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Altura

DÓLAR    R$ 3,203  (compra) R$ 3,204  (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 3,040  (compra) R$ 3,370  (venda)
EURO   R$ 3,510  (compra) R$ 3,512  (venda)

l Lojas fecham 2a feira em JP em comemoração ao Dia do Comerciário. Página 6

l Campeonato Paraibano de Futebol começa dia 15 de janeiro de 2017. Página 8

l Minha Casa, Minha Vida terá desconto para renda de até R$ 2,3 mil. Página 14

l Liberado pagamento do PIS/Pasep para quem nasceu em outubro. Página 18
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Prejuízo para o se-
tor da educação pode 
chegar a R$ 24 bilhões 
por ano.  PÁGINA 13

PEC deve reduzir
recursos para 
saúde e educação

A partir de hoje, a gasolina e o diesel estarão mais baratos nas refinarias de todo o País. A decisão, anunciada 
ontem pela Petrobras, fará com que os preços caiam nos postos de combustíveis em até R$ 0,05 por litro.  PÁGINA 19

Preço da gasolina pode 
baixar até 5 centavos

anúncio da petrobras

alunos veteranos da rede 
pública estadual têm até o dia 
11 de novembro para renovar 
a matrícula.  PÁGINA 7

na reunião foi discutido o 
Programa Brasil Transparen-
te e criado um fundo de com-
bate à corrupção.  PÁGINA 3

Matrículas na rede 
estadual têm
início no dia 24

Conselho estadual 
discute estratégias 
contra a corrupção

Aulas do ano letivo vão começar 
no dia 6 de fevereiro de 2017

Membros do Conselho Estadual 
da Transparência Pública

Políticas
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Educação

OPeRAçãO cRIANçA felIz Passeio a cavalo, distribuição de brinquedos e várias atrações fizeram a festa ontem 
da criançada na comunidade São Rafael, em evento promovido pelo Batalhão de Polícia Ambiental.  PÁGINA 5

show Grupo Meu Quintal se apresenta 
amanhã na Usina Cultural Energisa.  PÁGINA 9

Apresentação 
da banda é em 
comemoração 
ao mês das 
crianças

Protesto durante audiência na Câmara
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No início deste ano, em matéria de qua-
se uma página, este jornal mostrou como o 
uso indiscriminado das propagandas e dos 
outdoors continua sujando a cidade de João 
Pessoa, sem que providências rigorosas por 
parte da Prefeitura Municipal sejam ado-
tadas para coibir este abuso. Em 2015, a 
imprensa anunciou que a Secretaria de De-
senvolvimento Urbano de João Pessoa iria, 
finalmente, retirar todos os chamados equi-
pamentos de propaganda irregularmente 
instalados em pontos estratégicos das prin-
cipais avenidas. Continua tudo na mesma e a 
cidade cada vez mais se parece com um es-
tande de vendas. 

O problema é que a operação de retirada 
dos agentes poluidores ficou só na promessa. 
Houve, é verdade, uma ação aqui, outra ali, 
mas tudo de forma bem pontual e muitíssi-
mo aquém da necessidade. Painéis luminosos 
continuaram e continuam colocados em cru-
zamentos de avenidas altamente movimen-
tadas e em meio ao tráfego intenso tiram a 
visibilidade dos motoristas e também dos 
pedestres. Pois esta poluição, além de escon-
der a cidade que os paraibanos tanto amam, 
ainda causam enormes perigos.

E não para por aí. Além de promover o 
desconforto espacial e visual daqueles que 
transitam por estes locais, a poluição provo-
cada pelos anúncios acaba por tirar a beleza 
da cidade e transformá-la, por assim dizer, 
num grande estande de promoção de vendas 
e trocas comerciais. É claro que o problema 
não está na propaganda que, como se diz, é 
a alma do negócio, mas no seu descontrole. 
Esta poluição caracteriza-se por uma prolife-
ração indiscriminada de grafites, pichações, 

cartazes, outdoors e outras formas de propa-
ganda ou comunicação visual (como painéis 
luminosos) que causam prejuízos estéticos à 
paisagem urbana local. 

Não há dúvida de que é papel da muni-
cipalidade disciplinar e fiscalizar adequada-
mente a afixação de anúncios publicitários em 
locais como vias de tráfego de elevado fluxo; 
monumentos públicos, bens e locais tomba-
dos; pontes, viadutos e passarelas; árvores 
das vias públicas; postes, torres ou qualquer 
estrutura destinada a suportar redes aére-
as dos meios de comunicação e de energia 
elétrica; além de áreas nas proximidades de 
semáforos para não confundir pedestres ou 
motoristas. Em resumo: tudo aquilo que está 
em conformidade com as legislações em vigor, 
seja no plano federal ou municipal.

Na época, há mais de um ano, a medida 
anunciada pela prefeitura foi saudada como 
uma boa notícia. Outras capitais já adota-
ram a mesma atitude. E a ação deu tão certo 
que, em alguns casos, descobriu-se que ha-
via uma cidade por trás das propagandas. 
Realçou-se a arquitetura, a paisagem, o 
verde e o horizonte. Lamentavelmente não 
foi o que aconteceu por aqui. Na realidade, 
a poluição visual acaba sendo uma ofensa 
à integridade psíquica dos indivíduos, vio-
lando diretamente o preceito garantidor de 
uma vida com qualidade. Apesar de negli-
genciado pelas autoridades e até mesmo por 
grande parcela da população o controle da 
poluição visual é um problema sério e pre-
sente em praticamente toda a área urbana 
brasileira, por menor que seja. Existem leis 
que regulam o assunto, mas sem decisão 
administrativa elas não vingam.

Editorial

 Crônica

Propaganda sem controle
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 A Estação Nathanael
No velório, nesta quinta-feira, cercada de familiares e amigas, lembrou, a seu 
tanto, o calor espiritual infundido pelo sonho de Nathanael Alves”

 

Renascido das cinzas. Pouco 
antes das eleições munici-
pais, outro que admitiu a 
possibilidade de sair can-
didato a senador foi Ney 
Suassuna, que já ocupou 
cadeira no Congresso. A 
declaração do ex-senador 
foi algo padrão: disse que 
poderia ser candidato por-
que recebeu “apelos de lide-
ranças políticas, prefeitos e 
vereadores”.

O livro ‘Impeachment: O jul-
gamento da presidente Dil-
ma Rousseff ’ pelo Senado 
Federal’, editado pelo Jornal 
do Senado, já está disponível 
via internet. Em 664 páginas 
são registradas as notas ta-
quigráficas das 109 horas 
de sessão que resultaram 
no impedimento da petista.  
A publicação traz ainda ga-
lerias de fotos de todas as 
fases do julgamento.

O questionamento do deputado Veneziano Vi-
tal quanto às decisões da cúpula do PMDB vem 
tendo desdobramentos: especula-se, agora, que 
o deputado poderá deixar a legenda. Em decla-
ração recente, ele condicionou sua derrota em 
Campina Grande às decisões partidárias – ele era 
defensor da aliança com o PSB, em João Pessoa e 
na ‘Rainha da Borborema’.

Ontem, a coluna se reportou à antecedência 
com que as candidaturas são postas na Pa-
raíba. Com até dois de antecedência, nomes 
são alçados à condição de pré-candidatos. Por 
vezes pelo próprio interessado; por vezes por 
um correligionário; por vezes pela imprensa. 
O fato é que há uma cultura de apresentar-se 
por antecipação, nessas plagas. Para alguns, é 
um modo de se manter em evidência e angariar 
apoios, quem sabe, adiante; para outros, uma 
estratégia para conseguir barganhas futuras 
– e há quem reúna as duas coisas. Às vezes, 
as especulações se dão pela própria mídia, na 
ânsia de conseguir uma boa manchete. Um caso 
exemplar é o do deputado federal Hugo Motta 
(foto), que foi ‘lembrado’, digamos, há um ano, 
exatamente em outubro de 2016, como um 
possível candidato a governador pelo PMDB. 
Seu nome teria sido sugerido pelo senador José 
Maranhão, o que fez a imprensa logo contatar 
o parlamentar, que deu a seguinte declaração: 
“Todo cidadão que está na vida pública sonha 
em governar o seu estado algum dia”. Existe, 

VeNeziANo ForA do PMdB?

TJ AbSOlvE vENEzIANO vITAl E RômulO GOuvEIA

ImpEAchmENT Em lIvRO

UN Informe

lIRA vAI DE ‘bOmbEIRO’

pARA AvAlIAÇÃOTAl quAl fêNIx

huGO mOTTA E A pEc DA IDADE míNImA 

A insatisfação de Veneziano Vital 
com a Executiva Estadual – leia-se 
senador José Maranhão – provocou 
uma reação do senador Raimundo 
Lira, que assumiu o papel de bom-
beiro, ontem. Disse que vai conver-
sar com o deputado para demovê-lo 
da ideia de deixar o PMDB: “Temos de 
lutar para que Veneziano não saia do 
partido”, afirmou.

O PT de João Pessoa reúne sua 
militância hoje para avaliar o 
desempenho da legenda nas 
eleições e o cenário político 
nacional. A mesa-redonda 
ocorrerá no Hotel Guarany, 
no Centro. Há um tema a ser 
abordado que vem recebendo 
críticas dentro do partido, in-
clusive por parte do deputado 
Anísio Maia: o Processo de Elei-
ções Diretas do PT (PED) que 
ocorrerá em 2017. 

O Tribunal de Justiça condenou 27 ex-prefeitos e cinco prefeitos por improbidade administrativa e 
crimes contra a administração pública, entre os quais o ex-prefeito de Mamanguape, Fábio Fernan-
des (PMDB) e a prefeita de Pombal, Pollyanna Dutra (PT). As sentenças foram anunciadas ontem, 
no Fórum Afonso Campos, em Campina Grande.  Os deputados federais Veneziano Vital (PMDB) e 
Rômulo Gouveia (PSD) foram absolvidos. 

Ricco farias
papiroeletronico@hotmail.com

Gonzaga Rodrigues - gonzagarodrigues33@gmail.com

Sobrevivia com dona Carmelita Alves 
a lembrança instantânea de uma das es-
tações mais inesquecíveis e proveitosas 
do meu itinerário de amizades e conver-
sas afortunadas. 

Bastava avistá-la a caminho da ginás-
tica, associando-se a outras avós em ma-
nhãs do Espaço Cultural, e sobrevinham 
automaticamente as sabatinas fervorosas 
de companheiros cultural e politicamen-
te afinados com o chefe do grêmio, Na-
thanael Alves.

A assiduidade e o calor solidário como 
essas reuniões encurtavam as horas e nos 
surpreendiam com o raiar da madrugada 
já foram bem descritos por um dos seus 
participantes, o jornalista e editor Carlos 
Roberto de Oliveira, numa introdução à co-
letânea, “O Pássaro e a Bala”, selecionada e 
publicada postumamente por devotamen-
to de outro saudoso companheiro de pro-
fissão e afinidades, Arlindo Almeida.

O modo sutil, manhoso e perspicaz 
como o ararense de fleuma indiana atiça-
va as nossas veleidades e prosápias não se 
sustentaria sem a parceria feliz e a compre-
ensão franciscana da antiga preceptora de 
um instituto do amor-ao-próximo como o 
do Padre Zé. Nathanael, o marido amado, 
ele mesmo fora seu aluno. 

Oi, comadre / oi, compadre: assim vi-
vemos, cada um por si, esses trinta e um 
anos de ampla viuvez; nossos filhos se auto 

determinando, não sei se restando em cada 
um deles algum vestígio dos diálogos que o 
mundo e os livros incutiram naquelas nos-
sas mentes, interrompidos com a morte de 
Nathanael. E com outros meios mais táteis, 
rápidos e fáceis de os fazerem felizes.

Veio um flagelo dos novos tempos, um 
mutante das febres e pragas trazidas pela 
colonização, e terminou vencendo a dedi-
cação da família e todos os recursos médi-
co-hospitalares para salvar dona Carmelita. 

No velório, nesta quinta-feira, cerca-
da de familiares e amigas, lembrou, a seu 
tanto, o calor espiritual infundido pelo 
sonho de Nathanael, animado pela sua 
última leitura, a de Teilhard de Chardin, 
por uma evolução que contaria, em doses 
iguais, com ciência e religião a serviço do 
humanismo. Mas, acima de tudo, pela vi-
bração das conversas e leituras geradas 
no seu terraço.

Restavam ali, sobreviventes da utopia, 
apenas o compadre destas linhas e o par-
ceiro de ideias sociais comuns, João Frago-
so, um eterno inconformado com as desi-
gualdades humanas. Mas se alguns outros 
viessem juntar-se a nós, naquele velório de 
cantos e orações, tais como Pedro Santos, 
José Souto, Ednaldo do Egito com a sua So-
corro, Felix Galdino, Sivuca, Durval Leal, a 
capela estava cheia, não encontrariam ca-
deira para sentar e descansar. Se é que eles 
precisariam disso. 
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porém, um empecilho para o deputado peeme-
debista: em 2018 ele terá 29 anos, sendo que a 
idade mínima para ser candidato a governador, 
pela legislação atual, é 30 anos. O deputado, 
então, torce para que seja aprovada no Con-
gresso a PEC que estabelece a redução da idade 
mínima para candidatos a governador: passaria 
justamente para 29 anos. Ela foi aprovada, em 
primeiro turno, pela Câmara dos Deputados. 
Ainda vai passar por um segundo turno na Casa 
e mais dois no Senado.



O Tribunal Regional Fe-
deral da 5ª Região (TRF5), a 
Seção Judiciária da Paraíba 
(JFPB) e o Tribunal Regional do 
Trabalho 13ª Região (TRT13/
PB), assinaram, na manhã des-
sa sexta-feira (14), no gabinete 
da presidência da Corte Traba-
lhista, em João Pessoa, a reno-
vação do convênio de coope-
ração de prestação de serviços 
de perícia, avaliação e inspeção 
médica entre os órgãos do Po-
der Judiciário.

Com a renovação, ha-
verá a continuidade da dis-
ponibilização, por parte do 
Tribunal Regional do Traba-
lho (TRT-PB), de uma junta 
médica para a realização de 
perícias dos servidores da 
Justiça Federal, visto que a 
JFPB não conta com quadro 
de médicos em sua estrutura 
funcional. Por outro lado, o 

Tribunal Regional Federal da 
5ª Região passará a viabilizar 
serviços médicos de várias 
especialidades aos membros 
e servidores do TRT-PB.

De acordo com o presi-
dente do TRF5, desembarga-
dor federal Rogério Fialho, as 
parcerias são fundamentais 
para consolidação do elo en-
tre as instituições. “O TRF5 
e o TRT-PB já firmaram rele-
vantes termos de cooperação, 
como os de realização de cur-
sos de capacitação de magis-
trados. Hoje, renovamos um 
convênio de suma importân-
cia para a Justiça Federal, que 
não conta com corpo médico 
e não precisará buscar servi-
ço externo. Assim, colocamos 
à disposição a equipe de espe-
cialistas da 5ª Região: a proxi-
midade dos estados facilitará 
essa parceria”, declara.

O acordo de cooperação 
não trará nenhum custo aos 
órgãos. “Temos a honra de 
receber o desembargador 
Rogério Fialho para darmos 
continuidade a um convênio 
e disponibilizarmos o nosso 
corpo médico para avalia-
ções e perícias da Justiça Fe-
deral”, disse o presidente do 
TRT-PB, desembargador Ubi-
ratan Moreira Delgado.

O convênio de coopera-
ção técnica foi assinado pe-
los presidentes do TRT e TRF, 
bem como pelo juiz federal e 
diretor do Foro da Justiça Fe-
deral, Rudival Gama do Nas-
cimento, e pelo juiz auxiliar 
da presidência do TRT, An-
tônio Eudes Vieira Júnior. O 
diretor em exercício do ser-
viço médico do TRT, Ernani 
do Amaral Gonçalves, esteve 
presente na solenidade.
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Conselho de Transparência discute 
estratégias para programa nacional
Membros do conselho 
também criaram um fundo 
de combate à corrupção

Os membros do Con-
selho Estadual da Transpa-
rência Pública e Combate 
à Corrupção se reuniram 
na manhã de ontem para 
discutir estratégias do Pro-
grama Brasil Transparen-
te que é capitaneado pela 
Controladoria-Geral da 
União e também para con-
cluir a análise da lei federal 
que regulamenta o comba-
te à corrupção que deverá 
ser enviada ao governa-
dor Ricardo Coutinho em 
dezembro, exatamente no 
mês em que se comemora 
no dia 9, o Dia Nacional de 
Combate à Corrupção.

Na reunião também foi 
criado um fundo de com-
bate à corrupção, além da 
elaboração de uma série 
de propostas a exemplo do 
relatório da CGU. Segundo 
o presidente do Conselho 
Estadual de Transparência 
Pública, Waldir Porfírio, na 
reunião, também foi solici-
tado ao Conselho que fosse 
inserido no currículo esco-
lar, um dia de conscientiza-
ção de combate à corrupção. 
“O objetivo é fazer com que 

José Alves  
zavieira2@gmail.com

a cidadania seja formada na 
base”, disse Porfírio, infor-
mando que essas são as ini-
ciativas que o Conselho está 
elaborando em transparên-
cia pública.

Para o chefe da Contro-
ladoria-Geral da União do Es-
tado (CGU), Gabriel Aragão, 
que no Conselho representa 
o Focco (Fórum Paraibano 
de Combate à Corrupção), 
a ideia do Conselho é colo-

car pontos que possam ser 
melhorados e servir como 
instrumento propositivo 
para que se possa melhorar 
as ações de transparência e 
de combate à corrupção no 
Estado. “Essa é uma temáti-
ca que vem tomando o inte-
resse da sociedade de forma 
positiva. Necessitamos da 
população participando e 
precisamos sim, ficar cada 
vez mais vigilantes na ques-

tão da transparência e do 
combate à corrupção em to-
dos os níveis, seja no munici-
pal, estadual ou no federal”. 

A ouvidora-geral do Es-
tado, Tânia Brito, afirmou 
que desde que o Conselho 
foi criado pelo governador 
Ricardo Coutinho, significa 
que o trabalho da entidade 
seria sobre as políticas pú-
blicas de transparência e 
combatendo a corrupção no 

Estado de forma sistema-
tizada. “No dia Nacional de 
Combate à Corrupção, 9 de 
dezembro, os membros do 
Conselho estarão divulgando 
as ações que ocorreram este 
ano na Paraíba de combate à 
corrupção pela transparên-
cia pública. Ao mesmo tem-
po, estaremos convocando 
todos os gestores municipais 
para que eles também tra-
balhem com transparência 

pública e combatam a cor-
rupção fazendo o controle 
social de suas ações que em 
outras palavras significa o 
exercício da democracia”.

Segundo Gilmar Mar-
tins, da Controladoria Geral 
do Estado, o Conselho tem o 
objetivo de propor soluções 
para aprimorar a política de 
transparência da gestão de 
recursos públicos e de com-
bate à corrupção no âmbito 
do serviço púbico estadual, 
bem como atuar como ins-
tância de articulação e mo-
bilização da sociedade civil 
organizada para o combate 
à corrupção e à impunidade.

O Conselho Estadual da 
Transparência é formado 
por representantes do Poder 
Executivo, entre eles, da Con-
troladoria-Geral do Estado, 
da Procuradoria Geral do Es-
tado, da Ouvidoria Geral do 
Estado e das Secretarias es-
taduais da Administração e 
do Planejamento, Orçamen-
to, Gestão e Finanças, além 
de um representante do 
Poder Judiciário, do Poder 
Legislativo e do Ministério 
Público Estadual. Entre os 
representantes da sociedade 
civil organizada, o Conselho 
conta com um representan-
te da Ordem dos Advogados 
do Brasil, seccional Paraíba, 
do Fórum de Combate à Cor-
rupção e das entidades ge-
rais de trabalhadores.

Tribunais renovam convênio de 
prestação de serviços médicos

COOPERAÇÃO

Oitenta e nove condenações e 50 
absolvições de gestores e ex-gestores 
públicos. Esse foi o resultado do julga-
mento de 139 ações de improbidade 
administrativa e de crimes contra a ad-
ministração pública pela equipe de juí-
zes do Tribunal de Justiça da Paraíba, 
responsável pela análise dos processos 
referentes a Meta 4 do Conselho Nacio-
nal de Justiça.

O resultado do 4o lote de sentenças 
foi divulgado, na manhã dessa sexta-fei-
ra (14), no Fórum Affonso Campos, em 
Campina Grande, pelo juiz coordenador 
da Meta 4/CNJ, Aluízio Bezerra Filho.

Um grupo especial de juízes e asses-
sores julgou esses processos referentes às 
infrações por ato de improbidade admi-
nistrativa, crimes contra a administração 
pública, licitação e crimes de responsabi-
lidades de prefeitos e vereadores. Des-
tes, foram 89 pela condenação. Existem 
acusados com mais de um processo.

A equipe de juízes e assessores, 
que tem jurisdição cumulada em todo 
o Estado nessas modalidades de ações 
judiciais, percorreu todas as comarcas 
despachando, decidindo e recolhendo 
processos para sentenças.

A meta estabelecida pelo CNJ é que 
sejam julgados 70% do estoque de pro-
cessos que foram distribuídos até de-
zembro de 2013.

Na projeção do juiz Aluízio Bezer-
ra, a expectativa é que a meta de 70%, 
ou seja, 100% do fixado pelo CNJ, é um 
desafio em virtude de muitos processos 
ainda se encontrarem em fase de trami-
tação, e que o trabalho no momento é 
impulsionar esses processos.

O juiz Aluízio Bezerra disse que esse 
sucesso deve ser creditado à dedicação 
e empenho dos juízes e assessores, que 
estão trabalhando além da jornada nor-
mal do expediente funcional para cum-
prir esse encargo assumido.

Ele destacou ainda, que o presiden-
te do TJ, desembargador Marcos Caval-
canti, tem assegurado e respaldado o 
trabalho do grupo especializado nessa 
matéria, concedendo as condições e 
meios para o bom desempenho.

Bezerra disse também, que o ges-
tor da Meta, desembargador Leandro 
dos Santos, tem acompanhado todo o 
desenrolar das atividades dentro da pro-
gramação estabelecida, e se mostra con-
fiante que o TJPB seja bem-sucedido ao 
final do exercício.

O magistrado assinalou, ainda, que 
se trata de um trabalho em conjunto 
com a Corregedoria de Justiça, visto que 
o desembargador Arnóbio Alves deter-
minou aos juízes corregedores fiscalizar 
o cumprimento dos atos processuais 
dentro dos prazos nas inspeções e cor-
reições.

Nas comarcas e varas, os servidores 
e assessores, também têm sido prestimo-
sos no auxílio a essa tarefa.

“O Tribunal de Justiça da Paraíba ao 
priorizar os trabalhos da Meta 4/CNJ re-
vela o seu firme propósito de celeridade 
processual nos feitos que apuram des-
vios de conduta e de recursos públicos, 
atendendo assim, um anseio da socieda-
de em ver respostas rápidas aos malfei-
tos de gestores públicos”, afirmou o juiz 
Aluizio Bezerra.

O grupo especial é formado pe-
los juízes João Batista de Vasconcelos, 
Jailson Shizue Suassuna, Fábio José de 
Oliveira Araújo, Keops de Vasconcelos 
Amaral Vieira Pires, Leonardo Paiva de 
Sousa Oliveira, Agamenilde Dias de Ar-
ruda, Cláudio Pinto Lopes e Antônio Eu-
gênio Leite Ferreira Neto.

O trabalho desenvolvimento alcan-
ça todas as comarcas do Estado que im-
porta na tramitação prioritária desses 
processos e o julgamento do que se en-
contra regularmente instruídos.

Justiça divulga novo lote com 
sentenças da Meta 4 do CNJ

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

FOTO: Divulgação

Tribunal Regional do Trabalho continuará a disponibilizar uma junta médica para perícias dos servidores

FOTO: Edson Matos

Na reunião, foi solicitado ao Conselho a inserção no currículo escolar do Estado do Dia de Conscientização e Combate à Corrupção
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Políticas

Coordenadora do Círculo do Coração 
recebe título de cidadania paraibana

Através de propositura 
da Deputada Estadual Este-
la Bezerra (PSB) a Assem-
bleia Legislativa da Paraíba 
concedeu na manhã dessa 
sexta-feira (14) o título de 
cidadã paraibana à Sandra 
Mattos,  presidente do Círcu-
lo do Coração de Pernambu-
co e Coordenadora da Rede 
de Cardiologia Pediátrica da 
Paraíba, em reconhecimen-
to ao trabalho desenvolvido 
para o atendimento às de-
mandas de cardiologia pe-
diátrica e fetal do Estado da 
Paraíba, através  do Projeto 
Círculo do Coração.

A solenidade, que con-
tou na abertura com a apre-
sentação dos músicos do 
projeto Prima, foi prestigiada 
por representantes do Círcu-
lo do Coração PB/PE, Secre-
taria de Saúde do Estado 
da Paraíba e Pernambuco, 
pais de crianças atendidas 
pelo programa e sociedade 
civil.

Para Estela, a entrega 
de um título é uma home-
nagem àqueles que “que 
tenham de fato uma contri-
buição ou representem uma 
mudança importante na co-
letividade do nosso Estado”, 
e a médica Sandra Mattos 
representa esse perfil. “Além 
dos números, a verdadeira 
marca do Círculo do Coração 
é essa mudança de cultura 
no realizar e no fazer, que 
une tecnologia, conheci-
mento, excelência, simplici-
dade e humildade, que fica 
muito claro na forma como 

AL reconhece atendimento 
nas áreas de cardiologia 
pediátrica e fetal 

Com o objetivo de intensi-
ficar o combate ao trabalho es-
cravo, uma comissão estadual 
composta por diversos órgãos 
deverá ser criada na Paraíba 
para planejar e executar ações 
estratégicas. Entre as ações, 
está a elaboração do Plano Es-
tadual pela Erradicação do Tra-
balho Escravo.

Para isso, uma reunião 
foi realizada na manhã dessa 
sexta-feira (14), na Secretaria 
de Estado do Desenvolvimento 
Humano, em João Pessoa, com 
a secretária Aparecida Ramos, 
o procurador do Trabalho Car-
los Eduardo de Azevedo Lima, 
do MPT-PB e a representante 
da Conatrae (Comissão Nacio-
nal de Erradicação do Trabalho 

Escravo), Andreia Minduca.
Além deles, participaram 

também representantes do Mi-
nistério do Trabalho na Paraíba 
(Ana Mércia e Ribamar) e inte-
grantes da Secretaria de Estado 
do Desenvolvimento Humano: 
a chefe de gabinete da Secre-
taria, Neide Nunes; a gerente 
executiva da Assistência Social, 
Patrícia Oliveira e, ainda, Cristi-
na França, técnica da Proteção 
Social Especial.

A expectativa, segundo o 
procurador Carlos Eduardo, é 
que um evento seja realizado 
em janeiro, quando acontece a 
Semana Nacional de Combate 
ao Trabalho Escravo.

“Temos, no Brasil, uma 
atuação voltada para o com-

bate ao trabalho escravo que 
é referência em todo o mundo, 
razão pela qual se mostra ex-
tremamente preocupante que 
nos deparemos, atualmente, 
com tentativas de esvaziar o 
conceito da chamada escravi-
dão contemporânea e outras 
medidas que precarizam enor-
memente as relações de traba-
lho”, afirmou o procurador do 
Trabalho Carlos Eduardo. 

Para ele, é imprescindível 
a intensificação de medidas e 
de políticas públicas relacio-
nadas ao combate a essas prá-
ticas, que, apontou, “são abso-
lutamente inconcebíveis em 
pleno século XXI, afrontando 
de maneira inadmissível a dig-
nidade humana”.

Governo e MPT intensificam  
combate ao trabalho escravo

COMISSÃO ESTADUAL

a Dra. Sandra se coloca”, afir-
mou a parlamentar.

Para a homenageada 
Sandra Mattos, a Rede é uma 
amostra daquilo que pode 
ser feito em termos de tra-
balho conjunto. “Eu tenho 
muito orgulho de fazer parte 
dessa família, e recebo esse 
título com uma satisfação 
imensa pessoal, mas com a 
humildade de entender que 
tudo isso acontece por conta 
dessa equipe maravilhosa, e 
em nome delas, digo que es-
tou muito feliz em fazer par-
te desse trabalho”, afirmou.

Juliana Soares, médi-
ca pediatra e integrante da 
coordenação da Rede de 
Cardiologia Pediátrica da PB, 
apresentou o projeto desde 
sua implantação no Estado e 
lembrou que o principal ob-
jetivo da parceria foi  buscar 
um caminho que pudesse 
tratar as crianças da Paraí-
ba sem que elas precisassem 
sair do Estado. 

Representando a Secre-
taria de Saúde do Estado, o 
cardiologista Mário Toscano 
afirmou que o programa não 
só salva a vida de crianças 

com cardiopatia congênita, 
“mas traz para todos nós um 
modelo sustentável para que 
nós possamos ter o nosso 
SUS viável, não só na Paraí-
ba, mas em todo o País”.

Cláudio Régis, diretor 
do Hospital Infantil Arlinda 
Marques, falou sobre todo 
o tempo disponibilizado 
por Sandra Mattos, ao longo 
desses último cinco anos de 
parceria, para que o projeto 
Círculo do Coração aconte-
cesse. “Além da magnitude 
assistencial e dos resulta-
dos, quanto não trouxe de 

alento, felicidade e confor-
to para todas as crianças e 
suas famílias?”.

Para Cláudia Veras, que 
participou da implantação 
do programa Círculo do Co-
ração na Paraíba, enquanto 
ocupava a secretaria executi-
va de Saúde do Estado, lem-
brou que o projeto partiu de 
uma decisão política do go-
vernador Ricardo Coutinho, 
considerada fundamental. 
“Depois da decisão do gover-
nador, e do recurso disponi-
bilizado procuramos Sandra 
Mattos que nos apresentou 

FOTO: Divulgação

Comissão estadual composta por diversos órgãos deverá ser criada na Paraíba nos próximos dias

Para Estela Bezerra, autora da propositura, entrega de um título é uma homenagem àqueles que realmente contribuem com a sociedade

Desembargadora 
Maria das Graças 
recebe visitas de 
cortesia no TRE

Nessa sexta-feira (14), 
a desembargadora Maria 
das Graças Morais Guedes, 
presidente do Tribunal Re-
gional Eleitoral da Paraíba 
(TRE-PB), recebeu em seu 
gabinete visita de cortesia 
do juiz Ricardo da Costa 
Freitas, membro da Corte 
Eleitoral; da juíza da 76ª 
Zona Eleitoral, Agamenilde 
Dias Arruda Vieira Dantas; 
e da servidora Terezinha 
Monteiro de Sousa Araújo, 
assessora de gabinete da 
desembargadora no Tribu-
nal de Justiça.

A juíza eleitoral co-
mentou a visita: “A de-
sembargadora Maria das 
Graças passou a ocupar 
a presidência do TRE-PB 
desde a última quinta-feira 
(13), em decorrência da re-
núncia do desembargador 
José Aurélio da Cruz, ocor-
rida ontem mesmo, o que 
foi uma surpresa para to-
dos nós; então, estou cum-
primentando a desembar-
gadora que está à frente da 
Justiça Eleitoral da Paraíba 
e desejando êxito nesta 
nova missão”, afirmou Aga-
menilde Arruda.

A desembargadora Ma-
ria das Graças agradeceu a 
gentileza recebida e se dis-
se “muito honrada”.

Na manhã deste 
sábado, 15, o Parti-
do dos Trabalhadores 
de João Pessoa reú-
ne seus dirigentes e a 
sua militância em uma 
mesa-redonda que vai 
tratar dos seguintes 
temas: Eleições 2016, 
o novo cenário políti-
co e os desafios do PT. 
A atividade realiza-
da pela Secretaria de 
Formação terá início a 
partir das 9h, no au-
ditório do Hotel Gua-
rany (Centro), e conta-
rá com a presença dos 
professores David Soa-
res, Fernando Cunha e 
Rodrigo Freire.

Para a presidente 
do PT de João Pessoa, 
Aparecida Diniz, esta 
mesa-redonda faz par-
te das ações do partido 
para manter mobiliza-
da a militância: “Desde 
o início do ano orga-
nizamos plenárias, e 
outras atividades, com 
o objetivo de trazer a 
militância para deba-
ter conosco a conjun-
tura local e nacional. 
Esta mesa-redonda 
contará com a partici-
pação de três professo-

res que irão abordar os 
temas levando em con-
ta o cenário que esta-
mos vivenciando”.

“Entendemos que 
precisamos estar jun-
tos, debatendo e ana-
lisando o que estamos 
vivendo atualmente. 
Temos um golpe ins-
talado no nosso País, e 
as eleições podem nos 
dar uma boa avaliação 
de como a população 
está enxergando as 
coisas”, concluiu.

O secretário de for-
mação do PT, Éder Dan-
tas, acrescentou que 
além de fazer o deba-
te externo, a atividade 
também terá um mo-
mento para as discus-
sões sobre o processo 
de eleições diretas do 
PT (PED), que acon-
tece em 2017. “Além 
de tratarmos sobre o 
PED, amanhã será um 
momento que irá an-
teceder a reunião do 
diretório municipal, 
queacontecerá no pró-
ximo dia 26, e lá esta-
remos aprovando uma 
resolução que irá tratar 
das questões locais e 
nacionais”, explicou.

PT reúne militância para 
debater sobre as eleições

EM JOÃO PESSOA

uma proposta que, e espera-
mos, deixe de ser proposta 
para se tornar política de 
saúde”. Hoje Claudia Veras é 
secretária executiva de Arti-
culação Política do Estado

Maria Madalena Alves 
de Moura, mãe do Emanuel, 
criança acompanhada pela 
rede de cardiopatia da Pa-
raíba, lembrou das dificulda-
des enfrentadas logo após o 
nascimento do filho. “Diante 
das nossas condições, meu 
filho não tinha nenhuma 
possibilidade de receber o 
tratamento necessário, e foi 
a Dra. Sandra, com o carinho 
e a humanidade que ela trata 
os pacientes, que Emanuel 
deixou de ser um número e 
passou a ser família”.

Estiveram presentes 
Maria do Socorro Guedes, 
coordenadora da Materni-
dade Geral de Cajazeiras; Po-
liana Ferreira, coordenadora 
geral do Hospital de Sousa; 
Antonio Almeida, cônsul de 
Portugal, na Paraíba, além de 
representantes de diversas 
diretorias de saúde que com-
põem o quadro da Secretaria 
Estadual de Saúde.

“Tenho muito 
orgulho de fazer 
parte dessa 
família, (...) tudo 
isso acontece 
por conta 
dessa equipe 
maravilhosa”

FOTO: Roberto Guedes/Divulgação
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MPPB visa ampliar espaços 
para os apenados da Paraíba 
no mercado de trabalho

Seminário discute ressocialização 
TRABALHO PRISIONAL

José Alves
zavieira2@gmail.com

"O Sistema Penitenciário 
e o Socioeducativo do Estado 
da Paraíba podem servir de 
modelo para todo o País". A 
afirmação foi do procurador 
da República e procurador 
regional dos Direitos do Ci-
dadão na Paraíba, José Go-
doy Bezerra Sousa, durante a 
abertura do Seminário “Tra-
balho Prisional: Um Fator de 
Humanização e Ressocializa-
ção dos Apenados e Egres-
sos”, realizado ontem pelo 
Ministério Público da Paraí-
ba. Ele afirmou também que 
os três sistemas de detenção 
do Estado, o penitenciário, o 
manicomial e o  socioeduca-
tivo, foram apontados pelo 
Conselho de Mecanismo e 
Combate à Tortura como mo-
delo nacional.

O evento cujo objetivo 
é ampliar espaços para os 
apenados no mercado de tra-
balho, foi aberto às 9h, pelo 
procurador-geral de Justiça do 
Estado, Bertrand de Araújo As-
fora, que na ocasião disse que 
o Ministério Público da Paraí-
ba vai criar uma comissão de 
propostas de endurecimento 
de combate ao crime, para 
enviar ao Congresso Nacional. 
"O Brasil de uma forma mais 
ampla necessita construir ca-
minhos de ressocialização que 
também é uma forma eficaz 
de combate ao crime, e nesse 
ponto, o MPPB está no cami-
nho certo", afirmou.

Para o procurador da 
República José Godoy, o Se-
minário Trabalho Prisional 
é uma grande iniciativa do 
Ministério Público do Esta-
do da Paraíba, até porque se 
sabe que a violência pública 
não é um problema só de po-
lícia. "O projeto o Trabalho 
Humaniza, que busca a res-
socialização dos apenados, 
é uma tarefa importante na 
prevenção do crime. Então 
devemos discutir segurança 
pública sobre esse aspecto, e 
não apenas com a atuação da 
polícia na rua", disse o procu-
rador, revelando que o Brasil 
já tem a quarta maior popu-
lação carcerária do mundo.

Ressocialização
A Paraíba tem atualmen-

te cerca de 1.300 apenados 
inseridos no mercado de 
trabalho através do projeto 
O Trabalho Humaniza. São 
cerca de 13% da população 
carcerária do Estado, que é 
de aproximadamente 13 mil 
detentos. O objetivo do semi-
nário é ampliar espaços em 
empresas privadas para que 
elas recebam trabalhadores 
apenados.

O trabalho de ressociali-
zação de apenados na Paraí-
ba foi criado pelo governador 
Ricardo Coutinho em 2012. 
Desde então, segundo a coor-
denadora de Ressocialização 
da Secretaria de Adminis-
tração Penitenciária, Zioel-
ma Albuquerque Maia (Ziza 
Maia), esse investimento vem 
sendo feito tendo como base 
a educação, o trabalho, a cul-
tura e a família. 

Para Ziza Maia, o traba-
lho é uma forma eficaz de 
ressocialização e nesse con-
texto existem cerca de mil 
apenados trabalhando inter-
namente, ou seja, nos presí-
dios, e uma média de 1.300 
em empresas, vencendo o 
preconceito. "É um trabalho 
que beneficia toda a socie-
dade porque quando a gente 
tira alguém da criminalidade 
estamos protegendo todos 
nós", disse Ziza, esclarecendo 
que a empresa que abre as 
portas para o trabalho de um 
apenado através do projeto 
de humanização da Secre-
taria de Administração Pe-
nitenciária só tem a ganhar, 
porque não assina a carteira 
do detento. É uma forma de 
experiência para que ele seja 
reeducado na sociedade.

Todo apenado que parti-
cipa do projeto, por cada três 
dias de trabalho ganha um dia 
de remissão de sua pena. "Ele 
só tem a ganhar, pois além 
da remissão da pena ele terá 
seu salário e o melhor é que 
alguns deles entraram nesse 
projeto como reeducandos, e 
quando terminaram a pena 
acabaram sendo contratados 
como funcionários. Numa 
prova de que o projeto Tra-
balho Humaniza funciona 
mesmo", revelou Ziza, enfati-
zando ser necessário o apoio 
de mais empresas nesse pro-
jeto para que os números da 
violência diminuam.

O seminário foi destina-
do a promotores de justiça, 
magistrados e defensores pú-
blicos com atuação na área 
de Execução Penal; agentes 
penitenciários; diretores de 
Unidades Prisionais; pesquisa-
dores das áreas de Direito, Psi-
cologia, Serviço Social, dentre 
outras áreas afins; empresas 
parceiras; instituições conve-
niadas; e pessoas em regime 
aberto, semiaberto, livramen-
to condicional e egressos.

O evento foi aberto pelo 
procurador-geral de Justiça, 
Bertrand de Araújo Asfora. Em 
seguida, o promotor de Justiça 
da Tutela Coletiva do Sistema 
Prisional e Direitos Humanos, 
Ricardo José de Medeiros e Sil-
va, mediou uma mesa-redonda 
sobre “O aumento da violência 
através da reincidência: o pa-
pel das instituições e da socie-
dade na quebra deste ciclo”. 

A mesa contou com re-
presentantes do Departamen-
to Penitenciário Nacional (De-

pen), da Secretaria de Estado 
da Administração Penitenciá-
ria (Seap), do Grupo de Moni-
toramento e Fiscalização do 
Sistema Prisional e Fiscaliza-
ção do Sistema Carcerário do 
Tribunal de Justiça da Paraíba, 
da Defensoria-Geral do Estado 
e reeducando do semiaberto.

À tarde foi apresentada a 
cartilha “Projeto Trabalho Hu-
maniza – Cartilha do Trabalho 
Prisional” pelo promotor de 
Justiça Ricardo José de Medei-
ros e Silva. Em seguida, uma 
mesa-redonda, mediada por 
Ziza Maia, abordou o tema:  
“Inserção da mão de obra pri-
sional e egressa em institui-
ções públicas e privadas”.

Promovido pela Promo-
toria da Tutela Coletiva do Sis-
tema Prisional e Direitos Hu-
manos, com apoio do Centro 
de Estudos e Aperfeiçoamen-
to Funcional (Ceaf), o evento 
aconteceu no Auditório Edgar-
do Ferreira Soares, da Procura-
doria-Geral de Justiça.

Papel das instituições 

Durante as fiscalizações 
que ocorreram na quin-
ta-feira (13), sete pessoas 
foram detidas pelos mais 
variados crimes nas princi-
pais rodovias federais que 
cortam a Paraíba, além dos 
404 condutores flagrados 
com excesso de velocidade 
e outros 266 cometendo  ir-
regularidades de trânsito. 
Receptação, cumprimento de 
mandado de prisão, uso de 
rádio clandestino, uso de do-
cumento falso, embriaguez 
ao volante e porte de drogas 
integram a lista de violações 
cometidas pelos detidos.

Em Santa Rita, uma 
equipe de patrulhamento 
abordou um VW Gol com 
placas de Ouricuri (PE), no 
entanto, ao realizarem uma 
fiscalização minuciosa, foi 

percebido que o automóvel 
era adulterado e clonado. Na 
realidade se tratava de um 
veículo com as mesmas ca-
racterísticas com ocorrência 
de roubo e furto registrado 
em  Caruaru (PE).

Já em Sobrado, um ho-
mem foi abordado e em con-
sultas aos sistemas policiais 
encontrou-se em seu des-
favor um mandado de pri-
são com validade até 2024. 
Apesar do Alvará de Soltura 
apresentado por ele, o ho-
mem foi conduzido à delega-
cia por descumprir o Termo 
de Compromisso de apre-
sentar-se uma vez ao mês no 
cartório judicial.

Em Pombal, um moto-
ciclista foi visto sem fazer 
uso do capacete quando os 
policiais decidiram abor-

dá-lo. A ordem de parada 
foi desobedecida e então se 
iniciou a perseguição, que 
terminou após alguns qui-
lômetros, quando o infrator 
de 22 anos foi alcançado. 
Tratava-se de mais um caso 
de embriaguez. O resultado 
do teste de alcoolemia re-
sultou em 0.76mg/L, índice 
considerado altíssimo e en-
quadrado como crime.

Em Cajazeiras, um moto-
rista vindo de São Paulo (SP) 
foi detido por fazer uso de 
anfetaminas, substância proi-
bida que contém o Clobenzo-
rex e não possui registro na 
Anvisa. Foram encontrados 
21 comprimidos de Nobésio 
Forte no interior do veículo.

Na BR-104
Pela manhã um homem 

foi preso por violar a proi-
bição de se obter a habilita-
ção. O condutor foi flagra-
do dirigindo quando havia 
uma decisão administrativa 
emitida pelo Detran/PB de-
terminando a suspensão do 
direito de dirigir. À tarde, 
um homem de 39 anos foi 
preso após apresentar uma 
Carteira Nacional de Habili-
tação com indícios de inau-
tenticidade.

Na BR-101
Um caminhoneiro foi 

preso por portar um rádio 
clandestino em seu autocar-
ga com placas de São Paulo 
(SP). A conduta é tipificada 
no artigo 183 da lei Fede-
ral 9.472/97: “Desenvolver 
clandestinamente atividades 
de telecomunicação”.

PRF detém sete pessoas suspeitas 
de crimes em menos de 24 horas

Como uma forma de levar ale-
gria às crianças da comunidade São 
Rafael, no bairro Castelo Branco, o 
Batalhão da Polícia Ambiental dis-
tribuiu na tarde de ontem, através 
da Operação Criança Feliz da Polí-
cia Militar, mais de 650 brinquedos 
decorrentes de doações. O intui-
to da operação é interagir com as 
crianças e moradores das comuni-
dades da capital, a fim de manter 
uma convivência harmoniosa e 
quebrar a visão repressora que ge-
ralmente as pessoas adquirem da 
polícia, de acordo com o major da 
Polícia Ambiental, Luiz Tibério. A 
programação, que acontece desde 
o início da semana, finaliza hoje, 
na comunidade Santa Clara.

Durante a ação, os policiais se 
mostraram muito felizes em com-
partilhar um dia de diversão com as 
crianças. Um deles foi o comandante 
Renan, da Unidade de Polícia Soli-

dária (UPS) Castelo Branco, que fa-
lou sobre a importância de mostrar 
que os policiais são boas pessoas, 
mas principalmente poder ser uma 
referência para os pequenos, que 
“são o futuro da sociedade”. “Que-
remos ser uma referência para essas 
crianças, que são acostumadas a ver 
traficantes com armas e vendendo 
drogas. Temos uma preocupação 
em nos aproximar e dar atenção es-
pecial às comunidades, deslumbran-
do um futuro melhor para elas e a 
sociedade como um todo”, disse. 

Uma das atrações do evento 
foi o passeio com os cavalos e a 
apresentação do canil da Polícia 
Ambiental. Entre as atrações esta-
vam: pula-pula, algodão doce, pin-
tura no rosto das crianças, policiais 
vestidos de super heróis, distribui-
ção de sacolinhas, finalizando com 
a entrega dos brinquedos. 

A conselheira regional e muni-
cipal da comunidade, Maria de Fá-
tima, comentou que seu filho, Ma-
teus André, nunca perde o evento e 

que sempre se diverte com os poli-
ciais. Ela disse que a ação pode ser 
considerada como educativa, tanto 
para as crianças quanto para a co-
munidade. “É com ações como essa 
que a comunidade aprende a viver 
em harmonia com a polícia, que-
brando a imagem que temos nor-
malmente deles, podendo vê-los 
com outros olhos. Mateus mesmo 
admira muito a polícia e sempre diz 
que quer ser bombeiro”, relatou.

O evento contou com a presen-
ça de voluntários da Paróquia de São 
Rafael, do Castelo Branco, que fize-
ram parceria com a Polícia Militar 
pela primeira vez, para prestar soli-
dariedade às crianças da comunida-
de. A paróquia ajudou na arrecada-
ção dos brinquedos e dos lanches, 
de acordo com o diácono Erional-
do, que disse estar muito feliz com 
a ação. “Acho muito importante 
essa ação da polícia, pois poder aju-
dar e proporcionar esse momento 
de alegria para essas crianças caren-
tes não tem preço”, declarou.

Polícia Ambiental entrega brinquedos
OPeRAçãO cRIANçA feLIz

Rachel Almeida
Especial para A União

fOTO: Marcos Russo

Policiais também entraram na brincadeira para homenagear as crianças da comunidade São Rafael, no Castelo Branco 
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Dia do Comerciário: lojas fecham 
e funcionários comemoram a data
Na segunda-feira, apenas 
as farmácias de plantão 
estarão funcionando

Em função da comemo-
ração do Dia do Comerciá-
rio na capital e nos demais 
municípios que integram a 
Grande João Pessoa, na pró-
xima segunda-feira (17), 
todos os estabelecimentos 
que integram os setores co-
merciais e de serviços dessas 
localidades estarão fechados.

De acordo com o Sin-
dicato dos Lojistas do Co-
mércio (Sindilojas) de João 
Pessoa, a data comemorati-
va da categoria foi definida 
em convenção coletiva anual 
e corresponde à terceira se-
gunda-feira do mês de ou-
tubro de cada ano. Na data 
específica, apenas as far-
mácias de plantão estarão 
abertas nas cidades contem-
pladas com o feriado, por se 
tratar de serviço essencial 
à população. Os demais es-
tabelecimentos estarão fe-
chados, sob pena de multa e 
punições dos órgãos de fis-
calização do trabalho.

Os principais shoppings 
da capital também vão ter 
suas atividades limitadas. 
O Manaíra Shopping abre o 
cinema e o Playstation das 
10h às 22h. A área de lazer, 
assim como todas as lojas, 
estarão fechadas. Acade-
mias e bancos funcionam 
normalmente. No shopping 

Foto: Edson Matos

Adrizzia Silva
Especial para A União

Jefferson Saldanha
jeffersonsaldanha1@hotmail.com

O comércio da Grande João Pessoa terá movimentação reduzida, com lojas fechadas e shoppings funcionando parcialmente

tambiá, no Centro da capi-
tal, vão estar abertas a praça 
de alimentação e o parque 
infantil, das 12h às 21h, e o 
cinema funcionará de acor-
do com a programação. 

O Mangabeira Shopping 
estará com lojas e praça de 
alimentação fechadas. Cine-
ma, boliche e Game Station 
funcionarão das 13h às 22h. 
Banco e academia funciona-
rão normalmente. Enquan-
to que o Mag Shopping, no 

bairro de Manaíra, manterá 
a praça de alimentação fun-
cionando das 10h às 22h, 
o parque infantil a partir 
das 12h e cinema das 13h 
às 22h. As lojas estarão fe-
chadas. Já o Shopping Sul, 
no bairro dos Bancários, e 
o Shopping Cidade, no Cen-
tro, estarão fechados no Dia 
do Comerciário.

Comemoração
Para comemorar o Dia 

do Comerciário, o Sesc Pa-
raíba oferece uma progra-
mação especial para os tra-
balhadores do comércio de 
bens, serviços e turismo. A 
partir das 9h, quem for ao 
Sesc Gravatá poderá par-
ticipar de um dia de lazer 
e diversão com música ao 
vivo, banho de piscina, final 
dos Jogos dos Comerciários 
e torneio de natação. Quem 
apresentar a carteirinha do 
Sesc ou do Sindicato dos 

Comerciários tem entrada 
gratuita. As demais pessoas 
precisam ir acompanhadas 
de um sócio e pagar uma 
taxa de R$ 22,00 e crianças 
até nove anos são isentas.

A programação tem di-
versão para todas as idades. 
Para as crianças, estarão dis-
poníveis games e jogos ele-
trônicos, recreação aquática, 
cama elástica e brincadeiras 
populares. todo o público 
poderá se divertir com a hi-

dro recreativa, o concurso 
de dança, a escolha da miss 
e mister comerciário e o sor-
teio de brindes.

O dia de lazer também 
terá esporte com mais uma 
final da modalidade futebol 
de campo dos Jogos dos Co-
merciários, que teve início 
no dia 22 de julho. Além des-
sas atividades, os presentes 
podem curtir as atrações 
musicais que, este ano, ficam 
por conta do Forró Feitiço, 
Beto e Banda Movimento e 
Forró Bakana.

Ações de educação 
em saúde, com incentivo 
ao diagnóstico precoce e 
tratamento do câncer de 
mama e de colo de útero, e 
orientações sobre doenças 
sexualmente transmissí-
veis, também integram as 
comemorações do Dia do 
Comerciário. 

todos poderão se diver-
tir e adquirir conhecimen-
tos com a mostra “Primas 
do Som”, exposta na Sala de 
Ciências do Sesc Gravatá, 
que estará aberta para visi-
tação durante a festa.

SErviço

Mais informações podem 
ser obtidas através do núme-
ro (83) 3237-5253.

o Sesc Gravatá está 
localizado na Estrada de Gra-
mame, no bairro valentina de 
Figueiredo, em João Pessoa.

Com o tema “Vamos 
garantir a sustentabilidade 
da Paraíba com segurança 
alimentar e nutricional”, o 
Governo do Estado realiza 
na próxima terça e quarta-
-feira (18 e 19) a Semana 
da Alimentação, em home-
nagem ao Dia Mundial da 
Alimentação – comemorado 
em 16 de outubro. O evento, 
que acontecerá no Ponto de 
Cem Réis, em João Pessoa, 
é coordenado pela Câmara 
Intersecretarial de Seguran-
ça Alimentar e Nutricional 
(Caisan-PB) e terá participa-
ção da Empresa Paraibana 
de Abastecimento e Serviços 

Agrícolas (Empasa).
A Empasa vai partici-

par com os programas de 
piscicultura e composta-
gem, quando montará um 
aquário gigante com peixes 
das espécies tilápia, carpa e 
tambaqui, comercialização 
de alevinos de tilápia tailan-
desa em sacos de milheiros a 
R$ 70 e cerca de 500 quilos 
de peixes adultos da espécie 
tambatinga ao preço de R$ 7 
o quilo.

Durante os dois dias, 
oficinas de compostagem 
serão ministradas para o 
público que comparecer ao 
evento e o composto orgâ-

nico será comercializado ao 
preço de R$ 1,00 o quilo em 
sacos de três e cinco quilos. 
Na saca de 50kg, o valor cai 
para R$ 0,50 o quilo. O com-
posto orgânico é resultado 
de um trabalho realizado no 
recolhimento do que é des-
cartado pelos comerciantes 
de frutas, verduras, hortali-
ças e folhagens nas depen-
dências da Empasa, quan-
do é feita a compostagem e 
transformada em rico adubo 
para a agricultura.

A Semana da Alimenta-
ção é aberta ao público e terá 
a participação de várias enti-
dades públicas e privadas.

Empasa participa da Semana  
da Alimentação em João Pessoa

Sine-PB oferta 180 vagas 
para contratação imediata

PISCICULtURA E CoMPoStAGEM

EMPREGo

52 praias da 
Paraíba estão 
apropriadas 
para o banho

A Superintendência de 
Administração do Meio Am-
biente (Sudema) classificou 
52 praias do Litoral paraiba-
no como apropriadas para o 
banho, dentre as 65 que são 
monitoradas pelo órgão am-
biental. A qualidade da água 
varia entre excelente, muito 
boa e satisfatória.

De acordo com o relató-
rio semanal, em João Pessoa, 
os banhistas devem evitar a 
Praia de Manaíra, 100 metros 
a direita e a esquerda, no tre-
cho defronte a quadra de Ma-
naíra. Na Praia de Jacarapé, é 
bom evitar o banho nas pro-
ximidades da desembocadu-
ra do Rio Jacarapé. Já na Praia 
do Seixas, o trecho que fica 
100 metros a esquerda e 100 
metros a direita da desembo-
cadura do Rio do Cabelo está 
impróprio para o banho.  No 
município de Cabedelo, deve-
-se evitar a Praia do Jacaré, no 
trecho que fica a esquerda do 
estuário do Rio Paraíba.

A Sudema ainda reco-
menda aos banhistas que evi-
tem os trechos de praias lo-
calizados em áreas frontais a 
desembocaduras de galerias 
de águas pluviais, principal-
mente se houver indício de 
escoamento recente.

A equipe da Coordena-
doria de Medições Ambien-
tais da Sudema divulga, uma 
vez por semana, a situação de 
balneabilidade das 56 praias, 
por meio de coleta de mate-
rial para análise nos municí-
pios costeiros. 

O grande número de cães 
e gatos que vivem nas ruas de 
Patos tem preocupado a popu-
lação e provocado um grande 
debate em torno da necessida-
de da construção de um centro 
de zoonoses e de políticas pú-
blicas voltadas à resolutivida-
de da questão. Além dos riscos 
de doenças que esses animais 
oferecem, também há o de aci-
dentes, tendo em vista que é 
comum os cães que vivem nas 
ruas correram atrás dos carros 
e motos que trafegam pelas 
ruas e avenidas de Patos.

De acordo com a coorde-
nadora da Vigilância Ambien-
tal do Município, Gorete Batis-
ta, não há nenhuma estatística 
do número de animais que vi-
vem soltos nas ruas da cidade, 
o que tem dificultado o traba-
lho dos órgãos ligados à saúde. 
O que há, segundo  informou, é 
um levantamento em relação 
ao quantitativo de cães e gatos 
que têm dono, que gira em tor-
no de 11 mil, de acordo com o 
último levantamento feito em 
maio deste ano pelos agentes 
comunitários de Saúde.

Já o chefe da Vigilância 
Sanitária de Patos, João Mar-
celo teles de Vasconcelos, 
disse que existe uma parceria 
entre a Vigilância Sanitária e 
a Associação de Proteção aos 
Animais (APA), onde é feito, 
através do “Castro Móvel”, so-
bre a responsabilidade do ve-
terinário Guilhermano Dantas, 
a castração desses animais que 

vivem nas ruas de Patos para 
manter o controle de natalida-
de, no entanto, esse trabalho 
está suspenso em virtude da 
mudança de gestão no municí-
pio, mas será reiniciado.

João Macedo destacou 
a importância da construção 
de um centro de zoonoses 
para Patos, cuja verba chegou 
a ser destinada, mas a obra 
não aconteceu. Ele também se 
mostrou preocupado com o 
grande número de cães e gatos 
que vivem nas ruas de Patos. 
”Qualquer situação que possa 
causar algum tipo de prejuízo 
à população traz preocupação 
para nós porque nosso traba-
lho visa principalmente a pre-
venção”, destacou .

O professor Eldinê Go-
mes de Miranda Neto, diretor 
do Hospital Veterinário da 
UFCG/Campus-Patos, desta-
cou o problema dos animais 
que vivem soltos nas ruas de 
Patos como sendo de saúde 
pública, e também foi enfático 
ao afirmar que só a construção 
de um centro de zoonoses po-
deria resolver a questão.

Ele também lembrou que 
esse tema foi inclusive debati-
do em audiência no Ministério 
Público com representantes 
da universidade, do Hospital 
Veterinário, da Secretaria de 
Saúde do Município e ONGs de 
proteção aos animais, o que re-
sultou em pequenos avanços.

Entre as doenças mais 
comuns que acometem cães 
e gatos que vivem soltos nas 
ruas são a sarna, as cinomoses 
e diarreias.

Animais soltos nas ruas 
preocupam moradores

EM PAtoS

O Sistema Nacional 
de Empregos da Paraíba 
(Sine-PB) disponibilizou on-
tem uma lista contendo 180 
vagas de emprego ofertados 
em João Pessoa (75), Cam-
pina Grande (39), Santa Rita 
(33), Bayeux (28), Guarabira 
(3), Mamanguape (1) e Caja-
zeiras (1).

Na Capital, as catego-
rias que mais oferecem va-
gas são auxiliar de limpeza 
para pessoas com deficiên-
cia (10), pedreiro de facha-
da (10), vendedor pracista 

(10), farmacêutico (9) e 
operador de máquinas tam-
bém voltado para pessoas 
com deficiência (5).

Já no município de Cam-
pina Grande o maior núme-
ro de vagas disponíveis é 
para vendedor pracista (10), 
orientador de tráfego no es-
tacionamento (4), motorista 
de caminhão (4) e manicure 
(4). também há vagas em 
Cajazeiras para promotor de 
vendas (4), em Mamanguape 
para auxiliar administrati-
vo (1) e em Guarabira, para 

atendente balconista (1) e 
vendedor porta a porta (2).

Inscrições
Os interessados devem 

procurar a sede do Sine-PB, lo-
calizada na Avenida Duque de 
Caxias, 305, no Centro de João 
Pessoa (próximo ao Shopping 
terceirão), portando RG e CPF. 
Mais informações podem ser 
obtidas também pelos tele-
fones (83) 3218-6619, 3218-
6618 ou 3218-6624 (em João 
Pessoa) e (83) 3310-9412 
(em Campina Grande).
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Matrículas da rede estadual de 
ensino começam próximo dia 24
Alunos veteranos das escolas 
estaduais podem renovar as 
matrículas até 11 de novembro

As matrículas da rede 
estadual de ensino para 
alunos veteranos terão iní-
cio no próximo  dia 24. O 
anúncio foi feito ontem pelo 
secretário de Estado da Edu-
cação, Aléssio Trindade, du-
rante o lançamento das Di-
retrizes Operacionais para 
o Funcionamento das Esco-
las Estaduais 2017. O docu-
mento foi apresentado aos 
gerentes executivos e regio-
nais da Secretaria de Estado 
da Educação (SEE), durante 
encontro realizado no Cen-
tro de Formação de Educa-
dores, em Campina Grande. 
Também estiveram presen-
tes a secretária executiva de 
Gestão Pedagógica da Edu-
cação, Roziane Marinho, e o 
secretário executivo de Ad-
ministração, Suprimentos e 
Logística, Arthur Viana.

Os estudantes vetera-
nos da rede estadual podem 
renovar a matrícula até o dia 
11 de novembro. De 15 a 30 
de novembro serão abertas 
as inscrições para os estu-
dantes novatos. A efetivação 
das matrículas, com possí-
veis ajustes, está agendada 

para o período de 1° a 22 de 
dezembro. As aulas do ano 
letivo vão começar no dia 6 
de fevereiro de 2017.

"Esse é um passo im-
portante para a educação da 

Paraíba. Com a divulgação 
das Diretrizes Operacio-
nais, de forma antecipada, 
podemos nos preparar me-
lhor para fazer do próximo 
ano letivo um marco de de-

senvolvimento nas esco-
las, principalmente com os 
alunos",  afirmou o secre-
tário Aléssio. Segundo ele, 
o grande objetivo da Rede 
Estadual é reforçar os in-

vestimentos nos programas 
já desenvolvidos, além de 
criar outros mecanismos de 
melhoria do aprendizado. 
"Um dos diferenciais será 
o uso de material didático 

próprio, criado pela equi-
pe do Governo na Paraíba, 
para o Ensino Fundamen-
tal", comentou. O material 
está sendo finalizado.

A secretária executiva 
Roziane Marinho também 
destacou a importância de 
se trabalhar, cada vez mais, 
a busca pelo conhecimento 
de forma diferenciada. Se-
gundo ela, as diretrizes ope-
racionais, com datas, prazos 
e informações sobre os pro-
gramas e gerências da rede 
ajudam nesse sentido. "Com 
esse documento, podemos 
nos preparar melhor para o 
ano letivo, sem esquecer que 
as diretrizes servem de base 
para a sala de aula, mas a de-
pender de cada região, po-
dem ser complementadas".

Entrega de kits
Para reforçar o registro 

das ações pedagógicas nas 
escolas da rede, o Governo 
do Estado, por meio da SEE, 
entregou a cada Gerência 
Regional de Educação, um 
kit multimídia, com câmera 
fotográfica/filmadora e no-
tebook. "O objetivo é com-
partilhar as experiências de 
cada regional e promover o 
intercâmbio de ideias entre 
as escolas", disse o secretá-
rio Aléssio Trindade.

FOTOS: Secom-PB

No encontro realizado em Campina Grande, cada Gerência Regional de Educação recebeu um kit multimídia com câmera e notebook

Solenidade aconteceu no campus da UEPB em João Pessoa 

A jornada de divul-
gação do concurso Arte 
Cidadã chegou ao Colé-
gio da Polícia Militar ‘Es-
tudante Rebeca Cristina 
Alves Simões’, no bairro 
de Mangabeira, em João 
Pessoa. Os alunos do 
Ensino Médio tiveram a 
oportunidade de conhe-
cer as regras do concurso 
e de conhecer os cursos 
de educação fiscal do 
Programa ‘Semeando 
Sementes de Cidadania’, 
base para a realização 
da inscrição. 

O concurso, que é 
uma parceria da Receita 
Estadual, Secretaria de 
Estado da Educação e a 
Receita Federal, vai pre-
miar com notebooks as 
sete melhores produções 
nas categorias de dese-
nhos (estória em qua-
drinhos); poesia ou pa-
ródias os estudantes da 
rede pública de ensino 
da 1ª Região do Estado. 

Para inscrever o tra-
balho no concurso, o 
estudante terá de fazer 
pelo menos um dos cin-
co cursos gratuitos na 
modalidade EAD (Ensi-
no a Distância) constante 
no Programa “Semeando 
Sementes da Cidadania”.  
Os cursos são: “Conhe-
cendo os tributos”; “En-
tendendo o orçamento 
público”; “Direitos e 
Deveres”; “ICMS –Saiba 
mais” e a “Nota Fiscal de 
Consumidor Eletrônica 
NFC-e”. 

Os interessados po-
derão se inscrever no link 

https://www3.receita.pb.
gov.br/portalesat/cida-
daniafiscal.php. O aluno 
deverá cumprir 60% das 
atividades a fim de obter 
o seu certificado.

Como se inscrever
Após realizarem um 

dos cursos a distância, 
que servirão de base para 
a produção dos traba-
lhos, os alunos deverão 
realizar as inscrições pela 
internet, por meio do 
link www3.receita.pb.
gov.br/portalesat/arte-
cidada. Após preencher 
os dados, a organização 
vai enviar um código via 
e-mail ao participante 
para que ele tenha aces-
so ao endereço e, assim, 
possa concluir a inscrição 
com a sua produção. As 
inscrições serão realiza-
das até dia 30 de outubro 
somente via internet.

Quem pode participar
As inscrições do Arte 

Cidadã somente podem 
ser realizadas por alunos 
das escolas públicas da 
Região Metropolitana 
de João Pessoa (1ª Re-
gião), matriculados no 8º 
e 9º anos do Ensino Fun-
damental II e também 
dos matriculados do En-
sino Médio. Os pré-re-
quisitos são a frequência 
escolar regular e a reali-
zação com êxito de pelo 
menos um dos cincos 
cursos gratuitos na mo-
dalidade EAD constantes 
no “Semeando Semen-
tes da Cidadania”. 

Concurso é divulgado no 
Colégio da Polícia Militar

ARTE CIDADÃ

O superintendente do 
Departamento Estadual de 
Trânsito (Detran-PB), Aga-
menon Vieira, e os repre-
sentantes da Universidade 
Estadual da Paraíba (UEPB) 
fizeram, na quinta-feira (13), 
a entrega dos certificados 
aos instrutores de autoesco-
las que concluíram o Curso 
de Atualização de Instrutores 
de Trânsito, fruto de convê-
nio entre o órgão e a unidade 
de ensino. O evento aconte-
ceu no campus da UEPB em 
João Pessoa, no Cristo.

Durante a solenidade, foi 
destacada a importância da 
capacitação dos instrutores, 
que têm um papel relevan-
te no trabalho conjunto em 
prol da redução de acidentes 
de trânsito no Estado, com o 
propósito de mudar a atual 
realidade das unidades hos-
pitalares que recebem esses 
acidentados, a exemplo dos 
hospitais de trauma de João 
Pessoa e de Campina Grande.

“O papel dos instrutores 

é fundamental para reduzir 
os números alarmantes de 
leitos ocupados por vítimas 
de acidentes, na medida em 
que estão preparando e cons-
cientizando os novos condu-
tores”, argumentou o superin-
tendente Agamenon Vieira.

Sobre o convênio firma-
do com a UEPB, Agamenon 
Vieira destacou que o Detran 
deixa de ser um órgão me-
ramente arrecadador para 
investir nos profissionais 
dos Centros de Formação de 
Condutores (CFCs). “Através 
desse termo de cooperação 
com a UEPB, o Detran está 
contribuindo para capacitar 
instrutores que terão um 
novo olhar, uma nova for-
mação, deixando de ser uma 
empresa meramente comer-
cial, mercadológica”.

O Curso de Atualização 
de Instrutores de Trânsito 
foi encerrado no último dia 
8, após aulas semanais des-
de 26 de agosto, nos polos de 
João Pessoa, Campina Grande, 

O processo seletivo do 
Curso de Formação de Ofi-
ciais BM-2017, do Corpo de 
Bombeiros Militar da Pa-
raíba (CBMPB), registrou 
1.408 inscritos. A relação 
das inscrições homologadas 
foi publicada ontem  no site 
da instituição, no endereço 
bombeiros.pb.gov.br. A sele-
ção ofereceu oito vagas, com 
livre disputa entre os sexos, 
contabilizando assim uma 
concorrência de 176 candi-
datos por vaga.

Conforme o presidente 
geral da comissão coorde-

nadora do processo, coro-
nel Dênis Nery, os inscritos 
devem checar se seus dados 
pessoais (nome completo e 
data de nascimento) estão 
corretos na lista divulgada. 
Se houver divergência, o can-
didato deverá solicitar a reti-
ficação, por meio de requeri-
mento a ser encaminhado via 
fax (83 - 3233-9816) ou pelo 
e-mail diretoriapessoalcbm-
pb@gmail.com. 

Outra opção é entregar o 
documento na coordenação 
do concurso, no Quartel do Co-
mando Geral, em Marés, João 

Pessoa. O prazo para solicitar 
a correção é de até cinco dias 
corridos depois da homologa-
ção das inscrições.  Conforme 
o coronel Dênis Nery, outra 
ressalva é para os candidatos 
que porventura efetuaram 
o pagamento e não constam 
na lista de homologados. Eles 
também têm um prazo de cin-
co dias corridos para solicitar 
a retificação, através dos ca-
nais já citados (fax, e-mail ou 
presencialmente). 

Seleção
O processo seletivo do 

CFO-BM 2017 será compos-
to de três fases, sendo que a 
primeira consiste na prova 
intelectual, utilizando a nota 
do Exame Nacional do Ensino 
Médio (Enem) – edição 2016.  
As demais fases, exames 
complementares e avaliação 
social, serão realizadas pelo 
próprio CBMPB e custeadas 
através das inscrições.  Os 
testes complementares en-
globam exames psicológico, 
de saúde e de aptidão física 
- que serão realizados nessa 
ordem, com caráter elimi-
natório. 

Instrutores de trânsito recebem certificados

Divulgado número de inscritos no CFO 

CURSO DE ATUALIZAÇÃO

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

Sousa e Patos. Ontem os certi-
ficados foram entregues para 
os instrutores das autoesco-
las de Campina Grande, às 
19h. Em Sousa, será no dia 22, 
às 14h, e em Patos no mesmo 
dia, às 17h, nos respectivos 
campi da instituição de ensi-
no. O treinamento foi ofere-
cido para 640 instrutores dos 
69 Centros de Formação de 
Condutores (CFCs) do Estado.

O convênio tem como 
objetivo oferecer uma atuali-

zação voltada para a humani-
zação, resolução de conflitos 
e postura educativa, a fim de 
contribuir com a melhoria 
da qualidade de atendimen-
to aos candidatos à Carteira 
Nacional de Habilitação e, 
assim, melhorar o índice de 
satisfação daqueles que são 
atendidos pelo órgão. 

A parceria também 
abrange a aplicação das pro-
vas de legislação pelos pro-
fessores da UEPB.
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Campeonato Paraibano de Futebol 
2017 começa no dia 15 de janeiro

O Campeonato Parai-
bano de 2017 vai começar 
no dia 15 de janeiro e com 
uma forma de disputa dife-
rente deste ano. A mudan-
ça foi aprovada na reunião 
do Conselho Técnico desta 
sexta-feira na sede da Fede-
ração Paraibana de Futebol, 
comandada pelo presidente 
Amadeu Rodrigues da Silva 
Júnior e com a presença dos 
10 clubes participantes. A 
competição será disputada 
no sistema de pontos corri-
dos com jogos de ida e volta, 
sendo que os dois piores clu-
bes no índice técnico serão 
rebaixados para o Estadual 
da Segunda Divisão em 2018.

Os quatro melhores no 
índice técnico na fase clas-
sificatória, turno e returno, 

irão decidir o Campeonato de 
2017 num cruzamento olím-
pico, onde o primeiro colo-
cado enfrenta o quarto colo-
cado e o segundo colocado 
contra o terceiro colocado, 
tudo em jogos de ida e volta. 
Os vencedores do confronto 
decidem o título, em jogos de 
ida e volta.

Uma nova reunião será 
marcada pelo presidente da 
FPF em data a ser definida. 
É que por sugestão do Bota-
fogo, os clubes irão receber 
uma minuta do regulamento 
que será lido, artigo por arti-
go, para dirimir dúvidas.

O presidente Amadeu 
Rodrigues considerou a reu-
nião altamente positiva, acre-
ditando que a competição 
será das mais atraentes.

“Excelente a reunião. Fa-
zia muito tempo que não se 
resolvia tudo tão cedo. E o 
que é melhor, por unanimi-
dade”, disse o dirigente.

Competição será
disputada no sistema
de pontos corridos

Da Agência Ansa

FOTO: Geraldo Varela

Dirigentes dos dez clubes participantes discutiram a melhor forma de disputa da competição para as equipes paraibanas 

A Procuradoria de Roma 
pediu ontem a condenação 
à prisão perpétua de 30 pes-
soas, incluindo ex-ditadores 
que integraram juntas milita-
res que comandaram países 
da América Latina nas déca-
das de 1970 e 1980.

Elas são acusadas de 
sequestro e homicídio agra-
vado de 23 cidadãos de ori-
gem italiana, no âmbito da 
Operação Condor, estratégia 
político-militar conjunta de 
ditaduras do Cone Sul para 
exterminar adversários.

O caso já dura 16 anos 
e inicialmente investigava 
140 pessoas, incluindo 11 
brasileiros, mas problemas 
burocráticos ligados à morte 
de muitos dos suspeitos re-
duziram o número de réus, 
que são chilenos, bolivianos, 

peruanos e uruguaios.
O único para quem foi 

pedida absolvição é o tenen-
te Ricardo Eliseo Chávez Do-
mínguez, ex-chefe do serviço 
secreto da Marinha Militar 
do Uruguai. Entre os réus 
também estavam os ex-dita-
dores Juan María Bordaberry 
(do Uruguai) e Jorge Rafael 
Videla (da Argentina), mas 
ambos morreram durante as 
investigações.

Já entre os que continuam 
vivos estão o ex-primeiro-mi-
nistro, Pedro Richter Prada, e 
o ex-presidente do Peru Fran-
cisco Morales Bermúdez; o 
ex-ditador uruguaio Gregorio 
Álvarez, que já cumpre pena 
em seu país desde 2007 por 
violações dos direitos huma-
nos, o ex-mandatário da Bolí-
via, Luis García Meza Tejada,  e 
o ex-ministro do Interior boli-
viano Luis Arce Gómez.

Itália pede condenação 
de ex-ditadores latinos

prisãO perpéTua

André Richter
Da Agência Brasil

No bimestre de junho a julho, 
deste ano, o governo federal re-
gistrou a frequência escolar de 
cerca de 14 milhões de crianças, 
que integram o Programa Bolsa 
família. Do total, 95,55% cumpri-
ram o mínimo de presença exigi-
do, de 85% (crianças e jovens de 
6 a 15 anos) e de 75% (jovens de 
16 e 17 anos). 

O monitoramento contínuo 
da assiduidade dos alunos faz 
parte das denominadas condicio-
nalidades do Bolsa família, que 
são compromissos assumidos pe-
las famílias e pelo Poder Público. 
A ação tem o objetivo de garantir 
o acesso aos serviços de saúde e 
educação. Manter os filhos na es-
cola está entre as condições para 
que as famílias sigam recebendo o 
benefício.

O diretor de Condicionalida-

des do Ministério do Desenvolvi-
mento Social e Agrário (MDSA), 
Eduardo Pereira, ressalta que o 
acesso à educação é fundamental 
para que crianças e jovens pos-
sam ter mais oportunidades de 
trabalho no futuro e melhores 
condições de vida, o que contri-
bui para a redução das desigual-
dades sociais.

“A ideia é que se incremente 
o capital humano dessas crianças 
e jovens, fazendo com que elas 
tenham maior frequência na es-
cola e, assim, quando crescerem, 
possam ter mais chances de supe-
rarem as condições de pobreza do 
seu País”, afirma Pereira.

O registro do acompanha-
mento da frequência escolar é 
realizado cinco vezes ao ano, por 
meio do Sistema Presença, do Mi-
nistério da Educação. Caso não 
cumpra o mínimo exigido, a fa-
mília recebe uma advertência, o 

que não afeta o recebimento do 
benefício.

“Se a criança não está indo 
à escola, assistentes sociais vão 
até essas famílias e auxiliam para 
que elas possam manter os filhos 
na escola”, esclarece o diretor. 
A depender do histórico de des-
cumprimento, poderá haver blo-
queio, suspensão ou cancelamen-
to do repasse. 

Bolsa Família
Criado em 2003, o Bolsa famí-

lia tem hoje cerca de 14 milhões de 
famílias beneficiárias. O programa 
de transferência de renda do go-
verno federal é voltado para famí-
lias extremamente pobres (renda 
per capita mensal de até R$ 85,00) 
e pobres (renda per capita mensal 
entre R$ 85,01 e R$ 170,00). No 
mês de setembro, a folha de pa-
gamento do programa alcançou 
R$ 2,5 bilhões.

Frequência de 14 milhões é verificada
alunOs dO BOlsa Família

Do Portal Brasil

Da Agência Ansa

A Casa Branca anunciou 
ontem uma nova série de ações 
executivas para um maior rela-
xamento das restrições comer-
ciais e financeiras entre Esta-
dos Unidos e Cuba.

As novas medidas devem 
afetar positivamente na agri-
cultura e na infraestrutura do 
país latino, já que norte-ame-
ricanos autorizados poderão 
oferecer serviços relacionados 
à manutenção e ao desenvolvi-
mento do país e empresas dos 
EUA poderão exportar para a 
ilha tratores, pesticidas e ou-
tros artigos agrícolas.

Além disso, as novas re-
gras devem impulsionar as 
pesquisas médicas que as duas 
nações poderão conduzir juntas 
no futuro, facilitando também 
que companhias norte-ameri-
canas importem os produtos 
farmacêuticos cubanos aprova-

dos pela Administração de Re-
médios e Alimentos (FDA).

Exportação
As ações também ajudarão 

sociedades dos Estados Unidos 
a exportarem alguns de seus 
produtos para a ilha, inclusive 
através da internet, e permiti-
rão que os norte-americanos 
não tenham mais nenhuma res-
trição ou limite em trazer os fa-
mosos charutos e rum cubanos 
para uso pessoal nas bagagens 
ao voltar de viagem.

Esta medida deve ser a 
mais lucrativa para a nação lati-
na. Anteriormente, os viajantes 
dos Estados Unidos tinham um 
limite de apenas US$ 100 por 
viagem para essas mercadorias.

Além de anunciar as no-
vas regras, o presidente nor-
te-americano, Barack Obama, 
também comentou sobre a 
relação mais próxima e forte 
entre os EUA e Cuba.

Estados Unidos voltam a 
reduzir restrições a Cuba

cOmerciais e Financeiras

O ex-presidente da 
Transpetro Sérgio Machado, 
um dos delatores da Ope-
ração Lava Jato, vai prestar 
depoimento na ação de in-
vestigação eleitoral em que 
o PSDB pede a cassação da 
chapa Dilma-Temer, eleita 
em 2014. O depoimento será 
no dia de 22 deste mês, na 
sede do Tribunal de Justiça 
do Ceará, em Fortaleza, onde 
Machado cumpre prisão do-
miciliar, benefício obtido em 
troca das informações pres-
tadas à investigação.

Em dezembro de 2014, 
as contas da campanha da 
então presidente Dilma 
Rousseff e seu companhei-
ro de chapa, Michel Temer, 
foram aprovadas com res-
salvas, por unanimidade, no 
TSE. O PSDB questionou a 

aprovação por entender que 
há irregularidades nas pres-
tações de contas apresenta-
das por Dilma. Conforme en-
tendimento atual do TSE, a 
prestação contábil da chapa 
é julgada em conjunto.

“Acordão”
Nos depoimentos de 

delação premiada, Sérgio 
Machado falou sobre um 
“acordão” para barrar as in-
vestigações da Lava Jato, uma 
doação de R$ 40 milhões do 
Grupo JBS para o PMDB (par-
tido de Temer), um suposto 
repasse de recursos ao sena-
dor Aécio Neves (PSDB-MG) 
para viabilizar a candidatura 
dele à presidência da Câma-
ra dos Deputados em 1998 e 
um pedido de recursos que 
teria sido feito por Temer 
para a campanha do ex-can-
didato à Prefeitura de São 
Paulo Gabriel Chalita.

TSE marca depoimento de 
Sérgio Machado em ação

cOnTra chapa dilma-Temer

Os candidatos que 
participarão do segun-
do turno das eleições 
municipais deste ano só 
poderão ser presos em 
casos de flagrante deli-
to. A regra, que começa 
a valer a partir de hoje, 
está prevista no Códi-
go Eleitoral, bem como 
possui registro no calen-
dário do Tribunal Supe-
rior Eleitoral (TSE).

Hoje também é a 
data limite para o início 
da propaganda eleitoral 
gratuita no rádio e na 
televisão. Em algumas 
cidades, o horário elei-
toral já foi retomado.

A segunda rodada 
de votação das eleições 

municipais está marca-
da para o próximo dia 
30, quando eleitores 
de 55 cidades voltarão 
para as urnas para defi-
nir o resultado eleitoral 
em seus municípios.

As regras para a di-
vulgação de propagan-
da em rádio e televisão 
estão previstas em re-
solução do TSE, que de-
fine, entre outros pon-
tos, o tempo destinado 
aos candidatos. Segun-
do o texto, no segundo 
turno, serão destinados 
em cada um dos veícu-
los dois blocos de 20 
minutos diários. O tem-
po será dividido entre 
os candidatos, ou seja, 
cada um terá direito a 
dez minutos.

Candidatos não 
podem ser presos

a parTir de hOje

Do Portal Brasil
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Meu Quintal
 Em comemoração ao mês das crianças, a banda Meu Quintal realizará show amanhã,

na Usina Cultural Energisa, com repertório que inclui músicas do novo álbum  

Guilherme Cabral 
guipb_jornalista@hotmail.com

Embora a data oficial tenha 
transcorrido na última quar-
ta-feira (12), a banda parai-
bana Meu Quintal realizará 
show amanhã, a partir das 
16h, na Sala Vladimir Carva-
lho da Usina Cultural Energi-
sa, localizada em João Pessoa, 

para comemorar o mês das crianças. Na 
ocasião, o repertório a ser apresentado 
- formado por 13 músicas - inclui seis 
canções inéditas, que integram o segundo 
álbum do grupo, cujo título é Roda gigante 
e tem previsão de lançamento até o pró-
ximo mês de janeiro. Os ingressos podem 
ser adquiridos no local, aos preços de R$ 
10 (meia) e R$ 20 (inteira).

Das 12 músicas do novo álbum, o 
Roda gigante, 11 foram compostas por 
Nara Limeira e Naldinho Braga e a outra 
pela dupla, em parceria com o escritor Ro-
naldo Monte, que também participou do 
primeiro disco da banda, cujo título é Meu 
Quintal e foi lançado em 2015. Gravado 
em João Pessoa, o CD está sendo prensa-
do em São Paulo, e os membros do grupo 
esperam recebê-lo até o próximo mês de 
dezembro. Além de Nara (compositora e 

intérprete) e Naldinho (compositor e con-
trabaixista), os demais músicos integran-
tes da banda são os seguintes: Eduardo 
Brito (guitarra), Eliza Garcia (bateria), 
Ana Catarina Leão (vocal), Rose Farjado 
(teclado) e Pedro Freire (percussão).

“O álbum ainda está na fábrica, mas 
vamos apresentar algumas canções do 
novo disco”, comentou para o jornal 
A União a escritora Nara Limeira, uma 
das integrantes da banda Meu Quintal. O 
grupo se utiliza da música popular re-
gional para contar as histórias, declamar 
poemas e tocar as canções para o público, 
o que torna o show um espetáculo lúdico, 
que mescla poesia, contos e cantigas, ideal 
para qualquer idade e valoriza o que seus 
membros consideram “a beleza de ser 
criança”. 

A propósito, a banda Meu Quintal é 
uma das poucas que, no Estado, desen-
volvem um trabalho direcionado para o 
público infantil. “Fazer composições para 
crianças é uma coisa muito natural. Eu 
costumo fazer as letras e Naldinho Braga 
(ex-integrante do Tocaia da Paraíba) os 
arranjos e melodias, mas, às vezes, um 
pode dar sugestões no trabalho do outro. 
A inspiração vem da criança que fomos, 
dos filhos e das crianças com as quais 

convivemos”, disse Nara Limeira, ao falar 
sobre o processo de criação das canções. 

Até surgir o projeto de gravar para 
crianças, Nara Limeira escrevia para si 
mesma, produzindo textos inspirados em 
sua memória afetiva. No entanto, quando 
Naldinho Braga pediu para olhar o mate-
rial, começou a embalá-los com música. 
E, a partir do momento em que foram 
se apresentando em escolas públicas e 
obtendo boa receptividade, a ideia de 
gravar um álbum foi ganhando corpo e o 
resultado terminou sendo a gravação do 
primeiro disco, intitulado Meu Quintal, 
que tem 13 faixas e foi lançado em 2015, 
no Centro Cultural Piollin, localizado em 
João Pessoa.

n Evento: Show em comemoração ao mês das crianças
n Banda: Meu Quintal
n Data: Amanhã  
n Hora: 16h
n Local: Usina Cultural Energisa, em João Pessoa
n Endereço: Rua João Bernardo de 
Albuquerque, no 243, Tambiá
n Ingressos: No local, aos preços de 
R$ 10 (meia) e R$ 20 (inteira)

Serviço

Grupo é formado por 
Naldinho Braga, Nara 
Limeira, Eliza Garcia, 
Uaná e Rudá Barreto 
, Ana Catarina Leão e 

Wênia Xavier
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A vila de
Bananeiras

Ramalho
LeiteDona Durvalina Falcão

Carlos Pereira Engenheiro - cpcsilva1@globo.comCrônica

Ex-deputado e jornalista - ramalholeite84@gmail.com
 Uma das  verdades desta vida é que  ninguém  

esquece a primeira professora.  O meu velho pai, já 
nos seus últimos dias de vida, com quase 90 anos,  
às vezes não se lembrava de nomes e datas de entes 
queridos, mas jamais esqueceu  o tempo em que fre-
qüentou, pela primeira vez, uma escola na sua que-
rida Tacima e recordava, com profundo respeito, os 
ensinamentos  de sua primeira professora.

Neste sábado lembro o  dia do professor, que 
transcorre hoje e revejo 
na minha memória   os 
umbrais do velho grupo 
escolar Santo Antônio, 
em Jaguaribe, onde  vesti 
a primeira farda e tomei 
contacto com Dona Dur-
valina Falcão - a minha 
primeira professora. Em 
um tempo em que a mes-
tra era única para todas as 
matérias,  ela me ensinou 
durante os três primeiros 
anos do então curso pri-
mário, preparando o aluno 
para o temível exame de 
admissão ao curso ginasial 
no Liceu Paraibano.

Português, Matemática, História, Geografia e 
Ciências – Dona Durvalina até parece que  sabia 
de tudo. De estatura mediana, mais para alta nos 
padrões da época,  pele alva  bem cuidada, vestidos 
sempre discretos e cores sóbrias, tinha uma ca-
racterística que a marcou para sempre – o jeito de 
arrumar os cabelos. Tinha-os em grande quantidade 
e  jamais os expôs desalinhados ou sequer soltos so-
bre os ombros. Isso porque  usava  como  penteado,  
um coque bem feito disposto sobre toda a cabeça, 
dando-lhe um ar senhoril, respeitável e sobretudo 
nobre.  Ao ver depois  Grace Kelly no cinema, no-
tei  que a  atriz usava o mesmo tipo de penteado de 
Dona Durvalina.

Suas aulas eram dadas com proficiência dentro 
de um clima de respeito e obediência, num tipo de 
disciplina que era alcançada sem demonstrações 
de arrogância ou necessidade de ameaças. Eram 
momentos agradáveis até muitas vezes marcados 
pela ternura de uma professora que mais parecia 
uma mãe – ela que nunca chegou a se casar. Ad-
moestava com firmeza, porém sabia fazê-lo com a 
delicadeza dos que entendem que gritar não signi-

fica ser ouvido.
Um dia, um proble-

ma qualquer a levou a 
fundar uma escolinha 
particular na mesma 
rua onde funcionava 
o Santo Antônio – o 
Instituto Frei Afonso. 
Numa casa alugada 
da  Primeiro de Maio, 
ela passou a receber 
alunos e ex-alunos, 
preparando-os princi-
palmente para o exame 
de admissão ao Liceu 
Paraibano. Lá, voltei a 
frequentar suas lições 
e fiquei pronto para o 

exame e consegui aprovação.
Depois de dezenas de anos, tendo  vivido boa 

parte da minha vida, um dia qualquer, durante uma 
missa, na Igreja de Lourdes, a vi de relance. Tive von-
tade de cumprimentá-la, de abraçá-la, de beijar-lhe as 
faces e dizer-lhe que nunca a esquecera e que as suas 
lições tinham sido fundamentais para a minha vida 
-  não o fiz e ainda hoje me arrependo.

Pois bem em   mais um 15 de outubro, neste tem-
po em que  os mestres são tão pouco reconhecidos,  
homenageio a memória de Dona Durvalina Falcão, 
por tudo quanto contribuiu para a minha  formação 
de estudante e cidadão -  ela que foi uma das  grandes  
professoras da minha vida.

Uma povoação, no regime monárquico, adquiria sua 
independência política ganhando o status de Vila. Bananeiras, 
como povoado, estava inserida no mapa da Vila de São Miguel 
da Baía da Traição até que passou a integrar o território da 
Vila Real de Brejo de Areia em 1872. Seis anos depois, em 10 
de outubro de 1833, foi dada emancipação política e criada a 
Vila de Bananeiras, “arrastando consigo os territórios de Gua-
rabira, Cuité e Pedra Lavrada”, segundo Horácio de Almeida. 
O artigo segundo da lei que criou o novo município, ao invés 
de Pedra Lavrada, por certo fazendo parte de Cuité, se refere 
a Serra da Raiz. Guarabira chama-se, então, Independência. 
E prossegue Horácio: “em densidade demográfica, coloca-se 
Areia em terceiro lugar na Província, seguido apenas pela 
capital e por Bananeiras. Nessa época, Bananeiras era a maior 
município do Brejo em extensão territorial, com uma área 
que ia até os limites de Areia ao  Rio Grande do Norte, inclusi-
ve, o atual município de Araruna”.

Araruna esteve sob a jurisdição da Vila de Bananeiras 
até 11 de julho de 1877 quando se instalou como  Vila, com 
a posse dos seus primeiros vereadores, perante o presiden-
te Manoel da Costa Espínola, da Câmara de Bananeiras. Desde 
1871, porém, nasceria a inconformação dos moradores de 
Araruna com a dependência de Bananeiras, principalmen-
te devido à distância entre o distrito e a sede municipal. 
Araruna era administrada à distância pelos chefes políticos 
de Bananeiras. Um documento descoberto pelo historiador 
Humberto Fonseca de Lucena e firmado pelas figuras mais re-
presentativas de Araruna, datado de 1871, defende a criação 
daquele município. Os moradores da Freguesia de Nossa Se-
nhora da Conceição da Povoação de Araruna, Termo e Comar-
ca de Bananeiras reclamavam a distância de nove léguas para 
se alcançar a sede municipal onde “são obrigados a prestar 
serviço do júri, reunir colégio eleitoral e requerer qualquer 
ato judicial”. O Barão de Mamanguape, senador do Império e 
presidente da Província sancionou a lei 616 que criou a Vila de 
Araruna, desmembrando-a de Bananeiras.

Está comprovado, pois, que Bananeiras emancipou-se 
em 1833 quando foi elevada à categoria de Vila, ganhando 
foros de município independente. Dois anos depois, seria 
criada a Freguesia de Nossa Senhora do Livramento e, apenas 
em 1879, seria elevada à categoria de cidade. Era assim no 
passado. Hoje, um distrito tem a sede em uma Vila, e ganhan-
do emancipação passa a ser uma cidade, sede do respectivo 
município. É, portanto um equivoco histórico e que precisa 
ser corrigido, referir-se a 16 de outubro de 1879 como data da 
emancipação política de Bananeiras. Esta é a data da eleva-
ção da Vila à categoria de Cidade. Independência política e 
administrativa Bananeiras  possui há cerca de 182 anos, isto 
é, desde 10 de outubro de 1833, quando deu adeus à Vila Real 
de Brejo de Areia.

A comarca de Bananeiras, porém, seria criada, apenas, 
em 1857, pois permanecia vinculada à jurisdição de Areia 
desde que se tornara Vila. A Província, contudo,  não se 
descurara da cobrança de impostos. Por volta de 1844 foi 
instalada a coletoria de Bananeiras e seu primeiro coletor foi 
Estevão José da Rocha, agraciado, quase trinta anos depois, 
com o título de Barão de Araruna. O cemitério de Bananeiras, 
onde procurei o tumulo desse Barão, como se procura uma 
agulha no palheiro e não encontrei, seria construído em 1856. 
Mas a Vila ganhou o Correio dois anos depois de sua emanci-
pação política, em 1835. A energia chegou na segunda década 
do século passado, em 1919 e o trem apitou pela primeira 
vez depois do Túnel da Viração em 15 de novembro de 1925. 
Humberto Nóbrega registra que em 1908 havia uma rede 
telefônica ligando  Bananeiras a Moreno e às fazendas Jardim, 
Cardeiro, Gamelas, Muquem, Roma, Pilões, Genipapo e Canan-
fístula. De Borborema, José Amâncio falava por telefone com 
as cidades para as quais vendia energia. Nos anos 1940, Pedro 
de Almeida foi buscar água na Bica do Gato e distribuiu na 
cidade. O distrito de Chã do Lindolfo, hoje quase um bairro da 
antiga Vila de Bananeiras foi fundada por Lindolfo Américo 
Ferreira Grilo, justamente o primeiro escrivão do cartório do 
registro civil de Bananeiras, instalado em 1888.

Uma curiosidade revelada pelo historiador bananeirado 
Humberto Nóbrega: o primeiro estrangeiro a fixar residência 
em Bananeiras foi o português Tomás de Aquino Freire de 
Andrade que ali aportou por volta de 1887.  Acrescento eu: 
esse portuga viria a ser o pai de dona Maria Eugênia Andra-
de Bezerra, esposa de Francisco Bezerra Cavalcanti, de cujo 
casamento nasceu uma única filha: Azeneth Bezerra Aragão, 
minha sogra.

Outra curiosidade: a energia vinda da Hidroeletrica de 
Borborema não era lá essas coisas... Que o diga o padre José Pe-
reira Diniz quando registrou no Livro de Tombo da Igreja de N. 
S. do Livramento que o Dr. José Amâncio fornecedor de energia 
à Igreja desde 1930, mandou em 1938 cortar a luz da Igreja. 
Motivo: todas as vezes que se acendiam as luzes da Matriz, 
havia uma queda de potência na iluminação pública, resultan-
do em multa municipal contra a empresa. Corrobora com esse 
fato, a história do professor Waldez Borges: seu pai, Manoel 
Soares, comprou o primeiro ferro elétrico da cidade e quando 
sua mãe ligava o ferro as lâmpadas dos postes piscavam e o 
povo reclamava: “Mané Soares ligou o ferro elétrico!” (do livro 
Gente do Passado, Fatos do Presente. Republicado em 
homenagem aos 183 anos de emancipação política de 
Bananeiras, e não 137, como  se comemora amanhã,16)

A Peque 241 (sic) nada mais é 
que uma hibridação do Plano Sarney 
e do Plano Collor às avessas. O Plano 
Sarney fascinou a população com a 
proposta de cada brasileiro ser “fis-
cal do presidente”. Um congelamento 
de preços geral foi decretado pelo 
presidente da República e era preci-
so fiscalizar todas as bodegas, todos 
os serviços, para que isso funcionas-
se. Aí um dia destampou-se a panela 
de pressão e foi feijão pra 
todo lado. 

Como na casa de 
meu tio Zé Pinto: a cozi-
nheira esqueceu a panela 
de pressão acesa e a dita 
explodiu. A tampa arran-
cou boa parte do teto, o 
fogão ficou amassado, a 
feijoada deu uma geral 
nas paredes da cozinha. 
Ainda bem que momen-
tos antes retiraram meu 
primo bebê do ambien-
te. Por muito tempo, a 
família ficou com medo 
de panela de pressão. 
Depois, quando cresceu, 
meu primo foi trabalhar 
como engenheiro numa 
plataforma de petróleo, no meio do 
mar. Eu, hein.

Mas todos queriam ser fiscais 
do presidente. Era cargo de prestí-
gio. Imagino que seja uma espécie 
de fiscal-geral. Ora, eu sou fiscal de 
tributos aposentado, e há quem ache 
isso um emprego de prestígio. Era 
o que achava o povo, quando cobrei 
o dízimo no interior. Eu era o dizi-
meiro, o guarda. Imagine se eu fosse 
fiscal do presidente. E logo de qual 
presidente. Daquele que tinha aquilo 
roxo. Um presidente roxo. 

O presidente queria colorir o 
Brasil, mas só dispunha de uma cor. 
Não dava para colorir um País tão 
grande, quase do tamanho da China, 

do Canadá, dos EEUU, da 
Rússia, de todas as Rús-
sias. Resultado: o colo-
rido de roxo foi cassado. 
Sofreu o primeiro impe-
dimento (impeachment) 
da História do Mundo. 
O Brasil foi pioneiro. 
Depois, foi a vez de Dona 
Dilma Roussef. A segunda 
impedida, impichada. O 

Brasil criou o 
neologismo.

O País 
de Macunaíma é mes-
mo aberto a todas as 
origens: a Imperatriz 
Leopoldina era austríaca, 
o Rei Dom João VI era 
rei também de Portugal, 
Collor era mais ou menos 
inglês, Dilma é de origem 
búlgara. Macunaíma é 
venezuelano. Sarney 
tinha origem inglesa. E 
Lula é nordestino. Quer 
dizer: brasileiro mesmo, 
nenhum. Lula, além de 
nordestino, é do semiári-
do. Foi para o Sul Mara-
vilha perseguido pela 

pobreza, quero dizer, pela fome. Não 
foi pela seca: em Garanhuns não tem 
seca.

Lula nasceu em Caetés, antigo 
distrito de Garanhuns. Alto e frio, 
Caetés não tem seca. Mas o seu frio 
está muito longe do congelamento. A 
mãe de Lula levou os filhos para San-
tos atrás do pai, que arribara e não 
voltou mais. Tem seca pior? Sarney 
congelou os preços de tudo que foi 
mercadoria. Até que um dia os fiscais 
do presidente não aguentaram mais 
fiscalizar. Pois assim vai ser com o 
congelamento da Peque 241. Parece 
nome de vírus, de avião de guerra, de 
submarino.

Essa Peque vem pra congelar os 

salários dos brasileiros. Menos os do 
judiciário e dos militares. Seja fiscal 
do presidente. Tem nego ganhando 
mais de trinta, mais de cinquenta. 
Seja fiscal. Os ricos, digo os empre-
sários, não vão aguentar essa Peque. 
Ela arrasa com o mercado interno, 
os pobres não vão poder comprar 
mais as bugigangas fabricadas pelos 
ricos. 

A Peque vai botar gosto ruim 
até nas lojas de importados, pois os 
assalariados não vão poder comprar 
mais nada. Nem os produtos made in 
Chaina (sic). Se muito comprar, o as-
salariado vai adquirir a farinha para 
fazer pirão d’água. Aliás, gosto muito 
de pirão d’água. Pode ser minha sal-
vação. Mistura-se farinha com água 
fervendo, mais umas amostras de 
verduras e cebolinhas. 

Sim, e Bob Dylan ganhou o 
prêmio Nobel de Literatura. Bastava 
Baby Blue para lhe dar o prêmio. Mas 
isso é assunto para Walter Galvão. 
Ele explica Tom Zé. Difícil, viu? Mas 
consegue até ser didático. Eu não 
sabia para onde ia Tom Zé. Agora, já 
posso ouvi-lo com os dois ouvidos. 
Vou pedir a Galvão que faça outro 
artigo sobre o músico. E a você, peço 
que me explique a Peque. Seja fiscal 
do presidente.

(Coluna publicada terça, quinta 
e sábado)

 Peque mortal
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Os empresários 
não vão aguentar 
essa Peque. Ela 
arrasa com o 
mercado interno, 
os pobres 
não vão poder 
comprar mais 
as bugigangas 
fabricadas pelos 
ricos

Cronicartigo
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Roteiro

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

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

 

Em cartaz

Artes Cênicas

FM

0h - Madrugada na Tabajara

5h - Aquarela Nordestina

6h - Programação Musical

7h - Cena Cultural

8h - Espaço Ecológico

9h - Programação Musical

17h - Detalhes 105

17h - Programação Musical

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

PROGRAMAÇÃO DE HOJE

Rádio Tabajara

Serviço

Sendo 25 espetáculos, divididos 
em 15 principais e 10 suplentes, a 4ª 
edição do Festival de Teatro de Man-
gabeira divulgou hoje a sua lista de 
selecionados para realização de uma se-
mana de encenações teatrais. O evento, 
que acontece apenas no próximo mês, 
de 14 a 19 de novembro na Associação 
dos Moradores do Prosind em Manga-
beira I, tem como base o intercâmbio de 
grupos teatrais paraibanos e de outros 
Estados do Brasil, além de ter o incenti-
vo a arte cênica como principal objetivo. 
A entrada é gratuita.

“A força que os espetáculos têm e 
a troca de ideias, experiências e demais 
atributos que eles trazem consigo é 
incrível. Acredito que fora isso, dar 
visibilidade a grupos desconhecidos e 
que desenvolvem um bom trabalho é 
importante, porque fortalece o mo-
vimento de fomentação da arte e até 
mesmo a criações dos teatros realizados 
em bairros, a exemplo de Mangabeira”, 
contou Estéfane.  

Ainda em entrevista, a organiza-
dora ressaltou dizendo que acredita na 
produção do teatro independente na 
Paraíba. “Os grupos nunca deixam de 
produzir, mesmo encontrando dificul-
dades financeiras ou então a falta de 
editais para dar suporte a eles. Então 
enxergo o teatro independente como 
algo promissor e estável, que sempre 
terá produção”, concluiu.

Com o início do festival, as apre-
sentações que irão acontecer têm um 
número de três encenações diárias, 
sendo todos com temáticas livres. Fora 
isso, será seguido um tempo máximo 
de 45 minutos para cada apresentação, 
proporcionando assim uma ordem que 
fará com que todos possam se apresen-
tar durante o seu dia. 

As apresentações inscritas ao 
final do festival irão concorrer em al-
gumas categorias: Melhor Espetáculo 
(primeiro, segundo e terceiro lugar), 
Melhor Ator, Melhor Atriz, Ator Coad-
juvante, Atriz Coadjuvante, Melhor 
Maquiagem, Melhor Trilha Sonora e 
Melhor Figurino.

Além da encenação outras ativi-
dades serão desenvolvidas durante a 
semana do festival, por exemplo, entre 

 

Um dos principais nomes do rock nacional, a banda Raimundos desembarca 
em Curitiba no mês de novembro para a gravação de seu novo trabalho, o CD e DVD 
Acústico, pela gravadora Som Livre. Com realização da Prime e Denis Porto, as gra-
vações com um formato mais intimista acontecem nos dias 17 e 18 de novembro 
no Teatro Positivo e vão contar com as participações especiais de Alexandre Carlo 
(Natiruts), Marcão (ex-Charlie Brown Jr), Dinho Ouro Preto (Capital Inicial), Oriente 
e da cantora Ivete Sangalo. Fred Castro, baterista da formação original da banda, 
também é participação confirmada nas duas noites de gravação.

O grupo está trabalhando na pré-produção do projeto, que segundo Digão 
“será a maior produção que o Raimundos já fez até hoje”. Para escolher as 10 
músicas que não podem ficar de fora do DVD Acústico, os Raimundos mais uma 
vez convocam os fãs a participarem de votação na internet. E, além de opinar na 
escolha do repertório, os fãs concorrem ao violão usado por Digão nas gravações, 
assinado pelos Raimundos e convidados.

Música

Perigo à vista

Quem assistiu ao debate entre Hillary Clinton e Donald 
Trump, domingo passado, levado ao ar pela televisão americana 
para o mundo inteiro, pôde constatar que baixaria não é exclu-
sividade da classe política brasileira. Não houve cusparada nem 
ameaça de estupro, mas, pegando esse fio de meada, em boa 
parte do tempo prevaleceram acusações de escândalos sexuais, 
como a revelação do vídeo em que Trump descreve como beijar 
e molestar mulheres sem consentimento, e até sugere agressões 
sexuais. Ele não negou a veracidade da gravação, mas alegou 
que fora “uma conversa privada”, “entre quatro paredes”.

Mas, acuado, reagiu, ao relembrar os escândalos sexuais 
cometidos por Bill Clinton, marido de Hillary, então na pre-
sidência dos EUA (Caso Mônica Lewinsky, estagiária da Casa 
Branca, de 22 anos, o mais famoso). Além de apresentar quatro 
mulheres que diziam terem sofrido assédio sexual pelo ex-pre-
sidente americano. Também voltou ao escândalo dos emails 
que Hillary enviou, quando secretária de Estado, usando um 
servidor privado. Isso ela tirou de letra, porque o assunto foi 
investigado pelo FBI e arquivado sem indiciá-la. Aí o candidato 
republicano,  voltou à carga, e prometeu, se eleito, reabrir o caso 
pra levar sua advesária à prisão.

Agora o contra-ataque veio da democrata, acusando 
Trump de se beneficiar com isenção de imposto de renda, 
durante 18 anos, por motivo de prejuízo que ele sofreu nas suas 
empresas, mas que ele não traz a público as informações das 
suas declarações.  Os analistas políticos, principalmente dos 
EUA, consideraram que, apesar do lamaçal em que se tornou o 
debate, com acusações de cunho sexual, tentativas de denegrir 
o caráter um do outro, além de discordância com relação à 
população imigrante residente nos EUA, Hillary Clinton perdeu 
uma grande oportunidade de aniquilar Donald Trump e fazê-lo 
desistir da candidatura, com o rabo entre as pernas.

Talvez ela tenha guardado um trunfo na manga do vestido 
para mostrá-lo no próximo e derradeiro debate, pois o que se 
constata nos EUA é que muitos políticos republicanos têm aban-
donado o barco da campanha de Donald Trump, deixando-o à 
deriva, no que ele se diz sentir-se muito bem, navegando sem as 
amarras do partido.

Com o destemperamento que lhe é peculiar, que chega a 
parecer truculência, nos modos como ele sempre tratou negros, 
mulheres e as diversidades religiosas e imigrantes, Trump esté 
vendo sua vida pregressa sendo exposta, agora que envereda 
pela política. Até se comenta que ele, tal qual é, tornou-se o 
“principal cabo eleitoral de Hillary”, porque a torna, apesar do 
elevado índice de rejeição dela no eleitorado, a melhor opção 
de voto. Há sugestão para que Mike Pence, vice de Trump, tome 
o seu lugar na cabeça da chapa. Trump não abre mão e Hillary 
torce para que isso não aconteça.

Enquanto o dia 8 de novembro não chega, o mundo todo 
fica na expectativa. Para muitos, Trump poderá ser um ver-
dadeiro furacão Mattheus à frente da Terra do Tio Sam. Não é 
sem motivo que, quarta-feira passada, em entrevista coletiva 
à imprensa, em Genebra, o Alto Comissário das Nações Unidas 
para os Direitos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, advertiu: “Se 
Donald Trump for eleito, diante do que disse, sem sombra de 
dúvidas que será perigoso do ponto de vista internacional”.

Alarico Correia Neto
alaconeto@gmail.com

Mídias em destaque
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Festival de Teatro de Mangabeira, que acontece 
em novembro, divulga os espetáculos selecionados

Foto: Divulgação

Lucas Silva
Especial para A União

A Cia. de Teatro Oxente foi um dos grupos indicados para a programação do festival

n Cia: Irmãs Cola.
Espetáculo: Cola show
Cidade: Riberão Preto – SP.

n Cia: Coletivo de Teatroajac
Espetáculo: Casamento de 
branco
Cidade: Bananeiras – PB.

n Cia: Coletivo Paralelo
Espetáculo: Pedro, que horas são?
Cidade: Maracanaú – CE.

n Cia: Mc Produções e Even-
tos Culturais ldta
Espetáculo: 25 anos de Mun-
ganga de Mateus e Catarina
Cidade: Camaragibe – PE.

n Cia: anônimos.
Espetáculo: Baú Encantado.
Cidade: João Pessoa – PB.

n Cia: Cia Paraibana de Comédia.
Espetáculo: As Malditas.
Cidade: João Pessoa – PB.

n Cia: Palhaço Fusquinha.
Espetáculo: Ôtovino.
Cidade: Sorocaba – SP.

n Cia: Cia Teatral Refinaria 
Cênica.
Espetáculo: Brincantes.
Cidade: Monteiro – PB.

n Cia: Ceta- Centro Experi-
mental de Teatro e Artes.
Espetáculo: Perdoa-me por 
Amar.
Cidade: Nova Igaçu – RJ.

n Cia: Cia Oxente.
Espetáculo: Girandei.
Cidade: João Pessoa – PB.

n Cia: Cia 3 em Cena.
Espetáculo: Baú da Nostalgia.
Cidade: João Pessoa – PB.

n Cia: Cia Artistica Fascinart.
Espetáculo: Uns Causos de um 
Andarilho.
Cidade: Solânea – PB.

n Cia: Corpos de Saia.
Espetáculo: No Mundo 
da Rua.
Cidade: João Pessoa – PB.

n Cia: Experieus.
Espetáculo: Anarquia mística 3.
Cidade: Monteiro – PB.

n Cia: Os Invasores.
Espetáculo: Doente 
Imaginário.
Cidade: João Pessoa – PB 

Espetáculos

Raimundos grava acústico em Curitiba

CEGONHAS - A HISTÓRIA QUE NÃO TE CONTA-
RAM (EUA 2016). Gênero: Animação. Dura-
ção: 86 min. Classificação: livre. Direção: Ni-
cholas Stoller, Doug Sweetland. Com Klebber 
Toledo, Tess Amorim, Marco Luque. Sinopse: 
Todo mundo já sabe de onde vêm os bebês: 
eles são trazidos pelas cegonhas. Mas 
agora você vai conhecer a mega estrutura 
por trás desta fábrica de bebês. CinEspaço1: 
14h, 15h40, 17h30 (LEG). Manaíra1: 14h, 
17h20 (DUB). Mangabeira2: 13h45 (DUB). 
Tambiá2: 14h45, 16h45 (DUB).

O BEBÊ DE BRIDGET JONES (EUA 2016). Gênero: 
Comédia Romântica. Duração 123 min. Clas-
sificação: 12 anos. Doreção: Sharon Magui-
re. Com Renée Zellweger, Patrick Dempsey, 
Colin Firth. Sinopse: Depois de tantas idas 
e vindas, Bridget Jones e Mark finalmente 
se casam. Mas não demora muito, para que 
a vida pregue mais uma peça neles e eles 
acabam se separando. Manaíra10: 13h15 
e 19h (LEG). 

O LAR DAS CRIANÇAS PECULIARES (EUA 2016). 
Gênero: Aventura/Fantasia. Duração: 127 

min. Classificação: 12 anos. Direção: Tim 
Burton. Com Eva Green, Asa Butterfield, 
Samuel L. Jackson. Sinopse: Após uma 
tragédia familiar, Jake vai parar em uma 
ilha isolada no País de Gales buscando 
informações sobre o passado de seu avô. 
Investigando as ruínas do orfanato “Miss 
Peregrine’s Home for Peculiar Children”, 
ele encontra um fantástico abrigo para 
crianças com poderes sobrenaturais.  
CinEspaço1: 19h20 e 21h40 (LEG).  Manaí-
ra7/3D: 14h10, 19h15 (DUB) e 17h, 22h30 
(LEG).  Manaíra10/3D: 16h e 21h40 (LEG). 
Mangabeira5/3D: 13h25, 16h15, 19h10 e 
22h (DUB). Tambiá4: 14h, 16h20, 18h40 e 
21h (DUB).

CINE BANGÜÊ: AQUARIUS (BRA 2016). Gênero: 
Drama. Duração: 141 min. Classificação: 18 anos. 
Direção: Kleber Mendonça Filho. Com Sonia Braga, 
Maeve Jinkings e Irandhir Santos. Sinopse: Clara 
tem 65 anos, é jornalista aposentada, viúva e mãe 
de três adultos. Ela mora em um apartamento 
localizado na Av. Boa Viagem, no Recife, onde criou 
seus filhos e viveu boa parte de sua vida. Interes-
sada em construir um novo prédio no espaço, os 

responsáveis por uma construtora conseguiram 
adquirir quase todos os apartamentos do prédio, 
menos o dela. Cine Bangüê: 18h. 

CINE BANGÜÊ: TRUMAN (ESP 2016). Gênero: 
Drama. Duração: 108 min. Classificação: 14 
anos. Direção:  Cesc Gay. Com Ricardo Darín, 
Javier Cámara, Dolores Fonzi e Eduard Fer-
nández. Sinopse: Julian recebe uma visita 
inesperada de seu amigo Tomás, que vive 
no Canadá. Durante quatro dias, os dois 
amigos, mais Truman, irão compartilhar 
de momentos emocionantes.  Cine Bangüê: 
16h, 17h30, 18h30 e 20h30. 

CINE BANGÜÊ: MATE-ME POR FAVOR (BRA 
2016). Gênero: Drama. Duração: 101 min. 
Classificação: 14 anos. Direção: Anita Rocha 
da Silveira. Com Valentina Herszage, Dora 
Freind, Julia Roliz, Mari Oliveira, Bernardo 
Marinho. Sinopse: Barra da Tijuca, Zona Oes-
te do Rio de Janeiro. Uma onda de assassi-
natos invade o bairro. O que começa como 
uma curiosidade mórbida se apodera cada 
vez mais da vida dos jovens habitantes. Cine 
Bangüê: 16h, 17h30, 18h, 18h30, 20h30.

uma peça teatral e outra é realizada a 
exibição de curtas-metragens paraiba-
nos. Por outro lado irão existir também 
debates que serão feitos com o público 
presente e porventura algumas oficinas 
que ainda estão sendo organizadas. 

Um fato interessante é que, todos os 
anos pessoas do meio artístico paraibano 
são homenageadas durante o festival e 
este ano não podendo ser diferente, os 

homenageados serão o teatrólogo Geral-
do Jorge e o figurinista Geóstenys Melo 
Barbosa.

Já para o futuro, uma novidade e 
desejo dos organizados do evento é que, 
a sua próxima edição seja itinerante para 
demais locais do bairro e até mesmo da 
cidade possam ter acesso ao festival, já 
que ele é exclusivo do bairro de Manga-
beira.



Evento literário acontece hoje em Campina Grande 
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As traças vão invadir Campi-
na Grande hoje. Mas, calma, 
não precisa expulsar ela dos 
livros, pelo contrário. Estamos 
falando de mais um “Encontro 
das Traças”, evento coordena-
do pelo poeta André Ricardo 
Aguiar e que será realizado 

neste sábado, a partir das 16 horas, no res-
taurante Frida Tacos. Para quem não sabe, 
o evento serve para a troca de livros usados 
por qualquer pessoa que queira participar. E 
nesta edição, haverá um atrativo a mais: o es-
critor Bruno Gaudêncio vai lançar seu ensaio 
“Signos do Efêmero: repercussão do moder-
nismo em Campina Grande nas décadas de 
1920 e 1930” (EDUFCG, 2015, 20 reais).

 Esta é a segunda edição do Encontro 
das Traças em Campina, na época, no Vitrola’s 
bar. “Estava fora do atual projeto, foi feito por 
convite e ajuda, apoio de Bruno Gaudêncio 
e João Matias. A receptividade foi excelente, 
inclusive com matérias de duas TVs. Acredito 
que o público atingiu o quorum e tivemos 
boas trocas”, comenta André Ricardo Aguiar.

Para ele, a importância do evento é que 
a prática de valorização da leitura e do livro 
mantém um arco de atuação onde quer que 
vá. “Também a realidade é ainda mais difícil 
de distribuição do livro no interior, e poucas 
livrarias, só tem a ganhar com uma prática de 
compartilhamento de leituras, com o inter-
câmbio de autores que lançam nos eventos, 
com recitais”, avalia.

O Encontro das Traças existe desde 
2013, feito primeiramente de modo alterna-
tivo e sem recursos. “Com o apoio do Minc 
pudemos avaliar erros anteriores, melhorar a 
estrutura e criar uma fidelidade com o públi-
co, sobretudo o pessoense. A ideia é dar uma 
continuidade mais espaçada, porque tenho 
outros projetos guardados. Tentaremos mais 
parcerias também. Mas acredito que isso só 
agora retorne ano que vem”, explica André. 
“Qualquer pessoa que tenha livros que queira 
trocar durante o evento será bem vida. É uma 
oportunidade de conhecer novas pessoas e 
livros”,  acrescenta.

Lançamento de livro
Além do Encontro das Traças, o evento 

terá, também, o lançamento do livro “Signos 
do Efêmero: repercussão do modernismo 

Encontro das Traças
Linaldo Guedes
linaldo.guedes@gmail.com

O escritor Bruno Gaudêncio 
e a capa do seu trabalho 
literário que será lançado na 
noite de hoje, na Rainha da 
Borborema

em Campina Grande nas décadas de 1920 e 
1930”. Autor do livro, Bruno Gaudêncio diz 
que a obra é um ensaio de natureza historio-
gráfica sobre a experiência modernista na 
Rainha da Borborema. “É uma versão adap-
tada do quarto capítulo da minha dissertação 
de mestrado em história apresentado em 
2012”, observa. 

Ele reconhece que há pouco espaço no 
mercado editorial para esse tipo de obra. 
“Entendo que em nível nacional o ensaio 
literário e histórico tem uma boa aceitação, 
principalmente quando tratam de temas coti-
dianos. Em nível de Paraíba infelizmente não 

temos uma boa recepção, mesmo tendo bons 
ensaístas como José Américo, Sitônio Pinto 
é Hildeberto Barbosa Filho, para citarmos 
apenas três exemplos”, completa.

O livro, assim, tem como objetivo 
compreender como se deu a repercussão 
do Modernismo em Campina Grande nas 
décadas de 1920 e 1930, enfatizando os seus 
principais personagens, suas obras literárias 
e órgãos impressos de divulgação. “Quando se 
fala em modernismo se lembra quase sempre 
apenas do Rio de Janeiro, São Paulo e outras 
capitais e se esquece da experiência nas cida-
des do interior. Nossa proposta foi mostrar 

Oficinas, palestras, apresentações artísticas e teatro 
são algumas das atrações do Aldeia Sesc 2016
Lucas Silva
Especial para A União

Começando na próxima segunda, o 
Sesc Centro mobilizará a cena cultural pes-
soense para mais uma integração de ex-
pressões cultuais com o evento Aldeia Sesc 
2016. Trazendo atividades como oficinas, 
palestras, apresentações artísticas, teatro, 
dança e circo, a atividade acontece até o 
dia 27 deste mês. Os interessados em parti-
cipar das atividades têm entrada gratuita. 

Algo importante a se destacar é que, 
como o evento possui atividades itineran-
tes, suas práticas acontecerão em locais e 
com horários diferentes, portanto é impor-
tante que o público confira a programação 
para saber qual atividade lhe é mais per-
tinente participar. Entre os locais selecio-
nados para serem realizadas sa atividades 
estão o Parque Nova Lagoa, o Centro Cul-
tural Piollin e o Ateliê Multicultural Elioe-
nai Gomes. 

Segundo a organização do setor de 
cultural do Sesc Centro da capital, esta 
edição promete ser um painel multicultu-
ral representativo do que acontece nesta 
área, na capital. Entretanto, a vez agora 
é dos escritores locais que lançarão recen-
tes livros publicados, mobilizando diversos 
segmentos do movimento literário, tais 

como romance, poesia, novela, quadrinhos 
e ensaios.

Dando início as expressões culturais, o 
evento tem como abertura oficial, às 16h, a 
visitação às Paredes Poéticas do Sesc desta-
cando os poetas paraibanos Eulajose Dias e 
Sérgio de Castro Pinto.

Eulajose Dias de Araújo é um dos gran-
des nomes da literatura paraibana. O poe-
ta ficou famoso pelo cognome “Poeta-bar-
beiro”. Com extrema pertinácia conseguiu 
editar os livros “Arma Poética”, “Dilúvio 
de Palavras” e “Maresia dos Poemas”, que 
tiveram o apoio valioso de muitos amigos, 
resultando num trabalho junto à Secretaria 
de Cultura do Estado da Paraíba, creden-
ciando o jornal “A União”, para as publica-
ções correspondentes.

Sua obra é extensa e com poemas be-
líssimos. Eulajose deixou em versos a razão 
para não parar de escrever poemas: “Não 
me conformo em fazer uma só poesia por 
dia. Só me conformo fazendo uma poema-
ria nunca me conformaria com uma poesia, 
só uma poemaria”.

Já Sérgio de Castro Pinto é além de 
poeta, jornalista e professor de literatura 
brasileira da Universidade Federal da Paraí-
ba (UFPB), onde defendeu dissertação de 
mestrado e tese de doutoramento sobre 
Manuel Bandeira e Mário Quintana, res-

pectivamente. 
Obras como Além de Longe, Daqui, 

Aqui Mesmo: a poética de Mário Quintana 
e A Casa e Seus Arredores, livros de ensaio, 
o escritor publicou também Gestos Lúci-
dos], A Ilha na Ostra, Domicílio em Trânsi-
to, O Cerco da Memória e Zôo Imaginário, 
livros estes todos de poesia.

Logo após, às 17h30, será a vez do 
teatro de rua no Parque Solon de Lucena, 
com o grupo Sala Verde. Em sua apresenta-
ção, o espetáculo intitulado Merclowdorias 
toma conta da lagoa e de seus expectado-
res contando a história de duas feirantes 
que oferecem aos clientes objetos mágicos 
capazes de mudar o mundo. 

O enredo ocorre em uma feira popu-
lar, onde duas personagens travam uma 
disputa acirrada. Madalena Amoxilina e 
Isabel Mocotofino brigam pela posse de 
uma lona para vender seus produtos mi-
raculosos. Um acordo é firmado: vence a 
comerciante que conseguir vender a pri-
meira mercadoria. A peça tem direção de 
Heráclito Cardoso e no elenco nomes como 
Andrêssa Mares, Everton Joaquim, Wanda 
Oliveira e Mauricio Barbosa.

Logo depois o Projeto Aldeia Sesc se-
gue com sua programação organizada para 
o restante do dia. Confira ao lado as demais 
atividades para o dia de sua abertura:

n 18h: Cinema 
Local: Praça Esplanada - Nova Lagoa 
Filme: O Mundo dos Pequeninos 
Direção: Hiromasa Yonebayashi, Gary Rydstrom

n 18h30: Dança 
Local: Parque Nova Lagoa 
Espetáculo: As Histórias que eu ainda não contei 
Com Victor D’Oliver - RJ

n 19h: Teatro 
Local: Casarão Piollin 
Espetáculo: 18 Anos de Uma História Arretada  
Grupo: Arretado Produções Artísticas 
Direção: Nelson Alexandre

n 19h30: Lançamentos de Livros Paraibanos  
Local: Casarão Piollin 
Com os escritores Bruno Gaudêncio, Cyelle Carmen, João 
Matias, Anna Apolinário, Jey Leonardo, Linaldo Guedes, 
Jairo Cézar, Amanda Vital, Bruno Ribeiro e Letícia 
Palmeira.

n 19h45 
Entrega dos troféus aos homenageados Angela Gaeta, 
Edilson Alves, Jairo Cezar, Nelson Alexandre, Dênis Tos-
cano, Adélya Gomes e Elba Goes. 
Local: Casarão Piollin

20h: Teatro/ Intervenção 
Local: Pátio Piollin  
Espetáculo: Eulajoseaníssimos 
Grupo: Sarau Ambulante 
Direção: Coletiva

20h30: Teatro 
Local: Teatro Piollin 
Espetáculo: Flor de Macambira 
Grupo: SerTão Teatro 
Direção: Christina Streva

Programação

que Campina Grande também esteve neste 
contexto de tentativa de modificação das 
artes no início do século XX”, detalha.

 Bruno afirma que viu como uma boa 
oportunidade de reunir um público diverso, 
ao decidir lançar o livro no Encontro das Tra-
ças.  “Eventos como as traças oportunizam a 
chamada cultura literária, onde autores e lei-
tores se aproximam, criando uma interação 
através do objeto livro. Acho válido demais. 
Acredito que o encontro das traças é hoje um 
dos eventos mais interessantes atualmente 
na Paraíba”. Em breve, Bruno deve lançar sua 
obra em João Pessoa.



Famílias terão 
descontos regionais no 
Minha Casa, Minha Vida
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PEC 241 reduz investimentos essenciais
na saúde e eduCação

13
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Presidente vai participar da 8ª Cúpula do Brics (bloco econômico formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul) em Goa

Aline Leal 
e Mariana Tokarnia
Da Agência Brasil

Aprovada em primeiro 
turno pela Câmara dos Depu-
tados na última segunda-feira 
(10), a Proposta de Emenda a 
Constituição (PEC) 241 vem 
despertando debates entre 
as entidades do setor da saú-
de, que temem uma redução 
nos investimentos. De acordo 
com os cálculos e a avalia-
ção do consultor Mário Luís 
de Souza, da Consultoria de 
Orçamento e Fiscalização Fi-
nanceira da Câmara dos De-
putados, A PEC 241 só traria 
vantagens para a saúde se a 
economia ficasse estagnada 
ou em declínio. Para ele,  se o 
País voltar a crescer, a regra 
será desvantajosa em compa-
ração à norma vigente.

“Se a receita do País só 
aumentar o percentual equi-
valente ao índice da inflação, 
não vai ter diferença entre o 
piso da regra vigente e o da 
PEC 241. Porém, se o País vol-
tar a crescer, o que é a tendên-
cia, a regra vigente é mais in-

teressante, já que com ela, se 
cresce a receita, cresce a fatia 
da saúde proporcionalmen-
te”, detalhou o consultor. Já o 
Ministério da Saúde defende 
que a nova regra evitará a 
redução do piso de gastos na 
área de saúde em momentos 
de contração da economia e 
de queda da receita.

Batizada de Novo Re-
gime Fiscal pelo governo, a 
PEC 241 limita durante 20 
anos o ritmo de crescimento 
dos gastos da União à taxa de 
inflação medida pelo Índice 
Nacional de Preços ao Con-
sumidor Amplo (IPCA). Isso 
significa que para aumentar 
o orçamento de uma pasta, o 
governo tem que tirar de ou-
tra. Se aprovada a PEC 241 
em definitivo, em 2017 a saú-
de começa sendo beneficiada 
com cerca de R$ 10 bilhões a 
mais do que o previsto atual-
mente, segundo cálculos do 
Ministério da Saúde. A pre-
visão é que o Ministério da 
Saúde fique com o orçamen-
to de quase R$ 114 bilhões, 
15% da Receita Corrente Lí-
quida, projetada para R$ 758 
bilhões. Porém, mesmo com o 
alívio no primeiro ano, enti-
dades do setor preveem uma 
perda acumulada  ao longo 
dos 20 anos de vigência.

O que muda com a proposta

Educação perderá R$ 24 bi

Atualmente, pela Emen-
da Constitucional 86 – que é 
a regra vigente para os recur-
sos da saúde – o orçamento 
da pasta aumentaria pro-
gressivamente, começando 
em 13,2% da Receita Corren-
te Líquida (RCL) em 2016, 
até 15% deste montante em 
2020. A partir de então, o 
recurso mínimo para saúde 
seria 15% da RCL.

Aprovada a PEC, os re-
cursos voltados para a saúde 
serão de 15% da RCL já em 
2017, ou seja, percentual 
maior que o atualmente pre-
visto para o período (13,7% 

da RCL). Porém, a partir de 
2018, estes recursos deixa-
riam de estar atrelados à RCL 
e passariam a ser corrigidos 
pelo Índice Nacional de Pre-
ços ao Consumidor Amplo 
(IPCA).

Ou seja, se os recursos 
da União crescerem mais do 
que a inflação, a saúde vai 
pegar uma fatia proporcio-
nalmente menor deste mon-
tante, diferentemente do 
que acontece na regra atual, 
que garante que o orçamen-
to da Saúde nunca será me-
nor do que 15% da RCL a 
partir de 2020.

Cerca de R$ 24 bilhões 
poderão deixar de ser in-
vestidos por ano em edu-
cação, a partir da vigência 
da Proposta de Emenda 
à Constituição (PEC) 
241/2016, de acordo com 
a Consultoria de Orçamen-
to e Fiscalização Financei-
ra (Conof ) da Câmara dos 
Deputados. A estimativa, a 
qual a Agência Brasil teve 
acesso, está em fase final 
de elaboração na Casa.

O número – R$ 24 bi-
lhões – considera os or-
çamentos destinados à 
Manutenção e Desenvolvi-
mento do Ensino (MDE) e 
ao Ministério da Educação 
(MEC). Atualmente, a União 
deve investir pelo menos 
18% dos impostos em edu-
cação. Com a PEC, essa obri-
gatoriedade cai e o mínimo 
que deve ser investido pas-
sa a ser, a partir de 2018, o 
valor do ano anterior cor-
rigido pelo Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA).

Procurado para respon-
der a respeito do tema, o 
ministro da Educação, Men-

donça Filho, diz, por meio 
de nota, que o estudo da Câ-
mara parte de pressupostos 
equivocados, porque leva 
em consideração a manu-
tenção do quadro econômi-
co atual, “que é muito ruim, 
mas poderá ficar ainda pior 
se não houver equilíbrio das 
contas públicas”.

Os R$ 24 bilhões cor-
respondem à diferença do 
mínimo constitucional para 
2017, de 18% dos impostos 
arrecadados pela União, fi-
xados pelo Projeto de Lei 
Orçamentária, e as aplica-
ções totais previstas, ob-
servadas as regras impos-
tas pela PEC 241/2016. Em 
2017, a previsão é que o go-
verno invista além do limite 
constitucional.

De acordo com os cál-
culos da consultoria, cerca 
de R$ 24 bilhões represen-
tam o investimento que fica 
descoberto com as regras 
da PEC. Esse investimento a 
mais não é obrigatório para 
a União e seguirá sendo op-
cional com a aprovação da 
PEC, ou seja, pode aplicar 
nas áreas que desejar.

O presidente Michel Te-
mer embarcou no início da 
madrugada de ontem para 
viagem de sete dias à Índia 
e ao Japão. Ele vai partici-
par da 8ª Cúpula do Brics 
(bloco econômico formado 
por Brasil, Rússia, Índia, 
China e África do Sul) em 
Goa, na Índia, e irá também 
ao Japão. A primeira-dama 
Marcela Temer acompanha 
a comitiva presidencial em 
sua primeira viagem oficial 
ao exterior.

Hoje e amanhã, Temer 

participa da cúpula do Brics. 
Na segunda-feira (17), ele 
terá reunião de trabalho com 
o primeiro-ministro da Índia, 
Narendra Modi.

“O Brics mantém coo-
peração em diversos temas, 
com destaque para a área 
financeira. Em Goa, assinare-
mos acordos de cooperação 
alfandegária, pesquisa agrí-
cola e cooperação ambiental”, 
informou o porta-voz da Pre-
sidência, Alexandre Parola, na 
última terça-feira (11).

Depois dos compromis-
sos em território indiano, Mi-
chel Temer viaja para o Japão 
na terça-feira (18) de manhã. 

Será a primeira visita de um 
chefe de Estado brasileiro ao 
país em 11 anos. Em Tóquio, 
ele será recebido pelo impe-
rador Akihito e terá reunião 
de trabalho com o primei-
ro-ministro japonês, Shinzo 
Abe. “Em seguida, terá um 
encontro com empresários, 
onde será apresentada a 
nova realidade econômica 
brasileira e as oportunida-
des abertas pelo Plano de 
Parcerias de Investimentos”, 
disse Parola. O presidente 
brasileiro retorna ao Brasil 
no dia 20.

A comitiva presidencial 
para a Índia é composta pe-

los ministros das Relações 
Exteriores, José Serra, da 
Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento, Blairo Maggi, e da 
Indústria, Comércio Exterior 
e Serviços, Marcos Pereira.

No Japão, além de Blai-
ro Maggi, a comitiva será 
composta pelos ministros 
da Fazenda, Henrique Mei-
relles, dos Transportes, 
Portos e Aviação Civil, Mau-
rício Quintella, de Minas e 
Energia, Fernando Bezerra 
Filho, do Esporte, Leonar-
do Picciani, e do secretário
-executivo do Programa de 
Parceria e Investimentos, 
Moreira Franco.

Michel Temer inicia viagem de 
uma semana à Índia e ao Japão
Ana Cristina Campos
Da Agência Brasil

O ministro Teori 
Zavascki, do Supremo 
Tribunal Federal (STF), 
negou um pedido de li-
minar feito pela defesa 
do ex-ministro da Casa 
Civil José Dirceu para que 
a prisão preventiva dele 
– quando não há prazo 
para ser solto – fosse re-
vogada. Dirceu está pre-
so desde agosto do ano 
passado pela Operação 
Lava Jato. Em maio des-
te ano, o ex-ministro foi 
condenado e, na senten-
ça, o juiz federal Sérgio 
Moro decidiu por manter 
a prisão preventiva.

Moro alegou que a 
medida era necessária 
para “proteção da or-
dem pública” para pre-

venir que o ex-ministro, 
entre outros fatos, vol-
tasse a cometer novos 
crimes. Na decisão, o juiz 
citou que houve recor-
rência em “escândalos 
criminais” já que José 
Dirceu, anteriormente, 
foi condenado na Ação 
Penal 470, conhecida 
como Mensalão.

No pedido feito 
pela defesa ao STF, os 
advogados alegam que 
não há “respaldo fático 
e jurídico” nem na de-
cretação da prisão do 
ex-ministro e nem na 
decisão de manutenção 
com relação a alegação 
de risco à ordem pública. 
Na decisão, o ministro 
do STF determina ainda 
que o juiz Sérgio Moro 
envie informações ao 
Supremo sobre a ação.

Teori nega pedido de 
revogação de prisão

PaRa JosÉ dIRCeu

O Ministério Público 
Federal (MPF) em Curitiba 
informou ao juiz federal Sér-
gio Moro, responsável pelos 
processos da Operação Lava 
Jato na primeira instância, 
que o acordo de delação 
premiada do engenheiro 
Zwi Skornicki foi homologa-
do pelo Supremo Tribunal 
Federal (STF). O documento 
foi protocolado anteontem 
na Justiça Federal do Paraná.

Zwi Skornicki atuava 
como representante no Bra-
sil do estaleiro Keppel Fels, 
de Cingapura, que tinha con-
tratos com a Petrobras. Além 
do documento que informa a 
homologação, o MPF anexou 
a decisão do ministro do STF 
Teori Zawascki, que aceita o 
procedimento.

A delação de Skornicki 
tem 24 termos de depoimen-
to onde são citadas pessoas 
com foro privilegiado. A de-
cisão informa que, segundo a 

Procuradoria-Geral da Repú-
blica (PGR), os depoimentos 
têm relação com a Operação 
Lava Jato e, mais especifica-
mente, com dois inquéritos 
que tramitam no STF. Uma 
das ações foi recentemente 
desmembrada e teve o nome 
do ex-presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva incluído entre 
os investigados.

Como a delação cita 
pessoas com foro privi-
legiado, o documento foi 
enviado ao STF. “Dos docu-
mentos juntados com o pe-
dido, é possível constatar 
que, efetivamente, há ele-
mentos indicativos, a partir 
dos termos do depoimento, 
de possível envolvimento 
de autoridade detentora de 
prerrogativa de foro peran-
te Tribunais Superiores, a 
exemplo de parlamentares 
federais, o que atrai a com-
petência do Supremo Tribu-
nal Federal”, diz a decisão 
de Teori. O documento é da-
tado de 6 de outubro.

Supremo homologa a 
delação de Zwi Skornicki

oPeRação LaVa JaTo

Da Agência Brasil

Michèlle Canes
Da Agência Brasil

Proposta já foi aprovada 
em 1º turno pela Câmara 
dos Deputados
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Geral

No Brasil, o sindicalismo de classe média se 
confunde com o sindicalismo no setor público. É um 
movimento recente. Classe média e movimento sindical 
viveram longos anos de separação legalizada. 

Somente nos anos finais de1970 e iniciais da 
década posterior é que parte das associações dos 
servidores públicos mudou de vestes. É fato que algumas 
associações mantiveram-se atreladas às velhas práticas 
assistencialistas; outras empunharam a bandeira do 
neossindicalismo. Uma década antes da promulgação 
da Constituição Federal de 1988, os professores da rede 
pública de São Paulo fizeram greve em um momento 
em que nem mesmo, enquanto funcionários públicos 
podiam ser incorporados à base sindical brasileira. O 
panorama sindical brasileiro começava a experimentar 
mudanças significativas.

A estrutura sindical brasileira foi montada por 
Getúlio Vargas, no pós-Revolução Liberal de 1930. 
O surgimento das leis trabalhistas e previdenciárias 
demandou a criação de um sindicalismo de Estado 
assentado na unicidade, contribuição sindical 
obrigatória e verticalismo: sindicatos, federações e 
confederações. Este modelo separou os trabalhadores do 
país, distinguindo trabalhadores celetistas (regidos pela 
CLT/1943) de trabalhadores estatutários (servidores 
públicos) sem direito à filiação sindical.

Até 1988, essa situação perdurou. A partir de 
então, as associações de servidores públicos mais 
politizadas se transformaram em sindicatos combativos. 
A meritocracia ganhou espaço no setor público e a classe 
média brasileira em boa medida fez as pazes com o 
movimento sindical cuja base não se compunha mais 
somente pela classe operária.

O surgimento do sindicalismo de classe média no 
Brasil também originou tendências distintas dentro do 
próprio movimento. As tendências sindicais tomaram 
rumos e visões diferentes: das que acreditavam no 
potencial da formação de novos quadros e da renovação 
das lideranças; das defensoras da manutenção da 
contribuição sindical como base de sustentação de uma 
estrutura burocrática muito maior do que a base; e das 
que permaneceram fiéis aos ideais corporativistas e 
assistencialistas.

A primeira tendência, a exemplo dos bancários, 
dos servidores públicos federais e dos petroleiros, não 
tiveram dificuldade em seguir as diretrizes de luta dos 
metalúrgicos e, no aspecto político partidário foram 
vitoriosos, fundaram o PT e a CUT e fizeram de Lula da 
Silva presidente do Brasil. A segunda tendência, logo no 
início dos anos 1990, autointitulou-se de sindicalismo 
de transição, formada principalmente de servidores 
públicos, ou da passagem das práticas assistencialistas 
para as práticas combativas e defensoras da formação 
sindical em contexto de mudança. A terceira tendência 
foi cooptada pelo liberalismo e para não morrer 
asfixiada nos governos FHC, transformou seus sindicatos 
e federações em uma formidável banca de advocacia 
trabalhista, e escritório de contabilizações de perdas 
salariais pós-Plano Real, sobretudo.

Algumas categorias de trabalhadores de classe 
média, a exemplo dos auditores fiscais estaduais e 
municipais, acostumadas a aumentos diferenciados 
dos demais servidores, vaidosas dos privilégios que a 
própria função conferia, estabeleciam com governos 
subnacionais fragilizados pelos desequilíbrios 
financeiros, uma boa relação de toma lá da cá. No caso 
de Estados consumidores dependente da fiscalização 
de fronteira, a busca de um equilíbrio de curto prazo 
residia na cobrança do diferencial de alíquota. Os 
sistemas fiscais não trabalhavam com projeções, estudos 
e técnicas para aumento do esforço fiscal. Os sindicatos 
ficavam numa situação confortável: mantinham 
as mesmas lideranças, por conta das poucas ações 
voltadas para a formação técnica e política de seus 
associados.

Não obstante, em Estados com contas públicas 
equilibradas a cobrança do ICMS antecipado (na 
fronteira) perdeu a anterior importância. Diante desta 
nova situação alguns sindicatos de auditores também 
perderam importância e poder reivindicativo. E a pior 
perda foi a de referencial ou de saber qual a melhor 
tendência a seguir ou inventar para manter o mesmo e 
velho status que da categoria que representa.

Auditores Fiscais: 
Sindicato e Poder

alberto.madeira@hotmail.com

Neto
Acilino Madeira
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Medida foi publicada pelo 
Ministério das Cidades, no 
Diário Oficial da União

Minha Casa, Minha Vida terá desconto 
regional para renda até R$ 2,3 mil

FOTO: Bruno Peres

As famílias com renda 
mensal de até R$ 2.350 que 
desejam participar dos finan-
ciamentos do Minha Casa, 
Minha Vida passarão a con-
tar com descontos regionais. 
A medida, que foi publicada 
pelo Ministério das Cidades 
na quinta-feira (13), no Diá-
rio Oficial da União, trata da 
faixa 1,5 do programa.

De acordo com o Minis-
tério das Cidades, a medida 
visa garantir que os descon-
tos sejam concedidos com 
critério de distribuição regio-
nal, com base no déficit habi-
tacional verificado por região. 
Por esse critério, os locais que 
apresentarem maior regis-
tro de déficit devem receber 
mais recursos do Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço 
(FGTS). Os recursos do FGTS 
são usados para subsidiar os 
financiamentos, garantindo 
taxas de juros mais baixas 
para os tomadores.

A pasta das Cidades in-
formou, ainda, que o sistema 
era adotado nas modalidades 
existentes de financiamentos 
cobertos com recursos do 
fundo e agora foi estendido 
para a faixa 1,5.

Do Portal Brasil

Os locais que apresentarem maior registro de déficit habitacional devem receber mais recursos do FGTS

A Polícia Federal deflagrou, 
ontem, em São Paulo, a Opera-
ção Mala Direta com o objetivo 
de desarticular esquema de frau-
des no envio de mercadorias pelos 
Correios, envolvendo funcionários 
concursados da empresa. Foram 
cumpridos nove mandados de pri-
são, três mandados de condução 
coercitiva e 19 mandados de busca 
e apreensão, na capital e na Gran-
de São Paulo.

As investigações começaram 
em junho de 2015, depois de a 
área de segurança da Empresa 
Brasileira de Correios e Telégrafos 
(EBCT) denunciar um sistema pa-
ralelo e clandestino de postagens 
de boletos, revistas e malas dire-

tas, usando a estrutura dos Cor-
reios, mas desviando os valores 
para outras empresas de transpor-
te de encomendas postais.

“A investigação, que contou 
com apoio integral da EBCT, apon-
ta que a fraude começava com a 
recepção das correspondências 
e encomendas em sistema seme-
lhante ao padrão, mas, ajustados 
com as empresas fraudadoras, os 
funcionários envolvidos no es-
quema adulteravam as pesagens, 
suprimiam listas de faturamento, 
inseriam dados falsos nos sistemas 
de informações e ainda adiciona-
vam as cargas clandestinas na dis-
tribuição dos Correios, gerando 
um prejuízo estimado de R$ 147 
milhões, em dois anos”, informou 
a PF, por meio de nota.

A pedido da PF, os investigados 

tiveram todos os bens bloqueados 
pela Justiça. Eles responderão, na 
medida de suas participações, pe-
los crimes de corrupção passiva, 
corrupção ativa e associação crimi-
nosa, com penas que variam de 1 
a 12 anos de prisão.

Possíveis irregularidades
Por meio de nota, os Correios 

informaram que a própria empresa 
enviou à Polícia Federal as informa-
ções sobre possíveis irregularidades 
em postagens de boletos, revistas 
e malas diretas. “Tais informações 
deram início às investigações da 
PF, que culminaram na operação 
realizada ontem. A empresa con-
tinua aprimorando seus processos 
de controle contra ilícitos postais e 
segue colaborando com as investi-
gações”, diz a empresa.

PF faz operação contra esquema
FrAudeS NOS COrreIOS

Flávia Albuquerque
Da Agência Brasil

O Departamento de Es-
tradas de Rodagem (DER-DF) 
finalizou, ontem, a instalação 
de placas de sinalização que 
informam sobre a obrigato-
riedade do uso da ilumina-
ção nas Estradas Parques 
do DF. Com isso, quem for 
pego dirigindo sem o farol 
baixo em rodovias do Dis-
trito Federal já pode ter 
sido multado.

A instalação das placas 
de orientação foi a condição 
imposta pela justiça para 
que a cobrança de multas re-

lacionadas à infração pudes-
se voltar a ser efetuada.

No dia 2 de setembro, 
a Justiça Federal no Distri-
to Federal suspendeu a Lei 
do Farol Baixo, que obriga 
condutores de todo o País a 
utilizar o recurso luminoso 
do veículo durante o dia em 
rodovias. Na decisão, o juiz 
Renato Borelli, da 20ª Vara 
Federal em Brasília, en-
tendeu que os condutores 
não podem ser penalizados 
pela falta de sinalização so-
bre a localização exata das 
rodovias.

Segundo o DER-DF, 59 

placas de sinalização foram 
instaladas em 22 Estradas 
Parques do DF e outros 56 
avisos serão instalados nas 
demais rodovias, que cortam 
o DF até 11 de novembro.

Multas e penalidades
Desde que a lei entrou 

em vigor, no dia 8 de julho, 
foram aplicadas 25.769 mul-
tas pelo não uso do farol bai-
xo no Distrito Federal. A mul-
ta para quem descumprir a 
regra, considerada infração 
média, é de R$ 85,13, com a 
perda de quatro pontos na 
Carteira de Habilitação.

Farol baixo volta a ser obrigatório
em rOdOvIAS dO dF

Do Portal Brasil

A multa para 

quem descumprir 

a regra, conside-

rada infração 

média, é de 

R$ 85,13, com a 

perda de quatro 

pontos na Carteira 

de Habilitação
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Israel suspende a relação com a 
Unesco após voto sobre Jerusalém
Países membros votaram 
resolução contra as
restrições israeleneses

O ministro da Educação 
de Israel, Naftali Bennett, de-
cidiu ontem (14) suspender 
todas as parcerias de coope-
ração com a Unesco, um dia 
após uma votação sobre um 
local sagrado em Jerusalém. 
As informações são da Agên-
cia Ansa.

“Não haverá mais en-
contros com representantes 
da Unesco ou participações 
de Israel em conferências 
internacionais”, informou o 
governo, citado pelo jornal 
Maariv. “Não terá nenhuma 
cooperação com organiza-
ções profissionais que forne-
cem suporte ao terrorismo”, 
criticou o ministério, acusan-
do os muçulmanos de atos de 
terrorismo.

Ontem, os países-mem-
bros da Organização das Na-
ções Unidas para a Educação, 
a Ciência e a Cultura (Unes-
co) votaram uma resolução 
que critica Israel por restrin-
gir o acesso de muçulmanos 
a um local sagrado para o Islã 
e para o Judaísmo. Trata-se 

do Monte do Templo, chama-
do de Al-Haram ash-Sharif 
pelos muçulmanos.

De acordo com Israel, a 
resolução da Unesco é uma 
afronta ao “vínculo milenar 
entre os judeus e o local”. 
Por sua vez, a Autoridade 
Nacional Palestina (ANP), 
liderada por Mahmoud Ab-
bas, disse que a resolução da 
Unesco é uma “mensagem 
clara para Israel colocar um 
fim às ocupações e reconhe-
cer o Estado palestino, com 
Jerusalém como capital e os 
locais sagrados para cristãos 
e muçulmanos”, disse o por-
ta-voz do governo, Nabil Abu 
Rudeina.

A diretora-geral da 
Unesco, Irina Bokova, defen-
deu a resolução e disse que 
o patrimônio de Jerusalém é 
“indivisível” e “toda comuni-
dade tem o direito ao explí-
cito reconhecimento da sua 
história e da sua ligação com 
a cidade. Negar, esconder ou 
querer cancelar qualquer 
tradição, seja ela judaica, 
cristã ou muçulmana, signifi-
ca colocar em perigo a inte-
gridade do lugar, vai contra 
os motivos que justificam a 
sua inscrição na lista de pa-
trimônio mundial”, criticou.

Da Agência Ansa 

Trump culpa “conspiração internacional” 

A 25 dias das eleições 
presidenciais dos Estados 
Unidos, o candidato do Par-
tido Republicano, Donald 
Trump, tem uma teoria para 
explicar as acusações que 
vem sofrendo de mulheres 
que disseram ter sido asse-
diadas e abusadas por ele.

Em um comício em West 
Palm Beach, no Estado da 
Flórida, nessa quinta-feira 
(13), ele disse que há uma 
conspiração internacional 
para dominar o povo ame-
ricano. Dessa conspiração, 
segundo ele, participam a 
candidata do Partido Demo-
crata, Hillary Clinton, e a im-
prensa.

“Esta eleição vai deter-
minar se somos uma nação 
livre ou se temos apenas a 
ilusão de democracia. [Pare-
ce que] estamos sendo con-
trolados por um pequeno 
grupo de interesses globais 
que conduzem nosso siste-
ma”, disse Trump. “E o nosso 
sistema está sendo manipu-
lado. Essa é que é a realida-
de”, acrescentou.

Ele também disse que 
Hillary e a imprensa estão 
envolvidas em um esforço 
“coordenado” para encon-
trar mulheres e publicar his-
tórias para desacreditar sua 
candidatura e fazer com que 
o povo americano se esque-
ça da corrupção existente na 
campanha de sua adversária 
Hillary Clinton.

“Essas pessoas são hor-
ríveis, elas são horríveis, 
mentirosas e, curiosamente, 
os fatos estão acontecendo a 
26 dias [contados a partir de 
quinta-feira] da nossa elei-
ção muito importante, não 
é incrível?” ironizou Trump. 
As eleições presidenciais es-
tão marcadas para a segunda 
terça-feira (8) de novembro.

Pelo menos quatro mu-
lheres acusaram Trump, em 
diferentes jornais, de terem 
sido assediadas em situações 

ACUSAÇÕES DE ASSÉDIO A MULHERES NOS EUA

Naftali Bennett, ministro da Educação de Israel (D), decidiu encerrar as parcerias  de cooperação que o seu país mantinha com a Unesco

José Romildo
Correspondente da Agência Brasil 

Da Agência Ansa

ocorridas entre 11 e 30 anos 
atrás.

Teorias
Essa não é a primeira 

vez que Donald Trump faz 
alusões a teorias de cons-
piração. Ao longo da cam-

panha presidencial, ele já 
afirmou, sem mostrar evi-
dências, que as estatísticas 
sobre desemprego do gover-
no Obama são manipuladas; 
já disse que o Banco Central 
americano (Federal Reser-
ve) – órgão livre de influ-

ência do governo – atua sob 
orientação da Casa Branca; 
e que Hillary Clinton subor-
nou o procurador-geral dos 
Estados Unidos, com um 
emprego no governo, para 
evitar que os seus e-mails 
fossem investigados.

A mulher do candidato republi-
cano à Casa Branca, Donald Trump, 
ameaçou processar a revista People 
Magazine por um artigo publicado 
pela jornalista Natasha Stoynoff, que 
alega ter sofrido abuso sexual pelo 
magnata. Melania Trump publicou 
em seu perfil no Twitter uma carta de 
seus advogados enviada para os re-
presentantes da revista.

O documento exige que a revista 
se desculpe com Trump em 24 horas e 
diz que as acusações da jornalista são 
falsas. Stoynoff contou que Trump a 
beijou à força durante uma entrevista 
em Mar-a-Lago, na Flórida, em 2005, 
aproveitando-se da ausência de sua 
mulher por alguns minutos. O relato 
da jornalista coincide com outros de-

poimentos de mulheres que disseram 
ter sido beijadas à força ou molesta-
das por Trump nas últimas décadas. 
As informações são da Agência Ansa.

As acusações ganharam força na 
última semana, após a publicação de 
um vídeo de Trump, gravado tam-
bém em 2005, em um estúdio de TV, 
no qual o magnata diz “que se pode 
fazer qualquer coisa com uma mulher 
quando se é rico”. Usando palavras 
obscenas, o candidato à Presidência 
dos Estados Unidos também falou 
que beija mulheres sem permissão, 
pois “não consegue se controlar”.

Donald Trump perdeu apoio de 
lideranças do Partido Republicano 
depois da veiculação deste vídeo. Al-
guns membros da legenda, inclusive, 
pedem que ele desista da candidatu-
ra à Casa Branca, a quase um mês das 
eleições.

Melania vai processar revista People

Há mais de 2 anos do 
sequestro de 276 garotas 
pelo grupo terrorista Boko 
Haram, em uma escola da 
cidade de Chibok, na Nigé-
ria, 21 das estudantes foram 
libertadas pelos jihadistas 
na quinta-feira (13). Segun-
do Garba Shehu, porta-voz 
do presidente nigeriano, 
Muhammadu Buhari, a liber-
tação das meninas foi “resul-
tado das negociações entre a 
[nossa] administração e os 
militantes islâmicos”.

Já o mandatário co-
mentou, em sua conta no 
Twitter, que a operação 
teve ajuda do Comitê In-
ternacional da Cruz Verme-
lha (CICV) e do governo da 
Suíça e que as negociações 
com o grupo continuarão.

De acordo com publica-
ção BBC, a libertação das ga-
rotas aconteceu com o acom-
panhamento do comitê da 
Cruz Vermelha, em um ponto 
de encontro perto da frontei-
ra com Camarões.

Quando chegarem à ca-
pital africana, elas devem ser 
examinadas por médicos e 
psicólogos antes de voltarem 
para suas famílias.

Histórico
No dia 14 de abril de 

2014, o Boko Haram rap-
tou 276 estudantes de uma 
escola no Norte da Nigéria. 
Poucas horas depois, 57 de-
las conseguiram fugir, mas 
desde então mais de 200 
meninas continuam desapa-
recidas.

Boko Haram liberta 21 
das mais de 200 meninas 

SEQUESTRADAS EM 2014 

O presidente da Vene-
zuela, Nicolás Maduro, disse 
ontem (14) que conversou 
por telefone com o novo 
secretário-geral da Orga-
nização das Nações Unidas 
(ONU), António Guterres, a 
quem reiterou o compromis-
so de Caracas com os pilares 
da instituição.

A informação foi divulga-
da em comunicado do Minis-
tério das Relações Exterio-
res da Venezuela, divulgado 
em Caracas, que acrescenta 
que Maduro manifestou, em 
nome do povo e do governo 
venezuelano, cumprimen-
tos pela eleição de Guterres 
como secretário-geral no pe-
ríodo 2017-2021.

“A Venezuela aproveita 
a ocasião para reiterar, como 
o mais alto representante ad-
ministrativo da ONU, o pleno 

compromisso e apoio com os 
três pilares da organização: paz 
e segurança, direitos humanos 
e desenvolvimento”, afirma a 
nota. O documento destaca que 
Caracas é promotora da cons-
trução de um mundo baseado 
na solidariedade, justiça social, 
complementaridade e integra-
ção dos povos.

 De acordo com o comu-
nicado, o governo venezue-
lano está convencido de que 
Guterres tem credenciais 
profissionais, dons diplo-
máticos e compreensão da 
política internacional para 
enfrentar os desafios pre-
mentes que hoje confrontam 
o sistema multilateral, que 
sofre os embates do unilate-
ralismo, da violência, do ter-
rorismo, da expansão impe-
rial e o aumento sem regras 
dos poderes mundiais.

Venezuelano quer mais 
compromissos da ONU

NICOLÁS MADURO

Foto: Divulgação/Internet
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PIS/Pasep: abono 
para os nascidos em 
outubro é liberado

Juventude camponesa
17

14 sindicatos rurais debatem organização de redes
FOTOS: Divulgação/ASA

A Comissão de Juven-
tude do Polo da Borborema, 
uma articulação de 14 sin-
dicatos rurais da região da 
Borborema, deu início on-
tem, em Campina Grande-PB, 
o II Encontrão da Juventude 
Camponesa, com a partici-
pação de 150 jovens agricul-
tores dos 14 municípios de 
atuação do Polo. 

O evento acontece no 
Hotel Fazenda Day Camp, no 
Sítio Lucas e tem como ob-
jetivos promover uma análi-
se de conjuntura a partir da 
história vivida pelos movi-
mentos rurais do território 
e fortalecer a organização 
da juventude camponesa da 
Borborema e sua rede de 
jovens agricultores-experi-
mentadores. O encontro é 
realizado em parceria com o 
Núcleo de Infância e Juven-
tude da AS-PTA Agricultu-
ra Familiar e Agroecologia, 
organização que assessora 
o Polo da Borborema na re-
gião desde o seu surgimen-
to. A atividade teve início 
na tarde de ontem com um 
momento de troca de expe-

ASA Paraíba

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

riências entre gerações de 
agricultores. Após a mística 
de abertura, um conjunto de 
lideranças da coordenação 
do Polo da Borborema par-
ticipou de uma plenária que 
fez um resgate histórico da 
organização dos trabalhado-

res rurais no território, suas 
principais bandeiras de luta, 
suas principais conquistas 
e desafios. Em 2016, o Polo 
da Borborema completou 20 
anos de atuação na região, 
com um trabalho de forta-
lecimento da agricultura fa-

miliar de base agroecológi-
ca.  O Polo se constitui como 
um movimento que mobiliza 
atualmente cerca de 20 mil 
agricultoras e agricultores 
que estão organizados em 
redes de feirantes agroeco-
lógicos, guardiões e gestores 

de bancos de sementes, cria-
dores de animais, grupos de 
beneficiamento de alimentos 
e de fundos rotativos soli-
dários, viveiristas, coletores 
de sementes e apicultores. A 
programação do evento con-
ta, em seu segundo dia, com 

quatro oficinas temáticas, 
com práticas em temas como: 
sementes crioulas e transgê-
nicos; sanidade animal; en-
xertia e produção de mudas 
de hortaliças; beneficiamento 
de produtos da agricultura 
familiar. Uma plenária sobre 
Ética e Novas Mídias levará os 
jovens a reflexão sobre o pa-
pel das redes sociais na afir-
mação enquanto movimento, 
mas também refletirá novas 
questões sobre como o mun-
do virtual pode perpetuar va-
lores negativos como machis-
mo, racismo ou a homofobia. 
Haverá ainda espaço para ati-
vidades artísticas e culturais 
nas noites, com a realização 
de oficinas de penteados afro, 
maracatu, hip hop e teatro, 
além de um torneio de fute-
bol na manhã do domingo, 
último dia de evento. 

O I Encontrão da Juven-
tude Camponesa aconteceu 
entre os dias 17 e 19 de ju-
nho deste ano e reuniu mais 
de 170 jovens. Os Encontrões 
têm por objetivo fortalecer e 
organizar a juventude cam-
ponesa na região do Polo da 
Borborema. Essa atividade 
tem o apoio do TDH.

Duas elefantas que antes eram 
atração de circos voltaram à nature-
za na última quinta-feira, em Mato 
Grosso. Elas inauguraram o primei-
ro santuário de elefantes da Amé-
rica Latina, localizado na Chapada 
dos Guimarães, a 65 quilômetros de 
Cuiabá. Maia e Guida chegaram ao 
santuário na terça-feira, 11, e pas-
saram dois dias no Centro de Tra-
tamento Médico. Na quinta, elas 
foram liberadas da área limitada e 
brincaram com a terra e tomaram 
banho com as trombas. As elefan-

tas foram confiscadas de um circo 
na Bahia e viviam há seis anos em 
Paraguaçu, no Sul de Minas Gerais. 
Maia, que tem cerca de 44 anos, e 
Guida, de 42 anos, terão cuidado de 
veterinários. 

“Sociedades ao redor do mundo 
estão começando a perceber os trau-
mas que causaram esses animais”, 
disse Scott Blais, um americano que 
já havia colaborado com uma iniciati-
va parecida nos Estados Unidos e aju-
dou a fundar o santuário. Blais e sua 
esposa estão há dois anos no Brasil, 

devido à grande quantidade de terra 
e a necessidade de encontrar um lu-
gar para elefantes na América Latina. 
Há uma estimativa de que mais de 50 
elefantes que vivem em cativeiros 
na América do Sul possam habitar o 
local. A fazenda, de 1,1 mil hectares, 
foi adquirida por meio de doações 
de organizações internacionais para 
abrigar elefantes, e passa a receber 
animais resgatados em situação de 
risco, oferecendo cuidados para que 
possam se recuperar física e emocio-
nalmente da vida em cativeiro. 

Duas elefantas voltam à natureza
1º SAnTuárIO dA AmérICA LATInA

Odiado por uns, amado 
por outros, o horário de verão 
começará a vigorar a partir da 
0h deste domingo, 15, quando 
os relógios deverão ser adian-
tados em uma hora. A medi-
da será adotada nas regiões 
Sul, Sudeste e Centro-Oeste 
do País até 19 de fevereiro de 
2017. O objetivo da hora al-
ternativa é estimular o uso da 
luminosidade natural e, con-
sequentemente, a economia 
de energia elétrica durante os 

horários de pico, das 18h às 
21h. Neste ano, a expectativa 
do Operador Nacional do Sis-
tema Elétrico (ONS) é que haja 
uma economia de R$ 147,5 
milhões. 

Nas regiões Sudeste e 
Centro-Oeste o racionamento 
deverá ser de 3,7%, enquando 
o Sul deve poupar 4,8%. A es-
timativa atual é menor do que 
o total do ano passado, quan-
do foram racionados R$ 162 
milhões. 

Horário de verão começa 
amanhã em três regiões

ECOnOmIA dE EnErgIA

Plenária levará jovens à reflexão sobre o papel da internet na perpetuação do machismo, do racismo e da homofobia

 Roberto Carlos (foto, na 
época da Jovem Guarda) 
completou 75 anos em 
abril deste ano. Ele é ape-
nas um ano mais velho 
do que Caetano Veloso 
e Gilberto Gil. O “rei da 
Jovem Guarda” continua 
em meio aos incensos de 
jornalistas e artistas que 
nunca se deram ao traba-
lho de conhecer a relação 
de seu lançamento com 
a ditadura militar, os 
motivos da proibição da biografia escrita 
por Paulo César de Araújo e os plágios que 
cometeu e o levaram à Justiça.

O “rei da Jovem Guarda” - que se 
recusou a gravar “Se eu quiser falar com 
Deus”, de Gilberto Gil, por achá-la um tan-
to herética - teve a sorte de, desde 1969, 
ganhar como seu súdito outro tropicalista 
baiano, Caetano Veloso, que conseguiu 
quebrar quase que por completo a resis-
tência do chamado fiel público da MPB 
ao capixaba que é um compositor irregu-
lar e nunca poderia ser o melhor cantor 
brasileiro (principalmente respeitem 
Cauby Peixoto, falecido neste ano, e gente 

Roberto, Caetano e a ditadura militar
como Milton Nascimen-
to, Orlando Silva, Emílio 
Santiago e o próprio Ca-
etano, que inclui como 
uma das peças de seu 
“merchandising” as de-
clarações de ser menor 
do que Roberto).

É preciso lembrar 
que, por conta de sua 
inegável fluência discur-
siva, o autor de “Alegria, 
alegria”, foi durante as 
décadas de 70 e 80 do 
século passado, o maior 

formador de opinião musical neste país. 
Vinte anos foram mais que suficientes 
para que Caetano consolidasse Roberto 
Carlos como o “Rei” - tudo com os po-
derosos empurrões da então fortíssima 
gravadora CBS e a parceria ilimitada com 
a Rede Globo. O resultado não poderia 
ser melhor: Roberto acrescentou ao seu 
seu público o de Caetano, com a natural 
recíproca. 
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Sobre a questão da ditadura, Roberto 
Carlos tinha consciência do papel do movi-

mento da Jovem Guarda em frear o avanço 
da MPB, que contestava o regime, princi-
palmente a partir dos trabalhos de Chico 
Buarque e Geraldo Vandré.

 Roberto Carlos foi escolhido a 
dedo para ser a antítese do protesto. Isso 
foi resolvido com o aconselhamento de 
especialistas da Embaixada Americana e 
da Shell, a empresa que mais deu dinheiro 
para as ações que levaram ao golpe militar. 

Quanto ao livro de Paulo César de 
Araújo, foi para a “fogueira”, por exigência 
direta de Roberto Carlos, que ganhou o 
direito de proibição na Jusiça.

Por falar em Justiça, e os plágios do 
“Rei”, como o de “O careta” (o original é 
“Loucuras de amor”, de Sebastião Braga)? 
Um só plágio é suficiente para colocar em 
dúvida alguns detalhes de toda uma obra.

nnnnnnnnnn

  Um excelente livro para entender bem o 
lançamento de Roberto Carlos é “A rebe-
lião romântica da Jovem Guarda”, escrito 
por Rui Martins e publicado pela Editora 
Fulgor em 1966. 

Rui demonstra como RC sempre foi 
um conservador.

Quando fui a Salva-
dor pela primeira vez, 
corria a segunda meta-
de dos anos 70. Fiquei 
lá uns dez dias e, para 
minha surpresa, senti 
estar numa das cidades 
mais racistas do Brasil. 
Um racismo de mão 
dupla, entre negros e 
brancos, com vantagem 
sociocultural-econômi-
ca para os segundos - 
apesar dos terreiros de 
umbanda, do Olodum e 
das lavagens da Igreja 
do Bonfim.

É um racismo 
explícito, não disfar-
çado como o do Rio de 
Janeiro. Salvador e o Rio 
somente anulam suas 
diferenças nesse ítem 
durante o Carnaval, 
festa que, por razões 
de lucro mútuo para as 
duas partes, dá uma tré-
gua no conflito racista.

Nem a literatura 
de Jorge Amado e a mú-
sica de Dorival Caymmi 
conseguiram diminuir a 
prática do racismo, cres-
cente quando, a partir 
dos anos 80, os condo-
mínios de luxo proli-

feraram em Salvador. 
Também não resolveram 
Caetano, Gil, Gal e Bethâ-
nia cantando “Oração a 
Mãe Menininha”.

Esses “insights” 
baianos tocaram-me 
quando - relendo coisas 
sobre o saudoso e gran-
de líder negro Abdias 
do Nascimento - encon-
trei uma entrevista dele 
ao jornal “A Tarde”, em 
2002, afirmando que 
“o conceito de baiani-
dade é um conceito de 
domesticação. Se fosse 
democrático, veríamos 
governantes negros na 
Bahia. Até na Câmara 
dos Vereadores não en-
contramos representa-
ções da raça. O conceito 
de baianidade é para a 
elite dos herdeiros dos 
senhores de engenho, da 
casa que sempre coman-
da a sociedade baiana”. 

Um detalhe: Abdias 
não morreu sem dizer 
que, “pouco ousado, 
Lula não foi até o fim 
contra o racismo”. Sua 
voz e seus escritos 
fazem muita falta a um 
país hoje apático.

racismo
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Liberado pagamento do PIS/Pasep
nAscidos Em outubRo
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Celetistas podem sacar o 
dinheiro no BB e servidores 
públicos, na Caixa Econômica

O Ministério do Trabalho 
e Emprego (TEM) liberou on-
tem o pagamento do abono sa-
larial do Programa de Integra-
ção Social (PIS) e do Programa 
de Formação do Patrimônio do 
Servidor Público (Pasep) para 
os trabalhadores nascidos 
no mês de outubro. Também 
ontem foram pagos os servi-
dores públicos com final da 
inscrição 3.

Os trabalhadores da ini-
ciativa privada poderão reti-
rar o dinheiro em qualquer 
agência da Caixa Econômica 
do País, enquanto os servi-
dores públicos sacam o valor 
no Banco do Brasil. O recur-
so fica disponível para saque 
até 30 de junho de 2017. Os 
trabalhadores devem seguir 
o calendário de saques.

Têm direito ao abono ano
-base 2015 quem trabalhou 
com carteira assinada por pelo 
menos um mês no ano passa-
do e teve remuneração média 
de até dois salários mínimos. 
Além disso, o trabalhador deve 
estar inscrito no PIS/Pasep há 
pelo menos cinco anos e o 
empregador precisa ter in-
formado seus dados correta-
mente na Relação Anual de 
Informação Social (Rais).

Segundo o ministério, a 
partir deste ano, o valor do 
abono é proporcional aos 
meses trabalhados durante o 
ano-base. “Quem trabalhou 
durante apenas um mês, rece-
berá o equivalente a 1/12 do 
salário mínimo, e assim suces-
sivamente. A fração igual ou 
superior a 15 dias de trabalho 
será contada como mês inte-
gral”, explica Márcio Borges, 
coordenador-geral do Seguro-
Desemprego, Abono Salarial e 
Identificação Profissional do 
Ministério do Trabalho.

indígenas vão ao 
stF por demarcação

O processo de demarcação da 
Terra Indígena Morro dos Cavalos, lo-
calizada em Santa Catarina, foi parar 
no Supremo Tribunal Federal (STF). 
Nessa quinta-feira, 13, a comuni-
dade de 44 famílias de indígenas 
guarani protocolou uma petição na 
Corte, para contestar uma ação do 
Governo do Estado de Santa Catari-
na, que tenta anular o processo de 
demarcação da área. O processo já se 
arrasta há 23 anos. A terra indígena, 
que abrange 1.988 hectares, está 
localizada no município de Palhoça, 
a 30km de Florianópolis. Em 2008, 
o Ministério da Justiça publicou uma 
portaria declaratória, na qual reco-
nhecia Morro dos Cavalos como terra 
de ocupação tradicional guarani.

specialized anuncia 
recall de bicicletas

A Specialized Brasil Comércio 
de Bicicletas Ltda. realiza recall das 
bicicletas Specialized equipadas com 
quadros dos modelos Venge ViAS, da 
linha 2016, inclusive os quadros de 
reposição de garantia. O motivo é a 
possibilidade de desprendimento da 
roda traseira, que pode ocasionar a 
queda do ciclista. De acordo com a 
Specialized, a campanha de chama-
mento, com início do atendimento 
em 5 de outubro, abrange 57 pro-
dutos, importados, produzidos na 
cidade de Morgan Hill, Califórnia, 
Estados Unidos, no período de julho 
de 2015 a junho de 2016.

Venezuelanos já 
preocupam  governo

Preocupado com o aumento 
da entrada de venezuelanos no Bra-
sil por Roraima, em razão da crise 
na Venezuela, o governo brasileiro 
marcou para segunda-feira, 17, no 
Palácio do Planalto, uma reunião 
para avaliar a situação. Coordenada 
pela Casa Civil, a reunião contará 
com representantes dos Ministé-
rios das Relações Exteriores, da 
Defesa, do Gabinete de Segurança 
Institucional, da Justiça e da Agên-
cia Brasileira de Inteligência.

marca carioca é 
acusada de racismo

A marca carioca Maria Filó 
vem sendo acusada de racismo por 
usuários das redes sociais. Nessa 
sexta, 14, a pesquisadora Tâmara 
Isaac escreveu um relato em seu Fa-
cebook mostrando-se indignada com 
a estampa de uma peça que traz a 
imagem de uma escrava servindo 
uma sinhá. “Hoje, fui procurar umas 
blusinhas bacanas para comprar e 
entrei na loja da Maria Filó... Começo 
a olhar as roupas e me pergunto: 
Confere? É uma estampa de escravas 
entre palmeiras. É uma escrava com 
um filho nas costas servindo uma 
branca?”, escreveu Tâmara. A publica-
ção já conta com 6 mil curtidas e 759 
compartilhamentos.

Viajantes estrangeiros 
priorizam o Rio

Igrejas históricas do período 
colonial, eventos culturais e as paisa-
gens naturais coloridas pela biodiver-
sidade da Mata Atlântica estão entre 
as principais atrações dos destinos 
do Sudeste brasileiro. Em 2015, o Rio 
de Janeiro foi o destino mais visita-
do pelos turistas estrangeiros que 
viajaram pelo País a lazer, de acordo 
com o estudo da Demanda Turística 
Internacional do Ministério do Turis-
mo. A capital paulista, por sua vez, 
destaca-se como o principal destino 
brasileiro para os viajantes estrangei-
ros motivados por negócios, eventos 
e convenções.

A Amazônia estará em 
discussão na conferência 
da ONU sobre habitação e 
desenvolvimento sustentá-
vel, que será realizada entre 
os dias 17 a 20 deste mês 
em Quito, no Equador. Em 
uma das principais mesas 
do evento, o governador do 
Pará, Simão Jatene, abordará 
as diversidades de modelos 
urbanos na Amazônia. 

De acordo com o ONU
-Habitat, desde 2007, mais da 
metade da população mundial 
vive em cidades e centros ur-
banos. A estimativa é de que, 
em 2050, com uma população 
projetada em 9 bilhões de pes-
soas, essa proporção chegue a 
70%. Nesta conferência, que 
reunirá a cúpula de governos, 
instituições, pesquisadores e 

especialistas, serão definidas 
as novas diretrizes da ONU 
para as cidades, a chamada 
“Nova Agenda Urbana”. Nos 
eventos preparatórios, espe-
cialistas nomeados pelo Con-
selho de Direitos Humanos 
da ONU apontaram que as 
diretrizes deverão reconhe-
cer as privações de direitos 
humanos causadas pelo cres-
cimento econômico urbano 
desenfreado e que a agenda 
se comprometa com respostas 
concretas, incluindo maior re-
gulação do setor privado. 

Os debates em Quito de-
verão observar a necessidade 
da Nova Agenda Urbana in-
cluir mecanismos para garan-
tir que as partes engajadas no 
desenvolvimento das cidades 
- instituições financeiras, de-

senvolvedores de infraestru-
tura e conglomerados imobi-
liários - o façam de uma forma 
coerente com princípios dos 
direitos humanos. 

Segundo o governador do 
Pará, seu Estado já vem tra-
balhando em conjunto com a 
ONU Habitat e o Instituto Dia-
log na construção de modelos 
de governança e marcos legais 
que possam, num passo se-
guinte, ajudar a viabilizar a im-
plementação de mecanismos 
inovadores de financiamento 
e a aplicação da metodologia 
proposta pela ONU, alinha-
da com as demandas locais. 
Os termos da Nova Agenda 
Urbana serão fundamentais 
para as futuras parcerias e 
projetos de desenvolvimento 
social nas cidades. E Jatene 

destaca que a participação do 
Pará nas discussões é funda-
mental para que o contexto 
da região seja contemplado 
nos documentos que serão fe-
chados durante a conferência. 

“A Amazônia sempre foi 
vista a partir de mitos, reve-
lando um profundo desconhe-
cimento acerca de sua reali-
dade e das especificidades de 
seus aglomerados urbanos e 
rurais. Estar presente nessa 
discussão global acerca do 
desenvolvimento que se quer 
é fundamental para que as ci-
dades amazônicas possam ser 
projetadas nesse novo mode-
lo que se pretende implemen-
tar, combinando desenvolvi-
mento econômico, ambiental 
e social. Temos diferentes 
modelos de ocupação e de 

cidades e é exatamente essas 
peculiaridades, específicas 
da Amazônia, que devem ser 
contempladas na Nova Agen-
da”, destaca o governador.

“Ao participar desses de-
bates, estaremos propondo 
que o modelo a ser implemen-
tado leve em consideração 
nossa realidade, uma vez que 
historicamente se tenta im-
por projetos ou modelos de 
contextos distintos, buscan-
do adaptar à nossa realidade. 
Agora, com esse espaço e voz 
na discussão, buscamos enfim 
garantir que se pense, projete 
e definam diretrizes especí-
ficas para a Amazônia”, com-
plementa Jatene. A conferên-
cia chega neste ano, em Quito 
à sua terceira edição, que só 
ocorre a cada vinte anos.

Conferência da ONU debaterá Amazônia 
HAbitAÇÃo E dEsEnVoLVimEnto sustEntÁVEL

Benefício vai 
para quem 
trabalhou com 
carteira assinada 
por pelo menos 
um mês no ano 
passado

Duas alunas da rede de ensino 
de Cabedelo são semifinalistas da 
Olimpíada Nacional de Língua Por-
tuguesa Escrevendo o Futuro. Sâ-
mela Ismille Lima da Silva, da Escola 
municipal Rosa Figueiredo de Lima, 
em Camalaú; e Ananda Samyra Al-
ves de Freitas, da Escola maria das 
Graças, no Renascer, estão classifi-
cadas na categoria Poema e memó-
rias Literárias, respectivamente.

A competição acontece entre 
as escolas públicas do País, e tem 
o objetivo de incentivar a leitura e 
a escrita dos alunos a partir do 5º 
ano do Ensino Fundamental até o 
3º ano do Ensino médio.

Ananda é aluna do 8º ano e 
seu trabalho, sob a orientação da 
professora mirandolita Lima Gon-
çalves de moraes Rego, está entre 
as 500 produções textuais. A estu-
dante vai disputar a semifinal na 
etapa regional em sua categoria, 
que acontece em Fortaleza (CE) 
nos dias 16 a 18 de novembro.

Para a professora mirandolita, 
a capacidade criativa da estudante 
foi percebida nas atividades corri-
queiras de leitura e produção tex-
tual desenvolvidas em sala de aula.

“Chegar onde nós chegamos, 
na etapa regional, já foi uma pre-
miação, principalmente para ela e 
para a escola, que está localizada 
numa comunidade difícil. Acredi-
to que podemos chegar à final, 
mas ela já é uma vencedora. Ela 

alimenta o sonho de ser escritora 
e acredito que pode chegar onde 
quiser. A participação e a ultrapas-
sagem das etapas servem também 
para que ela se torne um referen-
cial para os novos talentos na lite-
ratura e na escrita”, comentou.

Para Ananda, a ascensão den-
tro da competição e a possibilidade 
de disputar a etapa regional são 
uma recompensa pelo empenho e 
dedicação. “Com certeza quero ser 
campeã, mas sabemos que a com-
petição não é fácil e, mesmo com 
a expectativa em alta, temos que 
manter a humildade, como a pro-
fessora nos lembra sempre. No co-
meço, quis fazer o trabalho apenas 
para ganhar nota e nunca passou 
pela minha cabeça chegar a essa 
fase. Acho que o empenho tem va-
lido a pena”, destacou Ananda.  

Já Sâmela, que é aluna do 6º 
ano, participa da competição pela 
primeira vez e está entre as 125 
semifinalistas de todo o Brasil na 
categoria Poema, na qual se ins-
creveram 1.440 alunos. A etapa 
regional acontece de 22 a 25 de 
novembro, em Salvador (BA).

A professora marlécia maciel, 
que orienta Sâmela, já é vetera-
na na olimpíada, mas a emoção 
sempre se renova ao ver um alu-
no seu se destacando nesse tipo 
de competição. “Além de gratifi-
cante, é muito enriquecedor para 
professor e aluno participar de 

uma competição de nível nacio-
nal e também para a educação do 
nosso município, pois estamos le-
vando o nome de Cabedelo para 
outros estados. A cidade vai ser 
representada em nível nacional. É 
uma honra para nós”, diz.

Para Sâmela, que começou a 
competição sem muitas expectati-
vas, a ansiedade e a confiança au-
mentaram ao longo das fases da 
olimpíada. “Logo no início não ima-
ginei que chegaria longe, não. Fiz o 
texto naturalmente, depois foi que 
eu vi que estava dando certo. Agora 
estou muito ansiosa com a expecta-
tiva de ganhar. minha família tam-
bém está super animada”, detalha.

competição
A Olimpíada de Língua Portu-

guesa Escrevendo o Futuro é um 
concurso de produção de textos 
para alunos de escolas públicas de 
todo o País, do 5º ano do Ensino 
Fundamental ao 3º ano do Ensino 
médio. De iniciativa do ministério 
da Educação e da Fundação Itaú 
Social, com coordenação técnica 
do Centro de Estudos e Pesquisas 
em Educação, Cultura e Ação Co-
munitária (Cenpec), em 2016 pro-
move sua 5ª edição.

A olimpíada é composta por 5 
etapas. Em todo o Brasil foram ins-
critos 170.244 textos, distribuídos 
em 39.662 escolas, sendo 4.364 
textos de 1.095 escolas da Paraíba.

Alunas da PB são semifinalistas
oLimPÍAdA nAcionAL dA LÍnGuA PoRtuGuEsA

Fotos: Reprodução/Internet

Sâmela e Ananda, alunas da rede de ensino de Cabedelo, estão classificadas na categoria Poema e Memórias Literárias
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Financiamentos 
de veículos caem 

No mês de setembro, quan-
do os bancários entraram em 
greve, os financiamentos de veí-
culos novos registraram queda 
de 14,8% em relação a agosto, 
mostra levantamento divulga-
do nesta sexta-feira, 13, pela 
Cetip, que compila os dados das 
instituições financeiras. Na com-
paração com o setembro do ano 
passado, o tombo é ainda maior, 
de 27,2%. O crédito foi utiliza-
do para a compra de 132.181 
veículos zero quilômetro, entre 
automóveis, comerciais leves, ca-
minhões, ônibus e motocicletas. 

CNI projeta recuo 
do PIB em 3,1%

A Confederação Nacional 
da Indústria (CNI) informou on-
tem que, diante da melhora das 
expectativas de empresários e 
consumidores e dos sinais de que 
o País começa a superar a crise, 
as estimativas sobre o desempe-
nho da economia este ano foram 
revisadas. As novas previsões 
indicam que o Produto Interno 
Bruto (PIB – a soma de todas as 
riquezas produzidas pelo País) 
encolherá 3,1% em 2016, menos 
do que os 3,5% estimados no se-
gundo trimestre.

Crédito: recuperação 
em atraso cai 0,2

O esforço das empresas para 
recuperar créditos em atrasos foi 
insuficiente para evitar em se-
tembro uma queda de 0,2% com-
parativamente a agosto, mostra 
levantamento da Boa Vista SCPC 
na sua própria base de registros 
de inadimplentes. O dado considera 
os efeitos sazonais, como a quanti-
dade de dias úteis nos dois meses 
bases de comparação. Agosto teve 
27 dias úteis por ser um mês com 
31 dias e setembro, 25 dias úteis 
porque além de contar com 30 dias, 
teve no dia 7 a comemoração do fe-
riado da Independência. 

Empreendedorismo 
feminino na pauta

A Secretaria Especial de Po-
líticas para as Mulheres (SPM) e o 
Serviço Brasileiro de Apoio às Mi-
cro e Pequenas Empresas (Sebrae) 
são parceiros na construção de um 
programa nacional para incentivar 
a prática do empreendedorismo 
entre as mulheres. A ideia é levar 
às mulheres vítimas de violência ou 
em regiões com alta vulnerabilidade 
social a capacitação do Sebrae para 
que possam aprender como montar 
e manter seu próprio negócio. 

RF quer facilitar a 
exportação de micro

A Receita Federal disponibi-
liza, desde a última quinta-feira, 
consulta pública sobre procedi-
mento que facilitará a exportação 
destinada às micro e pequenas 
empresas optantes do Simples 
Nacional. As sugestões deverão ser 
feitas até o dia 26 deste mês pela 
internet. Segundo a Receita, uma 
das dificuldades enfrentadas pelas 
micro e pequenas empresas é reali-
zar os procedimentos burocráticos 
da exportação. Assim, a autoriza-
ção para que possam contratar em-
presas que realizem esse trabalho 
trará grande facilidade ao processo.

Preço do litro de gasolina deverá cair em média 1,4% nos postos devido à diminuição nos valores nas portas das refinarias

FOTO: Reprodução/Internet

A partir do primeiro mi-
nuto deste sábado, os preços 
da gasolina e do diesel esta-
rão 3,2% e 2,7%, respectiva-
mente, mais baratos na porta 
das refinarias de todo o País. 
A decisão foi anunciada on-
tem pela Petrobras que mu-
dou a política de preços para 
os derivados que vigorava há 
cerca de uma década. Com 
a diminuição de preços, nos 
postos de gasolina o diesel 
deverá cair em média 1,8% 
e a gasolina 1,4%, em ambos 
os casos uma queda de R$ 
0,05 por litro.

A nova política, que tam-
bém passará a vigorar a par-
tir de hoje, terá como base 
os preços da commodities 
praticados no mercado inter-
nacional e avaliações men-
sais para reajustes ou não 
dos preços dos combustíveis 
para cima ou para baixo, de-
pendendo da oscilação do 
preço dos produtos no mer-
cado global.

Para pôr em prática essa 
nova política, a Petrobras 
criou o Grupo Executivo de 
Mercado e Preços, que, já em 
sua primeira reunião, deci-
diu pela redução hoje anun-
ciada. Segundo a assessoria 
da Petrobras, essa é a pri-
meira vez que a redução de 
preços dos derivados ocorre 
desde junho de 2009, quan-
do o diesel caiu 15% e a ga-
solina, 4,5%.

Ao abrir hoje a entrevis-
ta, o presidente da Petrobras, 
Pedro Parente, disse que o 
impacto da decisão nas bom-
bas de todo o País vai depen-
der das redes de distribuição 
e dos donos dos postos.

Pedro Parente explicou 
que a empresa estará prati-

cando a nova política a partir 
de amanhã. “Ela é baseada 
na paridade internacional 
de preços, que é assim que 
funciona quando você está li-
dando com uma commoditie, 
o que é o caso dos derivados. 
Sobre essa paridade você co-
loca a margem da empresa 
(que leva em conta vários 
fatores), e também coloca os 
tributos e impostos”, disse.

“E, ao anunciar essa nova 
política, nós achamos também 
que seria importante fazer um 
movimento de preços levan-
do em conta que tem havido 
um aumento de importações, 
especialmente de diesel, mas 
também da gasolina, além 
da sazonalidade do mercado 
mundial de derivados”.

Parente também afir-

mou que a decisão pela re-
dução não trará impacto nas 
contas da Petrobras, “uma 
vez que, ao estipular o preço, 
você tem que olhar também 
o market share(participação 
de mercado) e a utilização da 
capacidade instalada das re-
finarias, e não só o preço de 
venda. E, de acordo com os 
nossos parâmetros internos 
e com o nosso planejamento 
estratégico, a decisão não co-
loca em risco o cumprimen-
to das metas anunciadas [no 
Plano de Negócios e Gestão 
2017-2021 da companhia].

Nova política
A decisão anunciada 

pela diretoria da Petrobras 
é uma mudança na política 
de preços, adotada na últi-

ma década. Na gestão do ex
-presidente Sérgio Gabriel-
li, diante da alta do preço 
do barril no mercado e dos 
questionamentos sobre se 
haveria ou não aumento do 
preço dos derivados no mer-
cado interno, o ex-presidente 
da Petrobras era enfático: “A 
nossa política é não repassar 
para os preços dos derivados 
no mercado interno a volati-
lidade (oscilação) do petró-
leo no mercado externo, mas 
sim manter uma curva de 
médio prazo que mantenha 
os nossos ganhos na ponta”.

Era uma política onde a 
convergência aos preços in-
ternacionais se dava no médio 
e no longo prazo, os reajustes 
não tinham periodicidade 
definida e se davam em nível 

decisório no âmbito da dire-
toria executiva da companhia. 
A partir de agora, as decisões 
serão tomadas no âmbito do 
Grupo Executivo de Mercado 
de Preços (presidente, mais 
diretoria de Refino e Gás na-
tural, mais diretoria Financei-
ra e de Relações com Investi-
dores); terão como referência 
as variações do preço dos 
derivados no mercado inter-
nacional; e Relatório Externo 
de avaliação 60 dias após o 
término de cada trimestre.

Em nota, a Petrobras afir-
ma o seguinte: “Como o valor 
desses combustíveis acompa-
nhará a tendência do mercado 
internacional, poderá haver 
manutenção, redução ou au-
mento nos preços praticados 
nas refinarias a cada mês”.

Sindipetro sem previsão de preço na Paraíba

Com relação as mudan-
ças empreendidas pela Pe-
trobras, que aprovou uma 
nova política de preços que 
acarreta uma redução em 
3,2% no custo da gasolina 
e em 2,7% no do diesel co-
mercializados em suas refi-
narias, o presidente do Sin-
dicato do Comércio Varejista 
de Derivados de Petróleo do 
Estado da Paraíba (Sindipe-
tro-PB), Omar Hamad, disse 
que ainda é difícil prever 
como a redução realizada 
pela Petrobras afetará os 
postos de combustíveis do 
Estado e, consequentemen-

te, o bolso do consumidor, 
uma vez isso depende exclu-
sivamente da forma como as 
distribuidoras lidarão com a 
redução. Muito embora a si-
tuação pareça ser incerta, já 
é possível prever uma queda 
de 1,4% no preço da gasoli-
na e 1,8% no valor do diesel 
caso o repasse da redução 
nas refinarias seja feito in-
tegralmente – seria o equi-
valente ao decréscimo de R$ 
0,05 por litro. 

A política também inclui 
uma reavaliação mensal dos 
preços, isso porque a ten-
dência é de que os valores de 
combustível acompanhem o 
mercado internacional. Assim, 
de acordo com a determina-

ção da Petrobras pode haver 
aumento, redução ou manu-
tenção dos preços. Esta é a pri-
meira vez que os combustíveis 
são reduzidos nas refinarias 
desde junho de 2009, quando 
houve uma queda de 4% no 
valor da gasolina e 15% no va-
lor do diesel. A partir de então, 
os valores foram crescentes, 
como em 2015, quando a ga-
solina subiu 6% e o diesel 4%.

“Acredito que a medida é 
positiva. Enxergo isso como 
uma forma do petróleo bra-
sileiro voltando a ser compe-
titivo em relação às importa-
ções que estão invadindo o 
País. Se isso vai ser benéfico 
para o mercado interno ain-
da não sei”, conclui Hamad.

Política do mercado internacional 

O diretor de Refino e Gás 
Natural da Petrobras, Jorge 
Celestino, afirmou que a nova 
política de preços de combus-
tíveis da estatal terá como 
referência o mercado inter-
nacional. “Quem faz preço é 
o mercado, essa é a lógica da 
nossa política. Ele ressaltou 
as características da comer-
cialização de commodities, 
argumentando a necessidade 
de a Petrobras acompanhar 
os preços internacionais.

“Margem está ligada aos 
preços de importação, riscos 
e tributos. “Essa é a forma 
como a gente vai precificar”, 
afirmou, em entrevista coleti-

va à imprensa para explicar a 
nova política. O executivo dis-
se que a “aderência ao mer-
cado internacional” será de 
curto prazo e que isso ajuda-
rá a atrair investidores para o 
segmento de abastecimento.

Segundo ele, antes, ha-
via convergência aos preços 
internacionais, no médio e 
longo prazos e os reajustes 
não tinham periodicidade de-
finidas. Agora, a ideia é pro-
mover reajustes em períodos 
mais curtos e, a cada 60 dias, 
um relatório será divulgado 
com análises das mudanças 
de preços. Além disso, Celes-
tino disse que a “financiabi-
lidade” da Petrobras e a con-
corrência serão considerados 
na definição de preços.

Fernanda Nunes
Agência Estado

O ministro da Fazenda, Hen-
rique Meirelles, avaliou ontem 
que a decisão da Petrobras em re-
duzir os preços da gasolina e do 
diesel a partir da zero hora des-
te sábado, 15, é positiva para a 
inflação e reflete a nova política 

da companhia. Segundo ele, não 
houve interferência do gover-
no Federal na decisão anuncia-
da ontem pela empresa. “O que 
nós temos enfatizado é que a 
mudança no preço da gasolina é 
uma decisão da Petrobras. É uma 
grande mudança que os preços 
dos combustíveis deixaram de ser 
definidos pelo Executivo tendo 
em vista alguns objetivos outros 

de política econômica”, afirmou 
Meirelles. Nas refinarias, a redu-
ção média do diesel será de 2,7% 
e da gasolina em 3,2%. Essa a 
primeira diminuição do preço 
do ombustível desde 2009, e o 
impacto nas bombas de combus-
tíveis pode chegar a R$ 0,05 tanto 
para a gasolina quanto para o die-
sel. “Não há dúvidas de que nesse 
caso específico a decisão é favorá-

vel do ponto de vista da inflação, 
mas isso é uma decisão clara da 
Petrobras e autônoma. Essa uma 
das características dessa política 
econômica: respeitar a realidade. 
A Petrobras tem que seguir a sua 
política de uma empresa que tem 
responsabilidade com seus acio-
nistas e com o País, sendo uma 
empresa viável que cumpre as 
suas obrigações”, completou.

Redução de preços é benéfico à inflação, diz Meirelles
Eduardo Rodrigues 
e Rafael Moraes Moura
Agência Estado



Momento 
feliz de 
Renata e João 
Guimarães 
Neto na festa 
dos 10 anos 
desta coluna 
no Sonho 
Doce 
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com a 
Orquestra 
Super O´hara. 
O ano era 
2006

Velhos tempos, belos dias
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Gama, publicitária Andréa 
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Augusta Melo, dentista Gil-
vrandro Furtado, médicos 
Mirabeau Maranhão Leite e 
Cristiana Ribeiro Coutinho;

Parabéns

Dois Pontos

Zum Zum Zum
   O Iphaep promove na próxima segunda-feira o lançamento da “Carta do 
Liceu Paraibano - a responsabilidade dos grafiteiros perante o Sítio HIstórico Urbano 
de João Pessoa”. Será às 14h no auditório do Liceu Paraibano.

FOTOs: Goretti Zenaide

Sheila Matos, Robson Medeiros, a anfitriã Fátima Lisboa Lopes e Carla Espínola

 A Assembleia Geral da ONU 
confirmou por aclamação o nome de 
António Guterres para liderar a or-
ganização a partir de janeiro/2017.
 Ele foi primeiro ministro de 
Portugal, entre 1995 e 2002 e se 
destacou na luta para solucionar a 
crise no Timor-Leste.

   A Abrajet Paraíba convidando para mesa redonda “Importância e Visi-
bilidade da Ponta do Seixas” que será nesta segunda-feira, às 18h no auditório 
do Hardman Praia Hotel, em Manaíra.

Rubenita Vasconcelos, Telma Carvalho e Terezinha Bernardo foram conferir a coleção da Calzature

“É na educação dos 
filhos que se revelam as 
virtudes dos pais”

“se você fracassar na 
educação de seus filhos, 
nada que fizer bem terá 
muita importância

COELHO NETO JAQUELINE KENEDY

EsTÁ UM es-
petáculo a coleção 
primavera-verão da 
Calzature lançada na 
última quinta-feira 
pela empresária Fáti-
ma Lisboa Lopes.

Com um co-
quetel, mini desfile 
e apresentação 
de dicas sobre 
maquiagem feita 
pela equipe do salão 
de beleza Palov, ela 
recebeu clientes 
especiais na loja do 
Manaíra Shopping.

Trânsito

O CONsELHO 
Estadual de Trânsito da 
Paraíba, sob a presidên-
cia do conselheiro Car-
los Pereira de Carvalho 
e Silva, empossou, na 
última quinta-feira, 
seu novo conselhei-
ro Luiz Carlos André 
e o suplente, Odimar 
Ferreira Silva, repre-
sentando a NG Educar 
para o Trânsito Educar 
para a Vida, organização 
não governamental que 
desenvolve ações de 
segurança e educação 
para o trânsito.

20

Cristiana Ribeiro Coutinho Furtado é a aniversariante de hoje

Anna Carolina Lopes Correia Lima e Fátima LIsboa Lopes

Nova coleçãoMecânica Nordeste
sEGUNDO Estado nordestino a emitir mais visitantes à 

feira, a Paraíba vai marcar presença na Mecânica Nordeste 
- Feira da Indústria Mecânica, Metalúrgica e de Material 
Elétrico da Região Nordeste.

O evento, promovido pelo Sindicato das Indústrias 
Mecânicas, Metalúrgicas e de Material Elétrico de Per-
nambuco, começa na próxima terça-feira no Centro de 
Convenções de Pernambuco, com o tema “Automação 
Industrial e Eficiência Energética - o futuro das indústrias”.

Infância

A COORDENAÇÃO da 
Infância e da Juventude, 
do Tribunal de Justiça da 
Paraíba, está informati-
zando todos os dados 
inerentes a um melhor 
atendimento a crianças e 
adolescentes em casas de 
acolhida no Estado. O 
COINJU é coordenado pelo 
juiz Adhailton Lacet Porto.

   O Cinespaço Mag Shopping está com a sequência do filme de sucesso de 
2003 “Inferno”, trazendo o ator Tom Hanks novamente como o renomado professor 
de simbologia de Harvard. O longa é dirigido por Ron Howard.

Ressocializando vidas
A FUNDAC iniciou no Centro Socioeducativo “Edson 

Mota” a prática de yoga para internos e servidores da 
unidade através de uma parceria com a Coordenação de 
Educação Popular da Pró-Reitoria de Extensão da UFPB.

A iniciativa acontece por meio do Programa Ressociali-
zando Vidas, sob o comando de Marcone Amorim e da vice- 
coordenadora do Núcleo de Cidadania e Direitos Humanos, 
Nazaré Zenaide, ambos da UFPB.

Para o álbum de família: Aninha, Carolina e Nelly Lisboa

Donativos

A AssOCIAÇÃO das 
Esposas dos Magistrados 
e Magistradas da Paraíba 
promoveu viagem de suas 
associadas às cidades de 
Areia, Solânea e Bananei-
ras, levando donativos 
para entidades filantrópi-
cas. Em Areia, a beneficia-
da foi a APAE, em Solânea, 
a instituição de idosos 
Abrigo Menino de Jesus e 
em Bananeiras a doação 
foi para o Convento das 
Carmelitas.

Inglês

sERÁ inaugurada hoje 
em João Pessoa, com um 
coquetel, a quinta escola 
no País da English Talk, 
rede de inglês para jovens 
e adultos. A escola fica 
localizada na Av. Epitácio 
Pessoa, 2055 no Bairro 
dos Estados.
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MARCELINHO PARAÍBA

Raposa perto do acerto
Salário do jogador é 
o maior entrave para 
fechar a negociação

Página 23

STJD descarta anular o 
jogo polêmico entre
Flamengo e Fluminense

O Campinense Clube 
adiou para a próxima segun-
da-feira o provável anúncio 
da contratação do meia Mar-
celinho Paraíba para defen-
der o clube na temporada 
2017. O jogador, que defen-
deu este ano o Ypiranga-RS, 
na Série C do Campeonato 
Brasileiro, promete encer-
rar a carreira no Rubro-Ne-
gro paraibano, equipe que 
o revelou para o cenário es-
portivo brasileiro e mundial. 
O único entrave para o fe-
chamento do acordo com o 
jogador está na parte finan-
ceira, já que  a equipe admi-
tiu não ter condições de pa-
gar ao atleta, no entanto, a 
diretoria da Raposa procura 
outros mecanismos para ter 
o ex-jogador da Seleção Bra-
sileira e ex-flamenguista em 
seu elenco.

O presidente do Cam-
pinense, William Simões 
queria anunciar Marcelinho 
Paraíba como a mais nova 
contratação, na tarde da últi-
ma quinta, após uma reunião 
com o jogador e o seu pro-
curador, no entanto, a deci-

A Federação Paraibana de 
Futebol abriu ontem as inscrições 
para clubes profissionais e ama-
dores filiados a entidade, que 
queiram disputar o Campeonato 
Paraibano de Futebol Feminino, 
temporada 2016. Esta será a última 
competição do ano do calendário 
da entidade. O campeão vai repre-
sentar o Estado na Copa do Brasil 
de 2017. As inscrições prosseguem 
até o próximo dia 28 e a meta é 
que o campeonato deste ano seja 
disputado por oito equipes.

A decisão da abertura das ins-
crições para o Paraibano Feminino 
2016 ocorreu na tarde da última 
quinta-feira, por decisão do presi-
dente da FPF, Amadeu Rodrigues 
Júnior, durante reunião na sede 

da entidade com representantes 
do Botafogo Futebol Clube e Clu-
be Recreativo Kashima, respecti-
vamente, equipes campeã e vice-
campeã de 2015 e o diretor do 
Departamento Técnico da federa-
ção, Antônio Carlos (Baza).

Pelo acordado, o campeo-
nato terá seu início no dia 13 de 
novembro. O Congresso Técnico 
está marcado para o dia 3 de no-
vembro com as equipes legalmen-
te inscritas até o próximo dia 28. 
“Não receberemos mais inscrições 
de clubes após esta data. O dia 28 
de outubro é a data limite para 
inscrição”, disse Antônio Carlos, 
diretor do Departamento Técni-
co da federação, lembrando que, 
“poderão participar das disputas 

atletas nascidos a partir do ano 
2000 até os dias atuais, ou sejam, 
acima dos 16 anos de idade, confor-
me estabelece a Confederação Bra-
sileira de Futebol – CBF”, disse ele.

Por outro lado, conforme a 
federação, as equipes inscritas só 
terão direito de disputas após seus 
jogadores estarem no BID – Bole-
tim Informativo Diário, da Con-
federação Brasileira de Futebol. 
“Isto é o mecanismo legal para 
que o atleta esteja apto a jogar. 
Não queremos que ocorra o que 
aconteceu no ano passado, quan-
do o campeonato tinha apenas 
quatro times e devido uma série 
de irregularidades, acabou no Tri-
bunal de Justiça Desportiva”, afir-
mou Baza.

Federação abre inscrições para o Estadual que começa em novembro
FUTEBOL FEMININO

Foto: ortilo Antônio

Foto: Reprodução/Internet

Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com
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são foi adiada porque alguns 
pontos financeiros ainda 
estão em aberto. “Ainda não 

finalizamos nada. A expecta-
tiva é que até a próxima se-
gunda-feira a gente possa ter 

alguma novidade e apresentá
-lo logo ao torcedor”, comen-
tou Simões, ainda otimista 

para ter Marcelinho no ano 
que vem. Um dos principais 
pontos da negociação entre 

o Campinense e Marcelinho 
Paraíba é a questão salarial 
que, de acordo com o pró-
prio presidente raposeiro, 
já está sendo acertado nos 
bastidores. Pesa em favor o 
fato de Marcelinho ter come-
çado sua carreira na Raposa 
- onde foi campeão paraiba-
no em 1993 - e já ter decla-
rado que quer encerrá-la no 
clube do coração. Campinen-
se nato, Marcelinho Paraí-
ba teve atuações brilhantes 
por onde jogou. Defendeu o 
Hertha Belim, da Alemanha, 
onde se tornou ídolo. Se des-
tacou no Flamengo-RJ e vá-
rios outros clubes do País.

Mas, se a situação do 
camisa 10 ainda segue inde-
finida, o Rubro-Negro resol-
veu na última quarta-feira a 
situação do treinador, algo 
que se arrastava desde a eli-
minação do time na Série D 
do Campeonato Brasileiro e 
a posterior demissão de Pau-
lo Moroni.

Paulo Foiani foi contra-
tado técnico e junto a ele, a 
Raposa confirmou o ex-jo-
gador Marquinhos Mara-
bá - ídolo do time e um dos 
atletas que estavam na cam-
panha vitoriosa do acesso 
à Série B de 2009 - como o 
novo gerente de futebol do 
clube, substituindo Luciano 
Mancha, demitido no sábado.

Marcelinho Paraíba já jogou em diversos clubes do Brasil e do exterior e pode encerrar a carreira onde foi revelado, no Campinense

Paraibano de 2017 deve ter disputa acirrada
A menos de três meses 

da abertura do Campeonato 
Paraibano de 2017 (competi-
ção começa em janeiro), as 10 
equipes disputantes, principal-
mente os clubes considerados 
de alto porte (Botafogo, Treze, 
Campinense e Auto Esporte), 
prometem brigas acirradas e 
investimentos altos nos seus 
elencos e em suas comissões 
técnicas. Afinal, estão em dis-
putas de vagas na Copa do Nor-
deste de 2018 e Copa do Brasil 
em 2018. As vagas nos Brasi-
leiros das Séries C e D já estão 
preenchidas e serão disputa-
das, respectivamente, pelo Bo-
tafogo (Série C) e Campinense 
e Sousa (Série D).

O Botafogo-PB que teve 
uma temporada 2016 brilhan-

te, renovou com toda a sua co-
missão técnica que por muito 
pouco não conseguiu o acesso 
do time à Série B. Na tarde da 
última quinta-feira, depois de 
duas horas de reunião a portas 
fechadas, no Centro de Treina-
mento da Maravilha, o técnico 
Itamar Schulle aceitou propos-
ta e permanece na equipe. 

A diretoria do Belo, por 
sua vez, também já deu início a 
renovação de contratos de vá-
rios jogadores que atuaram no 
time em 2016, dentre eles o la-
teral direito Gustavo, o zaguei-
ro Plínio e o meia Marcinho. 
“-Fico feliz em mais uma vez 
poder vestir a camisa do Bo-
tafogo como treinador. É uma 
sequência de trabalho. Fico 
muito feliz também por tudo 

aquilo que a gente conversou 
com relação ao que está sendo 
projetado. Creio em um clu-
be cada vez mais forte”, disse 
Itamar. A pré-temporada está 
prevista para começar no iní-
cio de dezembro. No próximo 
ano, o Botafogo tem calendário 
cheio com quatro competições: 
Campeonato Paraibano, Copa 
do Nordeste, Copa do Brasil e 
Série C do Brasileiro. 

No Treze, o momento é 
de sucessão em sua diretoria. 
O clube vive período eletivo. 
Esta semana foram eleitos os 
membros do Conselho Delibe-
rativo que já trabalham na elei-
ção. Dentro de campo, o Galo 
da Borborema também pro-
mete um grande time para a 
próxima temporada. Não quer 

repetir a péssima campanha 
de 2016, quando ficou duran-
te todo o último semestre fora 
do calendário de atividades. 
Vai brigar pelo título estadual 
e vagas nas Copas do Brasil e 
Nordestino de 2018.

Outro também que pro-
mete muita força, raça e garra é 
o Auto Esporte. A equipe esco-
lhe na próxima segunda-feira 
sua nova diretoria, quando, o 
advogado Watteau Rodrigues 
deverá ser reconduzido ao 
cargo. O time permaneceu na 
elite do futebol estadual e para 
2017 promete uma boa briga 
dentro das quatro linhas. Nos 
próximos dias, a diretoria de-
verá anunciar o treinador que 
comandará os destinos do clu-
be na temporada seguinte.

INVESTIMENTO NOS CLUBES

O zagueiro Plínio renovou com o Botafogo para a temporada 2017

Botafogo e Kashima devem participar, mais uma vez, da disputa
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Medalhista de bronze 
na Rio 2016, a brasileira 
tenta o bicampeonato

Depois de conquistar a 
inédita medalha de bronze 
para o Brasil nas marato-
nas aquáticas no Rio 2016, 
Poliana Okimoto nada hoje, 
em Hong Kong, em busca 
do segundo título da Copa 
do Mundo da modalidade. A 
brasileira é uma das três atle-
tas que chega à última etapa 
da competição com chances 
de conquistar o título.

 Campeã do torneio em 
2009, a brasileira tem 58 
pontos somados e luta pelo 
bicampeonato contra a ita-
liana Rachele Bruni, prata 
no Rio 2016 e líder da Copa 
do Mundo com 66 pontos, 
e contra a alemã Angela 

Maurer, terceira colocada 
com 49.

 Para confirmar a con-
quista, Poliana precisará de 
uma combinação de resul-
tados. Caso vença a etapa 
de Hong Kong, a brasileira 
chegaria a 78 pontos e teria 
que ver a rival italiana che-
gar fora das cinco primeiras 
posições. Caso Poliana vença 
e Rachele chegue em quinto 
lugar, as duas dividem o tro-
féu de campeã.

 Além de Poliana Oki-
moto, o Brasil terá ainda Ana 
Marcela Cunha na competi-
ção, mas ela entra na água 
sem chance de ser campeã. 
No masculino, o represen-
tante do País será Allan do 
Carmo, que foi bronze na 
etapa anterior da Copa do 
Mundo, disputada na China.

Poliana busca título da Copa 
do Mundo em Hong Kong

Brasil com vários judocas em Abu Dhabi
O judô brasileiro voltará 

a contar com alguns de seus 
principais atletas na disputa 
do Grand Slam de Abu Dhabi, 
nos Emirados Árabes, entre 
29 e 30 de outubro. Dos 14 
atletas que representaram o 
País nos Jogos Olímpicos Rio 
2016, sete subirão ao tatame 
na competição.

 Entre as mulheres, des-
taque para Mariana Silva, 
quinta colocada no Rio 2016 
na categoria 63kg. Além 
dela, estarão em Abu Dha-
bi Maria Suelen Altheman 
(+78kg) e a gaúcha Maria 
Portela (70kg), que vê o tor-
neio como um recomeço.

 “Abu Dhabi é um novo 
ciclo com novas metas. Es-
tou feliz de voltar a competir, 
principalmente porque neste 
início temos atletas novas na 
categoria e acho importante 
conhecê-las”, afirmou Porte-
la, que ainda não pensa em 
Tóquio 2020. “Prefiro pensar 
ano a ano e ir sentindo como 
as coisas vão acontecendo”, 
explicou.

 Já a equipe masculina 
do Brasil terá o retorno de 

GRAND SLAM 

Brasileiro faz as contas para ser líder do Circuito em Portugal
Gabriel Medina mal teve 

tempo para lamentar a sur-
preendente derrota para 
Keanu Asing na final da etapa 
de Hossegor, na França. Um 
dia após o fim do evento, o 
paulista já respira novos ares, 
uma vez que a próxima etapa 
já começa na próxima terça-
feira, em Portugal. Vice-líder 
do ranking com 2.700 pontos 
a menos que John John Flo-
rence, Medina espera roubar 
o primeiro lugar do havaiano 
em Peniche.

“É claro que eu gosta-
ria de ter vencido a etapa da 
França, mas chegar até a final 
fez com que a distância para a 
ponta ficasse mais próxima, e 
é bom ver que me aproximei 
um pouco. Acho que foi um 

bom aquecimento para Portu-
gal e enquanto houver chance 
não vou desistir” afirmou o 
surfista de Maresias.

Com 45,450 pontos em 
nove etapas, Medina tem se 
redobrado nas últimas ho-
ras para calcular o que seria 
necessário para assumir a li-
derança em Peniche. Como o 
brasileiro tem o mesmo des-
carte que John John (um 13º 
lugar), ele tem de torcer para 
o havaiano não chegar à se-
mifinal da etapa portuguesa. 
Caso isso aconteça, resta a 
Gabriel apenas vencer a com-
petição em Portugal para as-
sumir a liderança, com 53.700 
de pontuação (com o descarte 
já incluído).

Outra possibilidade é o 

havaiano não chegar à semi. 
Neste caso, Medina precisaria 
terminar ao menos duas fa-
ses na frente do rival. O atual 
campeão do CT de Peniche é 
Filipe Toledo. Gabriel partici-
pou cinco vezes da etapa por-
tuguesa, e o seu melhor lugar 
foi um vice em 2012.

Pelo regulamento do 
Circuito Mundial, o campeão 
de cada etapa fatura 10 mil 
pontos, o vice fica com 8 mil 
e os terceiros colocados com 
6.500. Quem chega às quartas 
(quinta posição) leva 5.200 
pontos. Quem perde na quin-
ta fase, o equivalente ao nono 
lugar, soma 4 mil pontos. 
Campeão mundial em 2014, 
Gabriel Medina busca o seu 
segundo título este ano.

GABRIEL MEDINA

Gabriel Medina inicia 
na próxima terça-
feira a etapa de 
Portugal

quatro atletas que estiveram 
nos Jogos Olímpicos: Charles 
Chibana (66kg), Alex Pom-
bo (73kg), Victor Penalber 
(81kg) e Rafael Buzacarini 
(100kg). Para Rafael, a parti-
cipação olímpica entrou para 
a história e segue fazendo 
efeito.

 “Voltar a competir é 
muito bom, ainda mais sen-
do num Grand Slam. É minha 
primeira competição depois 

das Olimpíadas e tenho cer-
teza que vai ser diferente. 
Sinto que estou diferente por 
causa das Olimpíadas”, disse 
Buzacarini. “Voltei a treinar 
20 dias depois de ter lutado 
já pensando nessa convoca-
ção para Abu Dhabi”, acres-
centou.

 Além dos judocas olím-
picos, o Brasil terá ainda ou-
tros nomes na competição, 
como Eric Takabatake (60kg), 

Marcelo Contini (73kg), 
Eduardo Bettoni (90kg), Lu-
ciano Corrêa (100kg), David 
Moura (+100kg), Nathália 
Brígida (48kg), Ketleyn Qua-
dros (63kg), Barbara Timo 
(70kg) e Samanta Soares 
(78kg), além dos jovens re-
cém-saídos da base Jéssica 
Pereira (52kg), Layana Col-
man (52kg), Rafael Macedo 
(81kg) e João Marcos Cesari-
no (+100kg).

Mariana Silva 
ficou em quinto 

lugar nas 
Olimpíadas

do Rio

O piloto alemão 
Nico Hulkenberg as-
sinou com a equipe 
Renault de Fórmula 
1, confirmando assim 
a rescisão de contrato 
com a Force India, co-
municou ontem a fa-
bricante francesa em 
comunicado. O tempo 
de contrato não foi 
divulgado, mas a equi-
pe falou em "muitos 
anos". A outra vaga 
da Renault não está 
definida, com os atuais 
pilotos Jolyon Palmer e 
Kevin Magnussen cor-
rendo risco.

O piloto de 29 
anos, que disputou 11 
Grandes Prêmios des-
de sua estreia na Fór-
mula 1 em 2010, tem 
uma "pole position" 
nesta temporada e 
conta também em seu 
currículo com uma vi-
tória na GP2 e nas 24 
horas de Le Mans.

O ex-piloto da Wil-
liams e Sauber disse 
estar encantado com 
a nova escuderia, à 
qual já pertenceu seu 
compatriota Michael 
Schumacher o que, 

segundo sua opinião, 
contribuiu para que 
conhecesse a Fórmula 
1 na Alemanha.

"Como parte da 
família da Renault 
quero desenvolver o 
carro e escrever novos 
sucessos", indicou, ci-
tado no comunicado.

Hulkenberg afir-
mou que sempre so-
nhou em trabalhar 
com a equipe e que as 
novas regras do Mun-
dial podem ser "uma 
boa oportunidade" 
para a marca.

"Nos próximos 
anos a Renault vai ter 
um papel fundamen-
tal, o que corresponde 
totalmente com minha 
visão de carreira", dis-
se o piloto, que se dis-
se "ansioso" para che-
gar a sua nova equipe.

Apesar de tudo, o 
alemão garantiu que 
seguirá dando o máxi-
mo nas corridas até o fi-
nal de temporada com 
a Force India para ten-
tar conquistar o quar-
to lugar por equipes, o 
que constituiria o maior 
feito de sua carreira.

Hulkenberg deixa Force 
India e vai para Renault

FÓRMULA 1

Poliana Okimoto compete com mais três brasileiros no Japão. Ela tem de vencer e torcer para que a italiana Rachele chegue em quinto

FOTOS: Rio 2016

FOTO: Reprodução



STJD não deve anular o jogo
FLA-FLU POLÊMICO
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Procurador está na mira 
do árbitro e vai analisar 
as imagens da confusão

Após a derrota para o 
Flamengo por 2 a 1, o Flumi-
nense, através do presidente 
Peter Siemsen, demonstrou 
indignação e disse que tenta-
rá anular a partida devido ao 
suposto uso de interferência 
externa na invalidação do 
segundo gol da equipe, mar-
cado por Henrique. A tarefa, 
porém, não será nada fácil. 
Isso porque o STJD já se posi-
cionou sobre o caso e esfriou 
as pretensões do Tricolor.

Em contato com o UOL 
Esporte, o procurador geral 
do STJD, Felipe Bevilacqua, 
minimizou as chances de o 
Fluminense conseguir a anu-
lação do resultado do clás-
sico da última quinta-feira 
(13), em Volta Redonda. Se-
gundo ele, quem está na mira 
é o árbitro Sandro Meira 

Ricci, que disse “nada houve 
anormal”.

“Acho muito pouco pro-
vável que se anule o jogo. 
Chance bem pequena mes-
mo. Não há precedentes 
para isso. Mas vamos ana-
lisar tudo com calma. Se o 
Fluminense realmente der 
entrada, vamos analisar os 
fundamentos. Mas já me pa-
rece algo com chance bas-
tante reduzida”, disse Bevi-
lacqua.

“O que a Procuradoria 
vai fazer agora é analisar o 
vídeo da confusão com cal-
ma, verificar possíveis irre-
gularidades e checar se fará 
uma denúncia. Temos pos-
síveis invasões de campo e 
outras coisas. Mas não uma 
anulação. E vamos avaliar 
a conduta do árbitro, saber 
por qual motivo não regis-
trou algumas coisas na sú-
mula, isso tudo”, completou o 
procurador geral do STJD.

O presidente do Fla-
mengo, Eduardo Bandeira 
de Mello, definiu como “ridí-
cula” a tentativa do rival e o 
Departamento Jurídico ape-
nas espera a movimentação 
nas Laranjeiras. Já o Tricolor 
estuda os próximos passos e 
como dar sequência ao pro-
cesso.

Sem interferência
O presidente da Comis-

são de Arbitragem da CBF, 
coronel Marcos Marinho, tem 
certeza que não houve inter-
ferência externa na decisão 
de marcar o impedimento 
de Henrique no que seria o 
segundo gol do Fluminense 
diante do Flamengo, na noite 
dessa quinta-feira em Volta 
Redonda (RJ).

“O que me dá esta cer-
teza é a postura do Emer-
son (Augusto de Carvalho, 
bandeirinha) no lance. Ele 
marcou o impedimento com 

convicção e manteve esta 
postura. Ele assumiu”, disse o 
dirigente. “No final, foi justo 
porque houve o impedimen-
to”, completou

Para Marinho, o proble-
ma não está no fato do juiz 
Sandro Meira Ricci ter dado 
o gol e depois de 13 minutos 
de conversa, sempre cercado 
de jogadores dos dois times, 
reservas, policiais e dirigen-
tes, ter acatado a opinião do 
bandeira. O problema é “falta 
de sintonia”.

“É um trio que está acos-
tumado a atuar junto. No 
vestiário se planeja como 
vão se comunicar: pelo áu-
dio, por sinais em caso de fa-
lha na comunicação. Mas não 
pode ficar este tempo todo 
para decidir. Aí dá margem 
para um monte de coisas, 
como esta acusação de que 
o Sandro mudou de ideia por 
causa de uma comunicação 
externa”, afirmou.

O árbitro Sandro Meira Ricci 
não relatou o motivo da confusão 
na partida do Fluminense contra o 
Flamengo na última quinta, a qual 
terminou com um lance polêmico 
em que o juiz validou e mais tarde 
anulou o gol que seria o empate do 
Flu contra o rival. 

"O jogo foi paralisado aos 40 
minutos do segundo tempo pelos 
atletas de ambas equipes terem 
protestado por decisão da arbitra-
gem em um lance de impedimen-
to", relatou o juiz. Em seguida, San-
dro Meira Ricci observa na súmula 
que "nada houve anormal". Em 
'atrasos', o juiz apenas relata que 
deu sete minutos de acréscimo no 
segundo tempo por conta do lance 
relatado anteriormente. 

A confusão aconteceu no final 

da partida, após cobrança de falta 
de Fluminense. Gustavo Scarpa co-
brou e Henrique empurrou a bola 
para o gol em posição de impedi-
mento e o bandeirinha Emerson 
Augusto assinalou a irregularidade. 
O árbitro, no entanto, validou o gol, 
o que iniciou a confusão. No meio 
de tudo, Sandro Meira Ricci voltou 
atrás da decisão e anulou o gol.

Por causa da indecisão, a par-
tida ficou 13 minutos parada, com 
os reservas dos dois times entran-
do em campo. A Polícia Militar 
chegou a entrar no gramado para 
garantir a segurança do árbitro e 
seus auxiliares. Os jogadores, co-
missão técnica e dirigentes do Flu-
minense ficaram muito irritados 
com o acontecimento e afirmaram 
que pedirão a anulação da partida 

por conta do episódio. 
"Sou o maior defensor do uso 

de vídeo, mas ele ainda é irregular e 
a regra tem que ser igual para todos. 
Esse jogo tem que ser anulado", dis-
se o presidente do Fluminense Peter 
Siemsen depois da partida. 

"Houve barbaridade na ar-
bitragem brasileira. Prejudicou o 
Flu no primeiro gol do Flamen-
go. Goleiro é impedido de sair. 
Lambança que não tem tamanho 
a interferência externa. É ilegal. 
Treze minutos dentro do campo, 
permitindo a entrada de pessoas 
estranhas. Delegado do jogo e ou-
tras pessoas... Empurrou até que 
ficasse claro o lance com a ajuda 
externa. Deu pouco acréscimo. 
Destruiu o espetáculo. Não vamos 
ficar parados", completou.

Relatório diz que nada houve de anormal

Classificação

Série A 
Times PG J V E D GP GC SG
10 Palmeiras-SP 61 30 18 7 5 52 27 25 

20 Flamengo-RJ 60 30 18 6 6 42 27 15 

30 Atlético-MG 56 30 16 8 6 49 37 12 

40 Santos-SP 54 30 17 3 10 48 27 21 

50 Botafogo-RJ 47 30 14 5 11 37 33 4 

60 Fluminense-RJ 46 30 13 7 10 37 32 5 

70 Grêmio-RS 46 30 13 7 10 35 33 2 

80 Atlético-PR 45 30 14 3 13 30 27 3 

90 Corinthians- SP 45 30 13 6 11 39 31 8 

100 Ponte Preta-SP 42 30 12 6 12 39 45 -6 

110 Chapecoense-SC 41 30 10 11 9 43 50 -7 

120 Cruzeiro-MG 37 30 10 7 13 37 41 -4 

130 Coritiba-PR 37 30 9 10 11 35 34 1 

140 São Paulo-SP 36 30 9 9 12 28 30 -2 

150 Vitória-BA 35 30 9 8 13 38 42 -4 

160 Sport-PE 34 30 9 7 14 39 48 -9 

170 Internacional-RS 33 30 9 6 15 29 35 -6 

180 Figueirense-SC 32 30 7 11 12 27 37 -10 

190 Santa Cruz-PE 23 30 6 5 19 35 54 -19 

200 América-MG 21 30 5 6 19 19 48 -29   
Domingo, 16-10 

17h
Internacional-RS x Flamengo-RJ 
Botafogo-RJ x Atlético-MG
Figueirense-SC x Palmeiras-SP 
Cruzeiro-MG x Chapecoense-SC
Atlético-PR x Coritiba-PR 

Segunda, 17-10 
20h
Fluminense-RJ x São Paulo-SP 

18h30
Corinthians-SP x América-MG 
Ponte Preta-SP x Santa Cruz-PE 
19h30
Santos-SP x Grêmio-RS
Sport-PE x Vitória-BA

O Palmeiras que empatou com o Cruzeiro segue na liderança

Relatório do árbitro

Sandro Meira Ricci/SC
Ocorrências e observações
O jogo foi paralizado por 10 (dez) min, aos 40’ 
min do 2º tempo, pelos atletas de ambas as 
equipes terem protestado contra a decisão da 
arbitragem em um lance de impedimento.  
Motivo de atraso no início e/ou reinício, e de 
acréscimos:
Não houve atraso no início e reinício da partida.
Acréscimo de 1 minuto no primeiro tempo para 
rápida avaliação médica de jogador supostamen-
te lesionado. Acréscimo de 7 minutos no segun-
do tempo, sendo 5 minutos pela paralisação a 
partir do 40º minuto do segundo tempo, confor-
me relatado no campo “Ocorrência / Observação, 
mais  2 minutos em razão de substituições e 
retirada de atletas em maca.
Observações Eventuais
NADA HOUVE DE ANORMAL

Fernandinho 
marcou o segundo 

gol do Flamengo 
na vitória sobre o 

Fluminense

FOTO: Gilvan de Souza/Flamengo

FOTO: Reprodução
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 Hoje, com a globalização que ocorreu 
ligando e interligando os continentes, pri-
meiro com o telefone, depois com a televi-
são e finalmente com a internet o mundo 
ficou pequeno aos nossos pés e olhos. Prá 
se ter uma ideia, o nosso aeroporto Pre-
sidente Castro Pinto hoje é considerado 
internacional.

Jogadores paraibanos saem das 
categorias de base direto para os clubes 
estrangeiros, sem sequer passarem pelos 
times profissionais daqui. Até mesmo 
jogadores de futsal já saíram de João Pes-
soa com destino aos times europeus da 
mesma categoria.

Porém, no início da década de setenta 
havia inúmeras dificuldades materiais, de 
logística, legais e principalmente linguís-
ticas para a concretização de uma trans-
ferência de um jogador daqui da Paraíba 
para o estrangeiro, principalmente com 
destino ao velho mundo.

O velho mundo era por nós conhecido 
através dos livros de geografia e história, 
por meio dos filmes exibidos nos cinemas, 
Plaza, Municipal, Rex e Brasil. E, claro, 
pela Rádio Tabajara e o centenário jornal 
A União.

Pois bem, naqueles primeiros anos da 
década de setenta, o Botafogo possuía um 
centroavante chamado Capelense. Ele era 
alto, corria muito, cabeceava bem e o mais 
importante era que ele fazia gols, muitos 
gols. Era artilheiro nato.

Salvo engano, Capelense surgiu no 
futebol da cidade de Itabaiana, onde na 
época existiam fortes times (União e Vila 
Nova) que disputavam o campeonato do 
interior. E logo veio contratado para jogar 
em João Pessoa, com a gloriosa camisa 
alvinegra do Botafogo.

Quando aqui chegou, logo assumiu a 
titularidade da camisa de n º 9 do clube 
e caiu nas graças da torcida, que logo co-
meçou a chamá-lo de Capela. Em poucos 

meses ele já brigava pela artilharia do 
campeonato.

Seu futebol simples, porém objetivo 
e produtivo agradou a todos: Técnico, 
torcida, dirigentes e a imprensa. Foi aí que 
surgiu um fato bastante pitoresco e co-
mentado na época. Apareceu um empre-
sário do ramo interessado em transferi-lo 
para o continente europeu; Isso mesmo, 
Capelense passou a ser cotado para jogar 
no velho mundo.

O Brasil tinha sido há pouco tempo 
tricampeão do mundo, no México,  tra-
zendo em definitivo a sonhada Taça Julius 
Rimet, iniciada na conquista da Copa de 
1958, na Suécia. O nosso futebol estava 
em alta.

Os jornais da terrinha, na época, só 
falavam da transferência de Capelense 
para a Europa. As rádios, idem. Canal 
de televisão local ainda não existia.   No 
antigo Ponto de Cem Réis o assunto era a 
ida do centroavante artilheiro para fora 
do País.

Pois bem, o nosso artilheiro não só 
fazia gols como também era uma pessoa 
extrovertida, gostava de contar piadas, 
brincar na concentração com os seus 
companheiros e pronunciar frases em 
inglês, com um sotaque meio engraçado.

Quando a sua transferência para a 
Europa estava bem adiantada, Capelense 
procurou uma escola especializada em 
inglês e passou a estudar aquele idioma 
com assiduidade. Os amigos o orientaram 
a fazer aquele curso, mesmo superficial, 
porém direcionado ao dia a dia, no sen-
tido de ajudar-lhe a pedir uma refeição 
em um restaurante, sacar um dinheiro 
no banco, pronunciar as cores do padrão 
do time, enfim dar um bom dia, uma boa 
noite, etc.

E por ser uma pessoa inteligente e 
esforçada, Capelense logo aprendeu que 
red era vermelho, rosa era pink, azul era 

blue, yellow era amarelo  e 
o nosso botafogo era black 
e White, ou seja branco e 
preto.

E foi assim que ele 
passou a falar nos treinos 
e na concentração. Era um 
good morning prá cá, outro 
good night prá lá. O roupeiro 
do antigo campo olímpico 
achava que Capelense tava 
pirando, com aquele pala-
vreado esquisito e estranho.

O cozinheiro Zeza, che-
gou a pensar que era serviço 
feito em terreiro de macum-
ba,  encomendado por algum 
torcedor trezeano, para 
parar com os gols do nosso artilheiro; que 
não era clássico, mas sabia como ninguém 
fazer gols, estilo Dario, peito de aço.

E finalmente os jornais estampa-
ram em primeira página, para a glória 
da pequena Paraíba a venda do passe de 
Capelense para o futebol europeu. Foi o 
comentário de mais de um mês no ponto 
de Cem Réis.

Depois das despedidas, Capelen-
se viajou de ônibus para Recife e de lá 
embarcou para o Rio de Janeiro em um 
moderno avião da extinta Cruzeiro do Sul. 
Na cidade maravilhosa ele, com um paletó 
de cor blue, deu um good morning para 
a aeromoça e sentou-se na confortável 
cadeira da TAP – Transportes Aéreo de 
Portugal.

Sim senhor, meu caro leitor, Capelen-
se havia sido negociado para o País do 
grande Eusébio, craque da Copa de 1966, 
aquela que perdemos Pelé e logo no início 
fomos eliminado.

Ao descer na cidade de Lisboa, de 
onde pegaria um ônibus para o norte de 
Portugal, sempre falando o seu inglês com 
sotaque paraibano, Capelense começou 

a estranhar o fato de cumprimentar os 
estrangeiros em inglês e ser respondido 
em português, claro que com um sotaque 
diferente do nosso.

E em determinado momento, achando 
que em Portugal havia muitos brasileiros, 
Capelense passou a perguntar a eles de 
qual Estado eles vieram: de São Paulo? 
Rio de Janeiro? Pernambuco? E as respos-
tas foram sempre negativas, uns dizendo 
ser de Lisboa, outros de Coimbra, Porto, 
Braga e outras cidades lusitanas.

Foi aí então que Capelense não se 
conteve e perguntou, e onde aprenderam 
a falar esse português? Recebendo como 
resposta e uma sonora gargalhada: Ora, 
aqui em Portugal!

Foi quando a ficha caiu e o artilhei-
ro exclamou: Puta que pariu,  gastei um 
dinheirão naquela tal de Escola Fisk, para 
aprender a falar inglês e quando chego a 
Europa, eles falam português. Deixando 
de lado as estórias inventadas pelo povo, 
Capelense foi um grande sucesso no fu-
tebol português, honrando a sua fama de 
goleador.

Extraído do livro " Causos & Lendas 
do Nosso Futebol".

Bye, Bye, Capelense!
Causos&lendas do nosso futebol Francisco Di Lorenzo Serpa membro da API, UBE e ACEP e Auditor do TJDF-PB - falserpa@oi.com.br

FOTO: Vasconet

Oito jogos separam o Vasco do fim da temporada. Destes, seis 
são adversários diretos da equipe na briga pelo acesso à Série A 
do Campeonato Brasileiro. A pouco mais de um mês para o fim da 
competição, os jogadores vascaínos estão com este planejamento 
em mente para que as pedras sejam ultrapassadas e o retorno à 
elite do futebol nacional concretizado.

O primeiro dos seis adversários diretos do Vasco na briga pelo 
acesso nestas oito rodadas finais da Série B é o CRB. Mesmo com a 
partida acontecendo em São Januário hoje às 16h30, os alagoanos 
esperarão o erro vascaíno para tentar surpreender. Caso vençam, 
por exemplo, podem ficar a dois pontos do G4, dificultando ainda 
mais a vida do Vasco neste ano. Passando pela pedra do CRB, o 
Vasco ainda terá pela frente as equipes do Avaí, Brasil de Pelotas, 
Luverdense, Criciúma e Ceará. O caminho a ser percorrido pode 
ser amenizado caso as primeiras pedras sejam ultrapassadas e o 
acesso conquistado de maneira antecipada. De uma forma ou de 
outra, a força para quebrar os obstáculos que virão pela frente se 
torna fundamental. E o elenco sabe disso.

Esta complicada tabela na reta final da Série B do Brasi-
leiro se justifica muito pelo equilíbrio entre os participantes. 
A diferença do Avaí, quarto colocado, para o Luverdense, 11º, 
é de apenas seis pontos. Isto aumenta a dificuldade que será 
encontrada pelo Vasco, já que os adversários tendem a dar a 
vida em campo, ainda mais diante do favorito. A confiança para 
o acesso do Vasco foi renovada na última rodada. Em Manaus, 
a vitória sobre o Londrina aliviou a pressão sentida pelos jo-
gadores. Além de Vasco x CRB, a rodada de hoje ainda prevê 
os seguintes jogos: Joinville x Paraná (16h), Goiás x Vila Nova 
(16h), Londrina x Luverdense(18h30), Náutico x Ceará (18h30) 
e Avaí x Tupi (16h).

Vasco faz 
as contas 
à Série A

CONTRA O CRB



Torno público que foi instituído como bem de família o IMOVEL: APARTAMENTO TIPO “A”, N° 603, 
DO EDIFICIO RESIDENCIAL MONTECRISTO, SITUADO Á AVENIDA ELIZABETH, N° 87, NO BAIR-
RO CABO BRANCO, NESTA CIDADE, cuja instituição e publicação do ato, foi feita pela proprietária, 
JUDITE GONÇALVES DE LIMA SOARES DE FRANÇA, brasileira, empresaria, RG: 1.950.200 SSP/
PB e inscrito no CPF/MF sob n°: 027.900.244-05, casada, residente á Av. Elizabeth, n° 87, Aptio. 
603, no bairro Cabo Branco, nesta cidade de João Pessoa – PB, em favor de sua primeira geração, 
tudo conforme consta na escritura pública de compra e venda lavrada no cartório Carlos Neves, ás 
fls. 045, do livro 262, datada de 27/09/2016. Esta publicação será levada ao competente cartório de 
registro de imóveis para cumprimento de protocolos de praxe e exigências legais.

ELI DA SILVA SANTOS – CNPJ/CPF Nº 02.842.422/0001-30 Torna público que a SUDEMA – Su-
perintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 3259/2016 
em João Pessoa, 22 de setembro de 2016 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Comercialização 
de Gás Liquefeito de Petróleo – GLP Na(o) AV: OTACILIO LIRA CABRAL – Nº 104 Município: 
GUARABIRA – UF: PB. Processo: 2016-001549/TEC/LO-1761.

JOSÉ EDGLEI RAMALHO - CPF Nº 601.853.504-10, torna público que recebeu da SEMAPA - 
Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo a LI - Licença de Instalação Nº 
337/2016 para construção de uma Edificação Multifamiliar (R2), situada à Rua Cleto Campelo, s/n, 
Lote - A, Quadra Única, no Bairro de Camalaú - Cabedelo/PB. (Conforme Resolução CONAMA 
006 de 24/01/1986).

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE
RESULTADO DA LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL: 013/2016.
O pregoeiro no uso de suas atribuições Torna Público para o conhecimento da população de 

MAMANGUAPE e para quem interessar que após abertura e análise dos envelopes de habilitação 
e proposta de preços, em reunião ocorrida em 11 de Outubro de 2016 as 10:15hs, chegou-se a 
conclusão que para atender o que determina a Lei 8.666/93 e suas alterações em licitação realizada 
na modalidade Pregão Presencial do tipo menor preço por item, foi vencedor a Empresa: BENJA-
MIM FRANCISCO NETO 02881189440com o valor de R$ 57.000,00 (Cinquenta e Sete Mil Reais).

Mamanguape, 11 de Outubro de 2016.
Milton de Almeida e Silva Junior

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

Nos termos do Julgamento da licitação PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2016, feito pela Comis-
são Permanente de Licitação em 13 de Outubro de 2016 e em conformidade com a Lei Federal 
n.º 8.666/93, fica decidido a:

HOMOLOGAÇÃO
Do julgamento em favor da Empresa: BENJAMIM FRANCISCO NETO 02881189440com o valor 

de R$ 57.000,00 (Cinquenta e Sete Mil Reais), pelas razões expostas no referido Laudo.
Mamanguape - PB, 13 de Outubro de 2016.

Eduardo Carneiro de Brito
Prefeito

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

quando do julgamento da Pregão Presencial N.º 013/2016, Processo nº 2016.09.030, ADJUDICAMOS 
o Presente Pregão Presencial para a Empresa: BENJAMIM FRANCISCO NETO 02881189440com 
o valor de R$ 57.000,00 (Cinquenta e Sete Mil Reais).

Mamanguape - PB, 13 de Outubro de 2016.
Milton de Almeida e SilvaJunior

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

EXTRATO DO CONTRATO 
 Nº 040/2016 
Mamanguape, 13 de Outubro de 2016.
Pregão presencial N.º 013/2016
OBJETO: AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS TIPO (GLP) DESTINADOS A MANUTENÇÃO 

DOS PROGRAMAS E ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MAMANGUAPE.
CONTRATADO: BENJAMIM FRANCISCO NETO 02881189440 
CNPJ: 20.838.794/0001-74 
PRAZO: 31/12/2016
VALOR TOTAL: R$ 28.500,00 (Vinte e Oito Mil e Quinhentos Reais).
Cujos Recursos serão provenientes na dotação: 
Secretaria de Administração – 041220052.2.003 – Manutenção das atividades da Secretaria 

de Administração – 02.03 – Secretaria de Finanças – 04.123.0054.2.007 – Manutenção das 
atividades da Secretaria de Finanças – 02.04 – Secretaria de Agricultura – 20.605.0643.2.012 – 
Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura – 02.07 – Secretaria de Desenvolvimento 
Urbano – 15.452.0323.2028 – Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento 
Urbano – 02.09 – Secretaria da Ação Social – 08.243.0123.2.038 – Manutenção das atividades do 
Programa de erradicação do Trabalho Infantil – 08.244.0125.2.039 – Manutenção das atividades de 
ação social – 08.244.0125.2040 – Manutenção do Fundo Municipal de assistência social – 08.244. 
0125.2041 – Manutenção do programa municipal de combate à pobreza - 02.15 – Secretaria de 
Transportes Urbanos – 26.782.0722.2.054 – Manutenção das atividades da secretaria de transpor-
tes urbanos – 02.016 – Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito – 26.782.0722.2.055 
– Manutenção das atividades da superintendência municipal de transporte e trânsito – 0206 – 
Secretaria de educação e cultura – 12.361.0251.2018 – Manutenção do prog. Merenda escolar 
– 12.361.0403.2021 – Manut. Das atividades do ensino fundamental - 33.90.30.0000 – Material de 
Consumo - 33.90.32.0000 – Mat. Distribuição gratuita.

EDUARDO CARNEIRO DE BRITO
PREFEITO

CONTRATANTE

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO
RESULTADO DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS Nº. 2.2.002/2016
A CSL do Fundo Municipal de Educação de Monteiro – PB, TORNA PÚBLICO o resultado de 

julgamento de propostas de preços, referente da Tomada de Preços em epígrafe, que tem por objeto 
a Contratação de Empresa para Construção de Escola Pró Infância (Creche), na comunidade do Sítio 
Santa Catarina no Município de Monteiro – PB. Após análise e julgamento de propostas, sangrou-se 
vencedora do certame 1º Lugar a empresa PINHEIRO & BRAGA CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA 
LTDA - ME, apresentou como valor de proposta o valor global de R$ 1.215.359,72 (Hum milhão 
duzentos e quinze mil trezentos e cinquenta e nove reais e setenta e dois centavos) e em 2º Lugar 
a empresa TORRES CONSTRUÇÕES LTDA EPP, apresentou o valor global de R$ 1.219.033,33 
(Hum milhão duzentos e dezenove mil trinta e três reais e trinta e três centavos). Dos atos decor-
rentes do procedimento licitatório, caberão recursos na forma da alínea “b” do inc. I, do art. 109 da 
Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. Conforme consta nos autos do processo administrativo 
nº. 023/2016. Monteiro – PB, 14 de Outubro de 2016. Erinaldo Araújo Sousa - Presidente da CSL.

ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

 PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.05-012/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria jurídica, referente ao Pregão presencial n° 2.05-012/2016, que objetiva: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS PARA ATENDER AS 
DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. HOMOLOGO e ADJUDICO 
o correspondente procedimento licitatório em favor de: JOSÉ ANTONIO DA SILVA LOCAÇÕES 
DE ONIBUS ME – CNPJ: 17.525.366/0001-87 no valor de R$ 177.000,00 ( cento e setenta e sete 
mil reais) e Natan Medeiros Silva- ME CNPJ: 07.852.447/0001-38 no valor de 138.900,00 (cento 
e trinta e oito mil e novecentos reais) Perfazendo um valor Global de R$ 315.900,00 (Trezentos e 
quinze mil e novecentos reais).

Campina Grande/PB 13 de Outubro de 2016
Eva Gouveia

Secretária Municipal de Assistência Social- SEMAS

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00091/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, às 10:30 horas do dia 27 de Outubro 
de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição de Instrumentos mu-
sicais, com a finalidade de incentivar a musicalidade nas escolas Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 08/13. Informações: 
no horário das 08:00 as 14:00 dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3250-3121. 
Email: licitacaocabedelo@yahoo.com.br Site: www.cabedelo.pb.gov.br. Link: Transparencia

Cabedelo - PB, 14 de Outubro de 2016
SIMONE MEDEIROS BEZERRA - Pregoeiro Oficial

AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 00035/2016

O Pregoeiro Oficial e sua equipe de apoio, constituída pela Portaria nº 0002/2016 de 05/01/2016, 
da PREFEITURA MUNICIPAL PEDRA BRANCA-PB, vem através deste aviso, tornar público para os 
interessados que, o resultado de julgamento do PREGÃO Nº 00035/2016, cujo objeto é os serviços 
de consultas médica (ginecologista + Colposcopia) e exames de ultrassonografia, para o Município 
de Pedra Branca-PB. Tem como vencedora:

VALE-IMAGEMCLÍNICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME - CNPJ nº 18.557.568/0001-
73 com o valor total de R$ 134.800,00 (cento e trinta e quatro mil e oitocentos reais), sendo o valor 
global de R$ 11.750,00 (onze mil e setecentos e cinquenta reais) para o LOTE I e o valor global de R$ 
123.050,00 (cento e vinte e três mil e cinquenta reais) para o LOTE II, vencedora de todos os itens;

PEDRA BRANCA-PB, 14 de Outubro de 2016.
BRAZ DE SOUZA LINS 

Pregoeiro Oficial

AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 00036/2016

O Pregoeiro Oficial e sua equipe de apoio, constituída pela Portaria nº 0002/2016 de 05/01/2016, 
da PREFEITURA MUNICIPAL PEDRA BRANCA-PB, vem através deste aviso, tornar público para os 
interessados que, o resultado de julgamento do PREGÃO Nº 00036/2016, cujo objeto é Aquisição 
de material odontológico, destinados a Secretaria de saúde do Município de Pedra Branca-PB. 
Tem como vencedoras:

- JUED COMÉRCIO E ASSSISTÊNCIA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA - CNPJ 
nº 10.592.570/0001-71, com o valor global de R$ 21.308,00 (vinte e um mil e trezentos e oito reais), 
vencedora de vários itens;

- JOSE NERGINO SOBREIRA - PJS DISTRIBUIDORA – CNPJ nº 63.478.895/0001-94 com 
o valor global de R$ 13.960,40 (treze mil, novecentos e sessenta reais e quarenta centavos), 
vencedora de vários itens;

PEDRA BRANCA-PB, 14 de Outubro de 2016.
BRAZ DE SOUZA LINS 

Pregoeiro Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 2.05.064/2016

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO 
TIPO ÔNIBUS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL. Fundo Municipal de Assistência Social SEMAS/PMCG E A EMPRESA JOSE ANTONIO 
DA SILVA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS-ME VALOR: R$ 177.000,00 (Cento e Setenta e Sete Mil Reais). 
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.05.012/2016/CPL/SEMAS FUNDAMENTAÇÃO: LEI 
FEDERAL 10.520/93 FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 08 243 1018 2191; 08 244 1019 2204; 04 122 
2001 2214 ELEMENTO DE DESPESA: 3390.39 FONTE 000/029 VIGÊNCIA: 31 DE DEZEMBRO 
DE 2016, SIGNATÁRIOS: EVA GOUVEIA E JOSÉ ANTONIO DA SILVADA ASSINATURA: 14 de 
Outubro de 2016.

 Eva Gouveia
Secretaria Municipal de Assistência Social

ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 2.05.065/2016

OBJETO: OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE 
VEÍCULO TIPO ÔNIBUS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL. Fundo Municipal de Assistência Social SEMAS/PMCG E A EMPRESA 
NATAN MEDEIROS SILVA-MEVALOR: R$ 138.900,00 (Cento e Trinta e Oito Mil e Novecentos 
Reais) LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.05.012/2016/CPL/SEMAS FUNDAMENTAÇÃO: 
LEI FEDERAL 10.520/93 FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 08 243 1018 2191; 08 244 1019 2204; 
04 122 2001 2214 ELEMENTO DE DESPESA: 3390.39 FONTE 000/029 VIGÊNCIA: 31 DE DE-
ZEMBRO DE 2016, SIGNATÁRIOS: EVA GOUVEIA E SONALDO ELOI BARROS DA ASSINATURA: 
14 de Outubro de 2016.

 Eva Gouveia
Secretaria Municipal de Assistência Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
EXTRATO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA N.º 085/2016

Pregão Presencial SRP Nº 016/2016. Contratante: Prefeitura de Livramento/PB. Contratada: 
Arnobio Joaquim Domingos da Silva-EPP, CNPJ Nº 25.008.218/0001-68. Objeto: Aquisição parcelada 
de gênero alimentício destinado a merenda escolar, creche, Programas Sociais (Peti, Projovem, Casa 
da Família Casa de Apoio e Outros), e demais Secretarias deste município (itens: 01 a 41). Valor Con-
tratado: R$ 418.366,50. Dotação: QDD/2016. Recursos: recursos Próprios (Fpm, Mde, Fundeb-40%, 
Icms, Iss, Iptu e dos Programas Federais). Vigência: 01 (um) ano. Data da ass.: 26/09/2016. Partes 
ass.: Carmelita E. V. Sousa (Prefeita) e Marcos A. Querino da Silva (Pela empresa).

Livramento/PB, 26 de setembro de 2016.
Carmelita Estevão Ventura Sousa - Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
EXTRATO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA N.º 086/2016

Pregão Presencial SRP Nº 018/2016. Contratante: Prefeitura de Livramento/PB. Contratada: 
Arnobio Joaquim Domingos da Silva-EPP, CNPJ Nº 25.008.218/0001-68. Objeto: Aquisição parce-
lada de carnes e derivados, destinado a merenda escolar, creche, Programas Sociais, e demais 
Secretarias deste município (itens: 01 a 05). Valor Contratado: R$ 93.055,00. Dotação: QDD/2016. 
Recursos: Recursos Próprios (Fpm, Mde, Fundeb-40%, Icms, Iss, Iptu e dos Programas Federais). 
Vigência: 01 (um) ano. Data da ass.: 26/09/2016. Partes ass.: Carmelita E. V. Sousa (Prefeita) e 
Marcos A. Q. da Silva (Pela empresa).

Livramento/PB, 26 de setembro de 2016.
Carmelita Estevão Ventura Sousa - Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
EXTRATO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA Nº 088/2016

Pregão Presencial Nº 019/2016. Contratante: Prefeitura de Livramento/PB. Contratada: Italiana 
Automóveis do Recife Ltda, CNPJ: 02.472.105/0001-79. Objeto: Aquisição de 02 (dois) veículos 
0-KM, tipo van, capacidade mínima do motor 2.3, capacidade mínima para 15 passageiros, teto 
baixo, ar-condicionado, direção hidráulica, comb. diesel, e demais itens de série, para o transporte 
de alunos, professores e técnicos da Secretaria de Educação de Livramento. Total Contratado: R$ 
269.800,00. Recursos: Recursos do ICMS, FPM, Fundeb e QSE. Vigência: 01 (um) ano. Classifi-
cação: QDD/2016. Data da Ass.: 04/10/2016. Partes Ass.: Carmelita E. V. Sousa (Prefeita) e Jorge 
Gustavo Barbosa de Moura (Pela empresa). 

Livramento/PB, 04 de outubro de 2016.
Carmelita Estevão Ventura Sousa - Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata de Registro de Preços nº 016/2016, firmada entre a Prefeitura de Livramento/PB e a empresa: 
Arnobio Joaquim Domingos da Silva-EPP, CNPJ Nº 25.008.218/0001-68. Pregão Presencial SRP 
nº 016/2016. Valor contratado: R$ 418.366,50 (quatrocentos e dezeito mil trezentos sessenta e 
seis reais e cinquenta centavos). Registro de preços para eventual objeto: Aquisição parcelada 
de gênero alimentício destinado a merenda escolar, creche, Programas Sociais (Peti, Projovem, 
Casa a Família Casa de Apoio e Outros), e demais Secretarias deste município (itens: 01 a 41). 
Fundamento legal: Leis n.ºs 8.666/93, 10.520/02 e Decreto M. nº 327/2010. Dotação: QDD/2016. 
Fonte de recursos: Recursos Próprios (Fpm, Mde, Fundeb-40%, Icms, Iss, Iptu e dos Programas 
Federais). Vigência: 01 (um) ano. Data da Ass.: 26/09/2016. Partes ass.: Carmelita E. V. Sousa 
(Prefeita), e Marcos Antônio Querino da Silva (Pela empresa).

Livramento/PB, 26 de setembro de 2016.
Carmelita Estevão Ventura Sousa - Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata de Registro de Preços nº 018/2016, firmada entre a Prefeitura de Livramento/PB e a empresa: 
Arnobio Joaquim Domingos da Silva-EPP, CNPJ Nº 25.008.218/0001-68. Pregão Presencial SRP 
nº 018/2016. Valor contratado: R$ 93.055,00 (noventa e três mil, cinquenta e cinco reais). Registro 
de preços para eventual objeto: Aquisição parcelada de carnes e derivados, destinado a merenda 
escolar, creche, Programas Sociais, e demais Secretarias deste município (itens: 01 a 05). Funda-
mento legal: Leis n.ºs 8.666/93, 10.520/02 e Decreto M. nº 327/2010. Dotação: QDD/2016. Fonte de 
recursos: Recursos Próprios (Fpm, Mde, Fundeb-40%, Icms, Iss, Iptu e dos Programas Federais). 
Vigência: 01 (um) ano. Data da Ass.: 26/09/2016. Partes ass.: Carmelita E. V. Sousa (Prefeita), e 
Marcos A. Q. da Silva (Pela empresa).

Livramento/PB, 26 de setembro de 2016.
Carmelita Estevão Ventura Sousa - Prefeita

MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE ABERTURA DE PROPOSTAS

CARTA CONVITE Nº 001/2016
OBJETO: Contratação de empresa para serviços de engenharia no Prédio Sede da Promotoria 

de Justiça de Esperança, Município de Esperança/PB.
Superada a fase recursal, a Comissão Permanente de Licitação do Ministério Público, torna 

público, que será realizada sessão pública de abertura dos envelopes das Propostas de Preço das 
empresas habilitadas no dia 18/10/2016, às 14:00 horas, na Sala de Licitações, Anexo Administra-
tivo do Ministério Público da Paraíba/Procuradoria Geral de Justiça, situada à Rua Rodrigues de 
Aquino, S/N, Centro, João Pessoa – PB, ficando os licitantes devidamente intimados da realização 
da sessão pública.

João Pessoa, 13 de outubro de 2016.
 Francisco de Assis Martins Junior

Presidente COPLI/MPPB

Estado da Paraíba
CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÍ 

AVISO DE CANCELAMENTO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N.° 001/2016

O Presidente da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Cubatí – PB., TORNA PÚBLICO 
queENCONTRA-SE CANCELADAa licitação acima especificada que seria realizada no próximo 
dia 17/10/2016 às 9:30 hs, em sua sede própria, cuja qual destinava-se a CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL DESTINADA A REALIZAÇÃO DE OBRAS 
DE AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL (CONSTRUÇÃO DO ALMOXARIFADO, 
conforme projeto básico no valor de R$ 29.257,20. Demais informações poderão ser obtidas pelo 
fone (83)9 8650 4186. 

Cubatí - PB., 14 de Outubro de 2016.
JUSCELINO BATISTA DA COSTA 

Presidente da Mesa Diretora

ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO IMOBILIÁRIO DA COMARCA DE SOLEDADE

Ana Cléia Brito Ramos
Oficiala

Maria Ramos de Brito Azevedo
Substituta

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL, QUE SOLICITA FRANCISCO 
DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO, NA FORMA ABAIXO:

ILUSTRÍSSIMA SENHORA OFICIAL DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA CO-
MARCA DE SOLEDADE/PB, FAZ SABER a todos quanto o Edital virem ou dele conhecimento 
tiver que, neste cartório se processa uma ação de Usucapião, acima mencionada, promovida por 
Francisco de Assis Garcia do Nascimento e Raquel Farias de Assis Garcia, brasileiros, casados, 
comerciantes, portador da RG: 318.985 SSP/PB, CPF:533.180.567-15, filho de Júlio Garcia do 
Nascimento e de Maria Eugenia do Nascimento, residente e domiciliado na Rua Inácio Ouriques 
de Lima, nº 72, centro, Município de Soledade-PB, foi requerida a lavratura da ATA NOTARIAL, 
nos termos do artigo 1.071, inciso I, do novo Código de Processo Civil. Compareceu ainda neste 
ato na qualidade de ADVOGADO do SOLICITANTE, DR. ALUIZIO NUNES DE LUCENA, brasileiro, 
casado, advogado inscrito na OAB-PB sob o nº 6.365, com escritório estabelecido em João Pes-
soa – PB. O presente instrumento tem a finalidade de cientificar terceiros tomem conhecimento da 
existência de processo de usucapião extrajudicial em tramite nesta serventia, conforme determina 
a Lei de Registros Públicos: “Art. 216-A. Sem prejuízo da via jurisdicional, é admitido o pedido de 
reconhecimento extrajudicial de usucapião, que será processado diretamente perante o Cartório 
do Registro de Imóveis da comarca em que estiver situado o imóvel usucapiendo, a requerimento 
do interessado, representado por advogado.

 Assim, convoca-se a comparecerem neste Tabelião de Notas todos que entendem ter 
interesses para conhecimento e eventual objeção de que foi solicitado, vez que restou comprovado 
a posse pacifica e mansa do Imóvel denominado Fazenda Florentino, com área de 616.56 hectares, 
localizado na Zona Rural da Cidade de SOLEDADE-PB, objeto da matrículas nº 6177, do ano de 
1972, do Cartório de Registro Geral de Imóveis desta Comarca, com as seguintes confrontações: 
limitando-se ao Norte com as terras de Marionaldo Goes Monteiro e terras de Luiz Joaquim de 
Araújo, ao Sul com Terras João Bosco Florêncio e terras de Rogério Coutinho Ramos, ao Leste com 
terras do Projeto de Assentamento Santa Tereza (INCRA), ao Oeste com terras de João Batista de 
Araújo e terras de Maria das Dores Araújo dos Santos.

Assim, lavrada o presente EDITAL CONVOCATÓRIO, consoante o Artigo 216-A, Parágrafo 4º, da 
Lei 6015/1973. Eu, Maria de Fátima Brito de Azevedo Tabeliã de Registro de Imóveis, determino a 
publicação do presente edital em jornais de grande circulação e ou Jornal do Diário da Justiça, onde 
houver para que não se alegue ignorância, faz-se publicar e citar quem quer que seja a fim de se 
manifestar sobre o solicitado, devendo ser aguardo o comparecimento espontâneo dos interessados 
no prazo de 15 (quinze) dias, pelo que fiz digitar, subscrevo e assino em público e raso.DOU FÉ.

Soledade/PB, 02 de Setembro de 2016.
Maria de Fátima Brito de Azevedo

Oficiala substituta

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: Pregão Presencial nº 00052/2015. OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
TECNICOS ESPECIALIZADOS EM LICENÇA E IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE PARA GESTÃO 
TRIBUTÁRIA. ABERTURA: 24/07/2015 as 08:30 horas. JUSTIFICATIVA: Licitação Fracassada. 
Esperança - PB, 10 de Outubro de 2016. ANDERSON MONTEIRO COSTA – Prefeito.

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
 EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: Pregão Presencial nº 00063/2016.
OBJETO: Registro de Preços para a prestação de Serviço de Agenciamento de Viagens, com-

preendendo os serviços de cotação, reserva, emissão, marcação, cancelamento, remarcação de 
bilhetes de passagens aéreas nacionais e internacionais, e assessoramento do melhor roteiro aéreo

ABERTURA: 30/09/2016 as 08:00 horas.
JUSTIFICATIVA: Licitação Deserta.
DATA: 14/10/2016.
 

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00063/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00063/2016, que objetiva: Registro de Preços 
para a prestação de Serviço de Agenciamento de Viagens, compreendendo os serviços de cotação, 
reserva, emissão, marcação, cancelamento, remarcação de bilhetes de passagens aéreas nacio-
nais e internacionais, e assessoramento do melhor roteiro aéreo.; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório: Licitação Deserta.

Cajazeiras - PB, 14 de Outubro de 2016
FRANCISCA DENISE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA - Prefeita

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00052/2015
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00052/2015, que objetiva: PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM LICENÇA E IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE 
PARA GESTÃO TRIBUTÁRIA; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório: Licitação 
Fracassada.

Esperança - PB, 10 de Outubro de 2016.
ANDERSON MONTEIRO COSTA 

 Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

 EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATOADMINISTRATIVO Nº 0091/2013
CONCORRÊNCIA Nº 0002/2013
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
CONTRATADO: JOSÉ QUEIROGA DA SILVA – CNPJ Nº 01.646.723/0001-25
DARESCISÃO CONTRATUAL: A rescisão contratual foi feita por acordo entre as partes, de forma 

amigável, demonstrada a conveniência para a Administração Pública.
JUSTIFICATIVA: Tendo em vista a situação deficitária demonstrada pela empresa, quanto à 

manutenção de seu capital, fruto de sucessivos prejuízos causados pelo cumprimento do item 
do item 2.1, do Contrato nº 00091/2013-CPL, mais precisamente ao que tange o itinerário III, 
que somam à monta de R$ 32.513,83 (trinta e dois mil, quinhentos e treze reais e oitenta e três 
centavos), diante do que foi verificado no processo administrativo que apurou a possibilidade de 
se rescindir parcialmente o contrato em tela procedendo ao cancelamento do itinerário causador 
desse prejuízo e sob a justificativa de que não há a possibilidade de conceder subsídio no valor do 
prejuízo mensal, pois não se dispusera dos meios legais necessários, não restou outra posição a 
ser tomada, a não ser o acatamento do pleito da requerente.

O não atendimento do pleito causaria dano ainda maior à empresa, que amargaria maiores pre-
juízos advindos da insuficiência de receitas perante suas despesas. Opera-se a presente rescisão 
contratual, na forma do que dispõe o inciso II, do art. 79, da lei 8.666/93, por não haver prejuízo 
para a administração pública municipal, ficando demonstrada a conveniência para a Administração 
e garantindo assim a observância do Princípio da Moralidade Administrativa.

RONALDO DA SILVA - CNPJ/CPF Nº 072.478.774-72. Torna público que a SUDEMA - Superinten-
dência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 3146/2016 em João 
Pessoa, 21 de setembro de 2016 - Prazo: 730 dias. Para a atividade de: EDIFICAÇÃO MULTIFAMI-
LIAR COM 02 UNIDADES HABITACIONAIS, EM 02 PAVIMENTO NUMA ÁREA DE 167,22M² Na(o) 
-RUA PROJ. QD. 35, LOT. 833, LOTEAMENTO PLANO DE VIDA. Município: SANTA RITA - UF: 
PB. Processo: 2016-006044/TEC/LO-3022.

NL - HOTÉIS E TURISMO LTDA - EPP - CNPJ Nº 00.518.420/0002-45, torna público que requereu 
a SEMAM - Secretaria de Meio Ambiente Renovação da Licença de Instalação para Construção de 
Hotel, situado Av. Infante Dom Henrique, 768 – Tambaú - João Pessoa - PB.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO PB
NOTIFICAÇÃO Nº 08/2016

EMPRESA: LS ENGENHARIA & CONSTRUTORA LTDA - ME
CNPJ: 08.332.022/0001-60
Endereço da Obra: VILA SANTA MARIA – CENTRO - MONTEIRO-PB.
A Fiscalização Municipal Constatou que:
A execução dos serviços de Construção de Quadra Escolar Coberta 003/2013 - Monteiro - PB 

está em atraso de (55 dias) em relação ao monitoramento do Sistema SIMEC e ao cronograma 
Físico-Financeiro, que faz parte integrante do contrato de prestação de serviços.

Foi constatado ainda que a obra encontra-se ‘‘paralisada” sem justificativa alguma por parte da 
empresa CONTRATADA.

Em decorrência do fatos citados acima, a CONTRATADA encontra-se em desacordo com a 
CLÁUSULA SÉTIMA do CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 22201/2014/CSL/FME.

Em consequência, fica (m) o NOTIFICADO (S) para:
Reinicializar os serviços da obra em questão e comparecer no setor de engenharia, no prazo 

de 3 (três) dias a contar da data de recebimento da notificação.
No caso de não cumprimento do exigido, será aplicado as penalidades previstas na CLÁUSULA 

DÉCIMA QUARTA, PARÁGRAFO SEGUNDO do CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 22201/2014/
CSL/FME.

Fundamento legal: CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 22201/2014/CSL/FME.
Monteiro-PB, ____/____/______Ciente 
________________________________________________
 Fiscal Notificante Notificado 
Av. Alcindo Bezerra de Menezes, 13 - Centro - CEP 58500-000 - Monteiro/PB Fone (83) 351 

1515 - Fax (83) 351 1510 - E-mail: prefeitamonteiro@bol.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DE LAGOA DE ROÇA-PB
A PREFEITA CONSTUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA/

PB, no uso de suas atribuições constitucionais (art. 72, inciso IV, da Lei Orgânica Municipal), decide 
VETAR INTEGRALMENTE o Projeto de Lei Nº 05/2016 que dispõe sobre a Fixação dos Subsídios 
dos Agentes Públicos dos Poderes Executivo e Legislativo do Município de São Sebastião de Lagoa 
de Roça – PB, para a Legislatura 2017 à 2020.

Considerando que o Projeto de Lei nº 05/2016 que Fixa os Subsídios dos Agentes Públicos dos 
Poderes Executivo e Legislativo do Município de São Sebastião de Lagoa de Roça – PB, para a 
Legislatura 2017 à 2020, está violando o Princípio Constitucional da Legalidade;

Considerando que o referido Projeto encontra-se com vício de forma, que viola o Princípio da 
Separação dos Poderes;Considerando que o referido Projeto, encontra-se contrário ao interesse 
Público. Diante de todo o exposto, concluo que o Projeto de Lei nº 05/2016 contraria o interesse 
público, não apresenta condições de ser convertido em Lei, na medida em que, violou os Princípios 
da Legalidade, da Separação dos Poderes e da Supremacia do Interesse Público. Assim, entendendo 
que o Projeto de Lei em questão, ofende a Constituição Federal, e Lei Orgânica Municipal, bem 
ainda, que o mesmo é contrário ao Interesse Público, na medida em que onera abusivamente a 
folha de pagamento, e, viola a Lei Orgânica Municipal nos percentuais do Salário dos Vereadores, 
Presidente da Câmara e do Prefeito, razão pela qual, VETO – O INTEGRALMENTE O PROJETO 
DE LEI Nº 05/2016 e o devolvo à Câmara Municipal, para as providências que entender necessárias.
São Sebastião de Lagoa de Roça, 13.10.2016. Maria Socorro Cardoso.

Titulo: DUP VEN MER INDR$375,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 053243
Responsavel.: IVANILDO PEREIRA GOMES
CPF/CNPJ: 020274172/0001-60
Titulo: DUP VEN MER INDR$2.000,73
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 053307
Responsavel.: JPA JOAO PESSOA MANUTENCAO 
DE AERON
CPF/CNPJ: 018211493/0001-74
Titulo: DUP VEN MER INDR$686,99
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 053335
Responsavel.: LATARIAS MIL COM DE AUTO PECAS 
LTDA
CPF/CNPJ: 021601468/0001-01
Titulo: DUP VEN MER INDR$1.083,24
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 053281
Responsavel.: MARIA BETANIA ALVES DE FARIAS
CPF/CNPJ: 045085694-12
Titulo: DUP VEN MER INDR$415,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 054021
Responsavel.: MARIA DE FATIMA MARTINS
CPF/CNPJ: 359948434-15
Titulo: DUP VEN MER INDR$223,50
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 053557
Responsavel.: MARIA DO SOCORRO ALVES DA 
SILVA ME
CPF/CNPJ: 004731505/0001-87
Titulo: DUP VEN MER INDR$1.587,65
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 052812
Responsavel.: MARILENE SIMOES DE FRANCA
CPF/CNPJ: 025133926/0001-86
Titulo: DUP VEN MER INDR$197,50
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 054570
Responsavel.: MARLI CANDIDO FRANCISCO 806519
CPF/CNPJ: 021742850/0001-35
Titulo: DUP VEN MER INDR$351,74
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 052836
Responsavel.: MAURICIO DE LIMA ALVES
CPF/CNPJ: 885199024-72
Titulo: IND CONDOMINIOR$81,25
Apresentante: CONDOMINIO HABITACIONAL TOU-
LOUSE
Protocolo: 2016 - 053167
Responsavel.: MAURICIO DE LIMA ALVES
CPF/CNPJ: 885199024-72
Titulo: IND CONDOMINIOR$79,70
Apresentante: CONDOMINIO HABITACIONAL TOU-
LOUSE
Protocolo: 2016 - 053168
Responsavel.: MAURICIO DE LIMA ALVES
CPF/CNPJ: 885199024-72
Titulo: IND CONDOMINIOR$78,95
Apresentante: CONDOMINIO HABITACIONAL TOU-
LOUSE
Protocolo: 2016 - 053169
Responsavel.: MAURICIO DE LIMA ALVES
CPF/CNPJ: 885199024-72
Titulo: IND CONDOMINIOR$78,20
Apresentante: CONDOMINIO HABITACIONAL TOU-
LOUSE
Protocolo: 2016 - 053170
Responsavel.: NEOPOP SERVICOS DE BRANDING E
CPF/CNPJ: 023076727/0001-58
Titulo: DUP VEN MER INDR$1.821,50
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 053223
Responsavel.: RAFAELA ALMEIDA BAIA PIMENTEL
CPF/CNPJ: 010443614-09
Titulo: RECIBO ALUGUELR$1.200,00
Apresentante: KELNER MAUX DIAS
Protocolo: 2016 - 053171
Responsavel.: SIND.COM. REVENDEDOR VEICULOS
CPF/CNPJ: 035589597/0001-36
Titulo: DUP VEN MER INDR$3.076,48
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 053231
Em razao de que os supracitados devedores naoforam en-
contrados ou se recusaram a aceitar a devida intimacao, 
em obediencia ao Art.15 da Lei No.9.492 de 10.09.1997, 
intimo as pessoas fisicas e juridicasacima citadas a virem 
pagar, ou darem por escritoasrazoesquetem,neste1o. 
Oficio de Protesto a rua Candido Pessoa No.31, nesta 
Cidade, no prazo de 03 (tres) dias uteis, apartirdesta 
data,sobpenadeseremosreferidos titulos PROTESTA-
DOS, na Forma da LEI.

Joao Pessoa,15/10/2016
Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO

- Titular -

Responsavel.: ANDERSON RANGEL DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 008942131/0003-61
Titulo: DUP VEN MER INDR$521,33
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 052747
Responsavel.: ANTONIO VALTEMIR ALVES PESSOA
CPF/CNPJ: 008977217/0001-68
Titulo: DUP VEN MER INDR$656,95
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 053310
Responsavel.: CICERO OLIMPIO FERNANDES 
GAUDENCIO
CPF/CNPJ: 074531734-00
Titulo: DUP VEN MER INDR$1.647,41
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 053187
Responsavel.: CONTRAL SERVICOS DE INST DE ES
CPF/CNPJ: 007827270/0001-10
Titulo: DUP VEN MER INDR$232,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 052903
Responsavel.: CRISTIANE MARIA NERY DA SILVA 
02767
CPF/CNPJ: 017886571/0001-78
Titulo: DUP VEN MER INDR$400,25
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 053338
Responsavel.: CRISTIANE MARIA NERY DA SILVA 
02767
CPF/CNPJ: 017886571/0001-78
Titulo: DUP VEN MER INDR$895,05
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 054420
Responsavel.: CRISTIANE MARIA NERY DA SILVA 
02767
CPF/CNPJ: 017886571/0001-78
Titulo: DUP VEN MER INDR$482,74
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 054815
Responsavel.: DULTRA E DORNELAS COM DE ROUPA
CPF/CNPJ: 023436202/0001-86
Titulo: DUP VEN MER INDR$1.435,07
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 053026
Responsavel.: ELAINY DE CARVALHO MONTEIRO
CPF/CNPJ: 927820604-06
Titulo: DUP VEN MER INDR$1.233,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 054555
Responsavel.: EMERSON DINIZ RODRIGUES
CPF/CNPJ: 013025431/0001-54
Titulo: DUP VEN MER INDR$135,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 054129
Responsavel.: EDNA MARIA PINHEIRO DANTAS 
DO NASCI
CPF/CNPJ: 005630365/0001-13
Titulo: DUP VEN MER INDR$793,35
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 054356
Responsavel.: E & I COMERCIO DE RACOES LTDA - ME
CPF/CNPJ: 021590965/0001-51
Titulo: DUP VEN MER INDR$287,55
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 053198
Responsavel.: GERAN - CONSTRUCAO, INCORP 
E IMOB L
CPF/CNPJ: 015812262/0001-28
Titulo: DUP VEN MER INDR$2.452,35
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 052679
Responsavel.: GERAN - CONSTRUCAO, INCORP 
E IMOB L
CPF/CNPJ: 015812262/0001-28
Titulo: DUP VEN MER INDR$1.532,72
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 052681
Responsavel.: INDUSTRIA E COMERCIO DE ALI-
MENTOS M
CPF/CNPJ: 014461311/0001-62
Titulo: DUP VEN MER INDR$410,76
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 053082
Responsavel.: ISABELLA BRITO DA SILVA
CPF/CNPJ: 064645714-43

TOSCANO DE BRITO
SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL 

Rua Cândido Pessoa, 31
Fone: 241.7177

1º O F I C I OD EP R O T E S T O
 E D I T A L
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 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 055128
Responsavel.: PLANC DCT EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIAR
CPF/CNPJ: 016854745/0001-58
Titulo: DUP VEN MER INDR$1.092,00
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 053071
Responsavel.: PLANC DCT EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIAR
CPF/CNPJ: 016854745/0001-58
Titulo: DUP VEN MER INDR$1.092,00
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 053072
Responsavel.: R & E LANCHONETE LTDA ME
CPF/CNPJ: 023624065/0001-03
Titulo: DUP VEN MER INDR$287,62
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 055138
Responsavel.: TERRAPLENA EMPREENDIMENTOS 
E CONST
CPF/CNPJ: 008932226/0001-32
Titulo: DUP VEN MER INDR$1.700,25
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 053095
Responsavel.: THALES ROCHA DE LIMA
CPF/CNPJ: 016812607/0001-06
Titulo: DUP VEN MER INDR$331,55
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 053123

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,15/10/2016
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.: ANA CLAUDIA MEDEIROS DOS 
SANTOS - M
CPF/CNPJ: 012442049/0001-83
Titulo: DUP VEN MER INDR$4.590,60
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 055199
Responsavel.: BRUNO VICTOR GERMANO
CPF/CNPJ: 034462154-50
Titulo: DUP VEN MER INDR$881,04
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 053188
Responsavel.: C & L LOCACAO DE VEICULOS E 
TRANSPO
CPF/CNPJ: 008544611/0001-02
Titulo: DUP VEN MER INDR$180,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 055294
Responsavel.: EUVANES RODRIGUES BARBOSA 
DE LIMA
CPF/CNPJ: 022458977/0001-90
Titulo: DUP VEN MER INDR$1.950,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 053114
Responsavel.: LUIZ CARLOSFEITOSA DE MELO
CPF/CNPJ: 645810124-49
Titulo: DUP VEN MER INDR$149,40
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 055201
Responsavel.: MARIA ERIKA SILVESTE MEDEIROS
CPF/CNPJ: 069365294-29
Titulo: DUP VEN MER INDR$ 83,45
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N216/2016
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pregão 
presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-
-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 31/10/2016 às 09h para:

Registro de preços para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de 
telecomunicações, por meio de uma rede IP multi serviços, com a capacidade para prover trafego 
de dados, voz e imagem, denominada rede de dados, destinado a Secretaria de Estado da Admi-
nistração - SEAD/EGE, 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 - 16-00937-0
João Pessoa, 14 de outubro de 2016

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N253/2016
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pregão 
presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-
-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 01/11/2016 às 09h para:

Registro de preços para aquisição de cartucho, toner e fita, destinado a Diversos Órgãos  Publico 
do Estado , 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 - 16-00935-4
João Pessoa, 14 de outubro de 2016

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação

A V I S O D E L I C I T A Ç Ã O

PROCESSO Nº 22.09.15.584 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2016
DATA DE ABERTURA: 26/10/2016 - ÀS 14h.
REGISTRO CGE Nº 16-00938-8
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO 

EM TRANSPORTE AÉREO DE MATERIAL BIOLÓGICO PARA O LABORATÓRIO CENTRAL DE 
SAÚDE PÚBLICA – LACEN/PB.

O Governo do Estado da Paraíba, através da Secretaria de Saúde, por sua Pregoeira Oficial, 
Sra. Karla Michele Vitorino Maia, nomeada pela Portaria nº 215/2016 da Excelentíssima Senhora 
Secretária de Saúde, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará a licitação acima, 
na modalidade Pregão do tipo Presencial, sob o critério do menor preço global do lote. O Edital ficará 
à disposição dos interessados no prazo prescrito na legislação pertinente, na Sala da Comissão 
Permanente de Licitação, situada na Av. Dom Pedro II, nº 1826, Torre, João Pessoa–PB ou nos 
sites www.paraiba.pb.gov.br/saude/licitacoes e www.centraldecompras.pb.gov.br. SUPORTE LEGAL: 
Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº. 3.555/2000, Decreto Estadual nº. 24.649/2003, e, 
subsidiariamente, Lei nº 8.666/1993. Fonte de recursos: 160 – Convênio - TFVS. Consultas com a 
Pregoeira e a sua Equipe de Apoio no HORÁRIO de 08h às 12h e de 13:30h às 16:30h, no Telefone/
Fax: 83. 3218-7478 ou pelo e-mail: licitação.saudepb@yahoo.com.br.   

João Pessoa, 14 de outubro de 2016.
Karla Michele Vitorino Maia

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

Aviso de Audiência Pública Nº 002/2016
A COMPANHIA PARAIBANA DE GÁS – PBGÁS, em atendimento a Lei Estadual Nº 8.767 de 

15/04/2009, comunica aos usuários e demais interessados, que realizará AUDIÊNCIA PÚBLICA, com 
o objetivo de dar conhecimento e fundamentar a proposta de reajuste das tarifas do serviço público de 
distribuição de gás canalizado no Estado da Paraíba, a vigorar a partir de 01 de novembro de 2016.

Local: Sede da PBGÁS
Endereço: Av. Epitácio Pessoa, 4.756 – Cabo Branco – João Pessoa – PB
Data e horário: 20 de outubro de 2016 às 09h

A DIRETORIA

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO - EMEPA
AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA  EM 2ª CONVOCAÇÃO

CONCORRENCIA  PÚBLICA Nº 003/2016
REGISTRO NA CGE Nº 16-00007-0, de 05/07/2016.
A Empresa Estadual de Pesquisa Agropecuária da Paraíba S.A - EMEPA, através da Comissão Es-

pecial de Licitação – CEL, torna público que a abertura da CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2016, 
em 2ª convocação, do tipo maior lance, com base na Lei Federal 8.666/93 e suas alterações, cujo 
objetivo é a Alienação de uma área de 20 (vinte) hectares desmembrada da Estação Experimental 
do Abacaxi, localizada no município de Sapé-PB, realizada no dia 06/10/2016 foi DESERTA. O 
processo será submetido ao Diretor Presidente para demais decisões. 

João Pessoa, 14 de outubro de 2016.
Layse Nelyê Macêdo Pederneiras

Presidente da CEL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestar serviços de remanufatura de toner 

e cartuchos de impressoras, destinados a manutenção das atividades da STTP. FUNDAMENTO 
LEGAL: Adesão a Registro de Preço nº AD00004/2016 - Ata de Registro de Preços nº 2016.05.23, 
decorrente do processo licitatório modalidade Pregão Presencial nº 00013/2016, realizado pelo 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO MIGUEL.DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município 
de Campina Grande: 04 122 2001 2154 - Ações administrativas da STTP 000987 - Outros Serviços 
de Terceiro  Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016. PARTES CON-
TRATANTES: Superintendência de Transito e Transportes Públicos de Campina Grande e: CT Nº 
00070/2016 - 06.10.16 - AZUS COPY CENTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - R$ 53.400,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE VALOR
INSTRUMENTO: TERMO ADITIVO Nº 01 DO CONTRATO 027/2016-CPL PARTES: STTP/ 

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. OBJETO: “O CONTRATO MÚLTIPLO 
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, ENTRE OUTROS PARA ATEN-
DER A DEMANDA DO SETOR DE AÇÕES DE MELHORIA NO SISTEMA DE TRANSITO, QUE 
ENTRE SI FAZEM A SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS E A 
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS”. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
FUNCIONAL PROGRAMATICA: 15.451.1029.2153 - AÇÕES DE MELHORIA NO SISTEMA DE 
TRANSITO. FONTE DE RECURSOS: 000/ ELEMENTOS DE DESPESA: 3390.39: DO VALOR: O 
VALOR ORIGINAL DO CONTRATO FOI ALTERADO DE R$ R$ 120.000,00 (CENTO E VINTE MIL 
REAIS), PARA 150.000,00 (CENTO E CINQUENTA MIL REAIS) COM UM ACRESCIMO DE 25% 
NO VALOR DE R$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS), COM FULCRO NO ARTIGO 65, § 1º ALÍNEA 
B, DA LEI Nº 8.666/93 E INEXIGIBILIDADE  nº 005/2016. SIGNATÁRIOS: FELIX ARAUJO NETO 
E JOSÉ PEREIRA DA COSTA FILHO E BARÔNCIO DE CASTRO LUCENA JÚNIOR. DATA DE 
ASSINATURA: 14/10/2016.

FELIX ARAUJO NETO
Superintendente - STTP

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de desinfetante, sabonete liquido e sabão, 

para atender as necessidades desta entidade ate o final do exercício financeiro de 2016.FUN-
DAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00021/2016.DOTAÇÃO: Recursos Próprios do 
Município de Campina Grande / STTP: 05.010 - Superintendência de Trânsito Transportes Públicos 
04.122.2001.2154 - Ações Administrativas da STTP 3390.30 - Material de Consumo. VIGÊNCIA: até 
o final do exercício financeiro de 2016. PARTES CONTRATANTES: Superintendência de Transito e 
Transportes Públicos de Campina Grande e: CT Nº 00076/2016 - 14.10.16 : Química Moura Indústria 
e Comercio Ltda. – EPP - R$ 4.482,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO -  DISPENSA Nº DV00021/2016

O DIRETOR SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES 
PÚBLICOS DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições legais, 
R E S O L V E: Na qualidade de ordenador de despesa, e tendo em vista o disposto no artigo 43, 
inciso VI, da lei federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações, HOMOLOGA e ADJUDICA 
a Dispensa de Licitação nº DV00021/2016, que objetiva: Contratação de empresa para aquisição 
de desinfetante, sabonete liquido e sabão, para atender as necessidades desta entidade ate o final 
do exercício financeiro de 2016. Com base nos elementos constantes do processo correspondente 
a: Química Moura Indústria e Comercio Ltda. – EPP. R$ 4.482,00. Campina Grande - PB, 06 de 
Outubro de 2016.  FELIX ARAUJO NETO - Diretor Superintendente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS

RATIFICAÇÃO - DISPENSA Nº DV00021/2016
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DV00021/2016, 
que objetiva: Contratação de empresa para aquisição de desinfetante, sabonete liquido e sabão, 
para atender as necessidades desta entidade ate o final do exercício financeiro de 2016.; RATIFICO 
o correspondente procedimento ao seu objeto a: Química Moura Indústria e Comercio Ltda. – EPP. 
R$ 4.482,00. Campina Grande - PB, 06 de Outubro de 2016.  FELIX ARAUJO NETO - Diretor 
Superintendente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS

RATIFICAÇÃO - ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº AD00004/2016
RATIFICAR a adesão a ata de registro de preços correspondente, referente a Ata de Registro de 

Preços nº 005/2016, decorrente do processo licitatório modalidade Pregão Presencial nº 00013/2016, 
realizado pelo PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO MIGUEL, que objetiva: Contratação 
de empresa especializada para prestar serviços de remanufatura de toner e cartuchos de impres-
soras, destinados a manutenção das atividades da STTP.; com base nos elementos constantes da 
adesão nº AD00004/2016, a qual sugere a contratação de: AZUS COPY CENTER COMÉRCIO E 
SERVIÇOS LTDA - R$ 53.400,00.Campina Grande - PB, 06 de outubro de 2016.FELIX ARAUJO 
NETO - Diretor Superintendente

CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL

A Associação de Empregados em Empresas Públicas do Estado da Paraíba. Nostermos do seu 
estatuto , convoca os senhores Associados , a participarem da assembleia geral extraordinária a 
ser realizada no dia 24 de outubro, ás 10:00 horas em primeira convocação, ás 10:30 em segunda 
convocação , na Rua Guedes Pereira Nº 55 , salas 02,04 e 06 Ed. Oriente Center – Centro de João 
Pessoa-PB, para deliberarem sobre as seguintes ordens do dia .

I – Alteração do estatuto
João Carlos Lantmann

Presidente

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO

 AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0033/2016

A Pregoeira Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 0033/2016, cujo objeto é a AQUISIÇÃO 
DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS E DE INFORMÁTICA - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/
EPP, para o dia 28 de Outubrode 2016 às 09:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Av. Duque 
de Caxias, S/N - Centro - Cabedelo - PB. Informações: no horário das 08:00 as 14:00 horas dos dias úteis, 
no referido endereço.

Telefone: (083) 3250-3120. / Email: sescab.licitacao@cabedelo.pb.gov.br
Edital no link: http://www.cabedelo.pb.gov.br/transparencia/transparencia_editais.asp

Cabedelo - PB, 14 de Outubro de 2016
ANDREA RIBEIRO WANDERLEY - Pregoeiro Oficial

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 09.123.654/0001-87 
Torna público que solicitou a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença de 
Instalação para a ampliação do Sistema de Abastecimento de água da cidade de São José de Piranhas-PB 
= IT: 13615567,35 = AC: 735.7m² = NE:15 = Município: SÃO JOSÉ DO PIRANHAS - UF:PB - Processo: 
2016-007661/TEC/LI-5108.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTEIRO

AVISO DE RESULTADO
TOMADA DE PREÇOS Nº. 1.2.003/2016
A Comissão Setorial de Licitação do Fundo Municipal Saúde de Monteiro, através do Presidente 

e membros da comissão, devidamente nomeados pela Prefeita do Município, TORNA PÚBLICO 
e comunica aos interessados que se encontra aberta à licitação na modalidade TOMADA DE 
PREÇOS nº. 1.2.003/2016, Tipo Menor Preço Global, objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DE SAUDE. Realizado 30 de Setembro de 2016, 
às 09h30min (horário local). Foi declarado DESERTO, em virtude do desinteresse de licitantes em 
participar do processo licitatório.

Monteiro-PB, 30 de Setembro de 2016.
Erinaldo Araújo Sousa

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTEIRO

AVISO DE LICITAÇÃO - REPUBLICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº- 1.2.003/2016
O Fundo Municipal de Saúde do Município de Monteiro, Estado da Paraíba, TORNA PÚBLICO, 

a Tomada de Preços nº. 1.2.003/2016, Tipo Menor Preço Global, objeto: CONTRATAÇÃO DE EM-
PRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DE SAUDE, nesta Municipalidade. Data de 
Abertura 04/11/2016 às 10h00min, na sala de reuniões da CSL. O Edital encontra-se a disposição 
dos interessados na Rua DR. Alcindo Bezerra de Menezes, 13, 1º andar, Centro - Monteiro - PB, 
maiores informações através do telefone (83) 3351-1544, no horário das 07h30min às 12h30min.

Monteiro-PB, 14 de Outubro de 2016.
ERINALDO ARAUJO SOUSA

Presidente da CSL

PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 00050/2016
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para serviço de locação de um veículo automotor, tipo caçamba 

basculante, destinado a atender as atividades da Secretaria de Infra Estrutura do município. Data e 
Local: 27 de Outubro de 2016 às 08:30 horas, na sala de Reuniões da CPL, Rua Antonio Francisco 
Pires, 169 - Centro - Aparecida - PB.

Aparecida - PB, 14 de outubro de 2016.
ERICLES DOUGLAS RODRIGUES COURA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

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

destinados as atividades da Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Queimadas PB.
A realização da reunião do Processo Licitatório citados acima, que estava marcado para ocorrer 

no dia 21/outubro/2016, fica adiado para o dia 27/outubro/2016 conservando o horário já publicado.
LOCAL: Sede da Prefeitura Municipal de Queimadas
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter informações na sala da CPL, na Prefeitura 

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

Queimadas - PB, em 14 de outubro de 2016.
Maria das Graças de Freitas Vicente

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

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

as necessidades da Prefeitura Municipal de Queimadas PB.
A realização da reunião do Processo Licitatório citados acima, que estava marcado para ocorrer 

no dia 21/outubro/2016, fica adiado para o dia 27/outubro/2016 conservando o horário já publicado.
LOCAL: Sede da Prefeitura Municipal de Queimadas
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter informações na sala da CPL, na Prefeitura 

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

Queimadas - PB, em 14 de outubro de 2016.
Maria das Graças de Freitas Vicente

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

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

(Trator), para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Queimadas PB.
A realização da reunião do Processo Licitatório citados acima, que estava marcado para ocorrer 

no dia 21/outubro/2016, fica adiado para o dia 27/outubro/2016, as 14:30hs.
LOCAL: Sede da Prefeitura Municipal de Queimadas
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter informações na sala da CPL, na Prefeitura 

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

Queimadas - PB, em 14 de outubro de 2016.
Maria das Graças de Freitas Vicente

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS

AVISO DE LICITAÇÃO  
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 059/2016
OBJETIVO: Contratação visando locação de veículos de pequenos e grande porte para atividades 

administrativas e para prestação de serviços de fornecimento de água potável em caminhão pipa 
de 8.000 litros (8m³) (oito mil litros) e 16.000 litros (16m³) (dezesseis mil litros), compreendendo a 
zona urbana e rural para atender as demandas da prefeitura de Queimadas

ABERTURA: 28 de outubro de 2016, às 09h30min. (horário de Brasília)
LOCAL: Sede da Prefeitura Municipal de Queimadas
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter informações na sala da CPL, na Prefeitura 

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

Queimadas - PB, em 14 de outubro de 2016.
Maria das Graças de Freitas Vicente

Pregoeira Oficial

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 076/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 076/2016, que objetiva: Aquisição de equipamentos 
médicos, destinados ao Hospital Materno Infantil João Marsicano e aos PSFs do município; HOMO-
LOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: Dentalmed Comercio e Representações 
Ltda - R$ 6.400,00; Gradual Comércio e Serviços Ltda. - R$ 13.336,00.Fica o licitante convocado 
no prazo de até 05 dias para assinatura do contrato, sob pena de perda do direito a contrata e 
aplicação de penalidades prevista no Art. 7º da Lei nº 10.520/02.

Bayeux - PB, 14 de outubro de 2016.
Ana Cristina da Costa Gomes

Gestora do FMS

PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO
AVISO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA DA TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2016

 A Prefeitura de Desterro/PB, vem através do seu Presidente da CPL, torna publico para co-
nhecimento dos interessados o resultado do julgamento da proposta da Toma da de Preços Nº 
003/2016. Objeto: Prestar serviço de engenharia civil na implantação de pavimentação em vias 
públicas Urbanas no Município de Desterro/PB (CR Nº 1023270-48/2015 – Ministério das Cidades 
CV Nº 819761/2015), de acordo com as planilhas orçamentárias de custos. Proposta Classificada 
e vencedora: Girleudo Feitosa da Silva Lima-EPP, CNPJ Nº 10.589.150/0001-36, com o valor total 
de R$ 594.034,22 (quinhentos noventa e quatro mil trinta e quatro reais, vinte e dois centavos). 
Proposta Desclassificada: Não houve. O Presidente da CPL abre prezo de 05 (cinco) dias uteis 
para vista nos autos.

Desterro/PB, 14 de outubro de 2016.
Jacé Alves de Oliveira

Presidente da CPL
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