelo 
cumprimento do disposto no art 43, inciso VI da citada Lei.

João Pessoa, 11 de outubro de 2016
Diana Coeli de Araújo Vital 

Presidente CPL/TJPB

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00006/2016

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
Sargento Florentino Leite, S/N - Centro - Água Branca - PB, às 09:00 horas do dia 01 de Novembro 
de 2016, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa 
especializada para implantação de pavimentação em paralelepípedo em diversas ruas da cidade, no 
Município de Água Branca/PB, conforme projeto básico em anexo. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no 
horário das 08:00 as 11:30 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Água Branca - PB, 11 de Outubro de 2016.
DANILA FIRMINO DE LIMA
Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

 AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00007/2016

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
Sargento Florentino Leite, S/N - Centro - Água Branca - PB, às 10:00 horas do dia 01 de Novembro 
de 2016, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de em-
presa especializada para a construção da Praça Frei Damião, localizada na sede do Município, S/N, 
Centro no Município de Água Branca/PB, conforme projeto básico em anexo.. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
Informações: no horário das 08:00 as 11:30 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Água Branca - PB, 11 de Outubro de 2016.
DANILA FIRMINO DE LIMA
Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

 AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00008/2016

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
Sargento Florentino Leite, S/N - Centro - Água Branca - PB, às 11:00 horas do dia 01 de Novembro 
de 2016, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de em-
presa especializada em construção da Capela e um espaço religioso, localizada na comunidade 
Caminhões Queimados, S/N, Zona Urbana no Município de Água Branca/PB, conforme projeto 
básico em anexo. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no horário das 08:00 as 11:30 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado.

Água Branca - PB, 11 de Outubro de 2016.
DANILA FIRMINO DE LIMA
Presidente da Comissão

Prefeitura Municipal de Santa Rita
Comissão Permanente de Licitação

R. Virgínio Veloso Borges, Quadra 50, Lotes 22 e 23, Loteamento Miritânia, Santa Rita - PB 
E-mail: pmsrlicitapublica@gmail.com

Prefeitura Municipal de Santa Rita
Comissão Permanente de Licitação

R. Virgínio Veloso Borges, Quadra 50, Lotes 22 e 23, Loteamento Miritânia, Santa Rita - PB 
E-mail: pmsrlicitapublica@gmail.com

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº 166/2016. Processo nº 096/2016. Pregão Presencial nº 019/2016. Contratante: 

Prefeitura Municipal de Santa Rita/PB, através do Fundo Municipal de Saúde. Contratado: CONS-
TRUTORA JM & C EIRELI-ME CNPJ: 23.245.433/0001-02.  Objeto: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS 
DE MANUTENÇÃO NAS ESTRUTURAS FÍSICAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO 
MUNICÍPIO DE SANTA RITA/PB. Valor Total: R$ 212.449,00 (Duzentos e doze mil, quatrocentos 
e quarenta e nove mil reais). Vigência: Até o final do exercício financeiro. Dotação Orçamentária: 
02.101 - 10.301.2605.2051. 3390.39.00. Fundamentação legal: Art. 7º, inciso IV, do Decreto 
Federal nº 3.555/2000 e no Art. 4º, Inciso XXII, da Lei nº 10.520/2002. Data da assinatura: 21 de 
Setembro de 2016. 

Thiago Jesus Marinho Luiz
Secretário de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

Nº do Contrato: 00033/2014
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ
Contratado: CONTACTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME.
Processo Licitatório: TOMADA DE PREÇOS nº 00006/2014
Valor Original do Contrato: R$ 249.829,44.
Nº do Aditivo: 05
Objeto do Aditivo: Prorrogação do Prazo por mais 05(cinco) meses.
Data da Assinatura do Aditivo: 10/10/2016

Adailma Fernandes da Silva Lima – Prefeita.

MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RESULTADO DE JULGAMENTO DAS  PROPOSTAS DE PREÇO

TOMADA DE PREÇO Nº 001/2016
OBJETO: Contratação de empresa para serviços de engenharia para Reforma do Prédio Sede 

da Promotoria de Justiça de Santa Rita, Município de Santa Rita/PB.
A Comissão Permanente de Licitação do Ministério Público, torna público para conhecimento 

dos interessados, na forma da lei, o resultado do julgamento, à unanimidade, da fase de propostas 
de preços: 1º lugar e vencedora: NGH CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP, com 
valor de R$ 141.394,47;  2º lugar: RRF LACERDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELE-EPP, com 
valor de R$146.617,19;  3º lugar:  BERTA CONSTRUÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO LTDA-EPP, com 
valor de R$158.728,41;  4º lugar: VN CONSTRUÇÕES E |INCORPORAÇÕES EIRELI – ME, com 
valor de R$160.596,19;  5º lugar:  FC FERNANDES CARVALHO CONSTRUTORA LTDA-EPP, com 
valor de R$160.862,33;  6º lugar:  ZOIH ENGENHARIA LTDA-EPP, com o valor de R$ 161.400,00;  
7º lugar: 3JT CONSTRUÇÕES LTDA-EPP, com valor de R$ 172.033,11. Não houve aplicação da 
LC 123/06 e sua alteração na fase de julgamento das propostas. Ficam os licitantes intimados da 
decisão do julgamento, abrindo-se o prazo recursal, na forma do art. 109, inciso I da Lei Geral de 
Licitações, prazo de 05 (cinco) dias úteis,  ficando os autos franqueados aos licitantes interessados, 
na Sala de Licitações,  Anexo Administrativo do Ministério Público da Paraíba/Procuradoria Geral 
de Justiça,  situado à Av. Rodrigues de Aquino, S/N, Centro, João Pessoa – PB.

João Pessoa, 10/outubro/2016.
Francisco de Assis Martins Junior

Presidente COPLI/MPPB

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA

AVISO DE ADIAMENTO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00006/2016
A Comissão Permanente de Licitação comunica o adiamento da abertura da Tomada de Preços 

nº 00006/2016, para o dia 01 de Novembro de 2016 às 08:00 horas, no mesmo local inicialmente 
divulgado: Rua Pernambuco, S/N - Centro - Solânea – PB, em virtude do não atendimento ao Art. 
21 da Lei Federal nº 8.666/93. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
referido endereço. Telefone: (083) 3363-1285. Email: licitacoessolanea@hotmail.com.

Solânea - PB, 11 de Outubro de 2016
TEREZA CRISTINA GOMES PINTO 

 Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA

AVISO DE ADIAMENTO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00008/2016
A Comissão Permanente de Licitação comunica o adiamento da abertura da Tomada de Preços 

nº 00008/2016, para o dia 01 de Novembro de 2016 às 14:00 horas, no mesmo local inicialmente 
divulgado: Rua Pernambuco, S/N - Centro - Solânea – PB, em virtude do não atendimento ao Art. 
21 da Lei Federal nº 8.666/93. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
referido endereço. Telefone: (083) 3363-1285. Email: licitacoessolanea@hotmail.com.

Solânea - PB, 11 de Outubro de 2016
TEREZA CRISTINA GOMES PINTO 

 Presidente da Comissão

SEIRHMACT – SEC. EST. DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS, DO MEIO 
AMB. E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA – CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que a 
SUDEMA- Superintendência de Administração do Meio Ambiente emitiu a Autorização Ambiental 
nº 3143/2016 em João Pessoa, 20 de setembro de 2016 – Prazo: 365 dias. Para atividade de: 
RECUPERAÇÃO DO CANAL DO ARROZ (CAJAZEIRAS, SANTA HELENA E SÃO JOÃO DO RIO 
DO PEIXE/PB). Município: UF: PB. Processo: 2016-005309/TEC/AA-3836.

CPF/CNPJ....: 010920020/0001-34
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            723,90
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 052495
Responsavel.: KATIUSCIA ALVES CORREIA ARAUJO
CPF/CNPJ....: 004989790/0001-30
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.204,80
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 052330
Responsavel.: NADJA STHEFANNY SOARES DA COST
CPF/CNPJ....: 072894154-69
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            434,42
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 051418
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,  12/10/2016
----------------------------------------

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.: AMIGA DA SAUDE - SERVICOS 
MEDICOS L
CPF/CNPJ....: 024836840/0001-57
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          7.666,67
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 053118
Responsavel.: CONSTRUTORA TROPICAL LTDA
CPF/CNPJ....: 004984077/0001-02
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            200,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 052861
Responsavel.: HENRIQUES CESAR PEREIRA DE LIMA
CPF/CNPJ....: 695744564-04
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            206,48
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 053317
Responsavel.: J & J COMERCIO E METALURGICA L

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00036/2016

 OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento diário e parcelado de gêneros alimentícios 
destinado a atender as necessidades de diversas secretarias do município de São José da Lagoa 
Tapada-PB, Portal da Transparência: www.saojoselt.pb.gov.br. Local e Data: Na sala de reuniões 
da CPL, Rua Francisca Tomaz da Silva, 54, Centro, São Jose da Lagoa Tapada- PB, às 09:30 horas 
do dia 25 de Outubro de 2016.

 São Jose da Lagoa Tapada - PB, 10 de Outubro de 2016 
 JOÃO JUCÉLIO SILVA DO VALE

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA

AVISO DE LICITAÇÃO
 PREGÃO PRESENCIAL Nº 00037/2016

 OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento diário e parcelado de material de limpeza 
destinado a atender as necessidades de diversas secretarias do município de São José da Lagoa 
Tapada-PB, Portal da Transparência: www.saojoselt.pb.gov.br. Local e Data: Na sala de reuniões 
da CPL, Rua Francisca Tomaz da Silva, 54, Centro, São Jose da Lagoa Tapada- PB, às 11:00 horas 
do dia 25 de Outubro de 2016.

 São Jose da Lagoa Tapada - PB, 10 de Outubro de 2016 
 JOÃO JUCÉLIO SILVA DO VALE

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA – EMLUR

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO Nº. 010/2016

Com base nas informações constantes no referido Pregão e em cumprimento aos termos do 
artigo 43, inciso VI, da Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores, acolho parecer da Assessoria 
Jurídica, e HOMOLOGO o presente procedimento que, ora licitado em favor da EMPRESA: GLO-
BAL COMERCIAL EIRELI-ME INSCRITA NO CNPJ Nº. 17.892.706/0001-08 os itens 2,3,4,5,6,7 
perfazendo um valor global de R$ 78.781,40  (setenta e oito mil setecentos e oitenta e um reais e 
quarenta centavos). Com base no Art. 4º, Inciso XXII, da Lei n.º 10.520/2002, em consequência, fica 
convocado o adjudicatário para assinatura da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS e o consequente 
instrumento de contrato, nos termos do art. 64, caput, da Lei nº. 8.666/93, sob pena de decair o 
direito à contratação sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 desta lei.

João Pessoa, 10 de Outubro de 2016
Lucius Fabiani de Vasconcelos Sousa

Superintendente - EMLUR

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA – EMLUR

TERMO DE ADJUDICAÇÃO 
PROCESSO Nº. 2015/16.001  PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 010/2016

A Pregoeira Oficial da Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana - EMLUR, no uso de 
suas atribuições, com fundamento no Art. 3º, Inciso IV da Lei Federal nº 10.520/2002, ADJUDICA o 
presente procedimento que tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS CONSIGNADO EM ATA PARA 
EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS 
ROÇADEIRAS E PEÇAS, DESTINADAS AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, ora licitado em 
favor da empresa GLOBAL COMERCIAL EIRELI- CNPJ Nº. 17.892.706/0001-08 com os itens 02, 
03, 04, 05, 06 e 07 perfazendo o valor total de R$ 78.781,40 (setenta e oito mil setecentos e oitenta 
e um reais e quarenta centavos) ficando ainda o item 1 FRACASSADO EM RAZÃO DO VALOR.

João Pessoa, 10 de Outubro de 2016
Jacinta Firmino de Sousa Queiroga

Pregoeiro/Presidente da CPL - EMLUR

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA – EMLUR

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 014/2016 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2016/15.214
DATA DE ABERTURA: 31 DE OUTUBRO DE 2016 – HORÁRIO: 09:30 HORAS (HORÁRIO 

DE BRASÍLIA).
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS, CONSIGNADO EM ATA, PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.
A EMLUR – Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana do Município de João Pessoa 

através da sua Pregoeira, torna público que fará realizar Licitação na modalidade Pregão Eletrônico 
SRP, sob o critério de menor preço por item. O Edital ficará à disposição dos interessados no prazo 
prescrito na legislação pertinente, no site www.licitacoes-e.com.br, sob o número da licitação 649710. 
SUPORTE LEGAL: Lei Federal nº. 10.520/02, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 4.985/03 e 
5.716/06, Decreto 7.884/2013, Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores, Decreto Federal 
nº. 5.450/2005, e Lei Complementar nº. 123/06 e 147/14. FONTE DE RECURSO – 00 (TESOURO). 
Consultas com a Pregoeira e sua equipe de apoio, no endereço Av. Minas Gerais, 177, Bairro 
dos Estados, João Pessoa-PB, no Fone: (083) 3214-7629 ou pelo e-mail: cplemlur2@gmail.com

João Pessoa, 11 de Outubro de 2016
Jacinta Firmino de Sousa Queiroga

Pregoeiro CPL/EMLUR
 

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

 RESULTADO FASE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00011/2016
OBJETO: Execução dos serviços de regularização de piso/base e implantação de piso em 

granilite em diversos prédios públicos, deste Município.
LICITANTES HABILITADOS:
- BRITO CONSTRUÇÕES LTDA.
- CONSTRUFORTE CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP.
- CONSTRUTORA E SERVIÇOS EXCLUSIVA LTDA - ME.
- COSTA L CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME.
- J.F SANTOS CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI - ME.
- NORDCON NORDESTE CONSTRUTORA LTDA - ME.
- PINHEIRO & BRAGA CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME.
- VN CONSTRUCOES E INCORPORACOES EIRELI - ME.
LICITANTES INABILITADOS:
- EDCOL ED CONSTRUÇÕES LTDA - EPP.
- O S CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI.
Comunica-se que, em não havendo interposição de recursos, a sessão pública para abertura 

dos envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 25/10/2016, às 09:00 horas, no mesmo 
local da primeira reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente 
de Licitação, Rua Orcine Fernandes, S/Nº - Centro - Sapé - PB, no horário das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis.

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

Sapé - PB, 10 de Outubro de 2016
MARCELO DE SOUZA PEREIRA - Presidente da Comissão 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

TERMO DE ADITIVO 01.2016.
REF. PREGÃO PRESENCIAL 00038/2016.

AO TERMO DE CONTRATO Nº 00174/2016.
DATA: 21/03/2016.

OBJETO: Acréscimo de 25% ao valor contratado, representado pelo valor de R$ 36.250,00 
(Trinta e Seis Mil Duzentos e Cinquenta Reais) ao valor inicial do contrato de R$ 145.000,00 (Cento 
e Quarenta e Cinco Mil Reais), totalizando a importância de R$ 181.250,00 (Cento e Oitenta e Um 
Mil Duzentos e Cinquenta Reais) - tudo em conformidade ao Art. 65 – Par - 1º, da Lei de nº 8.666/93 
e suas alterações posteriores, como já previsto na cláusula décima primeira do contrato e Parecer 
Jurídico nos autos, pelas Aquisições parceladas de Materiais (Areia grossa) para calçamentos de 
várias ruas de nosso município, conforme Termo de Referência e objeto da Tomada de Preços nº 
00001/2016.

FUNDAMENTAÇÃO: Artigo 65, Par. 1º, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA - PB
    ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS – CNPJ: 07.420.645/0001-22
DATA DE ASSINATURA DO TERMO DE ADITIVO: 11.10.2016.
SIGNATÁRIOS: ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA
                           ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS
OBS: Publicado para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA
PREFEITO

        

CONVOCAÇÃO PARA 2ª CHAMADA 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 206/2016

O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 
publica, considerando que a primeira chamada foi DESERTO,  para conhecimento dos interessados 
que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a 
sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas altera-
ções, realizará licitação na modalidade pregão presencial na sede deste orgão, situada a Rua João 
da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no 
dia 27/10/2016 às 09h para:

Registro de preços para contratação de serviços de locação de embarcação, destinado ao Corpo 
de Bombeiro Militar da Paraíba - CBMPB, 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 - 16-00860-3
 João Pessoa, 11 de  de 2016

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE SAÚDE

A V I S O  D E  L I C I T A Ç Ã O
PROCESSO Nº 00.656/2016 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.083/2016
DATA DE ABERTURA: 26/10/2016 – ÀS: 08:30h.
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE DESCARTÁVEIS 

PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE
A Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, através de sua Pregoeira, Srª. Francine 

Emmanuela Marsicano de Brito torna público, para conhecimento dos interessados, que fará licitação 
na modalidade Pregão do tipo Eletrônico, sob o critério do menor preço por lote. O Edital ficará à 
disposição dos interessados no prazo prescrito na legislação pertinente, no site www.licitacoes-e.
com.br, sob o número da licitação 649319, e no site http://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/
licitacoes. Consultas com a Pregoeira e sua equipe de apoio, no endereço acima, no HORÁRIO 
ÚNICO de 08h00min as 14h00h, no Fone: 83. 3214-7937 ou pelo e-mail cel.smsjp@gmail.com. 
Fonte de  Recursos: 25 - SUS. Fundamentação legal: Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal 
nº 5.450/2005, Decreto Municipal nº 5.716/2006, e, subsidiariamente, Lei Federal nº 8.666/1993.

João Pessoa, 11 de Outubro 2016. 
Francine Emmanuela Marsicano de Brito

Pregoeira da CSL

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

João Pessoa > Paraíba > QUARTA-feiRA, 12 de outubro de 2016Publicidade
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