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DÓLAR    R$ 3,206  (compra) R$ 3,207  (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 3,040  (compra) R$ 3,360  (venda)
EURO   R$ 3,524  (compra) R$ 3,528   (venda)

l Conselho das Secretarias Municipais de Saúde inaugura nova sede. Página 3

l Redução no preço da gasolina ainda não chegou aos postos de JP. Página 7

l Sérgio Moro pede à Justiça do Rio a intimação de Eduardo Cunha. Página 14

l ONU: seca provocou perda de 50% da produção no Nordeste. Página 17
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Sol e poucas 
nuvens

Sol e poucas 
nuvens

Edital está em fase de elaboração e deve ser divulgado nos próximos dias pela Secretaria 
de Educação. Os cursos serão realizados pelo Pronatec e começam ainda este ano.  PÁGInA 5

PB vai abrir 200
vagas no ensino 
profissional

modalidade aprendiz

sEGuRAnÇA O número de homicídios na Paraíba caiu 11% em 2016, segundo dados divulgados 
ontem durante reunião de monitoramento com o governador Ricardo Coutinho.  PÁGInA 8
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Pichadores atacam 
igrejas na capital

RANkINg dO NORdESTE

Entre janeiro e agosto deste ano, foram emitidas mais de 105 milhões de 
NFC-e. Resultado é o melhor do Nordeste e o 7º melhor do País.  PÁGInA 7

PB lidera emissões de 
notas fiscais eletrônicas
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“Experiência e criação” 
é o tema do curso, que 
começa hoje, com a atriz 
Fran Teixeira.  PÁGInA 12

Oficina para 
atores no Sesc

atos de vandalismo

Mensagens ofensivas e 
até acusações de pedofilia 
foram pichadas em igrejas, 
casas paroquiais e na Cúria 
Metropolitana.  PÁGInA 6

sÍMBolo DA MPB  Artis-
tas paraibanos comentam a 
obra de Vinícius de Morais, o 
“Poetinha” que deu nova for-
ma à música popular brasi-
leira e, amanhã, completaria 
103 anos.  PÁGInA 9

Igreja Menino Jesus de Praga,
nos Bancários, foi um dos alvos

Esportes

Álvaro Filho, que agora joga com 
o sul-mato-grossense Saymon, venceu 
por dois sets a zero a dupla do Ceará, 
Oscar e Helvado. PÁgINA 21

Paraibano é ouro no 
Vôlei de Praia Open

FOTO: Divulgação

políticas

educação

Cresce irregularidade em 
doações de campanhas 

Professores da UFPB 
discutem greve geral 

Total de valores suspeitos 
chega a R$ 1,41 bilhão, o que re-
presenta quase metade do mon-
tante arrecadado.  PÁGInA 13

Os docentes da Univer-
sidade Federal da Paraíba 
realizam assembleia na pró-
xima quinta-feira para avaliar 
proposta de greve.  PÁGInA 4

Circuito Brasileiro foi em Brasília
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Domingo passado, ao final da celebra-
ção eucarística de canonização de novos 
santos da Igreja Católica, o papa Fran-
cisco fez mais um apelo para que todos, 
em especial os governantes mundiais, se 
convençam de que combater a fome e a 
miséria não é uma questão de ideologia. 
É, antes, um dever em prol dos direitos 
humanos. Depois de saudar as delegações 
oficiais dos países de origem dos novos 
santos, o Pontífice recordou que no dia se-
guinte (ontem, segunda-feira) se celebra-
ria o Dia Internacional para a Erradicação 
da Pobreza.          

“Unamos as nossas forças, morais e 
econômicas, para lutar juntos contra a po-
breza que degrada, ofende e mata tantos 
irmãos e irmãs, colocando em prática po-
líticas sérias para as famílias e para o tra-
balho”, foi o apelo do Papa.”A atenção pelos 
pobres está no Evangelho e na tradição da 
Igreja, e tem sido um tema recorrente no 
atual pontificado. Defender os que preci-
sam não é uma invenção do comunismo e, 
como ressalta Francisco, não se deve fazer 
disso uma ideologia”, assim explica o Papa 
Francisco, lembrando que esta atenção 
tem a sua origem no Evangelho.

A origem do Dia Internacional para a 
Erradicação da Pobreza está ligada a uma 
iniciativa do sacerdote francês Joseph Wre-
sinski. No dia 17 de outubro de 1987, ele 
convocou milhares de pessoas para o pri-
meiro Dia Mundial para a Erradicação da 
Miséria, em Paris, no mesmo local onde foi 
assinada a Declaração Universal dos Direi-
tos Humanos. Nesse mesmo dia, inaugurou 
uma placa comemorativa em que se lia: 

“Onde os homens estão condenados a viver 
na miséria, aí os Direitos Humanos são vio-
lados. Unir-se para que sejam respeitados é 
um dever sagrado. ”Em 1992, a Assembleia 
Geral das Nações Unidas declarou o 17 de 
outubro como sendo o “Dia Internacional 
para a Erradicação da Pobreza”.

É fora de dúvida que o Brasil fez, nas 
duas últimas décadas, um esforço conti-
nuado para retirar da pobreza extrema (ou 
moderada) uma larga faixa de sua popula-
ção, largamente conhecida como “os excluí-
dos”. A implantação de vários programas 
sociais por seguidas administrações se re-
velou indispensável para que esse quadro 
de exclusão fosse reduzido. Mas a verdade é 
que, apesar dos avanços, muita coisa ainda 
está por ser feita. 

Recente estudo do Banco Mundial, em 
conjunto com a Organização Internacional 
do Trabalho e a Organização para a Coo-
peração Econômica aponta que, hoje, mais 
da metade dos trabalhadores nos países 
emergentes, o Brasil entre eles, está perto 
da linha de pobreza. Intitulado “Mercados 
de Trabalho – perspectivas e desafios”, o 
trabalho conclui que, em relação aos países 
do G20, cerca de 873 milhões de trabalha-
dores vivem nessa condição: ganham so-
mente até quatro dólares por dia.

Questionado em sua legitimidade, já 
que não recebeu o veredicto das urnas, o 
atual governo brasileiro tem a obrigação de 
dar continuidade a este trabalho de inclu-
são social e de combate permanente à mi-
séria extrema. Ajustes fiscais são necessá-
rios, mas o ajuste social está em primeiro, 
em primeiríssimo plano. 

Editorial

 Fome e direitos humanos
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O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ini-
ciou a análise de recursos apresentados 
por candidatos que tiveram registro de 
candidatura negado por juízes eleito-
rais nos municípios. Na Paraíba, temos 
o caso de Santa Rita, onde o candidato 
Emerson Panta (PSDB), que venceu as 
eleições, foi declarado inelegível. Se o 
recurso não for aceito pelos ministros, 
nova eleição será convocada. 

UNInforme

COmpOSIÇÃO REfORmA pOlítICA

tôRRES SObRE CáSSIO: “NÃO há ESpAÇOS pARA OpORtuNISmO”

Charliton Machado, pre-
sidente do PT na Paraíba, 
é entusiasta da ideia de 
lançar o deputado federal 
Luis Couto para disputar o 
Senado, em 2018. O pró-
prio Couto havia dito que 
uma resolução do partido 
o impediria de concorrer à 
Câmara Federal: “Diz que 
depois de quatro mandatos 
não pode mais disputar o 
mesmo cargo”. 

O PT almeja uma composição 
com as legendas de esquer-
da, leia-se o PSB, que já tem 
um candidato natural ao Se-
nado, o governador Ricardo 
Coutinho. E caso se concre-
tize a candidatura de Luiz 
Couto ao Senado, não seria 
surpresa que ele, Charliton, 
lançasse seu nome à dispu-
ta da cadeira que o PT da 
Paraíba já ocupa por quatro 
mandatos consecutivos.

O líder do PMDB na Câmara 
dos Deputados, Baleia Ros-
si, parece ter batido o mar-
telo no que diz respeito aos 
parlamentares da legenda 
que vão integrar a Comis-
são Especial de Reforma 
Política, a ser instalada esta 
semana. Entre eles, estaria 
o deputado paraibano Hugo 
Motta. O presidente da co-
missão deverá ser o depu-
tado Lúcio Vieira Lima.  

RECuRSOS AO tSE

pARA O SENADO

bENEfICIáRIO DO bOlSA fAmílIA DOOu R$ 75 mIlhõES
A Justiça Eleitoral já havia apontado indícios de irregularidade em doações de campanhas, princi-
palmente envolvendo beneficiários do Bolsa Família. Mas novo cruzamento de dados entre o Tribu-
nal de Contas da União (TCU) e o Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário (MDS) identificou 
algo escandaloso: um beneficiário do programa teria feito doações de R$ 75 milhões. Não precisa 
ser um especialista para saber que o ilícito está caracterizado.

DeseqUilíbriO flAgrANTe

A parceria entre os Governos Estaduais 
e o Governo Federal, independente-
mente do partido político que os re-
presentem, pressupõe o cumprimento 
de regras estabelecidas em convênios. 
Deveria ser assim, como está no papel. 
Parceria. Colaboração conjunta para 
determinado fim. Com o advento do go-
verno de Michel Temer (PMDB), porém, 
houve um desequilíbrio nessa relação, 
sobretudo quando o ente federado em 
questão não avalizava, politicamente, a 
ascensão do ‘novo’ governo. Na Paraíba, 
temos um caso que ilustra bem essa 
distorção: o Viaduto do Geisel. O go-
verno da ex-presidente Dilma Rousseff 
autorizou a liberação integral de R$ 17,8 milhões para a conclusão da obra, mas a operação 
de transferência foi suspensa, unilateralmente, pelo novo comandante do Ministério das Ci-
dades, Bruno Araújo (PSDB), atitude abonada pelo senador tucano Cássio Cunha Lima, para 
quem “o ministro agiu em defesa da Paraíba”, postou em junho. Como assim, senador? Agir 
em defesa da Paraíba teria sido manter a operação tal e qual foi acordada. Grave é que o 
senador, assim como o ministro tucano, justificou a retenção dos recursos sob a alegação de 
que a obra, à época, estaria apenas com 22% de sua execução, quando, em verdade, a obra 
já ultrapassava os 60% de execução. Ontem, o secretário de Comunicação da Paraíba, Luís 
Tôrres (foto), reagiu à declaração do senador tucano sobre a vinda do ministro à Paraíba para 
a liberação de recursos da obra: “O senador Cássio injetou o veneno e agora quer vender o 
antídoto. Ele estimulou o Governo Federal a segurar e retirar verbas do Viaduto do Geisel. 
Não há espaços para oportunismo. A Paraíba não aceitará boicotes”, disparou. 
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Artigo

Livro queimado em praça pública

Que livro foi esse? Qual o motivo de 
ter sido queimado em praça pública? 
Onde ocorreu esse fato? A quem coube 
a prática de fato tão hediondo? Onde 
se deu a estúpida queima? Ora, foi jus-
tamente “O Livro dos Espíritos”, obra 
básica do Espiritismo. E o lugar foi em 
Barcelona.

O fato teve repercussão internacio-
nal. Mas, Allan Kardec não perdeu sua 
serenidade, achando até que esse fato 
veio propagar ainda mais a Doutrina.

O Livro dos Espíritos não é uma obra 
compendiada, mas constituída de per-
guntas e respostas, o que veio facilitar a 
sua compreensão.

A primeira pergunta é “O que é 
Deus?”. Por que o “que” ao invés do 
“quem”. Ora, justamente, por que “quem” 
dá a ideia de uma pessoa. Não devemos 
esquecer de que Deus não é uma entida-
de antropomorfa.

O Livro dos Espíritos é uma extra-
ordinária síntese do conhecimento hu-
mano. E a didática da pergunta é muito 
pedagógica, pois a gente só aprende per-
guntando.

Pois bem, o livro básico da Doutri-
na Espírita foi queimado em Barcelona, 

com muita encenação eclesiástica. A 
obra mal saía à publicidade, e recebeu 
um batismo de fogo. Foi queimada, entre 
outros livros mediúnicos, por ordem do 
arcebispo local. Isto na manhã de 9 de 
outubro de 1861.

Allan Kardec ainda quis protestar 
contra aquele ato absurdo, mas os espí-
ritos o aconselharam a silenciar. Nada, 
portanto, de procurar os meios legais. 
Valeu a sugestão dos espíritos, pois a 
queima do livro teve uma grande reper-
cussão. Todo mundo quis lê-lo. Até um 
abade de nome Leçanu, autor do livro 
“História de Satanás”, ficou entusias-
mado com a sua leitura, a ponto de de-
clarar: “Observando-se as máximas de 
O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, 
faz-se o bastante para se tornar santo 
na Terra”.

A verdade é que o livro hoje está 
em todas as livrarias do mundo, e mui-
to bem vendido. Ainda um dia desses, 
numa visita à livraria Fnac do Chiado, 
em Lisboa, uma das principais da capi-
tal portuguesa, encontrei na pratelei-
ra, com bom destaque, o livro que fora 
queimado, em Barcelona, “vivinho da 
silva”. E parece que estava sorrindo...

Ora, foi justamente ‘O livro dos Espíritos’, obra básica do Espiritismo.
E o lugar foi em barcelona. O fato teve repercussão internacional.”

 Carlos Romero - caromero@globo.com.br

De acordo com o secretário Luís Tôrres, o Governo 
do Estado vem fazendo a parte que caberia ao Go-
verno Federal. No mês passado, precisou “empres-
tar” R$ 3,5 milhões para que o ritmo de execução 
da obra não parasse. A Paraíba já investiu quase 
R$ 40 milhões, enquanto que o Governo Federal 
apenas R$ 4 milhões. Defender esse desequilíbrio 
é estar contra a Paraíba, não o contrário. 
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Conselho das Secretarias Municipais 
de Saúde inaugura nova sede em JP

O Conselho de Secreta-
rias Municipais de Saúde da 
Paraíba (Cosems-PB) inau-
gurou, na manhã de ontem, 
sua nova sede. O espaço fica 
localizado no prédio da Se-
cretaria de Estado da Saú-
de (SES-PB) e foi planejado 
para acolher melhor os 223 
secretários municipais de 
Saúde, além da equipe técni-
ca do Conselho. A solenidade 
contou com as presenças da 
vice-governadora Lígia Feli-
ciano e da secretária de Saú-
de, Roberta Abath.

“Em meio aos proble-
mas financeiros que o País 
tem passado, o desafio é 
fazer mais com menos re-
cursos. Nossa missão é se 
dedicar para que as pessoas 
tenham uma saúde melhor 
e, consequentemente, mais 
vida. O novo espaço do Co-
sems acolherá, também, no-
vas ideias e soluções para 
prestar serviço público de 
qualidade e saúde da po-
pulação. Acredito no Brasil 
e no bom trabalho”, disse a 
vice-governadora Lígia Feli-
ciano, durante a solenidade 
de inauguração.

A nova sede recebeu o 
nome de Adalgisa Maria Ga-
delha Vale Granjeiro, aprova-
do pelos secretários presen-
tes na 6ª Assembleia Geral 
Ordinária. Adalgisa foi secre-
tária de Saúde do município 
de Monteiro, responsável 
pela implantação e qualifi-
cação do Serviço de Aten-
dimento Móvel de Urgência 
(Samu) na 4ª Macrorregião 
de Saúde e da Unidade de 
Pronto Atendimento (UPA) 
na Paraíba. Ela morreu em 
abril deste ano.

“A homenagem é mais 
do que justa a alguém que 
cumpriu seu papel e deixou 
em cada um de nós a pre-
sença viva do dever com a 
saúde. Sigamos com este 

Entidade sem fins 
lucrativos vai atender os 
223 municípios do Estado

dever, trabalhando em prol 
do bem-estar dos paraiba-
nos. Que os novos secretá-
rios cheguem para somar e 
levar o compromisso com a 
saúde para todos”, afirmou 
a secretária estadual de 
Saúde, Roberta Abath.

Também presente na 
inauguração, o presidente do 

Conselho Nacional das Secre-
tarias Municipais de Saúde 
(Conasems), Mauro Junquei-
ra, salientou a importância 
do novo espaço. “Desejo a 
todos muito sucesso na nova 
sede mas, não apenas isso. 
Que seja um momento de 
estreitar ainda mais os laços 
com a SES-PB e estabelecer 

um trabalho firme, trazendo 
serviços de excelência à po-
pulação”, disse.

A equipe do Cosems tem 
dois assessores técnicos, dois 
assessores jurídicos, uma 
assessora de comunicação e 
quatro apoiadores (cada um 
responsável por uma Ma-
crorregião de Saúde). 

Os integrantes do Con-
selho Superior da Defensoria 
Pública do Estado da Paraíba, 
em sessão realizada ontem, na 
sede da DPPB, em João Pessoa, 
elegeram a lista tríplice para 
indicação do corregedor-geral 
que vai assumir a função no 
biênio 2016/2018.

Os conselheiros tiveram 
que escolher três, dos seis no-
mes que concorreram no plei-
to. Os inscritos foram: Alberto 
Jorge Dantas Sales, Charles 
Gomes Pereira, Coriolano Dias 
de Sá Filho, José Celestino Ta-
vares de Souza, Roberto Sávio 
de Carvalho Soares e Valéria 
Lopes Onofre Vita.

Como cada um dos seis 
candidatos obteve a mesma 
quantidade de votos, o de-
sempate seguiu o que deter-
mina a Resolução 032/2016  
que estabelece o critério de 
antiguidade. Dos seis, os três 
mais antigos na classe DP-4 
são: Charles Gomes Pereira, 
Valéria Lopes Onofre Vita e 

Coriolano Dias de Sá Filho.
A lista tríplice formada 

pelos três defensores públicos 
mais antigos será entregue 
ao defensor público geral do 
Estado, Vanildo Oliveira Brito, 
que vai escolher quem assume 
a Corregedoria da instituição, 
dentro do prazo que determi-
na a Lei Complementar 104.

Defensoria elege lista 
tríplice para corregedor

biênio 2016/2018

“O objetivo da implanta-
ção da nova sede é trazer mais 
conforto para equipe técnica e 
atender melhor os 223 secre-
tários municipais de Saúde. 
Nosso papel é tirar dúvidas e 
qualificar permanentemente 
estes gestores através de cur-
sos, seminários congressos 
e workshops. Consequente-
mente, levamos um melhor 
serviço de saúde para a popu-
lação. Aos novos secretários, 
que começam a gestão em 
janeiro, desejamos que deem 
continuidade ao trabalho, lu-
tando pelo Serviço Único de 
Saúde (SUS) e pelo bem es-
tar de todos”, comentou a vi-
ce-presidente do Cosems-PB, 
Sandra Núbia Brilhante.

Cosems-PB  
O Conselho de Secreta-

rias Municipais de Saúde da 
Paraíba (Cosems-PB) é um 
importante espaço político 

no processo de construção 
do Sistema Único de Saúde 
(SUS). É uma entidade sem 
fins lucrativos, com o obje-
tivo de representar os 223 
secretários municipais de 
Saúde da Paraíba junto às 
instâncias institucionais do 
SUS. É por meio do Conselho 
que o gestor municipal ga-
rante espaço e poder de de-
cisão perante o Conselho Es-
tadual de Saúde e a Comissão 
Intergestores Bipartite.

Ao lado das ações políti-
cas institucionais, o Cosems
-PB oferece uma série de 
atividades e serviços dentre 
os quais o mais importante 
é atualização constante do 
Gestor Municipal de Saúde 
sobre todos os assuntos de-
liberados pelas instâncias 
do SUS, bem como o acom-
panhamento de projetos que 
representem recursos finan-
ceiros para os municípios.

FoToS: Secom-PB

Solenidade de inauguração contou a presença da vice-governadora Lígia Feliciano

A nova sede fica 
localizada no prédio

da Secretaria de 
Estado da Saúde

A lista tríplice 
formada pelos 
três defensores 
públicos 
mais antigos 
será entregue 
ao defensor 
público geral 
do Estado
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Professores da UFPB vão discutir 
na 5ª feira proposta de greve geral

A proposta de greve ge-
ral dos trabalhadores é um 
dos pontos de pauta da pró-
xima assembleia dos pro-
fessores da UFPB, que acon-
tecerá na quinta-feira, dia 
20 de outubro. A atividade 
acontecerá nos quatro cam-
pi da Universidade e tratará 
também da agenda de mo-
bilização docente em defesa 
dos direitos e da educação.

Nos campi de João Pes-
soa, Areia e Bananeiras, a 
assembleia começará às 
9h30. Já no Litoral Norte 
(Mamanguape e Rio Tinto), 
a reunião está marcada para 
as 16h. Em João Pessoa, os 
professores se reúnem no 
Centro de Vivência e, nos 
campi do interior, nas secre-
tarias adjuntas do Sindicato 
dos Professores (Adufpb).

Em reunião realizada 
nos dias 8 e 9 deste mês, o 
Setor das Instituições Fe-
derais de Ensino (Setor das 
Ifes) do Sindicato Nacional 
dos Docentes das Institui-

Assembleias serão
realizadas nos quatro
campi da instituição

ções de Ensino Superior 
(Andes-SN) deliberou pela 
intensificação das ações, 
em conjunto com os demais 
servidores públicos para a 
construção da greve geral. 
A decisão foi tomada com 
base nos encaminhamentos 
apontados pelo Fórum das 
Entidades Nacionais dos 

Servidores Públicos Fede-
rais (Fonasefe).

Com isso, o Andes in-
corporou o calendário de 
mobilização do Fonasefe, 
com indicativo da greve ge-
ral para a primeira quinzena 
de novembro, tendo como 
referência o dia 9 de novem-
bro, com os seguintes eixos: 

“Todos às ruas rumo à greve 
geral! contra as reformas da 
Previdência, Trabalhista e 
o PLC 30 da Terceirização! 
Contra o PLC 54 (PLP 257), a 
PEC 241 e PL 4567! Contra o 
ajuste fiscal e pela Auditoria 
da dívida pública e redução 
da taxa de juros! Em defesa 
do emprego! Contra a Lei da 

Mordaça e a Reforma do En-
sino Médio!”.

O Setor das Ifes também 
definiu o dia 24 de outubro 
como o Dia Nacional de Luta 
dos servidores públicos, 
com mobilização e parali-
sação, em articulação com 
todo o setor da Educação 
– público e privado -, tendo 

como eixo “Educação na rua 
contra a retirada de direitos, 
a Lei da Mordaça e a Refor-
ma do Ensino Médio”.

Mobilização
A 1ª vice-presidente da 

Regional Sul, Adriana Hessel 
Dalagassa, membro da coor-
denação do setor das Ifes, 
ressaltou a importância da 
intensificação da mobiliza-
ção dos docentes, diante do 
aceleramento dos ataques 
aos direitos sociais e refor-
çou o chamado para uma 
nova rodada de assembleias 
nas bases, para dar continui-
dade ao processo de constru-
ção da greve geral e ampliar 
a organização dos docentes 
em conjunto com demais se-
tores da classe trabalhadora.

“O setor apontou tam-
bém uma rodada de assem-
bleias nas seções sindicais, 
entre 10 e 21 de outubro, 
para reafirmar a construção 
da greve geral, tendo como 
indicativo o dia 9 do próxi-
mo mês, e ainda deliberar 
sobre a adesão ao dia 24 de 
outubro como um dia de lu-
tas em defesa da educação 
pública”, contou.

O Ministério Público Fe-
deral fará, nos próximos dias, 
uma audiência técnica para 
pedir mais transparência ao 
projeto de revitalização da 
Barreira do Cabo Branco. A 
medida foi tomada após os 
representantes do Grupo 
Amigos da Barreira (GAB) 
protocolarem, na última sex-
ta-feira (14), um documento 
junto ao MPF que pede uma 
melhor compreensão dos es-
tudos e propostas destinados 
à revitalização da barreira.

O documento pede 
transparência da Prefeitu-
ra de João Pessoa (PMJP) e 
da Superintendência de De-
senvolvimento do Meio Am-

biente (Sudema) em relação 
à legalidade e eficácia do 
projeto, além da repercussão 
que terá ao meio ambiente. 
O valor de custo do projeto, 
previsto em cerca de R$ 80 
milhões, também foi alvo de 
questionamentos, considera-
do elevado e desnecessário.

O GAB, em parceria com 
a ONG Minha Jampa, também 
faz o encaminhamento de 
outras solicitações e suges-
tões. Eles incorporaram as 
observações técnicas discu-
tidas e fornecidas pela equi-
pe de profissionais que se 
debruçaram sobre o projeto 
executivo proposto pela Pre-
feitura de João Pessoa.

MPPB quer saber mais  
da obra do Cabo Branco

REVITALIZAÇÃO DA BARREIRA

Em João Pessoa, professores se reúnem no Centro de Vivência; Fórum Nacional de Servidores tem indicativo de greve para 9 de novembro

O Tribunal Regional Federal da 
5ª Região – TRF5 obteve o segundo 
melhor desempenho entre os TRFs 
do País, com 93,4% de eficiência, de 
acordo com o Índice de Produtividade 
Comparada (IPC-Jus), utilizado para 
avaliar a atuação do Poder Judiciá-
rio. O dado está contido no Relatório 
Justiça em Números 2016 (ano-base 
2015), produzido pelo Conselho Na-
cional de Justiça (CNJ) e lançado ofi-
cialmente hoje (17).

As seções judiciárias do Rio Gran-
de do Norte e de Alagoas também 
se sobressaem: obtiveram IPC-Jus de 
100%, seguidas de perto pelas seções 
do Ceará (98%) e da Paraíba (94%). 
O Justiça em Números destaca, ain-
da, que o TRF5 - que inclui os estados 
de Pernambuco, Paraíba, Rio Gran-
de do Norte, Ceará, Alagoas e Ser-
gipe - conseguiu produzir o máximo 
possível com os recursos disponíveis, 
ainda que tenha o menor orçamento, 
o menor número de magistrados e o 
menor número de servidores entre 
todos os TRFs. A média geral do IPC-
Jus da Justiça Federal é de 78%.

O relatório aponta que os TRFs 
da 5ª e da 3ª Regiões apresentaram 
as maiores cargas de trabalho por 
magistrado e por servidor da área ju-
diciária. Dados dão conta que o TRF5, 
além de manter a produtividade glo-
bal, apresentou o maior Índice de 
Produtividade dos Magistrados (IPM), 
3.154 processos baixados no período, 
e o segundo maior Índice de Produ-
tividade dos Servidores (IPS-Jus), 194.

Mesmo recebendo o maior núme-
ro de casos novos no 1º grau e nos JEFs 
por unidade, 3.390, a 5ª Região obte-
ve a menor taxa de congestionamen-
to na Justiça Federal: 55,1% de taxa 
bruta e 42,9% de taxa líquida, que 
desconsidera os processos suspensos. 
Apenas a 5ª Região apresentou indi-
cador inferior a 60% nos dois graus.

O Justiça em Números 2016 tam-
bém ressalta que a Justiça Federal na 
5ª Região tem o menor tempo de sen-
tença nos processos do rito ordinário 
na Justiça Federal, que varia de 6 a 7 

meses, bem como o menor entre os 
Juizados Especiais Federais (JEFs) em 
todo o Brasil, que dura cerca de 1 ano 
e 4 meses. O tempo de baixa dos pro-
cessos também se destaca: varia de 1 
ano e 3 meses ns Justiça comum e de 
1 mês a 1 ano, nos JEFs.

Outro dado relevante é o quan-
titativo de processos ingressados ele-
tronicamente no 2º grau da Justiça 
Federal, que aumenta gradativamente 
desde o ano de 2009, tendo atingido 
44% dos casos novos ingressados desta 
forma em 2015. Os tribunais da 3ª e 5ª 
Regiões baixaram, em 2015, mais pro-
cessos do que o quantitativo ingressa-
do, tanto no 1º quanto no 2º grau.

O presidente do TRF5, desembar-
gador federal Rogério Fialho Morei-
ra, celebrou o resultado: "Os bons 
números da 5ª Região demonstram o 
compromisso de nossos magistrados 
e servidores para o cumprimento da 
missão institucional da Justiça Fede-
ral e, sobretudo, o respeito para com 
os destinatários dos nossos serviços".

IPC-Jus
Desde 2012, a 5ª Região obtém 

índices altos no IPC-Jus da Justiça Fe-
deral. Em 2014, atingiu 88%. No ano 
passado, alcançou 93,4%, ou seja, 
manteve a produtividade no mesmo 
patamar, mesmo que o TRF5 tenha 
passado por mudanças significativas 
no quadro de magistrados, com a re-
novação de mais de 50% dos desem-
bargadores. O IPC-Jus é calculado a 
partir de parâmetros de produtivida-
de definidos com base em informa-
ções dos próprios tribunais, conside-
rando o fluxo de entrada – número 
de processos que ingressaram, recur-
sos humanos e financeiros disponí-
veis, servidores e despesas – e o fluxo 
de saída, ou seja, os processos baixa-
dos. Esse percentual serve para veri-
ficar a capacidade produtiva de cada 
tribunal e para estimar dados quanti-
tativos sobre o quanto cada tribunal 
deveria ter aumentado sua produtivi-
dade, em termos de processos baixa-
dos, para alcançar a eficiência.

TRF5 atinge 93,4% no índice
de eficiência, revela relatório

númEROs DE 2016
Procurador 
Marcílio Toscano 
profere palestra 
na Esma, em JP

O procurador do Ministé-
rio Público de Contas, profes-
sor Marcílio Toscano Franca 
Filho, vai proferir, na próxima 
quinta-feira (20), palestra na 
Escola Superior da Magistra-
tura (Esma), dentro do proje-
to ‘Café com Lei’, uma confe-
rência sobre o tema “Quando 
o Direito encontra a Arte”. 
As inscrições estão abertas, 
e o evento, que terá início às 
18h30, ocorrerá na própria 
sede da instituição de ensino, 
em João Pessoa.

Os interessados deverão 
encaminhar e-mail para a Es-
cola (esma@tjpb.jus.br) so-
licitando a inscrição, ou pes-
soalmente na secretaria da 
instituição. A entrada é gra-
tuita, e serão emitidos certi-
ficados de participação para 
estudantes de graduação.

4ª Conferência
Esta será a quarta palestra 

a ser ministrada neste segundo 
semestre do ano, as primeiras 
abordaram os temas: “O concei-
to de verdade no ato jurídico” e 
“Lavagem de dinheiro e crimes 
cibernéticos”, ministradas, res-
pectivamente, pelo professor 
Damião Cavalcanti e o Delegado 
da Polícia Federal, Fabiano Emí-
dio de Lucena Martins. A última 
palestrava foi sobre a temática 
“Norberto Bobbio e os Direitos 
Humanos no Brasil”, do profes-
sor Giuseppe Tosi.

Sobre a palestra
A insuficiência do positi-

vismo legal para compreender 
e interpretar o fenômeno jurí-
dico tem sido uma constatação 
óbvia e frequente nas teorias 
do direito contemporâneas. 
Na busca de novos modelos 
epistemo-metodológicos para 
a juridicidade, o direito tem 
procurado aproximar-se cada 
vez mais de outros saberes em 
busca de diálogo.

FOTO: Divulgação
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Edital será lançado pelo 
Governo do Estado e aulas 
começam ainda este ano

Pronatec terá 200 vagas na PB
Acesso Ao ensino técnico e emPrego

O Governo do Estado 
está finalizando um edital 
para abertura de 200 vagas 
de qualificação profissional, 
pelo Programa Nacional de 
Acesso ao Ensino Técnico e 
Emprego (Pronatec), na mo-
dalidade Aprendiz. As vagas 
são para os cursos de assis-
tente administrativo e opera-
dor de computador, em João 
Pessoa e Campina Grande. 
A data de inscrição deve ser 
divulgada nos próximos dias, 
já que as aulas dos cursos co-
meçam ainda neste ano.

O secretário de Estado da 
Educação, Aléssio Trindade, 
recebeu o representante do 
Ministério do Trabalho, Higi-
no de Brito Vieira, na sede da 
SEE em João Pessoa, na sexta-
feira (14), para apresentar o 
programa e acertar detalhes 
da parceria referente ao Pro-
natec Aprendiz. “Esse é um 
passo importante para os nos-
sos jovens, que tentam conse-
guir o primeiro emprego ou 
se manter nas empresas onde 
já trabalham, mas não têm a 
qualificação adequada para a 
função, ou precisam se reci-
clar”, disse o secretário.

As aulas do Pronatec 
Aprendiz na Paraíba são fruto 
de parceria entre o Ministé-
rio do Trabalho, a Secretaria 
de Estado da Educação, a Se-
cretaria de Estado do Desen-
volvimento Humano e a Uni-
versidade Federal da Paraíba. 
“Trata-se de uma estratégia 
para reforçar, ainda mais, o 
ensino profissional na região”, 
disse o diretor do Departa-
mento de Políticas do Traba-
lho e Emprego para a Juventu-
de do Ministério do Trabalho, 
Higino de Brito Vieira.

 “O Ministério do Tra-
balho está muito atento à 
aprendizagem profissional. 
Temos levantamentos im-
portantes que podem auxi-
liar os jovens no ingresso ao 
mercado de trabalho. Nos 
dez anos de regulamentação 
da aprendizagem profissio-
nal no Brasil, por exemplo, 
55% da ocupação registrada 
foi de auxiliar administrati-
vo”, revelou o diretor, com-
provando a necessidade de 
focar nessa área.

Das 100 vagas ofertadas 
para João Pessoa, 50 serão 
para assistente administrativo 
e 50 para operador de com-
putador. Em Campina Gran-
de, será da mesma forma. As 
aulas serão ministradas em 
unidades de ensino perten-
centes à rede estadual, que 
serão divulgadas com a publi-
cação do edital. Além das 200 
vagas disponíveis para a Rede 
Estadual de Ensino, outras 25 
serão ofertadas na Universi-
dade Federal da Paraíba, para 
operador de computador.

Aproximadamente cinco mil 
comerciários comemoraram on-
tem o Dia dos Trabalhadores do 
Comércio de Bens, Serviços e Tu-
rismo no Sesc Gravatá, no bairro 
Valentina de Figueiredo, em João 
Pessoa. A diversão teve início às 
9h, com distribuição de brindes, 
torneios de natação, futebol, ba-
nho de piscina, escolha da miss e 
mister comerciário, concurso de dan-
ça e três atrações musicais. A festa 
em comemoração ao Dia dos Co-

merciários se estendeu até as 17h. 
A programação teve diversão 

para todas as idades. Para as crian-
ças foram colocados à disposição 
games e jogos eletrônicos, recrea-
ção aquática, cama elástica e brin-
cadeiras populares. Já os jovens e 
adultos se divertiram com a hidro 
recreativa e muito forró, hip hop, 
sofrência e outros estilos musicais, 
segundo informações de Edglay 
Luiz, gerente do Sesc Gravatá. As 
atrações da festa foram as bandas 
Forró Feitiço, Beto e Banda Movi-
mento e Forró Bakana.

Ações de educação em saúde, 

com incentivo ao diagnóstico pre-
coce e tratamento do câncer de 
mama e de colo de útero, além 
de orientações sobre doenças 
sexualmente transmissíveis, tam-
bém fizeram parte das comemo-
rações pelo Dia dos Comerciários 
no Sesc Gravatá.

A Sala de Ciências do Sesc Gra-
vatá ficou aberta à visitação du-
rante as comemorações, para que 
os participantes da festa pudes-
sem se divertir e adquirir conhe-
cimentos. As atividades acontece-
ram em parceria com o Sindicato 
dos Comerciários.

Comemoração reúne 5 mil pessoas
DiA Dos comerciÁrios

Foto: Edson Matos

Festa começou às 9h no Sesc Gravatá, no Valentina, e contou com atividades culturais, esportivas e de lazer para crianças e adultos

Média de atendimentos no Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa durante os fins de semana é em torno de 450 pessoas

José Alves
zaveira2@gmail.com

Concurso do 
HUAC inscreve 
mais de 18 mil 
candidatos 

Dia Mundial da 
Alimentação tem 
ações no Ponto 
de Cem Réis

Mais de 18 mil candida-
tos se inscreveram para con-
correr às 293 vagas ofertadas, 
através do concurso público, 
pelo Hospital Universitário Al-
cides Carneiro (HUAC) da Uni-
versidade Federal de Campina 
Grande (UFCG). As inscrições 
foram encerradas na última 
quinta-feira (13). 

Para especialidades nas 
áreas médica e assistencial, 
foram homologadas 668  e 
12.913 inscrições, respec-
tivamente. Os cargos na 
área administrativa tiveram 
5.127 inscritos.

 A aplicação das provas 
objetivas está prevista para o 
dia 11 de dezembro e será rea-
lizada nas cidades de Campina 
Grande e João Pessoa.

 
Vagas ofertadas 
O concurso do HUAC está 

ofertando 89 vagas para es-
pecialidades na área médica 
e 176 para a área assistencial, 
com mais 28 para cargos ad-
ministrativos.

Todas as informações so-
bre o concurso estão disponí-
veis no site da Empresa Brasi-
leira de Serviços Hospitalares 
(Ebserh) e da instituição or-
ganizadora da seleção - www.
institutoaocp.org.br

O Governo do Estado, por 
meio da Câmara Intersecreta-
rial de Segurança Alimentar e 
Nutricional (Caisan-PB), reali-
za hoje e amanhã uma série de 
atividades dentro da Semana 
da Alimentação Saudável, em 
alusão ao Dia Mundial da Ali-
mentação, comemorado em 
16 de outubro. O evento acon-
tecerá no Ponto de Cem Réis, a 
partir das 9h, em João Pessoa.

O slogan deste ano traz 
como tema “Garantir a Sus-
tentabilidade da Paraíba com 
Segurança Alimentar e Nutri-
cional”, cuja ação tem como 
objetivo levar informações e 
conscientizar a opinião públi-
ca sobre as questões da nutri-
ção e alimentação saudável.

Durante dois dias, acon-
tecerão atividades como: ofi-
cinas, atrações culturais, ser-
viços de saúde (verificação de 
pressão/glicemia, avaliação 
nutricional /índice de massa 
corporal, e outros), exposição 
sobre alimentação materna, 
exposição da ecovarzea (ven-
das de produtos da agricultura 
familiar), feira de artesanato, 
demonstração em aquários de 
peixe, distribuição de material 
educativo, e orientações sobre 
controle de agrotóxico e fisca-
lização de alimentos.

O evento conta com a 
parceria do Conselho Nacio-
nal de Segurança Alimentar 
(Consea) e outros setores da 
sociedade civil, além da par-
ticipação das secretarias e ór-
gãos do Estado. 

O Hospital Estadual de 
Emergência e Trauma Sena-
dor Humberto Lucena, em 
João Pessoa, realizou 588 
atendimentos e cerca de 50 ci-
rurgias de alta complexidade 
durante o último fim de sema-
na. O balanço tem como base 
as entradas realizadas a partir 
da 00h da sexta-feira (14) até 
as primeiras horas de ontem. 
Os números são considerados 
altos se comparados a outros 
finais de semana do ano, quan-

do a média de atendimentos 
fica em torno de 450. 

Os casos envolvendo aci-
dentes de moto lideraram as 
entradas nos plantões, com 98 
pacientes atendidos. Em segui-
da estão as quedas com 80 víti-
mas, 17 de agressão física, 13 de 
atropelamento, nove de arma 
de fogo, cinco de queimadura, 
dois acidentes de bicicletas, 
seis de acidente de automóvel 
e quatro armas brancas. Os de-
mais foram de casos clínicos.

“Esse fim de semana foi 
atípico, pois mesmo sem ser 
feriado prolongado recebe-
mos um número muito alto 
de acidentes de moto. Quando 
contabilizamos são quase dois 
pacientes, entrando por hora, 
na unidade de saúde, vítima 
de incidentes de motocicletas”, 
relatou a diretora geral da ins-
tituição, Sabrina Bernardes.

Perfil
O Hospital de Emergên-

cia e Trauma atende, exclu-
sivamente, emergência ou 
urgência, vítimas de trauma 
(acidentes e desastres), de 
violência, de queimadura e 
de doenças clínicas em suas 
fases agudas (AVC e hemor-
ragias digestivas). Neste úl-
timo caso, os pacientes são 
diagnosticados e, após esta-
bilizado seu quadro clínico, 
são transferidos para hospi-
tais que possam dar conti-
nuidade ao tratamento.

Trauma-JP realiza quase 600 atendimentos
em trÊs DiAs

Vagas são 
para os cursos 
de assistente 
administrativo 
e operador de 
computador 
na capital e 
em Campina

Foto: Ortilo Antônio
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Arquidiocese lamenta pichações 
com acusações em igrejas de JP
Nota foi emitida contra 
ação de vandalismo, que 
acusou padres de pedofilia

Acusações de pedofilia 
e mensagens ofensivas con-
tra padres foram pichadas, 
no último fim de semana, 
em igrejas, casas paroquiais 
e até na Cúria Metropolita-
na, em João Pessoa. 

Um dos alvos foi a Igreja 
Menino Jesus de Praga, loca-
lizada no bairro dos Bancá-
rios. Após as pichações no 
prédio, o padre Marcondes 
Meneses, acusado de pedo-
filia nas mensagens, acionou 
a polícia e mostrou as filma-
gens de circuito interno na 
tentativa de descobrir e pu-
nir quem foram os responsá-
veis pelo ato de vandalismo. 

A casa do monsenhor 

Virgílio, que se localiza por 
trás da Igreja Santa Júlia, e 
a Cúria Metropolitana tam-
bém tiveram as suas pare-
des pichadas.

Ontem pela manhã, a 
assessoria da Arquidiocese 
da Paraíba emitiu uma nota 
lamentando o ocorrido e 
condenando a atitude dos 
vândalos. A instituição afir-
mou ainda que ações como 
essas só servem para dani-
ficar o patrimônio público e 
privado.

Na mesma nota, a Ar-
quidiocese diz que não tem 
como garantir segurança 
24 horas em todas as igre-
jas. Por isso, pede ajuda às 
autoridades de segurança 
pública para encontrar e 
punir os responsáveis por 
esses atos de vandalismo e 
para evitar que futuros ca-
sos ocorram. Além disso, a 
instituição disse que está 
disponível para ajudar nas 
investigações. 

Iluska Cavalcante
Especial para A União

FOTO:  Secom-PB

FOTO:  Edson Matos e reprodução do Whatsapp

A Polícia Militar, duran-
te as ações do fim de semana, 
atendeu 1.622 ocorrências, de-
teve 35 suspeitos envolvidos 
em crimes de roubo ou furto, 
tráfico de drogas e porte ilegal 
de arma de fogo. Os trabalhos 
ainda resultaram na apreen-
são de nove armas de fogo e 
conseguiram recuperar nove 
veículos que possuíam queixa 
de roubo ou furto na Paraíba, 
além de retirar mais de 37kg 
de drogas de circulação.

No período compreendi-
do entre as 18h da sexta-feira 
(14) e 23h59 do domingo (16) 
foram detidos 35 suspeitos por 
delitos de maior destaque, dos 
quais 13 por roubo ou furto, 
sete por porte ou posse ilegal 
de arma de fogo, nove detidos 
com drogas, dois em virtude 
de cumprimento de mandado 
de prisão e ainda quatro por 
prática de crime ambiental.

Foram retiradas das ruas 
mais nove armas de fogo, entre 
revólveres e espingardas de di-

José Alves
zavieira2@gmail.com

Na Igreja Menino Jesus de Praga, no bairro dos Bancários, pichadores deixaram mensagens ao padre também sobre ajuda aos pobres

Polícia apreendeu 37 kg de drogas e prendeu nove suspeitos

PRF, PM e PC intensificam ações

O trabalho integrado 
que vem sendo realizado pe-
los órgãos de segurança pú-
blica, envolvendo principal-
mente as Polícias Rodoviária 
Federal, Militar e Civil já per-
mitiu a apreensão, somente 
este ano, de 68 veículos nas 
rodovias federais na Paraí-
ba. No último fim de semana, 
sete veículos roubados fo-
ram recuperados no Estado. 
Ainda houve a retenção de 
um veículo que estava com 
problemas na documenta-
ção.

Prisões por receptação, 
cumprimento de mandado de 
prisão, uso de rádio clandes-
tino, uso de documento falso, 
embriaguez ao volante e por-
te de drogas formam o rol de 
violações cometidas pelos de-
tidos durante a operação.

Para o êxito das opera-
ções, os órgãos de segurança 
montaram barreiras em pon-
tos estratégicos das rodovias 
federais. Entre os veículos re-
cuperados está inclusive um 
BMW X1. O veículo de luxo, 
com placas de Caraguatatu-
ba (SP) possuía vários sinais 
de adulterações nas partes 
identificadoras, como chassi; 
as placas eram falsas (frias) 
e as originais são de Santos 
(SP); ainda apresentava uma 
queixa de roubo no sistema 
de consultas. A apreensão 
aconteceu na cidade de Sumé, 
no Cariri paraibano.

Outro veículo apreendi-
do nas abordagens foi um As-
tra com placas de São Paulo. 
No quilômetro 4 da BR-404, 
em Uiraúna, no Sertão parai-
bano, o motorista não tinha 
carteira de motorista (CNH) 
e apresentou apenas o CRLV 
(Certificado de Registro e 

Licenciamento de Veículos). 
Segundo os agentes da PRF, 
o documento original foi 
apreendido em uma fiscali-
zação em São Paulo, mas o 
proprietário conseguiu ilici-
tamente um CRLV verdadei-
ro em branco (espelho), que 
foi preenchido com os dados 
do seu veículo, sem, no en-
tanto, regularizar a situação 
do carro. Também foi desco-
berto que o documento em 
branco fazia parte de um lote 
furtado do Detran (SP). 

As abordagens dos 
agentes da Polícia Rodoviá-
ria Federal ocorrem cons-
tantemente nos postos e lo-
cais considerados de maior 
incidência de veículos com 
algum tipo de ilegalidade. 
De acordo com o Núcleo de 
Comunicação da PRF, na Pa-
raíba, todas as rodovias fede-
rais que cortam o Estado são 
fiscalizadas.

Polícias apreendem veículos e 
realizam prisões nas rodovias

Mais de 1.600 ocorrências são 
registradas no fim de semana 
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A integração entre os ór-
gãos de segurança, PRF, Polí-
cias Militar e Civil da Paraíba 
está sendo realizada com mais 
intensidade, objetivando o 
combate ao crime. Nas divisas 
com os estados de Pernam-
buco, Ceará e Rio Grande do 
Norte são onde se concentra o 
maior número de abordagens. 
Como se trata de rodovias fe-
derais, as abordagens são rea-
lizadas, principalmente, pelos 
agentes da PRF, com o apoio 
dos policiais paraibanos.

Os policiais verificam 
documentação dos veículos, 
condutores e ocupantes. Alta 
velocidade, roubo de carros e 
outros ilícitos são os principais 
alvos das operações integra-
das. As condições dos veículos 
e equipamentos obrigatórios 
também são inspecionados. 

Ainda durante as aborda-
gens, os agentes da PRF orien-
tam os condutores e passagei-
ros dos veículos para o uso do 
cinto de segurança, que não 
excedam a velocidade e que 
procurem descansar para não 
dirigir por muito tempo. 

Em relação a roubo de 
veículos, a PRF orienta aos 
proprietários que disponibili-
za um serviço on line de regis-
tro de roubo e furto – Sistema 
Alerta – disponível em www.
prf.gov.br

Ações no interior
Em Monteiro, foi apreen-

dida uma Toyota Hilux SW4 
com placas de Maceió (AL). O 
motorista apresentou docu-
mentos falsificados do carro, 
que apresentava vários indí-
cios de adulteração nos locais 
de identificação. Os agentes, 
através do sistema de informa-
ções, descobriram que o veí-
culo era um clone (roubado) e 
usava placas de um outro simi-
lar e em circulação legalizada.

Em Campina Grande 
foi preso um homem em um 
Montana roubado com adul-
terações no chassi e em ou-
tros pontos de identificação 
do veículo. O Montana estava 
com placas de São Paulo, mas 
as verdadeiras são da Paraíba. 
O suspeito tinha um mandado 
de prisão expedido pela Co-

marca de Alhandra (PB).
Já em Sobrado, um ho-

mem foi abordado e em con-
sultas aos sistemas policiais 
encontrou-se em seu desfavor 
um mandado de prisão com 
validade até 2024.

Também houve ações dos 
órgãos de segurança nos mu-
nicípios de Pocinhos, Esperan-
ça, Santa Rita, Pombal, Cajazei-
ras, Alhandra e Queimadas.

Anfetamina
No fim de semana, uma 

equipe de agentes da PRF na 
BR-230, em Cajazeiras, Sertão 
da Paraíba, flagrou um cami-
nhoneiro com comprimidos 
de anfetamina, mais especifi-
camente, Nobésio Forte. Este 
medicamento contém como 
princípio ativo a substância 
Clobenzorex, de uso contro-
lado no Brasil, de acordo com 
uma portaria do Ministério da 
Saúde. O medicamento está na 
lista de substâncias psicotrópi-
cas, não possui registro válido 
na Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária (Anvisa) e tem 
sua comercialização proibida. 

versos calibres, nas cidades de 
João Pessoa, Campina Grande, 
Areial, Santa Cruz, Congo, Pa-
tos, São Sebastião de Lagoa de 
Roça e Nazarezinho.

Entre as ações, a Polí-
cia Militar apreendeu grande 
quantidade de drogas ilícitas, 
totalizando mais de 37kg entre 
maconha, crack e cocaína. O 
combate resultou na detenção 
das nove pessoas responsáveis 
pela comercialização da droga.

Quanto aos veículos recu-

perados no período, nove de-
les que haviam sido roubados 
ou furtados foram conduzidos 
às delegacias responsáveis 
pelos municípios onde foram 
localizados e devolvidos aos 
proprietários.

A Polícia Militar ainda re-
alizou as últimas ações da Ope-
ração Criança Feliz 2016, onde 
foram entregues milhares de 
brinquedos para crianças de 
comunidades carentes de todo 
o Estado.

Lei Seca flagra 29 
sob efeito de álcool

O Departamento Estadual 
de Trânsito (Detran-PB), por 
meio da Operação Lei Seca, 
autuou 29 condutores de veí-
culos por dirigir sob efeito de 
álcool durante o fim de sema-
na, na Grande João Pessoa. A 
ação também notificou 49 pes-
soas pela prática de outras in-
frações ao Código de Trânsito 
Brasileiro (CTB).

Foram realizados 432 
testes de bafômetro. A ação 
ainda resultou na apreensão 
de 22 carteiras de habilitação 
(CNHs) e na remoção de 24 ve-
ículos ao pátio do órgão.

O CTB prevê que os 
condutores de veículos fla-
grados sob efeito de álcool 
estão sujeitos à multa no va-
lor de R$ 1.915,40, além de 
responder a processo admi-
nistrativo de cassação da CNH 
por um ano. Em caso de reinci-
dência, será cobrada multa de 
R$ 3.830,80 e o condutor res-
ponderá pela cassação da CNH 
pelo período de dois anos. 

Mais de 400 atendi-
mentos foram realizados 
pelo Corpo de Bombeiros 
Militar da Paraíba (CBMPB), 
das 7h30 da sexta-feira 
(14) até as 5h de ontem.  
O balanço incluiu os cha-
mados recebidos através 
do 193, número de emer-
gência da corporação, 
bem como as ações de 
prevenção. 

Segundo o levanta-
mento do setor de Plane-
jamento e Estatísticas do 
CBMPB, tiveram desta-
que os atendimentos de 
natureza pré-hospitalar, 
com 110 casos em todo o 
Estado, as ações de salva-
mento, com 22 registros, 
e os combates a incên-
dios, com 87 ocorrências.  
Também foram feitas 
quatro intervenções de 
emergência envolvendo 
produtos perigosos. 

Na área de salva-

mento aquático, o fim de 
semana teve nove chama-
dos de crianças perdidas, 
que foram devolvidas 
aos responsáveis; qua-
tro casos de afogamento, 
sendo que em três deles 
os guarda-vidas conse-
guiram êxito no salva-
mento das vítimas, e seis 
resgates aquáticos, que é 
quando os bombeiros re-
tiram da água banhistas 
que estão em situação de 
iminente afogamento.  

No fim de semana, 
também foram registra-
dos dois atendimentos 
de primeiros socorros 
em área de praias e duas 
buscas de cadáveres.  Na 
parte preventiva, foram 
144 ações do Corpo de 
Bombeiros Militar da 
Paraíba, sendo 80 adver-
tências, 51 informações 
e 13 pontos bases em 
eventos externos. 

CB faz 400 atendimentos
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Redução no preço dos combustíveis 
ainda não chegou aos postos de JP
Diminuição dos valores 
deve acontecer no dia 20, 
segundo donos de postos 

Os donos de postos de 
combustíveis da Paraíba 
ainda não promoveram nas 
bombas a redução no preço 
do produto para o consumi-
dor após decisão da Petro-
brás no último sábado. Eles 
alegam que a diminuição 
nos valores da gasolina e do 
diesel só serão realizadas, 
provavelmente, a partir do 
próximo dia 20, quando as 
distribuidoras fizerem no-
vas compras. Isso porque o 
combustível que está sendo 
vendido atualmente foi com-
prado com o preço anterior. 
Atualmente, a gasolina está 
sendo vendida em João Pes-
soa a preços que variam en-
tre R$ 3,45 e R$ 3,58.

Para o Sindicato do Co-
mércio Varejista de Combus-
tíveis e Derivados de Petróleo 
(Sindipetro-PB), a redução 
nos preços da gasolina e do 
diesel ao consumidor final 
só poderá ser aferida após a 
manifestação das distribui-
doras que comercializam os 
produtos junto ao comércio 
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varejista. A entidade lembra 
que os postos são apenas 
uma etapa na cadeia de co-
mercialização dos combus-
tíveis, razão pela qual cabe 
ainda aguardar como as dis-
tribuidoras operarão dentro 
da nova política de preços.

O Sindipetro ressalta que 
não há no momento como fazer 
uma previsão técnica de quan-

do a redução terá reflexos nos 
preços de mercado, bem como 
quais serão os valores, já que as 
distribuidoras só devem sinali-
zar o posicionamento no decor-
rer dos próximos dias.

A decisão da Petrobras 
em reduzir o preço da gaso-
lina em 3,2% em suas refi-
narias, a partir da zero hora 
do último sábado (15), bem 

como em baixar em 2,7% o 
preço do diesel, está dentro 
de uma nova política da em-
presa estatal. Conforme da-
dos da Agência Nacional de 
Petróleo, Gás e Biocombus-
tíveis (ANP) e órgãos fisca-
lizadores de defesa do con-
sumidor, a Paraíba é um dos 
estados que pratica os meno-
res preços do País. 

Comercialização
O Sindipetro-PB des-

taca que os postos de com-
bustíveis representam a 
última etapa na cadeia de 
comercialização, sendo ne-
cessário salientar ainda 
que a redução do preço é 
na gasolina A, e não inclui 
a carga de impostos nem o 
etanol anidro, que chega a 

27% na mistura do produto 
final que chega às bombas 
dos postos.

O sindicato informa 
ainda que não tem a função 
de formular ou fiscalizar a 
prática de preços, seja de 
associados ou de não asso-
ciados, cabendo a cada es-
tabelecimento a liberdade 
para tal fim.

Nos postos de combustíveis da capital, a gasolina ainda está sendo vendida a preços que variam entre R$ 3,45 e R$ 3,58; valor deve ser reduzido em 3,2%

Começa hoje, na cidade 
de São José de Piranhas, o ca-
dastramento para o Projeto 
“Nossa Energia”, que trocará 
geladeiras antigas por modelos 
mais novos e mais eficientes. O 
projeto, que leva serviços gra-
tuitos à população de todo o 
Estado, fará um levantamento 
para selecionar 100 famílias 
aptas a receber os novos ele-
trodomésticos. As visitas acon-
tecem durante três dias e a en-
trega será no dia 27 deste mês.

 As equipes do projeto vi-
sitarão as casas dos candidatos 
para verificar as condições do 
eletrodoméstico e selecionar 
os contemplados. No ato do 

cadastro, o candidato deverá 
apresentar CPF, RG, uma conta 
de energia paga, o Número de 
Inscrição Social (NIS) ou Nú-
mero do Benefício (NB) que 
comprova a participação nos 
programas sociais do Governo 
Federal.  A divulgação dos be-
neficiados está prevista para 
o dia 26, e a entrega no dia 27, 
na Praça Nelson Lacerda, pró-
ximo a Prefeitura.

“O projeto quer justamen-
te combater o desperdício de 
energia elétrica nas residên-
cias desses consumidores e 
ampliar a consciência na mu-
dança de hábitos e comporta-
mento no uso eficiente e segu-

ro da energia elétrica, por meio 
de ações educacionais, troca 
de geladeiras e substituição de 
lâmpadas eficientes com Selo 
Procel”, disse a coordenadora 
do projeto, Carla Petrucci.

 O projeto faz parte do 
programa de Eficiência Ener-
gética da Aneel,  e oferece 
serviços como substituição de 
geladeiras e lâmpadas, ações 
educativas e palestras sobre o 
combate ao desperdício. 

A Energisa já investiu nes-
sas ações R$ 5,4 milhões, com 
a substituição de 370 mil lâm-
padas, troca de mais de 18 mil 
geladeiras e realização de mais 
de quatro mil palestras.

A infraestrutura de distri-
buição e as aplicações do gás 
natural na Paraíba serão deba-
tidos nesta quinta-feira (20), 
durante o Seminário “Energia 
na Paraíba: Desafios e Opor-
tunidades”, que acontece até a 
sexta-feira (21), no auditório 
da Reitoria da Universidade 
Federal da Paraíba (UFPB). O 
evento contará com a partici-
pação de diversos órgãos do 
Governo do Estado e será aber-
to às 9h pelo secretário execu-
tivo do Ministério das Minas e 
Energias (MME), Paulo Pedro-
sa, que falará sobre a situação 
atual e as perspectivas da ener-
gia no Brasil. 

O engenheiro e diretor 
técnico comercial da PBGás, 

Carlos Augusto Vasconcelos, 
fará palestra sobre a infraes-
trutura de distribuição e apli-
cações do gás natural. Também 
participarão do debate sobre 
a infraestrutura energética na 
Paraíba o secretário de Recur-
sos Hídricos, Meio Ambiente 
e Ciência e Tecnologia do Es-
tado, João Azevedo; o diretor 
da Aneel, André Pepitone da 
Nóbrega; o superintendente da 
Sudema, João Vicente; o diretor 
da Apenge, Marcelo Cerqueira 
Paes, e Antônio da Cunha Ca-
valcanti, diretor da Mútua-PB. 

Um segundo painel, sobre 
Energia na Paraíba: Geração e 
Distribuição, acontece no pe-
ríodo da tarde, com palestras 
sobre geração termelétrica, 

energia eólica, energia solar, 
energia da biomassa e distri-
buição de energia elétrica na 
Paraíba. Durante o evento se-
rão debatidos os desafios para 
o desenvolvimento da energia 
renovável e eficiência energéti-
ca e uso racional da energia. 

O seminário, que é realiza-
do pela Pró-Reitoria de Exten-
são e Assuntos Comunitárias 
(Prac) da UFPB e Academia Pa-
raibana de Engenharia (Apen-
ge), integra a programação da 
Semana Nacional de Ciência e 
Tecnologia. O objetivo é apre-
sentar as várias formas de 
geração de energia, analisar a 
situação energética do Estado 
e do País e propor alternativas 
de soluções para o setor. 

Projeto Nossa Energia seleciona 
famílias para troca de geladeiras

Infraestrutura e aplicações do 
gás natural são temas de evento

EM SÃO JOSÉ DE PIRANHAS

ENERGIA NA PARAÍBA

O avanço da implementação de 
Nota Fiscal Eletrônica ao Consumi-
dor (NFC-e) na Paraíba é apontado 
no ranking de emissões dos estados 
no Nordeste. Com mais de 105 mi-
lhões de notas emitidas de NFC-e até 
agosto deste ano, o Estado da Paraí-
ba lidera o volume de emissões na 
região Nordeste.  

De acordo ainda com o levanta-
mento, os números de emissões da 
Paraíba são expressivos nos oito me-
ses deste ano em relação aos demais 
estados da região. A Bahia aparece 
em segundo lugar com 25,819 mi-
lhões de notas emitidas, seguido 
por Sergipe (24,206 milhões). Piauí 
(5,173 milhões), Maranhão (4,186 
milhões), Alagoas (1,602 milhão) e 
Rio Grande do Norte (827 mil) são 
os que estão embaixo no ranking. 
No Nordeste, os estados do Pernam-
buco e o Ceará ainda não iniciaram 
as emissões de NFC-e.

A pesquisa quando inclui todas 
as 27 unidades do País, a Paraíba 
alcança a sétima posição. Os outros 
seis estados que mais emitem no 
País são Paraná, Rio de Janeiro, Rio 
Grande do Sul, Mato Grosso, Pará e 
Amazonas.  

A Secretaria de Estado da Recei-
ta da Paraíba implantou a emissão 
de NFC-e para as empresas do varejo 
paraibano em julho de 2015. O novo 
serviço faz parte da modernização 
da Receita Estadual, trazendo redu-
ção de custos para empresas do se-
tor, garantindo transparência e per-
mitindo acesso ampliado do cupom 
fiscal aos consumidores (via QR-Code 
e armazenamento eletrônico).

Emissões em setembro 
A emissão de NFC-e voltou a 

crescer no mês de setembro na Pa-
raíba. Com mais de 16,269 milhões 
de notas emitidas pelas empresas 
varejistas no último mês, teve uma 
alta de 2,2% sobre o mês anterior 
(15,912 milhões). No acumulado de 

janeiro a setembro, a Paraíba conti-
nua liderando o volume de emissões 
na região Nordeste ao registrar mais 
de 121,548 milhões de notas eletrô-
nicas emitidas.

Sete segmentos já emitem
Em apenas 15 meses de implan-

tação de obrigatoriedade, a Receita 
Estadual já englobou sete segmen-
tos. A obrigatoriedade foi iniciada 
em julho de 2015 com as grandes 
varejistas com faturamento supe-
rior a R$ 25 milhões ao ano. No se-
gundo semestre do ano passado, as 
empresas do comércio varejista de 
combustíveis de Gás Liquefeito de 
Petróleo (postos de combustíveis) e 
revendedores de gás de cozinha; ba-
res, restaurantes, lanchonetes, buf-
fet, casas de chá, cantinas e simila-
res e de bebidas, com faturamento 
acima de R$ 600 mil no ano, foram 
incluídos na NFC-e na Paraíba.  

Em 2016, o calendário já incluiu 
as empresas com faturamento aci-
ma de R$ 9 milhões (em janeiro) e, 
em julho, aquelas com faturamento 
acima de R$ 5,5 milhões. Em outu-
bro deste ano, as empresas do vare-
jo com receitas acima de R$ 3,6 mi-
lhões foram incluídas no programa 
de implantação da NFC-e.

Redução de custo
A implantação do novo serviço 

da NFC-e tem como objetivo reduzir 
os custos das empresas varejistas com 
a dispensa do uso de impressora fiscal 
ECF (Emissor do Cupom Fiscal), pois 
cria a possibilidade de abrir novos 
caixas de pagamento com impresso-
ras não fiscais. Já para o consumidor, 
além da compra ficar mais simplifica-
da, terá acesso aos documentos fis-
cais, que ficarão arquivados de for-
ma eletrônica, no portal da SER-PB 
(www.receita.pb.gov.br), garantindo 
autenticidade de sua transação co-
mercial e recuperação do cupom fis-
cal a qualquer momento.

PB lidera ranking de emissões 
de NFC-e nos estados do NE

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
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Paraíba registra redução de 11% 
no número de homicídios este ano
Dados foram divulgados em 
reunião de monitoramento
da segurança pública

O reforço nas ações poli-
ciais de prevenção e repressão 
qualificada, assim como a reali-
zação de operações em todo o 
Estado resultaram na redução 
de 11% dos assassinatos regis-
trados na Paraíba, de janeiro a 
setembro deste ano, em relação 
ao mesmo período de 2015. De 
acordo com números da Secre-
taria da Segurança e da Defesa 
Social (Seds), nos três primei-
ros trimestres de 2016 foram 
contabilizados 985 Crimes 
Violentos Letais Intencionais 
(CVLI), que são os homicídios 
dolosos ou qualquer outro cri-
me doloso que resulte em mor-
te, enquanto que nos mesmos 
meses do ano anterior foram 
registrados 1.107 casos. 

Os números foram divul-
gados ontem, durante reunião 
de monitoramento dos dados 
da segurança pública, reali-
zada no Palácio da Redenção, 
com a presença do governador 
Ricardo Coutinho. “Estamos 
trabalhando muito e colhendo 
os frutos desse trabalho cons-
tante que fazemos na área da 
segurança. Os bons resultados 
aparecem graças ao empenho 
e dedicação dos homens e mu-
lheres que fazem a Segurança 
no Estado. Temos um efetivo 
superior à média nacional, 
somos o Governo que mais 

O segundo ciclo de be-
bês com microcefalia ligada 
à zika começa a surgir. Foi 
notificado semana passada, 
em Campina Grande, na Pa-
raíba, o nascimento de um 
bebê com síndrome provo-
cada pela transmissão do 
vírus durante a gestação. 
A médica Adriana Melo, 
que diagnosticou o caso, 
afirmou que mãe e bebê já 
tiveram alta. O bebê, um 
menino, teve material co-
letado. Exames mostraram 
a presença do vírus, o que 
indica a infecção durante a 
gestação. Há ainda outros 
três casos de microcefalia 
sob suspeita. O material 
coletado dos bebês foi re-
tirado para análise e agora 
família e autoridades sani-
tárias da cidade aguardam 
o resultado. 

“É uma doença sazonal. 
Tivemos um período mais 

calmo. Mas a tendência é de 
que a partir de agora haja 
um aumento do número 
de casos”, disse Adriana. O 
nascimento ocorre meses 
depois de a cidade ter en-
frentado uma nova onda de 
infecções por zika.

A secretária de Saúde de 
Campina Grande, Luzia Pin-
to, afirma que o crescimento 
de casos agrava a preocupa-
ção com a assistência dada 
para famílias e bebês. Na 
cidade, conta, são atendidas 
117 crianças. Do total, 15 
são de Campina Grande. “A 
cidade se transformou num 
polo. Famílias de bebês com 
a síndrome, atraídos por 
relatos de outras mães, aca-
bam vindo para cá.”

Luzia afirma que, ape-
sar do aumento da deman-
da, a cidade não recebeu 
recursos extras. O trabalho 
é todo feito por uma equipe 
formada por uma enfermei-
ra, uma fisioterapeuta, uma 
psicóloga e um neuropedia-

tra. “Temos também um ser-
viço voluntário.”

Campina Grande está 
situada em uma região onde 
o número de casos de micro-
cefalia ligada ao zika é bem 
superior ao que é registra-
do no restante do País. “Não 
sabemos ainda a causa da 
diferença. Somente pesqui-
sas podem identificar se há 
outros fatores envolvidos no 
maior risco para o desenvol-
vimento da síndrome”, afir-
mou a médica, responsável 
por descobrir pela primeira 
vez a presença do zika no lí-
quido amniótico de dois fe-
tos, em novembro de 2015.

Maior incidência
Embora a epidemia de 

zika tenha ocorrido em vá-
rias partes do Nordeste no 
ano passado, o nascimen-
to de bebês com síndrome 
relacionada à infecção foi 
maior nos estados da Paraí-
ba, Rio Grande do Norte e 
Pernambuco.

Médica identifica uma nova 
onda de bebês com microcefalia

EM CAMPINA GRANDE

A Companhia de Água 
e Esgotos da Paraíba (Cage-
pa) executará, hoje, manu-
tenção corretiva no reserva-
tório R-18, situado no Alto 
da Boa Vista, em Bayeux, 
com o objetivo de manter e 
aprimorar a qualidade dos 

serviços prestados.
Em decorrência dos 

trabalhos, o abastecimen-
to de água será interrom-
pido, das 8h às 21h, nos 
bairros do Tambaí, Alto 
da Boa Vista, Jardim Ae-
roporto e Rio do Meio, em 

Bayeux; e Várzea Nova, em 
Santa Rita. 

Mais informações sobre 
os serviços executados pela 
Cagepa podem ser obtidas 
gratuitamente pelo telefone 
115, que agora também aten-
de ligações de celular.

Municípios de Bayeux e 
Stª Rita ficam sem água hoje

CAGEPA REAlIzA MANutENção CoRREtIvA

Dirceu recebe 
perdão de pena 
no processo 
do Mensalão

O ministro Luís Roberto 
Barroso, do Supremo Tribunal 
Federal (STF), decidiu ontem 
conceder ao ex-ministro da 
Casa Civil José Dirceu perdão 
do restante da pena de sete 
anos e 11 meses de prisão, defi-
nida no julgamento da Ação Pe-
nal 470, o processo do Mensalão, 
em 2013. Na decisão, o ministro 
baseou-se em informações pres-
tadas pelo juiz Sérgio Moro e pa-
recer favorável da Procuradoria-
Geral da República (PGR).

Mesmo com a decisão, 
Dirceu continuará preso em 
Curitiba em função das inves-
tigações da Operação Lava 
Jato. O ex-ministro foi preso em 
agosto do ano passado, quan-
do cumpria, em regime aberto, 
a pena definida no julgamento 
do Mensalão. Ele cumpriu dois 
anos e nove dias e, se não tives-
se sido preso novamente, já te-
ria direito à condicional.

No despacho, Barroso ex-
plicou que o ex-ministro cum-
priu os requisitos estabeleci-
dos no decreto anual editado 
pela Presidência da República 
e que os crimes cometidos por ele 
na Lava Jato ocorreram antes do 
início do cumprimento da pena. 
Se os crimes imputados tivessem 
ocorrido durante a prisão, o fato 
impedia a concessão do indulto.

Dirceu começou a cum-
prir a pena do Mensalão no dia 
15 de novembro de 2013. Ao 
condenar Dirceu a 23 anos de 
prisão na Lava Jato, o juiz Moro 
concluiu que a conduta delitiva 
do ex-ministro estendeu-se até 
13 de novembo de 2013.

André Richter
Da Agência Brasil

Os comerciantes da Uni-
versidade Federal da Paraíba 
(UFPB) terão que desocupar 
as áreas da instituição o mais 
rápido possível, pelo fato de 
estarem funcionando irregu-
larmente. A decisão foi toma-
da depois que eles já haviam 
sido notificados pela Prefei-
tura do Campus desde o dia 
19 de agosto, para efetuar 
a saída no prazo de 45 dias. 
Mas, como essa notificação 
foi expirada foi feita uma ação 
judicial para a retirada dos 
vendedores. Com a interven-
ção da Defensoria Pública da 
União (DPU) esse prazo foi 
adiado pela universidade por 
seis meses, período do térmi-
no da licitação.

A DPU presta assistência 
jurídica aos comerciantes da 
UFPB, e como uma forma de 
atender aos interesses des-
sas pessoas e encontrar uma 
solução extrajudicial para a 
demanda, foi enviado um ofí-
cio ao prefeito universitário 
solicitando a realização de 
uma audiência interna, rea-
lizada no dia 31 de agosto, 
para tratar do caso. Na oca-
sião, a DPU orientou a insti-
tuição de ensino para adiar 
a exigência de desocupação 
desses espaços até a conclu-
são do processo licitatório. 

De acordo com a defenso-
ra regional de direitos huma-
nos, Diana Freitas de Andrade, 
a UFPB notificou os comer-
ciantes de uma forma repen-
tina, exigindo a retirada deles 
no período de apenas 45 dias. 
“Se todos os comerciantes 
saíssem no período de 45 dias, 
servidores e alunos seriam 

prejudicados, pois as pessoas 
precisam tirar uma xerox, ou 
fazer um lanche. Esse perío-
do de seis meses na verdade 
é só a espera do término da 
licitação, e paralelamente um 
tempo de fôlego para os ven-
dedores”, declarou.

De acordo com o prefeito 
da UFPB, Francisco Pereira, os 
serviços vão continuar até que 
o procedimento licitatório seja 
finalizado. Ele disse que espe-
ra que os estabelecimentos 
estejam dentro da legalidade, 
sendo regularizadas também 
em suas condições sanitárias, 
que estão em situação irregu-
lar, operando sem adequação 
ou fiscalização. “Esperamos 
que os serviços estejam den-
tro das normas, pois quere-
mos oferecer o melhor para os 
alunos”, afirmou.

A desocupação será de 
96 vendedores com alguns 
dos demais segmentos co-
merciais: reprografia, cantina, 
livraria, papelaria. A  decisão 
foi intimada pelo Ministério 
Público Federal e Procurado-
ria Federal da Advocacia Ge-
ral da União. O prefeito disse 
que o processo vai seguir o 
ritmo protocolar com lança-
mento de edital, sendo feitas 
licitações primeiramente nos 
Campi de Mangabeira, San-
ta Rita, Rio Tinto e Maman-
guape,  finalizando em João 
Pessoa, Areia e Bananeiras. 
A UFPB divulgou uma nota 
que encontra-se atualmen-
te em curso a notificação de 
todos os ocupantes, a prepa-
ração do processo licitatório, 
a atualização das normas in-
ternas que norteiam os pro-
cedimentos sobre o assunto e 
as demais medidas de gestão 
que a questão requer.

Comerciantes devem 
deixar áreas da UFPB

PoR fuNCIoNAMENto IRREGulAR

Rachel Almeida
Especial para A União

Lígia Formenti
Da Agência Estado

contratou policiais na Paraíba 
e continuamos investindo em 
tecnologia, monitoramento, 
equipamentos, qualificação, 
estamos ampliando o Ciop, 
entre outras ações. Peço ainda 
mais esforço por parte de to-
dos da área da segurança para 
que possamos alcançar um re-
sultado cada vez melhor”, pon-
tuou o governador. 

Na ocasião, Ricardo adian-
tou que, na próxima sexta-feira 
(21), vai autorizar a implanta-
ção do novo sistema de comu-
nicação via rádio das forças da 
segurança. “É o maior investi-

mento desta natureza, feito de 
uma única vez, na área. O sis-
tema de rádiomonitoramento 
representa um investimento 
de R$ 33 milhões. Vamos subs-
tituir a tecnologia analógica 
pelo sistema digital. Isso re-
presenta mais segurança na 
transmissão de informações, 
mais agilidade e eficiência nos 
resultados. Essa é uma ação es-
truturante que contribui para 
reduzir ainda mais os indica-
dores de violência”, observou.

Redução
Os números que do Nú-

cleo de Análise Criminal e 
Estatística (Nace) da pasta 
ainda apontam a redução da 
taxa de homicídios no Estado, 
que saiu de 44,3 por 100 mil 
habitantes para uma proje-
ção de 32,9 por 100 mil ha-
bitantes, com base nos dados 
de janeiro a setembro. 

Os assassinatos de mu-
lheres também diminuíram 
nos três trimestres de 2016 
em comparação ao ano pas-
sado. Foram 79 casos contra 
81. De acordo com o Nace, 
o número de homicídios de 
mulheres representa 8% dos 

crimes contra a vida registra-
dos nesse período, e também 
tem caído ano a ano, já que 
em 2011 foram 146 casos e 
em 2015 aconteceram 111 
crimes desse tipo com vítimas 
do sexo feminino. 

Em relação às Áreas Inte-
gradas de Segurança Pública 
(Aisp) 13 das 21 áreas apre-
sentaram redução de assas-
sinatos: João Pessoa (1ª e 2ª 
Aisp) contabilizou menos 80 
casos; Campina Grande (10ª 
Aisp) menos 22 assassinatos, 
Patos (15ª Aisp), com redu-
ção de 21 homicídios; Bayeux 

(4ª Aisp) com menos 13; Ma-
manguape (7ª Aisp) com me-
nos 11 homicídios; Alhandra 
(6ª Aisp) com redução de oito 
casos; Santa Rita e Itaporanga 
(5ª e 14ª Aisp) com menos 
seis assassinatos; Monteiro 
(14ª Aisp) com menos qua-
tro casos; Guarabira (8ª Aisp) 
apresentando redução de três 
casos; e Itabaiana (9ª Aisp) 
com menos um homicídio, de 
janeiro a setembro. 

“Estamos conseguindo 
obter resultados positivos 
através de ações que fazem 
parte de uma política públi-
ca de segurança implanta-
da na Paraíba. Também vale 
ressaltar o bom trabalho 
realizado pela segurança nas 
eleições deste ano. Buscamos 
dar continuidade ao trabalho 
que está sendo desenvolvi-
do, garantindo cada vez mais 
avanços na segurança”, disse 
o secretário de Segurança e 
Defesa Social, Cláudio Lima.

Apreensão de armas
De janeiro a setembro 

deste ano, os órgãos opera-
tivos de Segurança Pública 
apreenderam 2.691 armas 
de fogo, o que reflete em uma 
média de 9,8 armas retira-
das de circulação por dia em 
2016. De 2011 até agora, a 
Segurança Pública da Paraíba 
foi responsável pela apreen-
são de 17.219 revólveres, 
pistolas e espingardas, entre 
outros armamentos.

Ricardo pediu um esforço ainda maior por parte de todos da área da segurança para que seja alcançado um resultado cada vez melhor

foto: Francisco França/Secom-PB
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Grupo de Teatro do 
Evolução estreia peça 
no Teatro Paulo Pontes
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u possa me dizer do amor (que tive): Que não seja imortal, posto que 
é chama / Mas que seja infinito enquanto dure”. Quem já não leu, ou 
cantarolou, nos momentos em que o coração estava - ou então ainda 
se encontra - apaixonado tais versos finais do Soneto de Fidelidade? 
Pois bem, amanhã se completarão os 103 anos de nascimento do ca-
rioca Vinícius de Moraes (1913 - 1980), poeta, jornalista, dramaturgo, 
compositor - em parceria com Tom Jobim, por exemplo, de ‘Garota de 
Ipanema’, uma das mais importantes da história da música brasileira - 

e que é o autor desse texto, integrante do livro intitulado Poemas, Sonetos e Baladas, também 
conhecido como O Encontro do Cotidiano, publicado originalmente em 1946, o qual, poste-
riormente, viria a ser declamado junto com a canção ‘Eu Sei que Vou Te Amar’. “Uma grande 
importância de Vinícius foi a de dar uma estética à MPB, fazendo com que tivesse uma cara, 
um rosto, um espírito, além de ser um grande poeta”, disse para o jornal A União o regente 
da Orquestra Sinfônica da Paraíba (OSPB), Luiz Carlos 
Durier. “Vinícius de Moraes comandou toda 
uma geração de artistas e todos gostariam 
de tê-lo como parceiro”, ressaltou, ainda, o 
maestro Tom K. 

Na opinião do maestro Luiz Car-
los Durier, o Poetinha - como também 
era carinhosamente conhecido Viní-
cius de Moraes - continua influencian-
do gerações. “A MPB já tinha uma cara, 
com o samba e o forró de Luiz Gonzaga. 
Mas ele trouxe uma nova forma estética, 
fundamentada na beleza artística e que 
projetou o Brasil no exterior, além de ser 
um grande poeta, com destaque para a par-
ceria com o músico Toquinho, que deu muito 
certo e resultou em canções imortais, clássicas, 
que vão perdurar pela qualidade”, disse o re-
gente, acrescentando já ter incluído composições 
de Vinícius, na forma de pout-porri, nos concertos 
realizados pela OSPB e assim continuará fazendo, se 
novas oportunidades surgirem.

“Vinícius de Moraes tinha capacidade de fazer ver-
sos sempre belíssimos, principalmente de amor. Eu vejo 
Vinícius como Mário de Andrade fez: pegou um monte 
de compositores para mostrar como queria que a música 
fosse feita e aqueles que o seguiram se deram bem. E vejo 
Vinícius nessa mesma proposta do Mário de Andrade, ao 
comandar uma geração por causa da sua capacidade artís-
tica”, acrescentou, também, o maestro Tom K, lembrando 
que o Poetinha se cercou de bons músicos como parceiros, 
a exemplo de Baden Powell. 

Nascido em 19 de outubro de 1913, no bairro da Gávea, 
na capital do Rio de Janeiro, Vinícius de Moraes - considerado 
um  dos maiores poetas brasileiros do século XX -  demonstrou 
desde cedo o seu pendor para as letras. E esse despertar  não 
foi à toa: o pai, Clodoaldo Pereira da Silva Moraes, era poeta 
bissexto e a mãe, Lydia Cruz de Moraes, uma exímia pianista. 
Em 1927, o Poetinha torna-se amigo dos irmãos Paulo e Haroldo 
Tapajós, com os quais começa a compor e formam - com alguns 
colegas do colégio - um conjunto musical que se apresenta em fes-
tinhas e em casas de famílias conhecidas. Em 1928, o trio compõe 
‘Loura ou morena’ e ‘Canção da noite’, obtendo sucesso. 

Na área do teatro, Vinícius de Moraes produziu obras-primas, 
a exemplo do espetáculo Orfeu da Conceição, escrito em 1954 e 
que é baseado no drama da mitologia grega Orfeu e Eurídice para a 
realidade de um morro carioca. Em 1959, essa peça foi transformada 
no filme Orfeu Negro pelo diretor francês Marcel Camus, tendo obtido 
repercussão internacional e rendido a Palma de Ouro no Festival de 
Cannes, na França, e o Oscar de Melhor Filme Estrangeiro, nos Estados 
Unidos. Na literatura, também ganhou destaque com poemas como O 
Haver, Soneto de Separação e o Soneto de Fidelidade.

No entanto, considera-se, provavelmente, que Vinícius de Moraes 
experimentou o ápice da sua vida artística aos 41 anos de idade, quando 
conheceu o jovem pianista Antonio Carlos Brasileiro de Almeida Jobim, o 
Tom Jobim, então um rapaz de 29 anos que vivia da venda de músicas e ar-
ranjos pelo bairro carioca de Copacabana. Dessa parceria resultou a canção 
marco - ou seja, o primeiro pilar do movimento da Bossa Nova - intitulada 
‘Chega de Saudade’, incluída no álbum Canção do amor demais, da cantora 
Elizeth Cardoso, a qual incluía a inovadora sonoridade do violão de João 
Gilberto. Outras composições do Poetinha também reconhecidas são as 
seguintes: ‘Eu sei que vou te amar’, ‘Garota de Ipanema’, ‘Insensatez’, e ‘A 
Felicidade’.  

Obra do Poetinha Vinícius de Moraes, que amanhã completaria 103 anos,
trouxe uma nova estética à MPB e projetou o Brasil no exterior

Poeta essencialmente lírico, 
o que lhe renderia o apelido 

de “Poetinha”, atribuído Tom 
Jobim, Vinícius de Moraes 

(foto) notabilizou-se pelos 
seus sonetos e tinha fama 

de conquistador
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Textos de Bertolt 
Brecht são trabalhados 
em oficina do Sesc 

FOTOs: Divulgação

sob o signo da paixão
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Iremar atirava no talo da manga, a 
uns vinte metros. De revólver. E não era 
revólver de tiro ao alvo, mas um Taurus 
de quatro polegadas. Vi ele fazer isso no 
quintal lá de casa, à sombra das manguei-
ras. Não sei se foi no Curimataú de Remí-
gio que ele adquiriu essa habilidade, com 
os irmãos mais velhos, ou se foi na força 
expedicionária de Suez. Ele tomou parte 
na bulha pelo canal, quando franceses, 
americanos, árabes e egípcios se engalfi-
nharam pela posse do 
ponto estratégico.

Muito estratégi-
co, pois era um atalho 
entre o Mediterrâneo 
e o Oceano Índico. E 
o Atlântico, e o Mar 
Vermelho, e o Negro, e 
o Cáspio, e haja mares. 
Iremar arrumou o 
matulão e tocou para a 
guerra. Foi no faro do 
sangue e da pólvora. 
Aprendeu algumas 
palavras do árabe e 
se mandou. Trouxe 
alguns retratos junto às 
pirâmides. Elas eram 
de pedra, mas tremiam 
diante do guerreiro de 
Remígio. Trouxe duas 
pequenas pistolas FN, calibre 6.35, uma 
para ele e outra para o irmão Luís. A dele 
foi roubada de dentro do seu carro, em 
frente ao Cassino da Lagoa. Ah, se ele 
pega o vagabundo! 

No Cassino funcionava o CEU, todos 
os sábados. Era o Clube do Estudante 
Universitário. Um rela-bucho para a 
estudantada dançar noite adentro. Uma 
vez houve um tiroteio no CEU. A turma 
jogou-se ao chão. Não me lembro mais 

Desde muitos anos escutava comentários sobre a 
grandiosidade da festa do Círio de Nazaré, em Belém do 
Pará. Por duas vezes havia estado naquela movimen-
tada metrópole (1.700.000 habitantes), mas não tinha 
ideia do tamanho, da pujança e da verdadeira explosão 
de fé de um povo, como presenciei na Festa do Círio. O 
Círio de Nazaré, que acontece anualmente no segundo 
domingo de outubro na cidade de Belém, é conheci-
do como “carnaval devoto”, em homenagem à Nossa 
Senhora de Nazaré, padroeira do Pará e “Rainha da 
Amazônia”. Durante os 15 dias em que é realizado, atrai 
boa parte da população nordestina e também do Sul 
do País. Os devotos se encontram principalmente para 
participar das várias e gigantescas procissões.

O Círio de Nazaré movimenta a região não somente 
sob o aspecto religioso, mas também o fluxo econômico 
das estruturas de comércio, hotelaria e transporte. A 
origem do Círio de Nazaré está ligada ao aparecimento 
de uma imagem de Nossa Senhora de Nazaré achada 
por um caboclo, Plácido José de Souza, filho de um por-
tuguês e de uma índia nativa, no ano 1700. A primeira 
procissão do Círio de Nazaré aconteceu em 8 de setem-
bro de 1793 e a inauguração da Basílica aconteceu em 
1941. Círio é considerado uma das maiores manifes-
tações católicas do Brasil e do mundo. Já o termo Círio 
vem da palavra “cereus”, que significa vela grande de 
cera, a principal oferta dos fiéis em procissões em Por-
tugal. Com o tempo, passou a ser sinônimo da procissão 
de Nazaré e do próprio Natal, ao ponto das pessoas se 
saudarem com a expressão “Feliz Círio”.

As romarias
Quatro eventos me chamaram a atenção: a romaria 

de cerca de 400 barcos; a procissão com aproximada-
mente 18.000 motos; a trasladação da imagem da Vir-
gem de Nazaré (de uma igreja para outra), com mais de 
um milhão de fiéis; e a procissão do domingo, principal 
acontecimento da celebração, colocando cerca de dois 
milhões de pessoas nas ruas de Belém. Sob aplausos 
e olhares emocionados de milhares de fiéis, a Imagem 
Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré deixou o trapi-
che de Icoaraci para dar início à romaria do sábado, 8 
de outubro, a Romaria Fluvial. A imagem, colocada na 
corveta da Marinha, deu início à mais amazônica das 
romarias, com um percurso de aproximadamente 10 
milhas náuticas (equivalente a 18,5km).

A Moto Romaria, na sequência da Romaria Flu-
vial, reúne centenas de motociclistas devotos a Nossa 
Senhora de Nazaré, concentrando-se e saindo do Cais 
do Porto, 

encerrando o percurso no Colégio Gentil Bitten-
court. Na noite do sábado, a Trasladação lembra o 
momento em que, segundo a tradição, a imagem encon-
trada pelo caboclo Plácido, às margens do rio Murucutu, 
é levada para ficar sob a vigilância dos guardas na Basí-
lica Santuário. A procissão faz, de modo inverso,  prati-
camente o mesmo caminho do Círio. A Trasladação sai 
do Colégio Gentil Bittencourt, após a missa celebrada 
pelo arcebispo de Belém e há uma nova procissão, com 
o estendimento da corda, que, assim como a da grande 
procissão do domingo, possui 400m de comprimento e 
é um dos símbolos da festa.

Diferente do que ocorre no Círio, na procissão do 
sábado à noite não há carros de anjos ou de promessas, 
o que não prejudica a beleza da romaria, que soma à fé 
das pessoas o espetáculo dos fogos de artifício durante 
várias homenagens pelo seu trajeto. Nessa noite, deze-
nas de jovens atuam como evangelizadores da Corda, 
dando apoio aos promesseiros num percurso de quase 
quatro quilômetros.

Por mais que um jornalista se esforce, jamais ele 
irá repassar para os seus leitores toda a pujança, todas 
as emoções e toda a religiosidade que emana do Círio 
de Nazaré. Pessoas exibem réplicas de casas na cabeça, 
braços e pernas de madeira, jovens aos montes socor-
rem pessoas desmaiadas em macas improvisadas e 
há um verdadeiro “banho” de água mineral, fruto de 
doação de milhares de devotos, para refrescar a sede 
e o calor dos fiéis. Só vendo para crer! E aproveitando 
para tomar uma cachaça de Jambu com pato no tucupi, 
maniçoba ou tacacá.

As parteiras
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O Círio de Nazaré

Revendo papéis antigos encontrei uma relação de trabalhos 
que deveriam ser executados por José Américo, tão logo termi-
nasse os livros que aguardavam uma auxiliar para ter começo e 
impressão. 

Finda a tarefa convidei o futuro escritor dos textos a cumprir 
sua promessa em louvor a pessoas que escaparam de ser home-
nageadas por ele, portanto, não constaram dos volumes publica-
dos, entre outros: Eu e eles. 

Quando eu acenava para a execução do prometido a res-
posta era a mesma: “não se preocupe, ainda tenho muito tempo 
pela frente, vou fazer tudo a que me propus...”  Mas, com idade 
avançada não se pode contar anos de atividade fecunda, porque 
há as surpresas da saúde que não 
pudemos evitar. 

Até que um dia ele me disse: 
“se eu, por qualquer motivo, não 
escrever sobre os relacionados, 
você fará.” Como? Se não conheço 
a história dessa gente e minhas 
palavras não têm o sortilégio das 
suas.  Além do mais sou de poucas 
letras e ninguém vai valorizar o dito 
por mim. 

O tempo passou e venho den-
tro de minhas limitações literárias 
pagando sua promessa! Na lista dos 
que se distinguiam no seu apreço, 
selecionei dona Clarisse Justa, a 
primeira parteira da Paraíba, capital que perdeu sua designação, 
em 1930. 

O apreço por dona Clarisse vinha do fato de ter “pegado” o 
caçula homônimo  de José Américo de Almeida /Anna Alice de 
Azevedo Mello,  que de tão apressado não esperou  sua chegada 
da obstetra  para recebê-lo. Ela fora a primeira enfermeira forma-
da, com especialidade em Obstetrícia, ramo da medicina que se 
ocupa da gravidez.  O Ensino Superior pela Escola Anna Nery, do 
Rio de Janeiro, impusera à sua aluna paraibana,  uma profissão 
honrosa e humana. 

As que não tiveram a sorte do estágio, como parteiras obs-
tetras, desempenhavam seu ofício, como “assistentes curiosas”, 
que o exerciam guiadas pela faculdade intuitiva que fazia delas 
credenciadas para missão, com o êxito das formadas. Havia médi-
cos na Paraíba que chamados para atender uma cliente levavam 
a parteira de sua confiança, para auxiliá-los na tarefa de “pegar 
menino.”

Nas periferias das cidades e no interior elas tinham a alcu-
nha de “Cachimbeiras”. Eram mulheres rudes que, cumpriam 
seu mister, valendo-se de crendices e superstições baseadas na 
ignorância, temor e presságios.  Do fornilho do cachimbo tira-
vam a cinza e do canudo o sarro para fazer um melado e com ele 
untar o ventre da parturiente. A receita dizia-se infalível para um 
resultado satisfatório.

Outro receituário, ao entrar a mulher em trabalho de parto, 
recomendava vestir a camisa do marido pelo avesso e ele dar 
tantas voltas em redor da própria casa, quanto durasse a pers-
pectiva da criança nascer.  De imediato soltava-se um foguetão 
para avisar aos vizinhos que o bebê aumentara a família. 

A preferência pelos serviços do dona Clarisse era evidente. 
De rica a pobre a procuravam para o parto em casa, antes das 
maternidades públicas e das privadas.   Era corrente que ela não 
tinha preço e aceitava numerário, apenas, de quem tinha condi-
ções de pagar. Para as pobres era cortesia. 

Consta que seu esposo era abonado e de seu casamento com 
dona Clarisse houve apenas uma filha que uniu-se por matri-

mônio ao jornalista Luiz de Oliveira 
Lima, paraibano e admirador do 

coronel Joaquim de Magalhães 
Cardoso Barata, governador do Pará 
que o levou para lá e lá dorme o 
sono eterno.

        No exercício de sua profis-
são, dona Clarisse, usava vestuário 
branco, engomado com capricho,  
pois não havia  prega ou amassado 
na saia ou no casaco de sua farda. 
Um chapéu preto de palhinha enter-
rado na cabeça quase lhe cobria os 
olhos, já escondidos em óculos de 
lente espessa. 

       Guiava um Ford preto, que 
lhe conferiu a primazia de ser a primeira paraibana a guiar um 
automóvel, em João Pessoa. O rosto arredondado e vermelho, 
supõe-se, que a cor era causado pelo esforço em dirigir em ruas 
esburacadas, sob sol ou chuva. Descia dele na porta da cliente 
e bem disposta apesar do físico volumoso e da idade  descia do 
carro e de cara fechada entrava no endereço que a esperava. 

Em uma maleta levava os instrumentos cirúrgicos que  usa-
ria caso preciso fosse, porém, se alguém, por cortesia, desejasse 
ajudá-la, dava um fora enérgico...

  Dona Clarisse ao chegar apitava, anunciando sua presença 
e saia fazendo barulho, ao movimentar a manivela do carro, 
para o motor pegar.  A meninada corria para documentar o 
acontecido para eles mais importante do que a chegada do 
renascido. Se um maiorzinho se oferecesse para socorrê-la o 
“coice” em palavras era presente. Nos sete dias seguintes ela 
voltava para banhar o recém-nascido e a cena se repetia com a 
assistência de toda a rua. 

A parteira era tão importante em qualquer lugar do País que 
as crianças as chamavam de madrinha e os pais de comadre.

Elas deviam ter um dia para serem veneradas, embora, 
com os nosocômios, quando muitas são parteiras a reverência 
perdeu o mérito. Contudo elas deviam ter um dia para serem 
celebradas, desde que trouxeram muitos bebês a esse adorável  
vale de lágrimas. 

Otávio Sitônio Pinto   Escritor - sitoniopinto@gmail.com

Lourdinha Luna Escritora, membro da Academia de Letras de Areia e da Aflap lourdinhaluna@uol.com.br

quem começou. Mas seja quem 
tenha sido, atirava muito ruim. 
Ninguém saiu baleado, dentre uma 
centena de pessoas. Ainda bem que 
não foi em Remígio.

No tiroteio de Remígio. Luís 
Bronzeado caiu no chão, baleado, 
e recarregou o revólver, ele e seu 
adversário olhando para a cara um 
do outro. Luís recarregou primeiro 
e terminou de liquidar o inimigo. 

Duros tempos, bravos 
tempos. Iremar pode ter apren-
dido com o irmão. Depois, foi 
para Suez. Os árabes, egípcios, 
franceses e americanos que 
saíssem da frente. Quando 
chegou, deu uma palestra no 
auditório do Colégio Marista Pio 
X. Nesse tempo, eu ainda não o 
conhecia. Que pena!

A guerra acabou-se, tinha 
de se acabar com Remígio 
entrando na luta. Depois, foi a 
vez da Revolução dos Cravos. O 
guerreiro Bronzeado largou o 
emprego na Embaixada Ame-
ricana e foi pra Portugal. Saiu 
daqui e foi prestar serviço na 
África dita Portuguesa. Mas os 
camaradas desconfiaram de 
tanta generosidade, de quem 

tinha prestado serviços na Embaixada de 
Tio Sam, em Brasília. Nesse tempo, morei 
com ele e Simone na Asa Norte. Ninguém 
podia ser mais fiel ao socialismo que o 
distinto casal. Mas os africanos cisma-
ram com os poliglotas da Paraíba. Eles 
falavam meia dúzia de idiomas; por que e 
para que iriam para a África?

Para completar, Iremar hospedou 
um gringo do Peace Corps, acho que era 
Douglas. Mas Iremar só queria praticar 

o inglês, com o americano dentro de 
casa. Os africanos não acreditaram e não 
aceitaram o voluntário de Remígio. Eu 
estava muito próximo e posso afirmar 
que José Iremar Alves Bronzeado era um 
dos nossos. 

Depois, ele foi um dos dirigentes 
do Partido Comunista Brasileiro. Mesmo 
assim, a turma da Revolução dos Cravos 
(de 25 de abril de 1974) não confiou na 
generosidade do paraibano que queria 
ajudar os negros em Angola e Moçam-
bique. Além de poliglota, ele era piloto 
de aviões e arrais. E lutava judô. E tinha 
essa passagem por Suez. E o irmão Luís 
fora deputado federal. Será que seria um 
007infiltrado? Iremar voltou ao lar pa-
terno e foi para o PCB, para a casa antiga 
de Tambiá, ali no começo da Rua Juarez 
Távora, em frente da estação de Luz e 
Força, onde hoje é a Energisa.

Estava deitado entre flores. Podia 
ser entre espinhos. Para um guerreiro de 
Suez tanto faz. Inda mais um guerreiro 
egresso de Remígio, natural do Curima-
taú paraibano. Espinhos são as flores 
do deserto, com seu perfume agudo, 
penetrante. Os bravos sabem. Iremar que 
o diga.

(Coluna publicada terça, quinta e 
sábado)

FOTOS: Reprodução/Internet
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Iremar 
arrumou o 
matulão e 
tocou para a 
guerra. Foi 
no faro do 
sangue e 
da pólvora



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

Evento

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

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

PROGRAMAÇÃO DE HOJE

Rádio Tabajara

Serviço

Hoje e amanhã, às 20h, o Sa-
rau Poético do Colégio Evolução 
vai realizar duas apresentações 
no Teatro Paulo Pontes com a 
peça “O gato malhado e a ando-
rinha sinhá” uma adaptação de 
obra de Jorge Amado. Os ingres-
sos custam dez reais.

O texto conta a história entre 
um gato malhado e uma andorinha 
e aborda inúmeros temas, sempre 
atuais, como preconceito, bullying, 
diferenças de classes sociais, entre 
outros. A peça já foi mostrada a 
semana passada no Teatro do Sesc 
de Campina Grande.

Com  direção e adaptação do 
texto de Jarrier Alves o espetácu-
lo é composto por vinte e cinco 

alunos entre eles Artur Medeiros, 
Emília Lucena, Vítor Córdula Pi-
nheiro, Letícia Vita e Lívia Ferrer

 “Como tivemos esse ano a 
oportunidade de uma pré-estreia 
para crianças em Campina Grande 
e depois, para o público infantil da 
nossa escola, chegou a vez de João 
Pessoa. O grupo está numa intera-
ção exemplar”, disse Cláudia Bal-
thar, diretora da Casa de Cultura do 
Celso Peixoto, do Colégio Evolução.

De acordo com Cláudia, apre-
sentar-se para adultos e jovens e 
num teatro grande requer mais 
profissionalismo e o grupo tem de 
sobra. “Com certeza, vamos mos-
trar todo nosso talento nas noites 
desta terça e quarta feira”, resumiu.

A escolha do texto de Jorge 
Amado foi uma boa sacada e já era 
desejo antigo desde a criação do 

Sarau. “Há tempos pensamos em 
montar uma fábula que pudesse 
ser assistido também pelas crian-
ças da nossa escola. Esse é o único 
livro infantil de Jorge Amado. Foi 
escrito para seu filho, quando pe-
queno”. comenta.

O figurino foi concebido por 
Jarrier e Claudia, com a colabora-
ção de todo o elenco e de Pedro 
Rafael, fiel aprendiz da Casa de 
Cultura. Jarrier Alves, que adaptou 
a história e dirigi a peça “O gato 
malhado e a andorinha sinhá”, está 
bastante satisfeito com o resultado 
obtido, e acredita, que mais uma 
vez o elenco do Sarau Poético vai 
surpreender e encantar o público.

“Com certeza. O elenco está 
pronto e vamos mostrar um belo 
espetáculo para pais, alunos e o 
público em geral”, disse Jarrier.

 

Zezé Di Camargo & 
Luciano em João Pessoa

A Domus Hall comemora sete anos de atuação em João Pessoa 
sempre trazendo os melhores shows para a capital paraibana. E, para 
celebrar, nada melhor que uma noite mais que especial para o seu 
público. Dia 4 de novembro, sobem ao palco da casa a dupla Zezé Di 
Camargo & Luciano e o cantor José Augusto.

Os ingressos já estão à venda nas bilheterias da Domus Hall.

Show

Pedra de corisco e
os museus da PB

Artefatos de pedra polida são ferramentas utilizadas 
pelos nossos primitivos habitantes para os mais diversos 
fins. São principalmente machados, almofarizes, batedores 
de sementes, amoladores e outros que foram largamente em-
pregados nas mais diversas atividades cotidianas no momen-
to anterior à chegada dos europeus.

Estas pedras são encontradas eventualmente, princi-
palmente por agricultores que ao cultivar o solo se de-
param com estes artefatos. Devido à curiosa feição, bem 
delineadas e simétricas, foram apropriadas pelo folclore 
sertanejo com o nome de ‘pedra de corisco’ ou ‘pedra de 
raio’ que segundo reza a cultura popular nordestina advém 
com este fenômeno natural que risca o céu, partindo árvo-
res ou se ocultando na terra a uma profundidade de ‘sete 
palmos’, aflorando um palmo por ano até chegar à superfí-
cie e ser encontrada pelo camponês. 

Os artefatos de pedra polida encontrados na região 
aguçam a curiosidade da população em geral e principal-
mente dos intelectuais. Muitos destes, ao longo das décadas, 
passaram a reunir estas pedras em coleções particulares, 
muitas destas – felizmente – tornaram-se museus em vários 
municípios do interior da Paraíba. 

Em Soledade, temos o Museu de Ibiapinópolis, graças 
aos esforços do professor Juarez de Góis, onde sua coleção 
particular foi organizada em um interessante museu que 
conta com a contribuição da população local. No museu, a 
coleção de machados, batedores e almofarizes está à mostra 
aos visitantes; em Juazeirinho, o Museu Histórico da cidade 
“Museu Manoel Vital” (aos cuidados do Sr. Sonildo Vital) 
também conta com uma coleção de pedras polidas; em Ingá, 
o Museu de História Natural (no sítio arqueológico Pedra do 
Ingá) possui um acervo de machados, batedores e amola-
dores (aos cuidados da Secretaria Municipal de Turismo); o 
Museu Histórico de Santo André também possui batedores, 
machados e uma espécie de ‘prato ou bandeja’ de pedra; 
em Areia, o Museu Regional de Areia (que recebeu a grande 
contribuição do Pe. Luiz Santiago e seu afilhado Pe. Rui) 
possui uma coleção que conta com machados semi-lunares 
e diversos artefatos em pedra polida; em Parari, no Museu 
Memorial Oriol, uma pequena coleção de artefatos também 
figuram em seu acervo. Uma das maiores e mais interessan-
tes coleções compõe o acervo do Museu de História Natural 
da UEPB, sob a coordenação do Prof. Juvandi Santos, contan-
do com centenas de peças. Coleções de pedra polida também 
se repetem na grande maioria dos museus municipais (inclu-
sive o de Campina Grande), ora com coleções numerosas, ora 
com apenas algumas peças.

É sabido que muitos leigos possuem em suas residên-
cias coleções particulares de artefatos pré-históricos, estes 
acervos são ilegais e dificultam os estudos sobre a pré-histó-
ria da região por estarem ocultos da comunidade científica. 
O ideal é que estes artefatos que são encontrados de forma 
fortuita sejam comunicados às universidades para que sejam 
doados aos museus, devidamente referenciados com a data e 
local exato do achado, pois só assim eles poderão ser postos 
em um contexto arqueológico, possibilitando serem devida-
mente estudados. 

Kubitschek Pinheiro
Especial para A União

HISTÓRIA em 
destaque
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Grupo de Teatro do Colégio Evolução 
estreia hoje peça no Teatro Paulo Pontes

O espetáculo “O gato malhado e a andorinha sinhá” propõe reflexões sobre temas como preconceito e desigualdade social

FOTO: Divulgação

Thomas Bruno Oliveira
thomasbruno84@gmail.com 

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.
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Textos de Brecht serão debatidos na oficina “Experiência 
e criação: formas de narrar para o trabalho do ator”
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Persona é uma palavra originada 
no latim que significa máscara, papel, 
personagem, pessoa ou personalidade. 
É também o nome de um dos filmes 
mais emblemáticos do cineasta sueco 
Ingmar Bergman (1918-2007) e que 
ganhou uma mostra em cartaz desde 
o dia 15 no Itaú Cultural, na Avenida 
Paulista, em São Paulo.

Chamada Por Trás da Máscara 
– 50 Anos de Persona, a exposição 
comemora meio século da película 
e mostra os bastidores e o processo 
criativo do filme, que retrata e reflete 
sobre “as máscaras”, papéis que o ser 
humano carrega ao longo da vida. 
Até 6 de novembro, a mostra apre-
senta trechos do filme, que no Brasil 
também recebeu o nome de Quando 
Duas Mulheres Pecam, fotos, partes do 
roteiro e objetos de cena (autênticos 
ou reproduções), como óculos, livros e 
uma câmera fotográfica.

Em uma parte da sala, também é 
possível ver fotos de outros filmes que 
beberam da influência de Persona, 
como Clube da Luta, de David Fincher, 
e Cidade dos Sonhos, de David Lynch. 
Pela primeira vez, a exposição sai do 
Bergmancenter – fundação sueca que 
promove a obra do cineasta.

A exposição é realizada em parce-
ria com a 40ª Mostra Internacional de 

FOTO: Repodução / Internet
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Novas formas de explo-
rar a narração em seu 
caráter expandido e o 
gesto em sua constru-
ção. Esse é o intuito 
da oficina intitulada 
“Experiência e criação: 
formas de narrar para 

o trabalho do ator” que inicia suas 
práticas hoje no Sesc Centro da capital. 
Com duração das 9h às 13h, a ativi-
dade será realizada no Auditório do 
Sesc pela oficineira Fran Teixeira e têm 
como foco atores, artistas e estudantes 
de teatro, entretanto, o público pode 
se inscrever normalmente. Os interes-
sados em participar da oficina ainda 
tem a chance de se inscrever bastando 
apenas comparecer ao Setor de Cultura 
do Sesc. As inscrições são gratuitas. 

Mergulhando no universo da 
oficina, sua vontade é fazer com 
que os participantes possam expe-
rimentar e compartilhar práticas 
desenvolvidas durante o processo 
criativo atual do grupo Máquina, 
com o Material Fatzer. Escrito ori-
ginalmente entre 1926 e 1931 por  
Bertolt Brecht, o Material Fatzer, em 
sua matéria prima, é composto de 
cenas abertas e meras indicações do 
que poderia ser feito no palco. Como 
escritas em um caderno pessoal, o 
dramaturgo alemão, Brecht, deixou 
não somente registrados o desen-
volvimento da trama, que se passa 
durante a Primeira Grande Guerra, 
mas diversas ideias rascunhadas 
para uma futura montagem. 

Tais práticas desenvolvidas nos 
anos 90 foram revistas e elaboradas 
novamente criando assim novos pro-

Lucas Silva
Especial para A União

Elaine Patricia Cruz 
Agência Brasil

Compartilhando práticas

Espetáculo “O Cantil”, produzido pelo Grupo de Teatro Máquina, da cidade de Fortaleza, no Ceará

Exposição mostra bastidores e criação de clássico de Ingmar Bergman

Cinema de São Paulo, que começa esta 
quinta-feira (20), na capital paulista. 
No mesmo dia, uma cópia restaurada 
do filme será exibida no Itaú Cultural 
às 19h, com um debate em sequência.

“A ideia da exposição é dar um 
ponto de entrada para o filme, contan-
do um pouco da produção, de onde ele 
surgiu, da gênese do filme, e falando 
um pouco do making of, ou seja, como 
foi feito, onde foi feito e qual o pro-
cesso de contratação das artistas e de 

redação do filme”, diz Murilo Hauser, 
curador e diretor artístico da mostra.

Logo na abertura da exposição, 
o visitante depara com a projeção 
da metade do rosto de cada uma das 
duas personagens principais do filme, 
como se fossem apenas uma pessoa. 
Há também uma grande projeção 
que permite ao visitante pôr-se na 
posição da personagem Elisabet 
quando ela vê um vídeo de um mon-
ge budista se autoimolando.

“A segunda parte da exposição 
fala de diferentes visões do filme, ou 
seja, existem várias leituras. Era uma 
mulher, eram duas, o que é real ou 
não? Essas são leituras possíveis do 
filme, nenhuma delas definitiva. E a 
última parte é sobre os reflexos de 
Persona no resto da produção cine-
matográfica depois de 1966 e o quão 
influente foi esse filme”, explica o 
curador.

“As pessoas vão encontrar aqui 
um material fotográfico de making of, 
que são fotos que acompanham o pro-
cesso inteiro, desde a gênese ao lan-
çamento; análises do filme, uma delas 
em vídeo que usa o prólogo do filme 
para desvendar a obra e a carreira do 
Bergman e uma exposição de fotos co-
loridas de making of nunca vistas fora 
da Suécia”, acrescentou Hauser.

O cineasta
Ingmar Bergman nasceu em 

Uppsala, na Suécia, em 14 de julho de 
1918. Até a adolescência, foi educa-
do com base em conceitos luteranos 
como pecado, confissão, castigo, 
perdão e misericórdia, que se refleti-
ram em sua obra. Iniciou a carreira em 
1941, ao escrever a peça teatral Morte 
de Kasper. Fez mais de 60 filmes de 
ficção e documentários e dirigiu mais 
de 170 peças de teatro. Entre seus fil-
mes mais conhecidos estão Morangos 
Silvestres e O Sétimo Selo.

Mostra em São Paulo apresenta, pela primeira vez fora da Suécia, relíquias de Ingmar Bergman

cedimentos narrativos e gestuais, com 
base na produção de relatos pessoais, 
na decomposição e interrupção da 
fábula como material e trama e na pro-
moção de uma montagem ficcional. 

Desse modo, como dito anterior-
mente, a oficina pretende oferecer 
ao ator novas formas de explorar a 
narração ao máximo e o gesto em sua 
construção propriamente dita, além 
de sua definição e a divisão de roteiro 
– decupagem. Tudo isso feito através 
de jogos e proposições com o texto, 
em um plano operativo constituído 
por exercícios focados na troca de pa-
péis, na fala dirigida para o interlocu-

tor e na experimentação da presença 
do narrador como sujeito épico. 

Voltando um pouco na história, os 
trabalhos teatrais antes de sua nova 
roupagem foram desenvolvidos e estu-
dados pelo grupo de teatro “Máquina”, 
que está em atividade desde 2003. 
Composto pelos atores Aline Silva, 
Ana Luiza Rios, Edivaldo Batista, Levy 
Mota, Loreta Dialla, Marcio Medeiros e 
Fran Teixeira, em suas práticas os inte-
grantes sempre trazem a preocupação 
da investigação da linguagem teatral, 
realizando trabalhos que têm nas 
dimensões da pesquisa e do processo 
colaborativo sua principal base. 

Oficina: Identidade - Beleza Black
n  Quando: Amanhã
n  Horário: 15h às 16h
n  Ministrante: Norma Góes
n  Local: Ateliê Multicultural Elioenai Gomes

Oficina: Reciclos - Vitalizando os Símbolos
n  Quando: Dia 20
n  Horário: 17h às 18h
n  Ministrante: Nai Gomes
n  Local: Ateliê Multicultural
 
Oficina de Experiência e criação: formas de 
narrar para o trabalho do ator
n  Quando: hoje
n  Onde: Auditório do Sesc Centro
n  Horário: Das 9h às 13h
n  Inscrições: Gratuitas 

Serviço

INTERNACIONAL
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TSE começa a julgar recursos
CANDIDATOS COM REGISTRO NEGADO
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Tribunal vai analisar 
os casos que foram 
à Corte pelos TREs

O Tribunal Superior Elei-
toral (TSE) começou a anali-
sar os recursos apresentados 
por candidatos às eleições 
municipais deste ano que ti-
veram o registro de candida-
tura negado por um juiz elei-
toral. Segundo informações 
do tribunal, a Resolução Nº 
23.455/2015 do TSE (Artigo 
44) permitiu que o candidato 
que teve seu registro negado, 
mas apresentou recurso no 
Tribunal Regional Eleitoral 
(TRE), continue a fazer a cam-
panha até que a ação fosse jul-
gada na instância superior.

Segundo o TSE, a legisla-
ção e o Código Eleitoral trazem 
a possibilidade da apresenta-
ção do recurso e estabelecem 
também o rito do julgamento 
desses casos. Agora, o TSE vai 
analisar cada um dos recursos 
que foram à Corte pelos Tribu-
nais Regionais Eleitorais.

Novas eleições
Caso o candidato a 

prefeito que está recor-
rendo ao TSE tenha obtido 
o maior número de votos 
na eleição e o seu recur-
so não seja aceito pelos 
ministros, ou seja, o re-
gistro seja negado, novas 
eleições serão feitas no 
município. A regra passou 
a valer depois da refor-
ma eleitoral de 2015 que 
trouxe a modificação para 
o Código Eleitoral.

De acordo com a Cor-
te, nas localidades que têm 
uma população com menos 
de 200 mil habitantes, se a 
soma dos votos dos outros 
candidatos concorrentes for 
menor que 50% ninguém é 
considerado eleito e ocorre 
uma nova eleição.

Nos municípios que têm 
uma população superior a 
200 mil habitantes existe a 
possibilidade de segundo 
turno. Se na segunda rodada 
de votação algum dos can-
didatos estiver com recurso 
aguardando julgamento, até 
que saia decisão do TSE ele 
poderá concorrer.

O sexto batimento de in-
formações sobre as últimas 
eleições municipais revela que 
cresceu consideravelmente o 
volume de possíveis irregula-
ridades nas receitas e despesas 
das campanhas. Encaminha-
do pelo Tribunal de Contas 
da União (TCU) ao Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE), o to-
tal suspeito chega a R$ 1,41 
bilhão. Ou seja, quase metade 
do montante arrecadado por 
candidatos e partidos, que foi 
de R$ 2,227 bilhões. 

No início de setembro, 
conforme lista apresentada 
pelo TCU, a soma de quantias 
suspeitas correspondia a cerca 
de R$ 116 milhões. Uma sema-
na depois, o valor já ultrapassa-
va R$ 275 milhões, chegando a 
R$ 388 milhões no dia 19 e em 
mais de R$ 554 milhões no fim 
do mês. No começo de outubro, 
o valor superou a casa dos R$ 
659 milhões.

Destaques
De acordo com o último 

relatório do TCU, entre os in-
dícios de irregularidades mais 
relevantes de despesas decla-
radas à Justiça Eleitoral está o 
de uma agência de publicida-
de, com apenas dois funcio-
nários, contratada para uma 
campanha no valor de R$ 219 
mil. Em outro caso, uma em-
presa de produções, cujo sócio 
é beneficiário do Bolsa Famí-
lia, prestou serviços no valor 
de R$ 3,57 milhões.

Dos indícios envolvendo 
doações às campanhas, uma 
pessoa física que recebe o 
Bolsa Família fez doações de 
R$ 75 milhões. Outra doou 
R$ 50 milhões sem ter ren-
da compatível e um prefeito 
doou R$ 60 milhões para seu 

próprio diretório municipal. 
Além disso, o número de doa-
dores mortos subiu para 290. 
A lista do TCU indica que a 
quantidade de casos suspei-
tos chega a quase 260 mil.

Parcerias
As informações são re-

sultados de um trabalho iné-
dito de cruzamento de dados 
proporcionado pela parceria 
firmada entre o TSE e diversos 
órgãos públicos para fiscalizar 
a prestação de contas dos can-
didatos e coibir crimes eleito-
rais nas campanhas.

Ao receber o documento 
do TCU, o Tribunal Superior 
Eleitoral compartilhou ime-
diatamente o material com o 
Ministério Público Eleitoral. As 
suspeitas em torno de benefici-
ários do Bolsa Família também 
foram compartilhadas com o 
Ministério do Desenvolvimen-
to Social e Agrário, responsável 
pelo programa.

De acordo com instrução 
normativa do TSE de agosto 
deste ano, os indícios de irre-
gularidades serão disponibi-
lizados aos juízes eleitorais 
para apuração em até cinco 
dias a partir do conhecimento 
do caso. Por se tratarem de in-
dícios que ainda serão devida-
mente apurados, os nomes dos 
doadores e beneficiários não 
serão divulgados.

Da Agência Brasil

Indícios de irregularidades 
ultrapassam R$ 1,4 bilhão

DOAÇÕES DE CAMPANHA

Michèlle Canes
 repórter da Agência Brasil

As informações 
são resultados 
de um trabalho 
inédito de 
cruzamento 
de dados

No comando da Câmara 
nesta semana, o vice-presi-
dente da Casa, Waldir Mara-
nhão (PP-MA), tem o desafio 
de tentar retomar o debate e 
votação do Projeto de Lei (PL) 
2.617/15 que altera a Lei de 
Repatriação. Na semana pas-
sada, o presidente Rodrigo 
Maia (DEM-RJ) deu o assunto 
como encerrado depois que, 
mesmo após um acordo de go-
vernadores sobre o ponto que 
trata da distribuição da arre-
cadação, partidos de oposição 
obstruíram a votação.

Maia disse que não “se 
desgastaria” mais com o as-
sunto, mas deixou aberta a 
possibilidade de o presidente 
em exercício retomar o tema a 
partir de um novo acordo, que 

ainda não foi costurado apesar 
do esforço de alguns partidos 
da base aliada. Apesar disso, 
Maranhão aposta que o projeto 
de lei voltará à pauta.

“Este é um tema relevan-
te”, afirmou. Perguntado se é 
vontade do Legislativo votar 
a matéria, Maranhão afirmou 
que tem que ser “vontade da 
sociedade, a repatriação de 
algo que pode injetar recursos 
na economia”.

A matéria é defendida 
pelo governo como forma de 
ampliar a adesão de contri-
buintes que têm dinheiro no 
exterior não declarado e que-
rem regularizar sua situação. 
Estados e municípios também 
têm interesse no assunto já que 
querem aumentar a parcela de 
dinheiro a arrecadar com o pa-
gamento de impostos e multas.

Pela lei atual, para re-

gularizar os recursos e ob-
ter anistia penal e tributária 
o contribuinte tem que, em 
troca, pagar 15% de multa e 
15% de Imposto de Renda 
(IR) sobre o valor.

Pauta
Maranhão também ficou 

com o encargo de instalar 
a comissão especial que vai 
discutir mudanças nas regras 
eleitorais. Câmara e Senado 
selaram um acordo para que 
cada uma das Casas trate de 
pontos específicos e que tudo 
seja previamente debatido 
para evitar que senadores 
derrubem o que deputados 
aprovarem e vice-versa.

O Senado tratará de coli-
gações partidárias e de cláu-
sula de desempenho, que 
estabelecem percentual míni-
mo de votação para a legenda 

conquistar cadeiras no Con-
gresso. A comissão da Câma-
ra vai decidir sobre qual será 
o sistema eleitoral que deve 
vigorar. O relator do colegia-
do já está definido – deputa-
do Vicente Cândido (PT-SP) 
–, mas ainda falta escolher 
o presidente, que deve ser 
anunciado esta semana para 
que os trabalhos comecem. 

Relator
O relator do projeto de lei 

que muda as regras de regula-
rização de ativos não declara-
dos no exterior (Lei de Repa-
triação), deputado Alexandre 
Baldy (PTN-GO), disse ontem 
que ainda é possível colocar 
a proposta em plenário para 
votação, porque há uma articu-
lação muito grande de gover-
nadores e prefeitos para que a 
matéria seja votada.

Maranhão quer retomar votação da PL
lEI DE REPATRIAÇãO

Carolina Gonçalves
Repórter da Agência Brasil

Os governos brasileiro e in-
diano pretendem criar facilidades 
para investimentos de empre-
sas dos dois países, na busca por 
acesso aos dois mercados. Foi com 
esse intuito que o presidente Mi-
chel Temer e o primeiro-ministro 
indiano, Narendra Modi, reuni-
ram-se ontem em Goa, na Índia. 
De acordo com o Planalto, o en-
contro possibilitou avanços nas 
negociações do Acordo de Coo-
peração e Facilitação de Investi-
mentos, principalmente no que 
se refere à ampliação da seguran-
ça jurídica para investidores.

A expectativa é que, por 
meio desse acordo, empresas 
brasileiras consigam maior in-
serção no mercado indiano e vi-

ce-versa. Após encontrar-se com 
empresários e com o primeiro-
ministro da Índia, Temer disse ter 
identificado “grande interesse” 
do empresariado brasileiro em 
aplicar recursos naquele país. Ele 
aproveitou o encontro para falar 
sobre os projetos de infraestru-
tura em andamento no Brasil e 
tentar estimular os empresários 
indianos a fazerem o mesmo. 
Nesse sentido, Temer destacou 
o Crescer, programa que lançou 
34 projetos iniciais nas áreas de 
portos, aeroportos, rodovias, fer-
rovias, energia, óleo e gás.

“Nós todos sabemos que a Ín-
dia se transformou muito nos úl-
timos anos e hoje é uma das prin-
cipais economias globais, cresce a 
taxas elevadas e tem muita com-
plementariedade com o Brasil”, 
disse Temer ao comentar que o 

Brasil deu início a um processo de 
transformação que visa a retoma-
da do crescimento econômico.

Temer aproveitou a visita para 
retomar a parceria estratégica en-
tre os dois países integrantes do 
Brics – bloco formado por Brasil, 
Rússia, Índia, China e África do 
Sul. “Essa visita relançou nossa 
parceria estratégica, que se volta-
rá para uma inserção mais compe-
titiva nos mercados globais e para 
o desenvolvimento de nossas so-
ciedades. Esperamos que esse nos-
so encontro incremente cada vez 
mais as nossas relações.”

O presidente Michel Temer 
também visitará o Japão, onde se 
reunirá com empresários e com 
o primeiro-ministro Shinzo Abe. 
Esta será a primeira visita de um 
chefe de Estado brasileiro ao país 
em 11 anos.

Brasil e Índia debatem investimentos
ENTRE OS DOIS PAÍSES

FOTO: Beto Barata/PR

Presidente Michel Temer se encontra com Narendra Modi, primeiro-ministro da República da Índia, durante encontro do Brics

Pedro Peduzzi
 Repórter da Agência Brasil
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Sérgio Moro pede à Justiça do Rio 
a intimação de Eduardo Cunha
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Geral

Ele responde pelos crimes 
de corrupção, lavagem de 
dinheiro e evasão de divisas
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opiniao.auniao@gmail.com

Ganz Lúcio
Clemente

O juiz federal Sérgio 
Moro, responsável pelas 
ações da Operação Lava Jato 
na primeira instância, en-
viou à Subseção Judiciária 
do Rio de Janeiro documen-
to para que o ex-deputado 
Eduardo Cunha seja citado e 
intimado a respeito da ação 
contra ele que tramita na 
13ª Vara Federal de Curiti-
ba. O documento foi regis-
trado no sistema da Justiça 
Federal do Paraná ontem.

Na semana passada, 
Moro decidiu dar prossegui-
mento à ação em que Cunha 
é réu na Operação Lava Jato 
por suspeita de manter na 
Suíça contas não declara-
das. O ex-deputado virou réu 
quando a ação ainda estava 
no Supremo Tribunal Fede-
ral. Com a perda do manda-

Soberania e investimento
Faz parte da utopia do movimento social e dos 

trabalhadores, do sonho que querem transformar 
em realidade, que a economia brasileira seja capaz 
de produzir bem-estar e qualidade de vida para 
todos. O desafio é saber produzir os bens e serviços, 
distribuindo-os com equidade, para atender às 
necessidades materiais e culturais de todos. 

A economia capitalista se estruturou por meio 
do Estado moderno, de nação soberana que domina 
um território e faz, nesse espaço físico e político, 
uma produção econômica, gerando avanços no 
bem-estar e na qualidade de vida das pessoas.

A riqueza natural do território brasileiro é 
um ativo essencial. O conhecimento materializado 
no nível de educação geral da sociedade e na 
sua capacidade de transformá-lo em tecnologia, 
produtos e serviços, é a base para o desenvolvimento 
industrial ou produtivo. A capacidade de alocar 
parte da renda e riqueza, gerada para o Estado 
prover serviços públicos e investimentos na 
infraestrutura, garante a qualidade e quantidade da 
expansão produtiva e da proteção social.

Tudo isso requer, entre outras coisas, 
investimento e soberania. Investimento significa 
ampliar a capacidade produtiva física e cognitiva. 
Soberania é a capacidade de um povo investir em 
determinado território, dominando o conhecimento 
e o capital, se apropriando dos resultados e podendo, 
de forma autônoma, poupar e decidir reinvestir 
parte dos resultados alcançados. Soberania é a 
coluna vertebral de uma nação que sabe investir 
para promover o próprio destino.

Quando o Brasil vende a base produtiva, 
infraestrutura ou riqueza natural para empresas 
estrangeiras, abre mão da soberania de investir 
e decidir sobre o presente e futuro. O lucro aqui 
produzido será enviado para o local de origem do 
capital, a tecnologia não será transferida e a força 
econômica de induzir a estratégia de investimento 
estará subordinada a outros interesses.

Vale tratar de um belo exemplo da semana. 
Janus Capital Group é uma gestora americana 
com quase US$ 200 bilhões em fundos. Petrobras, 
Itaú Unibanco, Iochpe-Maxion, Suzano e Marfing 
fazem parte da carteira de investimentos no 
Brasil. Janus Raghoonundon, analista da empresa, 
concedeu entrevista para jornal Valor, de 11 de 
junho. Sobre a Petrobras, disparou: “realmente 
acredito que a companhia tem um valor intrínseco 
e está barata relativamente a seus ativos. Existe 
muito potencial para a Petrobras para um 
investidor de longo prazo”.

Avançando sobre as escolhas do país, soltou: 
“O Brasil tem que decidir se pretende aceitar 
grandes quantidades de companhias estrangeiras 
controlando ativos-chave de infraestrutura. E, 
claro, essas companhias estrangeiras vão ter que 
ser compensadas pelo risco que vão tomar”.

As condições complementares e essenciais são 
destacadas no início da entrevista. A estabilidade 
política de um novo governo que – assim espera ele 
– encaminhará as reformas é que dará estabilidade. 
Não querem ver as reformas rejeitadas. E quais são? 
Adivinhem? Janus com a palavra: “Vamos monitorar 
a aprovação de todas, como a da Previdência e dos 
benefícios trabalhistas”.

A impressão é que os brasileiros não dão 
conta de que o país é uma das maiores economias 
do planeta, com uma inigualável base natural, 
robusta estrutura produtiva e enorme mercado 
interno. Pode ser um grande negócio para o mundo, 
vendendo os ativos e transferindo a soberania para 
empresas estrangeiras. Um projeto mais do que 
medíocre, mas em construção. 

 *Clemente Ganz Lúcio é  Sociólogo, diretor 
técnico do DIEESE, membro do CDES – Conselho de 
Desenvolvimento Econômico e Social e do Grupo 
Reindustrialização

Michèlle Cannes
Da Agência Brasil

Cunha será citado e intimado a respeito da ação contra ele que tramita na 13ª Vara Federal de Curitiba

to, Cunha deixou de ter foro 
privilegiado e o processo foi 
enviado a Moro. O ex-depu-
tado responde pelos crimes 
de corrupção, lavagem de di-
nheiro e evasão de divisas.

Segundo o documento 
de ontem, a Justiça do Rio de 
Janeiro tem prazo de 30 dias 
para que Cunha possa ser ci-
tado e intimado sobre a acu-
sação formulada contra ele. 

A partir da intimação, come-
ça a contar um prazo de dez 
dias para que o ex-deputado 
apresente, por meio de seus 
advogados, uma resposta à 
denúncia.

FOTO: Fabio Rodrigues Pozzebom

O Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ) divulgou ontem 
um estudo cujos dados mos-
tram que as despesas totais 
do Judiciário brasileiro foram 
de R$ 79,2 bilhões em 2015. O 
valor representa 1,3% do Pro-
duto Interno Bruto (PIB), soma 
de todas as riquezas produzi-
das pelo Brasil. Segundo o le-
vantamento, cada cidadão pa-
gou no ano passado R$ 387,56 
para garantir o funcionamento 
do serviço de Justiça.

Os valores fazem parte 
da pesquisa Justiça em Nú-
meros, divulgada anualmente 
pelo Conselho e que analisa a 
situação da Justiça Estadual, 
Federal, Eleitoral, Militar, Tra-
balhista e dos Tribunais Su-

periores. Os dados não citam 
o Supremo Tribunal Federal 
(STF), órgão acima do CNJ na 
hierarquia do Judiciário.

De acordo com a pesqui-
sa, os gastos com recursos 
humanos consomem 89% 
das despesas, que incluem 
salários de juízes, servidores, 
empregos de funcionários 
terceirizados, além de  auxí-
lios, diárias e passagens. Se-
gundo o CNJ, 56% das despe-
sas totais retornam aos cofres 
públicos por meio do paga-
mento de custas processuais.

Pela primeira vez, o le-
vantamento avaliou o custo 
de cada servidor ou empre-
gado do Judiciário da folha de 
pagamento do ano passado. 
De acordo com o Justiça em 
Números, cada magistrado 
custa em média R$ 46 mil por 

mês; cada servidor, R$ 12 mil; 
funcionários terceirizados cus-
tam em média R$ 3,4 mil ao 
mês e, por fim, cada estagiário, 
R$ 774, em média. Os valores 
também incluem pagamentos 
de verbas indenizatórias e gas-
tos com diárias e passagens.

De forma inédita, o estu-
do também apontou o tempo 
de tramitação dos processos. 
Na fase de execução, a mais 
importante para o cumpri-
mento da decisão judicial, a 
média registrada foi de nove 
anos. Na Justiça Estadual, o 
tempo de tramitação é de 8 
anos e 11 meses, e na Justiça 
Federal, 7 anos e nove meses.

Processos e conciliação
Os dados do Conselho 

Nacional de Justiça (CNJ) 
também mostram que estão 

em tramitação em todo o Ju-
diciário cerca de 102 milhões 
de processos pendentes de 
decisão definitiva. O número 
aumentou em relação ao ano 
de 2014, quando 100 milhões 
estavam em andamento.

Pela primeira vez na 
pesquisa, foram avaliados as 
taxas de resolução de proces-
sos por meio da conciliação, 
modo de resolução de confli-
tos em que o juiz passou a ser 
obrigado a propor, após a en-
trada em vigor do Novo Códi-
go de Processo Civil (NCPC).

Segundo os dados, 11% 
das sentenças proferidas fo-
ram homologadas por meio do 
acordo de conciliação. Na Justi-
ça do Trabalho, o índice passou 
para 25%. Na Justiça Estadual, 
o indicador foi de 19,1% e na 
Federal, apenas 5,6%.

Judiciário custou 1,3% do PIB em 2015
deSpeSAS TOTAIS

André Richter
Da Agência Brasil

O prazo para fazer o últi-
mo simulado do Exame Nacio-
nal do Ensino Médio (Enem) 
foi prorrogado para o próxi-
mo dia 23. As provas ficariam 
disponíveis somente até esse 
domingo (16). Agora, os estu-
dantes têm mais uma semana 
para testar os conhecimentos. 
O simulado pode ser acessado 
na plataforma Hora do Enem.

Este é o quarto e último 
simulado que ocorre antes das 
provas do Enem, marcadas 
para os dias 5 e 6 de novembro. 
O simulado ficará disponível 
para ser inicado até as 19h59 
de domingo (23), no horário 
de Brasília. Com o horário de 
verão, os participantes devem 
verificar qual o horário limite 
na localidade onde estão.

O teste está dividido em 
duas provas, somando 180 
questões. Como são testes lon-
gos, o recomendável é que se-

jam feitos em dois dias, assim 
como ocorre no Enem. No pri-
meiro dia do simulado, os alu-
nos responderão 90 questões, 
divididas igualmente entre 
Ciências Humanas e Ciências 
da Natureza. O segundo dia de 
provas será destinado a outras 
90 questões de Matemática e 
Linguagens. Depois do simula-
do, os estudantes terão acesso 
a um ranking para comparar 
o seu desempenho com os ou-
tros candidatos que buscam a 
mesma universidade ou curso.

A plataforma Hora do 
Enem pode ser acessada por 
computador, smartphone ou 
tablet. Além do simulado, tam-
bém é possível acessar boletins 
de notícias com informações 
sobre o Enem, programas de 
TV com dicas e conteúdos, 
questões resolvidas e comen-
tadas, videoaulas e uma pla-
taforma de estudos personali-
zada com planos de estudos e 
exercícios on-line.

MEC prorroga prazo 
para o último simulado

eNem

O secretário de Justi-
ça e Cidadania de Rorai-
ma, Uziel de Castro, disse 
ontem que a rebelião 
que ocorreu na tarde de 
anteontem na Peniten-
ciária Agrícola de Monte 
Cristo, em Boa Vista, foi 
uma determinação nacio-
nal da facção Primeiro Co-
mando da Capital (PCC), 
em São Paulo, de atacar 
os integrantes do Coman-
do Vermelho, grupo cri-
minoso do Rio de Janeiro.

“Eles declararam 
guerra entre as facções. 
Estamos percebendo em 
nível nacional o rompi-
mento desse acordo en-
tre eles”, disse Castro, 
explicando que existem 

ramificações dos grupos 
em vários estados do País.

Segundo ele, tam-
bém ocorreram rebeliões 
no Pará e em Rondônia, 
com a mesma motiva-
ção. De acordo com Cas-
tro esse movimento en-
tre as facções está sendo 
observado nos presídios 
há cerca de uma semana.

Diferente do nú-
mero divulgado pela 
Polícia Militar ante-
riormente, dez presos 
morreram anteontem 
na penitenciária de 
Boa Vista. O confronto 
entre as facções come-
çou durante o horário 
de visitas, por volta das 
16h. Cerca de 50 fami-
liares de presos foram 
feitos reféns, mas libe-
radas por volta das 20h.

Guerra entre facções 
motivou as rebeliões

em preSídIOS dO pAíS

Andreia Verdélio
Da Agência Brasil

Da Agência Brasil
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Iraque começa ofensiva para retomar
cidade de Mossul do Estado Islâmico
Será o golpe mais duro ao 
grupo terrorista depois da 
saída dos norte-americanos 

15

FOTO: AP/Bram Janssen

Mais de 30 mil homens 
do exército iraquiano come-
çaram nessa segunda-feira 
(17) uma ofensiva militar 
para libertar a cidade de Mos-
sul do Estado Islâmico (EI). 
A informação foi dada a uma 
emissora estatal iraquiana 
pelo primeiro-ministro do 
país, Haidar al Abadi. “A hora 
de vencer chegou e as opera-
ções para libertar Mossul co-
meçaram”, disse o premier.

A investida para recon-
quistar Mossul é a maior 
operação militar do Iraque 
desde que as tropas norte-a-
mericanas se retiraram do 
território em 2011 e, se for 
realizada com sucesso, será 
o golpe mais duro ao grupo 
terrorista até o momento.

Segundo a Al Jazira, nas 
primeiras quatro horas de 
ofensiva, as forças curdas 
dos peshmerga já conquis-
taram o controle de pelo 
menos três vilarejos da re-
gião. No entanto, elas não 
entrarão em Mossul, deixan-

do esta tarefa apenas para o 
exército iraquiano para não 
aumentar tensões no país, 
de acordo com Kifah Mah-
mud Karim, conselheiro do 
presidente da região autô-
noma do Curdistão iraquia-
no, Massud Barzani.

A operação deve durar 
“provavelmente semanas e 
talvez ainda mais”, explicou o 
general Stephen Townsend, 
comandante das forças con-
juntas norte-americanas que 
estão no Iraque para ajudar a 
libertar Mossul. “Esta deve 
se revelar uma batalha lon-
ga e difícil, mas os iraquia-
nos estão preparados e nós 
estamos com eles”, afirmou 
Townsend. A Organização 
das Nações Unidas também 
já falou sobre a ofensiva 
e se disse “extremamente 
preocupada” com os cerca 
de 1,5 milhão de civis que 
vivem na cidade.

Segundo o responsá-
vel da ONU pelas ativida-
des humanitárias, Stephen 
O’Brien, a instituição teme 
que “milhares [de pessoas] 
poderão se encontrar sob o 
cerco” das tropas governa-
mentais ou se transformar 
em “escudos humanos” nas 
mãos do Estado Islâmico.

Da Agência Ansa

Da Agência Ansa

Da Agência Sputnik Brasil

Soldados iraquianos são vistos perto da fronteira, em meio a fumaça que sobe de campos de petróleo incendiados pelo EI

Depois de quatro 
anos de negociações 
para um acordo de paz 
entre o governo da Co-
lômbia e as Forças Ar-
madas Revolucionárias 
da Colômbia (Farc), os 
colombianos decidiram 
não ratificar o acordo 
para encerrar o conflito 
que já dura 52 anos no 
país. A Agência Brasil 
conversou com alguns 
brasileiros que moram 
na Colômbia para en-
tender os impactos do 
resultado e as possíveis 
causas que levaram à vi-
tória do Não no plebisci-
to, realizado no dia 2 de 
outubro.

O catarinense Thia-
go Dal-Toe, mestre em 
Resolução de Conflitos e 
Paz Internacional, mora 
na Colômbia há dez anos 
e trabalhou ativamente 
pela campanha do Sim 
no plebiscito. Ele parti-
cipou da campanha pro-
movida por entidades 
da sociedade civil e par-
tidos políticos, chama-
da Bogopaz. Para ele, é 
impensável para um país 
latino-americano seguir 
em uma guerra que já 
resultou em mais de 200 
mil mortes.

“Esse país sofre mui-
to com o narcotráfico, 
que esta incluído no acor-
do, e com a falta de con-
fiança do capital interna-
cional para investir em 
um país em guerra. Eles 
perdem muito o poten-
cial de turismo que eles 

têm pela guerra e muitas 
multinacionais deixam 
de investir no país por 
medo de sequestros ou 
sabotagem aos postos de 
trabalho”, diz o brasilei-
ro, que já trabalhou na 
Organização dos Estados 
Americanos (OEA) e no 
Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID).

A carioca Simone 
Pitta preside a entidade 
Aquarela Bogotá, que 
presta assistência à co-
munidade brasileira no 
país, e faz doutorado 
em Ciências Políticas na 
Universidad de Los An-
des. Ela diz que é muito 
difícil para os brasilei-
ros entenderem o que 
é um país com mais de 
50 anos de guerra e ava-
lia que a vitória do Sim 
seria a possibilidade de 
iniciar uma nova ordem 
política, social e econô-
mica no país.

“Por mais que a 
gente tenha cidades 
com grandes índices de 
violência, como o Rio 
de Janeiro, é diferente 
de um país em guerra 
onde você tem gerações 
que passaram por isso. A 
geração do meu marido, 
por exemplo, não nasceu 
em paz. E as implicações 
disso não são só eco-
nômicas. O número de 
vítimas que a Colômbia 
tem, de vários tipos de 
violência, é de uma di-
mensão que se compara 
a guerras de grande in-
tensidade”, avalia a bra-
sileira, que mora há três 
anos no país e é casada 
com um colombiano.

Brasileiros na Colômbia 
lamentam plebiscito

acOrdO de paz

Apesar de seu vice, Mike 
Pence, ter prometido respei-
tar o resultado da eleição pre-
sidencial norte-americana, o 
candidato republicano à Casa 
Branca, Donald Trump, voltou 
a denunciar fraudes “em larga 
escala” antes da votação de 8 
de novembro. 

Segundo ele, os líderes de 
seu partido estão sendo “ingê-
nuos” ao negar a existência de 
irregularidades e demonstrar 
confiança na legitimidade das 
urnas. “Naturalmente, estão 
ocorrendo fraudes em larga 
escala antes do dia da eleição”, 

disse Trump, que acredita ser 
vítima de uma conspiração 
liderada pela imprensa para 
dar a vitória à democrata Hil-
lary Clinton.

Sem entrar em detalhes 
sobre as acusações, ele vem 
denunciando repetidamente a 
possibilidade de manipulação 
do resultado da eleição. Suas 
críticas à legitimidade do plei-
to aumentaram após a onda 
de acusações de assédio sexual 
contra ele e a divulgação de um 
vídeo que exibe frases sexistas 
do magnata.

Mas Trump não está so-
zinho. Segundo uma pesquisa 
encomendada pelo site Politi-

co, 41% dos eleitores acredi-
tam que a votação do próximo 
dia 8 de novembro pode ser 
fraudada em favor de Hillary. 
Entre os republicanos, esse 
número é 73%, e entre os de-
mocratas, 17%.

Mesmo assim, as lideran-
ças conservadoras têm defen-
dido a lisura do pleito, inclusive 
o vice de Trump, Mike Pence. 
“Nós respeitaremos a vonta-
de do povo norte-americano”, 
garantiu. O presidente do Con-
gresso dos EUA, Paul Ryan, 
seguiu pelo mesmo caminho. 
“Nossa democracia é baseada 
na confiança”, declarou, por 
meio de sua porta-voz.

 

Pescadores da Coreia 
do Norte detidos no mar do 
Japão na sexta-feira passada 
(14) estão em hospitais da re-
gião de Primorie, no extremo 
oriente russo.

A informação foi divul-
gada ontem (17) por um re-
presentante do Comitê de 
Investigação russo. Os 48 nor-
te-coreanos detidos estavam 
pescando ilegalmente na zona 
econômica exclusiva da Rússia.

“A investigação está reali-
zando verificações processuais 
em concordância com o Artigo 
318 do Código Penal sobre o 
uso de violência contra as au-
toridades. Ainda não foi aberto 
qualquer processo criminal. Os 

Donald Trump faz denúncia 
de fraudes “em larga escala” 

Norte-coreanos ficam feridos em 
conflito durante pesca irregular 

nas eLeIÇÕes dOs eUa 

nO mar dO japãO

Rússia anuncia 
“pausa” nos 
ataques em 
Aleppo nesta 5ª 

Moscou  (AE) - A Rússia 
anunciou que as tropas do 
país e as da Síria preparam 
uma “pausa humanitária” na 
cidade síria de Aleppo, nesta 
quinta-feira. 

O general Sergei Ru-
dskoi disse, segundo agên-
cias de notícias locais, que as 
forças russas e sírias inter-
romperão todos os ataques 
das 8h às 16h (hora local) a 
fim de que os civis e rebel-
des possam sair da cidade 
em segurança, bem como 
para a retirada de feridos.

Rudskoi disse que ha-
verá dois corredores nos 
quais as pessoas poderão 
deixar a cidade. 

Ainda segundo ele, fon-
tes do Ministério da Defesa 
russo afirmam que militan-
tes continuam a estar ar-
mados na cidade e recebem 
sistemas antitanque TOW 
fabricados nos Estados Uni-
dos.

Em comunicado divul-
gado na tarde desta segun-
da-feira, a União Europeia 
se comprometeu a “agir ra-
pidamente” para ampliar 
as sanções contra o regime 
sírio de Bashar al-Assad e 
pediu que a Rússia cumpra 
suas responsabilidades e 
pare imediatamente com os 
ataques a Aleppo. A chefe da 
política externa da UE, Fe-
derica Mogherini, disse que 
começará nesta terça-feira 
a manter diálogos sobre o 
futuro político da Síria com 
Arábia Saudita, Irã, Turquia 
e outros atores regionais. 

A UE já lançou sanções 
contra setores da economia 
síria, inclusive um embargo 
no setor de petróleo. Fontes: 
Associated Press e Dow Jo-
nes Newswires.

coreanos estão em instituições 
médicas na cidade de Nakho-
dka”, declarou uma fonte.

A mesma fonte acrescen-
tou que nada ameaça a saúde 
dos detidos, mas que é necessá-
ria assistência médica por uma 
questão de prevenção. Segundo 
declarou, “nenhuma vida está 
em perigo”.

Após a detenção, os pes-

cadores tentaram atacar os 
oficiais da patrulha, depois de 
resistirem ao apelo das autori-
dades russas de parar o barco, 
criando, assim, um conflito. 
Após vários tiros de aviso, os 
oficiais do Serviço Federal de 
Segurança da Rússia (FSB) 
abriram fogo de armas ligeiras, 
ferindo nove pescadores. Mais 
tarde, um deles morreu.

Embarcações japonesas numa fiscalização de área pesqueira 

FOTO: Divulgação

Sabrina Craide
Da Agência Brasil
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Capital registra 
71,7% de ocupação 
na rede hoteleira

Seca provocou perda de 50% da produção no Nordeste

Alimentação e agricultura
17

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

Na data em que se co-
memora o Dia Mundial da 
Alimentação, que ocorreu 
no último domingo, a Orga-
nização das Nações Unidas 
para a Alimentação e a Agri-
cultura (FAO) destaca que, 
com as mudanças climáticas, 
o desafio de alimentar uma 
crescente população mun-
dial aumenta. Segundo o re-
presentante da entidade no 
Brasil, Alan Bojanic, a seca 
fez com que o Nordeste do 
Brasil perdesse 50% de sua 
produção nos últimos cinco 
anos, se comparado com os 
cinco anteriores.

Com o tema “O clima está 
mudando. A alimentação e a 
agricultura também devem 
mudar” como destaque da 
data em 2016, a FAO estima 
que o número mundial de 
habitantes vai superar os 9 
bilhões em 2050. Segundo o 
órgão internacional, a pro-
dução mundial de alimentos 
precisaria aumentar em 60% 
para assegurar o equilíbrio 
da segurança alimentar.

“Precisamos ver res-
posta para esse problema. 
Precisamos de uma agricul-
tura mais adaptativa, dife-
rente, que seja sustentável, 
ambientalmente amigável 

e essa agricultura precisa 
de muita pesquisa. Precisa-
mos de mais variedades de 
alimentos que aguentem as 
variações de precipitação, de 
calor, de frio, problemas de 
enchente. Uma agricultura 
adaptativa a essas mudanças 
climáticas”, ressalta Bojanic.

Segundo a FAO, cultivar 
alimentos de forma susten-
tável significa adotar práticas 
que produzam mais com me-

nos insumos na mesma área e 
usem recursos naturais com 
sabedoria. Significa, também, 
reduzir o desperdício, com 
melhor colheita, armazena-
gem, embalagem, transporte, 
infraestrutura e comércio.

Mesmo com uma pro-
dução eficiente, o represen-
tante da FAO defende polí-
ticas públicas que facilitem 
o acesso dos mais pobres ao 
alimento. “Você pode produ-

zir na quantidade suficiente, 
mas pode não ter acesso, ou 
seja, pode não ter segurança 
alimentar para todos. É im-
portante ter equilíbrio entre 
acesso e produção no contex-
to nas mudanças climáticas”, 
destaca Bojanic.

Brasil
No Brasil, cerca de 3% da 

população vive em situação 
de vulnerabilidade alimen-

tar. “O Brasil saiu do mapa 
da fome em 2014 por cau-
sa de políticas públicas que 
facilitaram o acesso aos ali-
mentos, principalmente ali-
mentação escolar, que é uma 
chave para acesso, mas tam-
bém transferência de renda, 
fortalecimento da agricultura 
familiar, o apoio à população 
da região semiárida com cis-
ternas e carros-pipa”, acres-
centa Bojanic.

Aline Leal
Da Agência Brasil

Produção mundial de alimentos precisaria aumentar em 60% para assegurar o equilíbrio da segurança alimentar, adverte a FAO

FOTO: Ricardo Fiúza/Agência Brasil

O Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico do Estado 
da Paraíba (Iphaep) lançará na 
próxima quarta-feira, às 14h, a 
Carta do Liceu Paraibano – A 
Responsabilidade dos Grafi-
teiros perante o Sítio Históri-
co Urbano de João Pessoa. O 
documento é resultado de um 
fórum sobre a ação dos picha-
dores e grafiteiros no Centro 
Histórico, realizado em junho 

no Liceu Paraibano. Foram 
debatidos alguns temas, como 
a diferença entre pichador e 
grafiteiro, os danos causados 
pela pichação, entre outros.

O documento é basea-
do na Carta de Petrópolis, de 
1987, cuja abordagem se dá 
em torno das chamadas tribos 
urbanas, que se utilizam da 
linguagem da pichação para 
danificar o patrimônio público. 

Como a terceira cidade mais 
antiga do Brasil, João Pessoa 
tem um patrimônio histórico, 
artístico e arquitetônico muito 
valioso.  Ainda de acordo com a 
Carta do Liceu Paraibano, a pi-
chação é uma intervenção ne-
gativa na paisagem da cidade, 
desrespeitando monumentos 
e bens arquitetônicos histó-
ricos. O documento enfatiza 
ainda que, diferente do grafite, 

já considerado profissão e obra 
de arte, a pichação não agrega 
valor à paisagem da capital. 
Participam do lançamento da 
Carta do Liceu, Cassandra Fi-
gueiredo, diretora-executiva do 
Iphaep; o antropólogo Carlos 
Alberto Azevedo, os arquitetos 
e urbanistas Cláudio Nogueira 
e Perlla Góis, entre outros. O 
lançamento contará ainda com 
a exibição de um documentá-

rio produzido pelo professor 
Pedro Nunes (UFPB), intitula-
do “Grafite: visualidades urba-
nas”.

 Para redigir o documento, 
foi formada uma equipe mul-
tidisciplinar, que tomou como 
parâmetros os embasamentos 
bibliográficos pertinentes ao 
tema da pichação X grafitagem 
e a constitucionalidade previs-
ta na lei federal.

Iphaep lança documento na quarta-feira
PICHAÇÕES E GRAFITES EM PRÉDIOS DO CENTRO HISTÓRICO

Benefícios 
auxiliam no 
tratamento do 
câncer de mama

A trabalhadora diagnosti-
cada com câncer de mama tem 
benefícios específicos para au-
xiliar no tratamento da doen-
ça. Já na fase sintomática, toda 
mulher cadastrada no Fundo 
de Garantia do Tempo de Ser-
viço (FGTS) ou que tenha de-
pendente com neoplasia ma-
lígna (câncer) poderá fazer o 
saque do recurso, assim como 
do benefício Pis/Pasep, este no 
valor de um salário-mínimo 
e que poderá ser retirado em 
agências da Caixa Econômica 
Federal ou Banco do Brasil. 
Nestes casos, a trabalhadora 
terá acesso ao saldo total de 
quotas e rendimentos.

Como foi o caso da ser-
vidora pública aposentada, 
Lúcia Elisa Silva, de 57 anos. 
Há 13 anos diagnosticada com 
câncer de mama, a trabalha-
dora precisou se afastar das 
atividades para iniciar o trata-
mento. “Busquei saber todos 
os meus direitos: usei o FGTS, 
o PIS e solicitei o auxílio-doen-
ça”, conta Lúcia.

A servidora pública lem-
bra ainda que após os quinze 
dias em que permaneceu re-
cebendo o benefício do auxí-
lio-doença, pôde requerer a 
aposentadoria por invalidez, 
já que havia realizado a reti-
rada das duas mamas (mas-
tectomia bilateral), como par-
te do tratamento.

Para requerer o auxílio, 
como fez Lúcia Elisa Silva, é 
preciso estar na qualidade 
de segurada da Previdência 
Social e realizar um exame 
na perícia médica do Institu-
to Nacional do Seguro Social 
(INSS) para comprovação da 
incapacidade para o trabalho. 

nnn Se o Bra-
sil quiser entrar 
na modernidade 
real, não ficando 
nos dados, delíri-
os e foguetões 
das linhas e vigas 
virtuais sustentadas 
pelas telinhas ace-
sas dos telejornais e 
pela “overdose” das 
tais “redes sociais”...
nnn Se o Brasil 
quer, com seu ecos-
sistema, continuar 
tendo o Norte como 
o “pulmão do mun-
do” e evitando uma 
ainda impensável 
intervenção na 
Amazônia, res-
peitando ideias 
de políticos como 
Gabeira e Marina 
Silva, mas com 
manchas dos 
assassinatos de lí-
deres ambientais...
nnn   Se o Bra-
sil almeja viver 
sem corrupção e 
impunidade, com 
um sistema judicial 
imune às pressões 
do Executivo e do 
Legislativo...
nnn Se o Brasil 
sonha com saúde, 
educação, cultu-

ra, segurança e 
trabalho nos níveis 
encontrados em 
países europeus...
nnn Se o Brasil 
deseja experimen-
tar a democracia 
nunca acontecida 
na Colônia, no Im-
pério, na República 
e na farsa da Nova 
República, enquan-
to de dois em dois 
anos milhões vão às 
urnas pensando que 
estão num processo 
de “escolha livre”...

nnnnnnnnnnn       

       Então, que o 
Brasil liberte-se de 
políticos atrasados 
e oportunistas, 
como Ciro Gomes, 
Fernando Collor, 
Gilberto Kassab e 
outros tais e quais... 
Que o Brasil vá sem-
pre às ruas cobrar 
do Judiciário fede-
ral e dos Judiciários 
estaduais o que 
paga a seus mem-
bros... Que o Brasil 
saiba votar para os 
Parlamentos... Não 
há outra saída.

Se o Brasil
Para escrever dormindo

teve como cenário a cidade indiana de Ma-
dras. Nunca tinha visto imagens de Madras, 
em fotos, vídeos, etc. Sequer na Internet. No 
sonho conversei com um senhor, que era meu 
amigo. Passeou comigo até um riacho, onde 
entrou numa pequena canoa e saiu remando. 
Acordei sem lembrar o nome dele, mas com a 
sensação de que o conhecia na “vida real”. 

Fiquei entre ansiedade e angústia 
durante quase uma semana quando achei 
que o indiano lá em Madras sonhou comigo 
na mesma hora em que estava sonhando 
com ele. Se existisse o eletrosonhograma, 
o enigma estaria decifrado e eu escreveria 
dormindo.

Reflexões em ruas de Tambaú
 
Caminhando numa noite por ruas de 

Tambaú, próximas à Av. Olinda, confessei a 
um amigo minha tensão de estar sentindo-me 
no meio de uma horda de loucos, de pessoas 
transformadas em extensões de automóveis. 
Não alcançamos a modernidade, mas conquis-
tamos o caos naquele grande pedaço de terra 
que já foi balneário.

Enfim, encontramos uma rua mais 
calma, com um bar simpático, onde senta-
mos e podemos conversar entre pessoas 
que pareciam civilizadas (até que enfim!) e 
a música ambiental tinha até a bela canção 
“Lady Jane” (talvez a melhor interpretação 

da carreira de Mick Jagger).
Harold Bloom, ao fazer “O cânone ocidental”, che-

gou ao alto de sua pirâmide e de tudo intelectualmen-
te rondando ao redor. Mas, penso como Bloom pôde, 
ou poderia, ver o infinito do oceano, e da antítese da 
razão, sendo a Estátua da Liberdade o seu ponto de 
apoio e observação.

nnnnnnnnnnnn

Baseado em um fiorde, em plenas brumas nórdi-
cas, um viking talvez atravessasse o horizonte com 
mais perspicácia do que qualquer intelectual, hoje, 
a partir de Nova York ou de João Pessoa. Por isso, às 
vezes as imagens dos personagens de “Highlander” 
e “Entrevista com o vampiro” (foto) sejam mais reais 
que as das reportagens exatas (?) dos cânones da TV 
ocidental.

Obama, Putin e o vampiro Lestat. Dos três, quem 
mais próximo do real? Tanto vampiros como estadis-
tas e guerreiros mortais e imortais são (in)conscien-
tes de que perdemos a(s) inocência)s.

Não adianta dizer que nossos filhos têm 14 ou 16 
anos, que nossos avós têm 85 ou 90 anos. Todos não 
têm a sustentável leveza da inocência.

Já pensei em escrever dormindo. Melhor dizen-
do: gostaria de que fosse inventado o eletroso-
nhograma. Seria um aparelho que usaria todas as 
noites. Os fios ficariam conectados externamente 
ao meu cérebro durante o sonho. A máquina 
registraria num CD os sons e imagens dos sonhos. 
No outro dia acordaria, colocaria o CD no “drive” 
do PC e escreveria uma crônica do fantástico 
existente nas regiões ocultas do cérebro.   

Existiria algum risco, como o de escrever sobre 
a minha própria morte? Talvez. Alguns cientistas 
consideram que uma área do cérebro vive no “tempo 
totalizado”. Ou seja: nos passado, presente, futuro - 
onde, inclusive, muitos fatos tornam-se relativos.

Também não há distâncias nessa área, tais 
como as concebemos. Um de nós pode estar 
dormindo no apartamento de um hotel em For-
taleza e sonhar estando em Manaus. Surrealista 
é o sonho ser numa cidade inteiramente 
desconhecida e a pessoa ter a impressão 
de que ali já esteve. 

 Teóricos da matéria consideram que o 
sonho “em distância” pode ser em tempo real. 
Traduzindo: aquilo pode estar acontecendo 
mesmo e, quando acordado, quem sonhou 
somente consegue recordar alguns segundos do 
acontecimento ou não lembrar-se de nada.

 
nnnnnnnnnnnn

O sonho mais intrigante da minha vida
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Ocupação da rede hoteleira chega a 71%
Estado teve 140.124 
visitantes em setembro; 
capital ficou com 98.634

João Pessoa continua sen-
do o principal portão de aces-
so de turistas ao ‘Destino Pa-
raíba’, segundo levantamento 
do Fluxo Global de Turistas de 
setembro, realizado pelo Setor 
de Estatísticas da Empresa Pa-
raibana de Turismo (PBTur) 
e divulgado nessa segunda-
feira (17). A rede hoteleira da 
capital paraibana e da Costa 
do Conde registrou uma ocu-
pação de 71,71% dos quar-
tos disponíveis, um resultado 
superior em 2,78 p.p (pontos 
percentuais) em comparação 
a setembro de 2015.  O núme-
ro de leitos em João Pessoa e 
litoral Sul é de aproximada-
mente 14 mil unidades.

Em números, o levanta-
mento registrou um total de 
140.124 visitantes em todo 
o Estado, sendo 98.634 na 
capital. No acumulado de ja-
neiro a setembro, na capital 
paraibana, o fluxo estimado 
foi 895.958, apresentando 
uma redução de 0,48% frente 
ao mesmo período de 2015. 
Com relação ao Estado, o acu-
mulado total (jan/set) ficou 
em 1.284.215. 

Na avaliação da presi-
dente da PBTur, Ruth Aveli-
no, os números demonstram 

Ato chama atenção 
para doenças raras

Pacientes de doenças raras 
e pais de portadores de males que 
necessitam de tratamentos pela 
rede pública de saúde ocuparam a 
Avenida Paulista no fim da manhã 
do último domingo, em manifes-
tação organizada pelo movimento 
STF, Minha Vida Não Tem Preço. Atos 
semelhantes estão ocorrendo em 
outras cidades em mobilização para 
sensibilizar os ministros do Supremo 
Tribunal Federal (STF) que julgam 
recursos que questionam se cabe 
ao Poder Público arcar com o forne-
cimento de remédios incluídos no 
SUS e se é obrigação do Estado fi-
nanciar medicamentos que não têm 
autorização da Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa).

jovem vestido de 
palhaço é agredido

Um estudante de Direito foi 
agredido no fim de semana por estar 
fantasiado de palhaço em Uberaba, no 
Triângulo Mineiro. Thiago Alves Perei-
ra, de 31 anos, ou “Thiago Sorrisão”, 
como é conhecido, diz que primeiro 
foi abordado dentro de um ônibus por 
um PM, que pediu que ele descesse do 
veículo e o questionou por estar fan-
tasiado. O rapaz, porém, convenceu 
o PM de que aquilo fazia parte de um 
trabalho voluntário para o qual estava 
a caminho, e pôde seguir no coletivo. 
Mas a partir de então, o problema foi 
com os demais passageiros, que fica-
ram revoltados com sua fantasia. Um 
deles acabou agredindo o estudante.

phil collins anuncia 
retorno aos palcos

Phil Collins quer que você saiba 
que ele ainda está vivo. Com um bom 
humor inglês, o músico de 65 anos 
anunciou uma turnê europeia para 
2017, seis anos depois de comunicar 
que se aposentaria dos palcos para 
cuidar dos filhos e da própria saúde. 
O nome da turnê: Not Dead Yet (ou 
“ainda não morri”, em tradução livre). 
“Eu pensava que iria me aposentar 
silenciosamente”, disse Collins ao The 
Guardian. “Mas graças aos meus fãs, 
à minha família e ao apoio de alguns 
artistas extraordinários, redescobri 
minha paixão pela música e por me 
apresentar ao vivo. É hora de fazer 
tudo de novo e estou animado.”

Homofobia: jovens 
acusam guardas

Quatro jovens acusam inte-
grantes da Guarda Civil Municipal 
(GCM) de agressão e homofobia, em 
Sorocaba, interior de São Paulo. Os 
três rapazes de 21 anos e a irmã de 
um deles, de 30, dizem que foram 
agredidos e xingados por quatro 
guardas, na noite do último sábado, 
15, por serem gays. Um deles foi 
levado a uma sala e espancado. Os 
guardas alegam que intervieram em 
uma briga entre os jovens e acaba-
ram sendo agredidos. A GCM de So-
rocaba abriu sindicância para apurar 
o caso. Um inquérito da Polícia Civil 
também vai apurar as duas versões.

mulheres morrem no 
templo de salomão

Duas mulheres morreram e 
outras cinco pessoas ficaram fe-
ridas após um atropelamento no 
Templo de Salomão, considerado a 
sede mundial da Igreja Universal do 
Reino de Deus, localizado no Brás, 
na região central de São Paulo. O 
acidente aconteceu na tarde do 
domingo, 16, quando uma mulher 
teria perdido o controle do veículo 
enquanto manobrava na garagem 
do subsolo do edifício, avançando 
em direção a fiéis da igreja.

João Pessoa contou com a visita de 895.958 visitantes no período de janeiro a setembro, segundo levantamento da PBTur

Foto: Reprodução/Internet

uma ligeira recuperação do 
setor neste ambiente de crise 
econômica vivida pelo Brasil. 
A executiva paraibana explica 
que num cenário de incerte-
zas e de crise as pessoas não 
vacilam em reduzir custos 
com lazer e diversão. “O setor 
de turismo sempre é afeta-
do pelas crises, pela falta de 

dinheiro. Com a boa ocupação 
hoteleira em setembro, acre-
ditamos numa recuperação 
nesses meses de alta estação. 
Por isso que não deixamos de 
trabalhar nossa divulgação 
junto às principais operado-
ras do País. Não tenho dúvidas 
de que o setor, como um todo, 
vai se recuperar”, prevê.

Origem do fluxo 
O levantamento do se-

tor de Estatísticas registrou 
uma presença maior de tu-
ristas da região Nordeste 
(40,91%), seguidos pela 
região Sudeste (37,14%); 
Região  Centro-Oeste com 
10,70%; Sul com 9,35%; e 
a  região Norte, com 1,90%. 

Os principais estados emis-
sores foram: SP (21,60%) 
de incidência, PE (16,72%), 
RN (9,27%), RJ (8,65%) e DF 
(7,47%). Os principais países 
emissores foram: Estados 
Unidos (17,45%); Argentina 
(17,09%), Itália (12,04%), 
Alemanha (11,70%) e Portu-
gal (8,17%).

João Pessoa será a Capi-
tal do turismo brasileiro na 
próxima sexta-feira e sábado 
que vem, quando estará sen-
do realizada a 6ª edição do 
Festival do Turismo de João 
Pessoa. O evento será realiza-
do no Centro de Convenções 
e, apesar da crise econômica, 
deve apresentar um cresci-
mento de 15% em relação à 
edição do ano passado. 

O Festival JPA é um dos 
seis eventos que são patroci-
nados pelo Ministério do Tu-
rismo no Brasil, que entende 
a sua importância na divul-
gação de roteiros turísticos 
no mercado nordestino. 

O evento é a maior re-
ferência entre os agentes de 
viagem do Nordeste e, por 
isso, tem apresentado a cada 
ano novos expositores, mui-
tos deles internacionais, in-
teressados em comercializar 
seus produtos junto a esse 
público especializado. 

Para esta versão, segundo 
um dos diretores do Festival 
JPA, Cláudio J.S. Júnior, serão 
muitas as novidades, a come-
çar da abertura de um espaço 
da Embratur (Instituto Brasi-
leiro de Turismo), local onde 
serão realizadas mais de 50 
capacitações de destinos. 

No último fim de sema-
na, segundo o empresário, 
o Governo de Minas Gerais 
reservou dois loungues para 
a divulgação dos principais 
roteiros turísticos daquele 
Estado. Essa será a primeira 
participação dos mineiros 
com espaço exclusivo no fes-
tival paraibano. 

Capacitação
Um dos maiores espa-

ços reservados no Centro de 
Convenções será ocupado 
pelo Sebrae da Paraíba. De 
acordo com Regina Amorim, 
gestora de Turismo do Se-
brae, a Sala de Capacitação 
de Turismo de Experiência 
terá uma programação com 
18 palestras, que permiti-
rão aos agentes de viagens 
conhecerem o potencial que 

a Paraíba tem para roteiros 
que duram mais de 30 dias. 
O número de capacitações 
que estão programadas para 
acontecer durante o Festival 
JPA teve um aumento signifi-
cativo em relação às promo-
vidas na última edição. 

O destaque está na pre-
sença maior de expositores 
internacionais, que realiza-
rão as capacitações. Até o 
momento, serão pelo menos 
10 destinos estrangeiros, se-
gundo informação dos orga-
nizadores do evento.

As capacitações irão 
acontecer nas salas do Fes-
tival JPA ou nas salas dos 
corredores exclusivos das 
operadoras parceiras, insta-
ladas no Centro de Conven-
ções de João Pessoa. Já estão 
confirmadas capacitações 
promovidas pela Argentina, 
Aruba, Áustria, Caribe, Du-
bai, Egito, Espanha, Grécia, 
Peru e Ushuaia. 

Para esta edição a orga-
nização apostou no aumento 
do número das capacitações 
devido ao grande interesse 
dos agentes de viagem par-
ticipantes da feira. O evento 
é B2B, voltado apenas para 
profissionais do turismo. 

Gervásio Tanabe, dire-
tor executivo da Associação 
Brasileira de Agências de 
Viagens Corporativas, será 
um dos participantes da 3ª 
edição do Fórum de Gestão 
de Viagens Corporativas, que 
acontece no sábado, duran-
te o Festival JPA. Os debates 
vão ser realizados das 16h às 
18h. Além de Tanabe, estão 
confirmadas as presenças 
de Marcos Fernando, presi-
dente B2B; Tamara Costa, do 
linkSearch - Partner Google, 
e Marcus Abrantes, gerente 
de Gestão Nacional de Ven-
das do Hotel Manaíra. 

O Fórum de Gestão de 
Viagens Corporativas é gra-
tuito e direcionado para ges-
tores de viagens de diversos 
segmentos e para o público 
convidado do Festival de Tu-
rismo de João Pessoa.

JP terá evento nacional

Nos últimos quatro anos, aumentou 
nos cartórios do país o número de casos 
de paternidade reconhecida tardiamen-
te, informou o Conselho Nacional de Jus-
tiça (CNJ). A paternidade tardia é aquela 
em que inicialmente a criança que não 
tinha o nome do pai no registro ganha 
o direito de acrescentá-lo à certidão, 
quando é confirmada a paternidade.

Em 2012, a Corregedoria Nacional 
de Justiça, que é um órgão do CNJ, 
editou uma norma definindo as regras 
para facilitar o reconhecimento da 
paternidade. Antes da norma, a reali-
zação do processo só era possível por 
via judicial. Hoje, para fazer o pedido 
de reconhecimento de paternidade, o 
interessado pode recorrer a um cartó-
rio de registro civil. O pedido pode ser 
feito pela mãe da criança que não tem 
o nome do pai registrado na Certidão 

de Nascimento, ou pelo pai que quei-
ra registrar espontaneamente a crian-
ça. Outra possibilidade é o filho fazer 
o pedido, caso seja maior de 18 anos.

Um Estado que exemplifica o cres-
cimento do número desse tipo de re-
gistro é São paulo. Um levantamento 
feito pela Associação dos Registrado-
res do Estado de São paulo (Arpen-Sp) 
constatou aumento de 108% de casos 
de reconhecimento feitos por meio 
dos cartórios. Segundo o CNJ, o traba-
lho levou em conta registros feitos en-
tre 2011 e 2016.  Em 2011, a Justiça de 
São paulo registrou 6.503 pedidos de 
reconhecimento de paternidade. Qua-
tro anos depois da norma criada, o nú-
mero de registros subiu para 13.521.

De acordo com o CNJ, o uso dos 
cartórios facilita o processo, já que 
estão instalados em localidades onde 
não há unidades da Justiça ou postos 
do Ministério público. Existem no Bra-
sil 7.324 cartórios de registro civil.

Aumenta número de atos 
realizados em cartórios
Michèlle Canes
Da Agência Brasil

O Serviço de Tecnologia 
Alternativa – Serta abriu ins-
crições para o Curso Técnico 
de Nível Médio em Agroeco-
logia – Eixo Recursos Naturais 
nas Unidades de Ensino Glória 
do Goitá e Ibimirim (PE). A 
oferta é de quatrocentas va-
gas para quem tem interesse 
em aprimorar habilidades no 
universo da agricultura fami-
liar. O curso é gratuito e tem 
duração de dezoito meses. As 
inscrições seguem até o dia 
6 de dezembro, e devem ser 
realizadas através do site da 

instituição: www.serta.org.br. 
Podem participar estudantes 
com Ensino Médio completo, e 
que possuam disponibilidade 
e interesse em desenvolver e 
aprimorar atividades profis-
sionais ligadas à agricultura, 
pecuária, ao meio ambiente, 
à agregação de valor e be-
neficiamento, comerciali-
zação, agricultura orgânica, 
agroecologia, dentre outras 
atividades. O curso será de-
senvolvido em regime de 
alternância, com atividades 
presenciais e de tempo co-

munidade, totalizando 1.200 
horas/aulas e mais 200 horas 
de estágio curricular supervi-
sionado. Possui registro pro-
fissional do Conselho Regional 
de Engenharia e Agronomia 
de Pernambuco (CREA-PE) 
e é credenciado pelo Conse-
lho Estadual de Educação de 
Pernambuco. Uma instituição 
com 27 anos dedicados a for-
mação, com unidades de ensi-
no nos municípios pernambu-
canos de Ibimirim, Sertão do 
Moxotó, e em Glória do Goitá, 
na Zona da Mata. 

Serta oferece 400 vagas para 
curso técnico de nível médio
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Receita libera o pagamento do quinto lote de 2016

Restituição do IR

A Receita Federal liberou 
a restituição do quinto lote do 
Imposto de Renda Pessoa Fí-
sica 2016. Ao todo, foram de-
sembolsados R$ 2,576 bilhões 
a cerca de 2,2 milhões de con-
tribuintes. Estão sendo pagos 
também R$ 124,2 milhões a 
55,3 mil contribuintes que fi-
zeram a declaração entre 2008 
e 2015, mas estavam na malha 
fina. Considerando os lotes re-
siduais e o pagamento de 2015, 
o total gasto com as restitui-
ções chegará a R$ 2,7 bilhões.

A lista com os nomes es-
tará disponível no site da Re-
ceita na internet. A consulta 
também pode ser feita pelo 
Receitafone, no número 146. A 
Receita oferece ainda aplicati-
vo para tablets e smartphones, 
que permite o acompanha-
mento das restituições.

As restituições terão cor-
reção de 6,71%, para o lote de 
2016, a 88,28% para o lote de 
2008. Em todos os casos, os ín-
dices têm como base a taxa Se-
lic (juros básicos da economia) 
acumulada entre a entrega da 
declaração até este mês.

Depósito nas contas
O dinheiro será deposita-

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

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

A restituição ficará dis-
ponível durante um ano. Se o 
resgate não for feito no prazo, 
a solicitação deverá ser proces-
sada por meio do formulário 
eletrônico - pedido de paga-
mento de restituição, ou dire-
tamente no e-CAC, no serviço 
extrato de processamento, na 
página da Receita na internet.

Redução na Selic terá 
efeito no crédito

A redução da taxa básica de 
juros da economia (Selic) em 0,25 
ponto percentual, como preveem 
analistas do mercado financeiro, 
terá efeito pequeno nos juros 
do crédito ao consumidor e pode 
manter a atratividade dos  rendi-
mentos em fundos de renda fixa 
em relação à poupança. A avaliação 
é da Associação Nacional de Execu-
tivos de Finanças, Administração 
e Contabilidade (Anefac). Assim 
como outras instituições financei-
ras, a Anefac prevê a redução da 
Selic de 14,25% para 14%, na reu-
nião do Comitê de Política Monetária 
(Copom) do Banco Central (BC), que 
ocorre hoje e amanhã.

Dívida federal tem 
recuo de 0,04%

A Dívida Pública Federal, que 
inclui o endividamento interno e 
externo, teve redução de 0,04%, 
em termos nominais, passando de 
R$ 2,956 trilhões em julho para 
R$ 2,955 trilhões em agosto. Os 
dados foram divulgados ontem 
pelo Tesouro Nacional. A variação 
do endividamento do Tesouro 
pode ocorrer por meio da oferta 
de títulos públicos em leilões, pela 
internet (Tesouro Direto) ou pela 
emissão direta.

Eólica: NE apresenta
recorde de geração

A expansão da capacidade ins-
talada e a grande incidência de ventos 
no Nordeste tem feito com que sejam 
registrados sucessivos recordes de 
geração de energia eólica na região. 
O mais recente foi verificado na última 
terça-feira (11), quando foram pro-
duzidos 4.809 MWmédios, segundo 
dados do Informativo Preliminar 
Diário da Operação do Operador Na-
cional do Sistema (ONS). Assim, a 
quantidade gerada pelos ventos no 
Nordeste na ocasião foi 1.153 MW-
médios superior na comparação ao 
primeiro recorde de 2016, registra-
do no dia 18 de abril, quando foram 
produzidos 3.656 MWmédios.

Financial recomenda 
a ZPE do Ceará 

O Financial Times apontou, em 
seu novo relatório FDI Intelligence, a 
Zona de Processamento de Exporta-
ções (ZPE) do Pecem, no Ceará, como 
um projeto altamente recomendável 
aos investidores estrangeiros. A ZPE 
obteve a melhor avaliação na catego-
ria Grandes Arrendatários na Amé-
rica Latina e Caribe (Winner – Large 
Tenants – Latin America and Carib-
bean: Ceará Free Trade Zone, Brazil). 
Também recebeu menções honrosas 
em apoio à educação e capacitação 
infraestrutura e possibilidade de 
expansão.

BC inclui cooperativa
on line com a Justiça

Desde ontem, o segmento das 
cooperativas singulares de crédito 
passa a fazer parte do Bacen Jud 
2.0, ferramenta de comunicação ele-
trônica entre o Poder Judiciário e as 
instituições financeiras. A inclusão 
vai dar agilidade ao encaminhamento 
de ordens das autoridades judiciais 
às cooperativas. Segundo o Banco 
Central, a mudança suprime lacuna 
na pesquisa de executados em pro-
cessos judiciais e amplia o alcance das 
ordens de requisição de informações.

Daniel Lima e 
Kelly Oliveira
Da Agência Brasil

A bisteca suína mostra a maior 
variação no preço do quilo da car-
ne, 126,39%, segundo pesquisa 
realizada pela Secretaria Municipal 
de Proteção e Defesa do Consumi-
dor (Procon-JP) no dia 13 de outu-
bro de 2016 nos supermercados da 
capital. Os valores do produto osci-
lam entre R$ 8,83 e R$ 19,99, resul-
tando numa diferença de R$ 11,12.

A menor variação, 13,81%, 
é do quilo da carne de sol, com 
preços entre R$ 26,35 e R$ 29,99, 
diferença de R$ 3,64. A pesquisa 
foi realizada em nove estabeleci-
mentos comerciais de João Pessoa 
e levantou preços de 35 produtos.  

O titular do Procon-JP, Marcos 
Santos, chama a atenção dos con-
sumidores para a pesquisa já que 
a diferença nos preços é bem sig-
nificativa. “Salientamos que a di-
ferença é grande no preço de um 
mesmo produto de um estabeleci-
mento para outro. 

Vale à pena fazer a feira de 
carnes em mais de um local e, mes-
mo considerando o tempo gasto, 
mesmo assim a pessoa ainda pode 

economizar”, disse o secretário. 
As maiores variações foram regis-
tradas no quilo do filé bovino sem 
cordão, 114,80%, com preços entre 
R$ 33,98 e R$ 72,99, diferença de 
R$ 39,01; fraldinha, 105,88%, com 
preços entre R$ 17,00 e R$ 35,00, 
diferença de R$ 18,00; linguiça 
toscana, 99,18%, com preços en-
tre R$ 10,99 e R$ 21,89, diferença 
de R$ 10,90; coxa e sobrecoxa de 
frango, 85,69%, com preços entre 
R$ 6,99 e R$ 12,98, diferença de 
R$ 5,99.  

Média
A média dos preços da carne na 

pesquisa atual do Procon-JP, R$ 775,88, 
registrou uma elevação de 4,1% 
em relação à pesquisa realizada 
no mês de setembro, que ficou em 
R$ 745,31, com um aumento real 
de R$ 30,57. 

O secretário Marcos San-
tos afirma que o monitoramen-
to mensal do preço da carne nos 
supermercados de João Pessoa 
é importante não apenas para o 
consumidor, mas também para a 

secretaria, que verifica se os au-
mentos estão dentro dos parâme-
tros do que é viável. O Procon-JP 
levantou preços nos seguintes su-
permercados da capital: Santiago 
(Torre), Latorre (Torre), Carrefour 
(Bessa), Manaíra (Manaíra), Pão 
de Açúcar (Epitácio Pessoa), Extra 
(Epitácio Pessoa), Hiper Bompreço 
(Bessa), Super Box Brasil (Geisel) 
e Bemais (Bancários). A pesquisa 
completa pode ser conferida no 
link http://bit.ly/2egazzM

Carne tem variação de 126,39%
PESquISa DE PREço Na CaPItal
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Órgão informa que 
vale a pena os con-
sumidores fazerem 
a feira de carnes 
em mais de um local 
mesmo considerando 
o tempo gasto

Filé bovino sem cordão, fraldinha, linguiça toscana, coxa e sobrecoxa de frango tiveram as maiores diferenças de preços

O Sistema Nacio-
nal de Emprego de 
João Pessoa (Sine-JP) 
está anunciando, des-
de ontem, 108 opor-
tunidades de emprego 
captadas com diversas 
empresas para esta se-
mana. Confira a lista de 
postos de trabalho no 
link http://bit.ly/SineJP 

A função com maior 
número de vagas é a de 
operador de telemar-
keting receptivo, com 
20 vagas, que requer 
Ensino Médio completo 
e com ou sem experiên-
cia. Há 10 vagas para 
costureira de máquinas 

industriais. Há também 
12 vagas para vendedor 
externo, variando entre 
nenhuma ou até seis 
meses de experiência.  

O Sine-JP está locali-
zado na Avenida Cardo-
so Vieira, 85, Varadouro, 
e atende das 8h às 14h, 
de segunda à sexta-fei-
ra. O trabalhador deve 
apresentar RG, CPF e 
Carteira de Trabalho. 
Para concorrer às opor-
tunidades em que o em-
pregador exige apenas 
o currículo, o interessa-
do deve enviá-lo para o 
endereço sinejp.imo@
joaopessoa.pb.gov.br.

Sine-JP oferta 108 
vagas de emprego

MERCaDo DE tRaBalho

Banco do Brasil e Caixa 
Econômica Federal estão au-
mentado juros e já superaram 
bancos privados em algumas 
modalidades de crédito, se-
gundo dados disponíveis no 
site do Banco Central (BC).

Os juros do crédito para 
a compra de veículos, por 
exemplo, chegou a 27,06% 
ao ano, na Caixa Econômica 
Federal, no final de setembro. 
Essa é a taxa mais cara entre 
os cinco maiores bancos do 
País. O Banco do Brasil tem a 
segunda taxa de juros mais 
cara – 26,96% ao ano. No fi-
nal de 2015, essa taxa estava 
em 26,84% ao ano, na Caixa e 
26,58%, no Banco do Brasil.

Entre os cinco maiores 
bancos, o Santander aparece 
com a menor taxa (23,33% 
ao ano) para financiamento 
de veículos, seguido por Itaú 
Unibanco (26,23% ao ano) 
e Bradesco (26,15% ao ano) 
que têm taxas bem próximas.

No caso do rotativo do 
cartão de crédito, emprésti-
mo tomado pelo consumidor 
quando paga menos que o va-
lor integral da fatura, a Caixa 
(470,56%) e o Banco do Brasil 
(450,23% ao ano) têm juros 
mais caros do que o Bradesco 
(424,58% ao ano), mas são 
mais baixos que os do San-
tander (557,8% ao ano) e Itaú 
Unibanco (631,86% ao ano). 
No caso do crédito consigna-
do para servidores públicos, 

a Caixa deixou de oferecer a 
menor taxa (24,61% ao ano), 
perdendo para o Santander 
(24,46% ao ano). O Banco 
do Brasil registrou taxa de 
26,96%, acima da do Brades-
co (25,12% ao ano) e abaixo 
do Itaú Unibanco (36,85% ao 
ano).

Em nota, a Caixa disse 
que adotou uma política para 
minimizar os efeitos negativos 
na economia brasileira. O Ban-
co do Brasil disse, em nota, 
que as taxas de crédito da 
instituição são definidas por 
critérios técnicos que conside-
ram, entre outros fatores, as 
taxas de juros da economia, 
avaliações de risco, estraté-
gias comerciais e movimen-
tos da concorrência.

BB e Caixa elevam juros e 
superam os bancos privados

MoDalIDaDES DE CRÉDItoS
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Estilista Camila Brandão, 
empresários Oton Nunes 
Filho, Inaldo Almeida, Ana 
Karina Maia, Pedro Soares 
dos Santos e Valberto 
Toscano Varandas, médicos 
Demóstenes Cunha Lima e 
Francisco Fonseca, desem-
bargador Antônio de Pádua 
Montenegro, procurador 
Marcos Navarro, professora 
Fátima Pereira, Sras. Mercês 
Camelo, Maria Hilda Carvalho 
e Ciminéia da Costa Silva e 
minha querida mãe, Cinira 
Guerra Zenaide.
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Social

Ele disse Ela disse

oretti G Zenaide
@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

Parabéns

Zum Zum Zum
   Alunos da Cultura Inglesa, sob o comando de David Barlow, participaram de 
passeio ao Parque Arruda Câmara, mais conhecido como Bica. No passeio conversaram em 
inglês sobre a fauna e a flora locais.

FOTOs: Dalva Rocha

Adriana e Almira Mendes, Auxiliadora e José Alves Cardoso, Roziane e Leconce Coelho, Roberta 
Aquino, Ewerton Vieira e Antonieta Macedo

Entre as netas, Beatriz e Maria Eulina, a aniversariante de hoje Cinira Guerra Zenaide que chega 
aos seus gloriosos 92 anos

No Versalles Recepções, Francisco e Socorro Fonseca, Lusa e Guia 
Teódolo, ele é o aniversariante de hoje

sarau
HOJE e amanhã 

acontece às 20h o 
Sarau Poético do 
Colégio Evolução, 
com duas apresen-
tações no Teatro 
Paulo Pontes, do 
Espaço Cultural José 
Lins do Rego.

Será com a 
peça “O gato ma-
lhado e a andorinha 
sinhá”, uma adap-
tação da obra de 
Jorge Amado, com 
direção de Jarrier 
Alves e participação 
de 25 alunos.

ALEGRIA e muita descontração dominaram o almoço 
regional promovido em prol dos idosos da Amem no Ver-
salles Recepções, que esteve lotado de pessoas do bem.

Com música da melhor qualidade do tecladista Damião 
Barros o evento contou com caprichado buffet assinado 
pela equipe de Ignez Cunha, que tem como chef José e o 
barman João, que fez deliciosos coquetéis com a cachaça 
São Paulo para alegria de muitos presentes. Para finalizar 
um cafezinho da São Braz e sorteio de muitos brindes 
enviados pela Calzature, Baú Chic, Cores e Formas, Essen-
ciale, Bazaart, Maison du Chef, Lourdinha Henriques, Ivete 
Esteves e Hosana Matos.

Registramos, ainda, o apoio que tivemos de Bebeta 
Miranda e a competência dos garçons do Versalles Recep-
ções que, sob o comando do maitre Genilson, muito nos 
ajudou para que tudo ocorresse da melhor forma possível.

Almoço de sucesso

Dois Pontos
  A Domus Hall vai comemorar 
sete anos de atividades em João Pessoa 
com show da dupla Zezé Di Camargo & 
Luciano e o cantor José Augusto.
  Será no dia 4 de novembro, 
cujos ingressos estão à venda.

Casamento
CAsAM-sE no 

próximo dia 11 de 
novembro na bonita 
Igreja Mosteiro de 
São Bento, no Centro 
Histórico, com recep-
ção na Casa Roccia, 
Herbert Claudino e 
Vanessa Klytta.

A noiva é filha de 
Dietrich Paul Max Klyta 
(in memoriam) e Eleo-
nora Bronzeado Klyta 
e o noivo, filho de 
Herbert Moura Claudino 
e Theresa Stella Alco-
forado Moura Claudino.

Equipe da Amem: Eurides Batista, Helena Coutinho, Solange Ribeiro Coutinho, Irene Ribeiro, Irene Vita, 
Lourdinha Henriques, Ivete Esteves, Janeide Kumamoto, Goretti Zenaide, Hosana Matos e Lucinete 
Oliveira do Nascimento

Conferência

A PREsIDENTE da  
Docas Paraíba, Gilmara 
Temóteo está no Rio 
de Janeiro onde par-
ticipa da 9a edição da 
Conferência Quadrienal 
de Engenharia Costeira 
e Portuária em Países 
em Desenvolvimento. 

O evento  é pro-
movido pela Pianc-Co-
pedec em parceria com 
a Angência Nacional de 
Transportes Aquaviários 
e será uma oportuni-
dade de apresentar 
as potencialidades do 
Porto de Cabedelo.

   Roberta Aquino e Roziane Coelho vão promover almoço de adesão na próxima 
sexta-feira na Appetito Trattoria para comercializar convites para as Mesas Natalinas 
em benefício da Rede Feminina de Combate ao Câncer. A exposição será no dia 3 de 
novembro no setor novo do Manaíra Shopping.
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Ana Karina Maia, que hoje aniversaria e Gláucia Campos Porpino
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Concurso

A sECRETARIA de 
Educação de Cabedelo 
abriu inscrições para o 
Concurso “Prêmio Hermes 
Nascimento”, nas modali-
dades Comunidade Cabe-
delense e Escola. O con-
curso tem por objetivo a 
pesquisa junto às escolas 
e comunidades sobre a 
obra do referido poeta e 
compositor autor do hino 
oficial de Cabedelo.

O COORDENADOR do Núcleo de Conciliação do 
TJPB, desembargador Leandro dos Santos, lembrando 
que os advogados interessados em participar do Esforço 
Concentrado de Ações do Seguro DPVAT têm até a próxima 
sexta-feira para encaminhar a relação dos processos 
para o email mutiroes.nupemec.tjpb@gmail.com.

O mutirão será realizado na comarca de João Pessoa 
no período de 22 a 25 de novembro.

Esforço concentrado

A CAPITAL paraibana vai sediar em dezembro o 
TEDxJoão Pessoa, evento que tem por finalidade com-
partilhar ideias e inspirar pessoas, reunindo num mesmo 
dia e local um grupo de palestrantes, que expõe ex-
periências de vida, bons exemplos e relatos de projetos.

Na próxima sexta-feira já haverá um encontro 
preparatório no auditório da Asplan.

Encontro preparatório

“Junta médica é uma 
reunião que os médicos 
fazem nos últimos 
momentos de sua vida 
para dividir a culpa”

“A medicina bem que 
podia inventar uma 
vacina que nos tornasse 
imunes a espécie Cafagestis 
Ordinárius...”

JÔ SOARES LILIAN GOMES ORTEGA

   No Ponto do Cem Réis, o Governo do Estado  promnove a Semana da Alimentação, 
coordenado pela Câmara Intersecretarial de Segurança Alimentar e Nutricional com 
participação da Empresa Paraibana de Abastecimento e Serviços Agrícolas.

   Alunos de Direito da UFPB, campus Santa Rita, vão atuar como estagiários em 
2017 na Fundação de Desenvolvimento da Criança e do Adolescente “Alice Almeida”. Um 
convênio foi firmado entre a Fundac e aquela universidade.

   O cantor Nando Reis tem show agendado para o dia 16 de dezembro com voz e 
violão no Teatro Pedra do Reino, no Centro de Convenções de João Pessoa. A produção é da 
Luz Criações e da A 3Paraíba Entretenimento.
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FPF vai distribuir minuta 
do regulamento e depois 
discutir com os clubes

vôlei de Praia

Álvaro e Saymon são campeões
Com novo parceiro, paraibano 
ganha o ouro no Circuito 
Brasileiro Open em Brasilia

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 18 de outubro de 201621

O paraibano Álvaro Filho 
e o sul-mato-grossense Say-
mon largaram com força to-
tal na temporada 2016/2017 
do Circuito Brasileiro Vôlei 
de Praia Open. A parceria, 
formada há pouco mais de 
um mês e que havia sido pra-
ta na etapa de abertura, con-
quistou o primeiro ouro no 
último domingo. Vitória so-
bre Oscar e Helvado (CE) por 
2 sets a 0 (21/15, 21/13), em 
33 minutos, na arena mon-
tada no estacionamento do 
Estádio Mané Garrincha, em 
Brasília (DF). 

O bronze da segunda 
etapa da temporada ficou 
com um atleta da casa. Léo 
Vieira (DF), jogando ao lado 
de Averaldo (TO), conquis-
tou o terceiro lugar ao su-
perar Luciano/Bruno de 
Paula (ES/AM) por 2 sets a 
1 (12/21, 21/15, 15/10), em 
52 minutos de jogo. 

Saymon chega ao bi-
campeonato em Brasília 
(DF). Ao lado do ex-parcei-
ro Guto, ele conquistou o tí-
tulo da etapa na temporada 
2015/2016. É justamente o 
segundo título de etapa do 
tour nacional do sul-mato-
grossense de 23 anos. Já Al-
vinho chega ao seu terceiro 
ouro em paradas do Circui-
to Brasileiro Vôlei de Praia 
Open, o primeiro junto de 
Saymon.

O sul-mato-grossense 
comentou a conquista do 
bicampeonato em Brasília 
e revelou que superou um 
mal-estar no início do tor-
neio, na última sexta-feira.

"Ganhei o título no ano 
passado e é uma cidade que 
ficará marcada para mim. 
Fruto de muito trabalho, essa 
mudança para João Pessoa 
(PB) foi excelente, o traba-
lho do CT Cangaço é muito 
bom. O importante é treinar 
e jogar com felicidade. Supe-
rei um mal-estar no começo 
do torneio, acho que foi uma 
conquista na base da supera-
ção", disse Saymon.

"Estou muito feliz, é o 
início de uma dupla, não es-
tamos nos cobrando por re-
sultados, é apenas o começo. 
A cada dia estamos ganhan-

do mais entrosamento, mais 
companheirismo. Sabemos 
que temos muito a melhorar, 
que o nível é muito forte, mas 
o trabalho está sendo bem 
realizado", completou Alvi-
nho após o ouro.

Álvaro Filho e Saymon 
lideram o ranking geral, que 
define o campeão da tempo-
rada, com 760 pontos. Além 
disso, também levam para 
casa um prêmio de R$ 45 mil. 
Todas as equipes são premia-
das, e somando os dois nai-
pes, o torneio distribui mais 
de R$ 420 mil aos atletas.

O Jogo
A partida começou com 

vantagem de Oscar e Heval-
do no placar. Saymon virou 
o duelo - o time estava três 
pontos atrás - em grande 
bloqueio, anotando 10 a 9. 
Oscar e Hevaldo retomaram 
a ponta, mas não consegui-
ram sustentar graças ao bom 
conjunto de bloqueio e defe-
sa da dupla do CT Cangaço. 
Alvinho fechou o primeiro 
set em 21 a 15 com belo ace.

O segundo set teve do-
mínio de Alvinho e Saymon 
desde o início. Eles abriram 
14 a 7 no primeiro tempo 
técnico e mantiveram o rit-
mo forte, sacando melhor e 
dificultando a virada de bola 
adversária. Um ataque de 
Saymon fechou a segunda 
parcial por 21 a 13 e o jogo 
em 2 sets a 0.

O Circuito Brasileiro 
2016/2017 é composto por 
nove etapas, cinco delas que 
ocorrem até o final deste 
ano, enquanto outras quatro 
serão realizadas em 2017, 
com cidades a definir. Além 
de Campo Grande (MS) e 
Brasília (DF), as próximas 
paradas acontecem em Uber-
lândia (MG), Curitiba (PR) e 
São José (SC).

Com a realização de 84 jo-
gos e sem registrar nenhuma 
anormalidade nos quatro dias 
de disputas, a Gesports Con-
sultoria e Marketing Esportivo 
encerrou neste domingo (16) 
a edição 2016 da Taça Cidade 
João Pessoa de Futsal Nordes-
te, que reuniu 46 equipes. A 
competição contou mais uma 
vez com apoio da Federação 
Paraibana de Futsal e os jogos 
finais foram realizados no gi-
násio do Centro de Educação 
da Polícia Militar, que recebeu 
um bom público.

 A novidade deste ano 
foi a categoria Sub-6. Na par-
tida decisiva o Náutico ven-
ceu o Cabo Branco por 2x1. 
Já no Sub-7 o Sport-PE con-

Clubes de Pernambuco são os principais destaques do torneio
taça cidade de joão Pessoa de Futsal

n categoria sub-6 – campeão - Náutico-PE   vice-campeão – Cabo Branco
n categoria sub-7 – campeão - Sport-PE       vice-campeão - ECMP
n categoria sub-8 – campeão – Apcef-PB     vice-campeão - Benfica
n categoria sub-9 – campeão - COPM          vice-campeão - ECMP
n categoria sub-10 – campeão – Viapol-PE   vice-campeão - COPM
n categoria sub-11 – campeão – Sport-PE     vice-campeão -  Cabo Branco
n categoria sub-12 – campeão  - ECMP        vice-campeão – Sport Adesppe-PE

resultados

firmou o seu favoritismo e 
bateu o ECMP por 9x2. Já na 
categoria Sub-8 a Apcef-PB 
ganhou do Benfica por 1x0. 
No Sub-9 aconteceu empate 
entre COPM e ECMP no tempo 
normal em 2x2. Nos pênaltis 

vitória do COPM por 2x1. Na 
categoria Sub-10 o Viapol-PE 
venceu o COPM-BM por 3x1. 
No Sub-11 mais um empate 
no tempo normal em 1x1 en-
tre Sport-PE x Cabo Branco. 
Nos pênaltis vitória do time 

pernambucano por 4x3. No 
Sub-12 o ECMP bateu o Sport 
Adesppe-PE por 2x0.

 A Taça Cidade João Pes-
soa de Futsal contou com o 
apoio da Federação Paraibana 
de Futsal, Restaurante Picuí 

Praia, Tecnocenter Material 
Médico Hospitalar, Sport& 
Textil, Hot Impressão Digital,  
GR Papelaria, Waldir Acessó-
rios, Faculdade Maurício de 
Nassau e Clínica Interser. “ 
Nossos objetivos foram alcan-

çados. Só tempos que agrade-
cer a todos os participantes, 
os parceiros, aos professores, 
atletas e pais de atletas. To-
dos saíram vencedores”, disse 
Rogério Velinho, coordenador 
geral da competição.

A equipe do Clube dos Oficiais 
da PM ganhou a categoria Sub-9

Na categoria Sub-8, o vence-
dor foi a Associação da Caixa

O Corinthians manteve o seu 
título do Brasileiro Junior de Na-
tação / Troféu Júlio de Lamare, 
na primeira vez que a competi-
ção desembarcou na Paraíba. A 
Vila Olímpica Parahyba, de João 
Pessoa/PB viu no último sábado, 
o segundo título consecutivo e o 
quarto geral do clube paulista, 
campeão com 514 pontos, segui-
do por Pinheiros, 407, e Minas Tê-
nis, 357,50 pontos. O Corinthians 
venceu entre os mais jovens do Ju-
nior 1, com 185 pontos, e também 
no Junior 2, com 241. 

O campeonato teve a partici-
pação de 59 agremiações esporti-
vas e quase 300 nadadores. Cinco 
recordes de campeonato foram 
quebrados. 

Nas premiações individuais 
deu Maria Paula Heitmann, do 
Minas Tênis, vencedora pelo de-
sempenho nos 200m livre, e Breno 
Correia, do Flamengo, pela prova 
dos 100m livre, no junior 1. No ju-
nior 2, os melhores foram Gabriel-
le Roncatto e Guilherme Costa, 
ambos da Unisanta, pelos 200m li-

Corinthians termina em primeiro
troFÉu jÚlio delaMare

Álvaro Filho e Saymon brilharam na etapa do Circuito em Brasília na arena montada no estacionamento do Estádio Mané Garrincha

As provas foram disputadas na piscina da Vila Olímpica Parahyba durante 4 dias

Fotos: cBF/Divulgação

vre, e 1500m livre, respectivamen-
te. Maria Paula, Gabi e Guilherme 
superaram recordes da competição 
nestas provas. Gabi e Guilherme 
também foram os mais eficientes 
do junior 2, com 46 e 31 pontos, 
respectivamente. No junior 1, os 
mais eficientes foram Clarissa Ro-
drigues, do Sesi, 44 pontos, e Caio 
Pumputis, do Pinheiros, 34 pontos. 
Clarissa também bateu recorde de 
campeonato, nos 100m borboleta.

O Pinheiros permanece como 

o maior vencedor do Troféu com 
14 taças, seguido por Minas Tênis 
com oito, Flamengo com sete. O 
Vasco completa o time de vence-
dores com três conquistas. 

A natação brasileira conta 
com recursos dos Correios - Pa-
trocinador Oficial dos Desportos 
Aquáticos Brasileiros -, e ainda do 
Bradesco/Lei de Incentivo Fiscal, 
Lei Agnelo/Piva - Governo Fede-
ral - Ministério do Esporte, COB, 
Speedo e Estácio.

O Circuito 
Brasileiro é 
composto de 
nove etapas, 
cinco delas 
ocorrem até o 
fim deste ano

Foto: Alexsandra tavares/Divulgação
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Poliana volta a ser destaque e 
fica em 2o no Circuito Mundial
Na última etapa, brasileira 
conquistou o bronze; ouro 
ficou com Rachele Bruni

Quem é mais importante: 
o atleta ou o clube? Uma 
pergunta bobinha e que 
todos sabem responder. Ló-
gico que é o clube. Fiz essa 
observação porque não 
consigo digerir um jogador 
fazer um gol e extravasar 
a sua alegria jogando a 
camisa do clube no chão, as 
vezes até pisando, como se 
ele fosse bem mais importante que o clube. Ainda 
não vi nenhum dirigente punindo jogadores que 
praticam esse terrível ato. Tudo parece bonitinho. 
O árbitro pune com o cartão amarelo e pronto. O 
manto sagrado, como chamam os torcedores, não 
tem tanta importância. Será? 

Mau exemplo

Clubes de parabéns por 
mudança no estadual

Nunca se viu uma reuniao tão tranquila como a da 
última sexta-feira na sede da Federação em que os 
clubes chegaram a um consenso sobre o Campeonato 
Paraibano de 2017. Quem esperava bate-boca e clima 
tenso entre os dirigentes “quebrou a cara” já que eles, 
por unanimidade, aprovaram nova mudança na forma do 
Estadual. A ideia veio do Campinense e até o Treze em-
barcou na sugestão. Mas qual é a novidade? Na verdade 
não tem nada de novo, pois a competição volta aos 
pontos corridos como já fora e um cruzamento olímpico 
na fase final entre os quatro melhores.

A forma de disputa desse ano foi uma das piores já 
realizadas pela Federação Paraibana de Futebol, embora 
a proposta tenha sido do Sousa. Pra o torcedor ter ideia, 
o clássico Treze x Botafogo não aconteceu porque as 
equipes estavam no mesmo grupo e a má participação 
do Galo não permitiu o confronto nas fases seguintes. 
O Campinense, que teve a melhor campanha na fase clas-
sificatória, chegou a disputar uma etapa com o CSP em 
desvantagem, graças a redação confusa do regulamento.

Agora não tem mais confusão, pois ficou fácil do 
torcedor entender. Jogos de ida e volta em pontos corri-
dos com os quatro melhores se classificando para o cru-
zamento olímpico e os dois piores caindo para a Segunda 
divisão. Obviamente que o quinto, sexto, sétimo e oitavo 
ficam classificados para a temporada de 2018.

Até aí está tudo bonitinho, mas senhores dirigentes 
não se esqueçam de ler o regulamento porque as falhas 
só são levantadas na fase final da disputa, daí a impor-
tância da redação para não deixar dúvida alguma como 
surgiram várias este ano. Algumas pessoas me ligaram 
perguntando se os clubes têm o poder de mudar a forma 
de disputa com menos de dois anos, como proíbe o Esta-
tuto do Torcedor.

Sempre que o calendário nacional é alterado, o Es-
tatuto do Torcedor permite mudanças nos campeonatos 
e é o que está acontecendo porque a CBF novamente 
alterou as datas dos estaduais e a Conmebol as vagas 
da Libertadores. Então, sem problema algum.

Os árbitros brasileiros continuam em baixa no campeona-
to Brasileiro. Nunca se viu tanta confusão nas útlimas ro-
dadas com juízes voltando atrás de decisões e deixando 
todo mundo confuso e criando polêmicas. Até quando?

Arbitragem

O gol marcado pelo Serrano 
contra o Inter na vitória do 
colorado por 2 a 1 serviu 
para apimentar ainda mais o 
segundo e decisivo jogo que 
será no proximo domingo, 
no Estádio Amigão.

Decisão aberta
Se houver vitória do Serrano 
por um gol de diferença, 
a decisão do Campeona-
to Paraibano da Segunda 
divisão será nas penalidades 
máximas, conforme discipli-
na o regulamento.

Desempate

O Kashima PB, time vice-campeao paraibano de futebol femi-
nino, apresenta seu novo elenco para as disputas do Estadual 
2016, na noite desta terça-feira, na pérgola das piscinas do 
Esporte Clube Cabo Branco, no bairro do Miramar, em João 
Pessoa. O novo elenco vai defender o clube no Campeonato 
Paraibano que começa no dia 13 de novembro.

Kashima

varellajp@yahoo.com.br

Geraldo 
Varela

Em mais uma conquista 
para o Brasil, o que torna ain-
da mais especial o histórico 
ano de 2016, Poliana Okimoto 
garantiu a medalha de bronze 
e o vice-campeonato do Cir-
cuito Mundial da FINA, com 74 
pontos. A última etapa da Copa 
do Mundo de Maratonas Aquá-
ticas, disputada na madrugada 
desse sábado, dia 15/10, em 
Hong Kong, deu a brasileira 
além da medalha de bronze da 
prova, a segunda maior pon-
tuação no Circuito Mundial. 
Veja abaixo os resultados da 
brasileira no Circuito. 

Ana Marcela Cunha fi-
cou na quarta colocação, com 
2h17m29s6. Paulista, de 33 
anos, Poliana Okimoto, que 
conquistou a única medalha 
Olímpica dos Esportes Aquá-
ticos do Brasil, nos Jogos Rio 
2016, garantiu a terceira co-
locação em Hong Kong, ao 
terminar o percurso de dez 
quilômetros, em 2h17m28s2, 
mesma marca que a segunda 
colocada, Arianna Bridi, da 
Itália. Poliana já conquistou o 
título do Circuito Mundial em 
2009 e a terceira colocação 
da competição em 2007. 

No masculino, em uma 
prova muito disputada e 
com chegada emocionante, 
também foi definida na ba-
tida de mão. Os brasileiros 
Allan do Carmo e Diogo Vil-
larinho, com 2h10m29s3 e 
2h10m29s4, terminaram a 
etapa na quarta e quinta co-
locações, respectivamente. A 
prova teve diferença de me-
nos de um segundo entre o 
segundo e o quinto colocado.

A vencedora do Circuito 
foi a italiana Rachele Bruni, 
medalha de prata nos Jogos 
Rio 2016, com 86 pontos. Na 
terceira posição ficou a ale-
mã, Ângela Maurer, com 61. 
No masculino, o vencedor foi 
Simone Ruffini, também da 
Itália, com 94 pontos, segui-
do por Andreas Waschbur-
ger, da Alemanha, com 90, se-
gundo colocado. O americano 
Charles Peterson, 66 pontos, 
terminou na terceira posição.

A equipe brasileira prio-
rizou a preparação olímpica e 
por isso, não participou de to-
das as etapas nesse ano, como 
de costume, deixando de pon-
tuar nessas provas. Pelo regu-
lamento só podem disputar o 
título quem nadar o mínimo 
de cinco provas e, pelo menos, 
largar na última, em Hong 
Kong. Por isto, mesmo com 

pontuação para terminar o 
circuito na quarta colocação, a 
brasileira Ana Marcela Cunha, 
não irá constar nesta posição 
no ranking mundial 2016. O 
mesmo acontece com Allan 
do Carmo.

Esta competição encer-

rou o calendário interna-
cional das Maratonas Aquá-
ticas, em 2016. Ainda em 
outubro, serão disputadas as 
últimas duas etapas do Cam-
peonato Brasileiro da moda-
lidade, em Inema, na Bahia, 
nos dias 20 e 22.
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A nadadora Poliana Okimoto fez uma excelente temporada

Coe é presidente da Federação Internacional de Atletismo

Espanhol Rafael Nadal já começa a pensar em aposentadoria

Lord Sebastian Coe tem 
uma difícil missão: resgatar 
a confiança do atletismo de-
pois do escândalo de doping 
da Rússia, acobertado pela 

Federação Internacional de 
Atletismo (IAAF). Há pouco 
mais de um ano na presidên-
cia da entidade, o britânico 
de 60 anos comanda uma 

Na mais nova atualiza-
ção do ranking da Associa-
ção de Tenistas Profissionais, 
Roger Federer e Rafael Nadal 
novamente perderam posi-
ções. Fora de atuação até a 
próxima temporada, Federer 
perdeu um posto e caiu para 
a oitava posição, enquanto 
Nadal, que havia cogitado 
encerrar a temporada, mas 
voltará a jogar no ATP 500 da 
Basileia, caiu da quinta para 
a sexta colocação.

A queda do espanhol 
aconteceu devido ao salto do 
canadense Milos Raonic, que 
subiu duas posições, ultra-
passando Nadal e Kei Nishi-
kori, e agora é o quarto colo-
cado no ranking. Após cair na 
semifinal do Masters 1000 
de Xangai, Novak Djokovic 
ainda encabeça a lista, mas 
com uma das menores van-
tagens dos últimos tempos 
para Andy Murray. Stan Wa-
wrinka é o terceiro.

Gael Monfils, tenista 
francês, ultrapassou Federer 
para se colocar na sétima co-
locação e continuar forte na 
briga por uma vaga no ATP 
Finals. Quem também subiu 
bem na atualização foi o espa-
nhol Roberto Bautista-Agut, 
vice-campeão em Xangai: da 
19ª para a 13ª colocação.

Thomaz Bellucci, melhor 
brasileiro no ranking, subiu 
três postos e agora é o 62º 
tenista da ATP. Thiago Mon-
teiro (88º) e Rogerinho Dutra 
(107º) mantiveram suas posi-
ções e João Souza, o Feijão, foi 
de 118º para 121º colocado.

No ranking de duplas, 
Marcelo Melo falhou em de-
fender seu título no Masters 
de Xangai e caiu duas posi-
ções, indo para o sétimo lu-
gar. Bruno Soares, que caiu 
nas quartas de final no tor-
neio chinês, alcançou a se-
gunda colocação da ATP, me-
lhor posição da carreira.

Rússia pode voltar a competir em 2017

Nadal e Federer perdem posições na ATP

ATLETISMO

RANKING DE TÊNIS

reforma na gestão da moda-
lidade com o pacote de pro-
postas “Tempo de Mudan-
ça” (Time for Change), que 
tem como principal ponto a 
criação de uma unidade in-
dependente de integridade. 
Um novo cenário ao qual a 
Rússia precisará se adaptar 
para ter sua suspensão can-
celada. Bicampeão olímpico, 
Coe não descarta o retorno 
dos russos no Mundial de 
Londres, em 2017, depois 
da ausência na Olimpíada do 
Rio de Janeiro.

- Não sei a resposta se 
acredito que a Rússia esta-
rá no Mundial, mas espero 
que esse seja o caso. Se for 
o caso é porque tivemos 

progresso. A Rússia deixou 
claro que sua ambição é vol-
tar à família (do atletismo), 
voltar à família com segu-
rança e ciente de que todos 
os atletas estão limpos, com 
confiança de que os atletas 
russos estão sob o mesmo 
sistema antidoping - disse 
Coe, em entrevista ao Glo-
boEsporte.com.

A IAAF não estipulou 
uma data para reavaliar a 
suspensão da Rússia. O País 
precisa cumprir uma sé-
rie de exigências da Agên-
cia Mundial Antidoping 
(Wada), mas falhou no com-
bate ao doping, inclusive 
obstruindo a ação de agen-
tes internacionais.

Pela lista feminina, da 
WTA, a única mudança no 
top10 foi o salto de Domi-
nika Cibulkova, campeã do 
WTA de Linz, da décima para 
a oitava colocação, ultrapas-
sando Svetlana Kuznetsova 
e Johanna Konta. A dinamar-
quesa Caroline Wozniacki, 
campeã do WTA de Hong 
Kong, foi da 22ª para a 17ª 

posição na lista.
As brasileiras Paula Gon-

çalves e Teliana Pereira sofre-
ram quedas. Paulinha perdeu 
duas colocações e foi para a 
168ª posição, enquanto Te-
liana foi de 185ª para 199ª 
da lista, ficando perto de sair 
do top200. Bia Haddad Maia, 
de 20 anos, saltou da 314ª 
para a 275ª colocação.
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Cuca vai poupar jogadores para 
jogo de amanhã contra o Grêmio
Liderança folgada do 
Brasileiro faz técnico dar 
descanso a titulares

Depois de conseguir 
abrir quatro pontos de van-
tagem na liderança do Bra-
sileirão, Cuca presta atenção 
em todos os detalhes possí-
veis para não deixar o título 
escapar. Uma das maiores 
preocupações é a questão 
física. Em uma maratona de 
jogos, o treinador cogita usar 
a Copa do Brasil para rodar o 
elenco.

“Vou pensar bem o que 
temos com a fisiologia, com 
a preparação física. Se eu co-
locar o time titular amanhã, 
vou tê-los inteiros para o do-
mingo? Não consigo respon-
der agora. Mas se eu entrar 
com uma formação que não 
vem jogando, ou parte dela, 
tenho confiança em passar 
adiante, mesmo sabendo que 
o Grêmio é uma grande equi-
pe”, comentou o treinador.

Pelo jogo de ida das 
quartas de final, o Palmeiras 
perdeu por 2 a 1 para o clu-
be gaúcho jogando em Porto 

Alegre. Para a partida de vol-
ta, portanto, o time alviverde 
consegue a classificação com 
uma vitória simples por ter 
marcado um gol fora de casa.

Um dos atletas titulares 
que devem ir para o confron-

to é Gabriel Jesus. Artilheiro 
do time no ano, o jovem rece-
beu o terceiro cartão amarelo 
na partida contra o Figuei-
rense, no último domingo, e 
é desfalque certo para o jogo 
contra o Sport no próximo 

final de semana. Caso siga 
adiante, o Palmeiras enfren-
tará o vencedor do confronto 
entre Corinthians e Cruzeiro.

No Brasileirão, o Palmei-
ras está a sete rodadas de ser 
campeão. Com quatro pon-

tos de vantagem na lideran-
ça, o time ainda terá alguns 
confrontos difíceis, como o 
clássico contra o Santos, na 
Vila Belmiro, e o jogo contra 
o Atlético Mineiro, em Minas 
Gerais.

Figueirense vê 
árbitro decisivo 
na derrota para 
o Palmeiras

Neymar renova 
contrato com  o 
Barcelona até o 
ano de 2021

O Figueirense ainda não 
digeriu a derrota por 2 a 1 
diante do Palmeiras, no últi-
mo domingo, pela 31ª rodada 
do Campeonato Brasileiro, e 
supostos erros de arbitragem.

De acordo com o presi-
dente do clube catarinense, 
Wilfredo Brillinger, o resulta-
do da partida foi influencia-
do diretamente pelo juiz Igor 
Junio Benevenuto. Ao canal 
“ESPN Brasil”, o mandatário 
definiu a situação como “ver-
gonhosa”, além de dizer que 
seu time e torcida foram fei-
tos de “palhaços”.

“O que se viu foi uma 
vergonha, não se pode admi-
tir que um árbitro venha aqui 
e faça o que o juiz fez no Or-
lando Scarpelli. A arbitragem 
nos fez de palhaços. Foram 17 
mil palhaços no estádio “ co-
mentou, o dirigente. Wilfredo 
Brillinge ainda disparou dire-
tamente contra Paulo Nobre, 
presidente do Palmeiras, de-
vido a declaração que o diri-
gente alviverde fez durante 
a última semana, afirman-
do que o Brasileirão estaria 
“manchado” .

“Ele (árbitro) chegou 
completamente pressionado 
pela pressão que Paulo Nobre 
fez durante a semana. Mar-
cou um pênalti absurdo, logo 
na primeira vez que alguém 
do Palmeiras caiu na área. O 
Brasil inteiro viu que não foi 
nada. Isso nos deixa revolta-
dos”.

O Barcelona anunciou 
ontem que o atacante Neymar 
assinará a renovação com o 
clube até 2021 na próxima 
sexta-feira. Em um comunica-
do publicado em seu site ofi-
cial, o clube catalão explicou 
que irá protocolar o acordo 
encaminhado e oficializado 
publicamente em julho deste 
ano.

O documento deixará o 
jogador brasileiro vinculado 
ao Barça até 30 de junho de 
2021, quando o atacante terá 
29 anos completos.

A assinatura do contrato 
será realizada nos escritórios 
do clube, às 11h de Brasília 
(15h do horário local).

No novo contrato, a cláu-
sula de rescisão do camisa 11 
aumentará gradativamente 
até o terceiro ano de contrato, 
começando em 200 milhões 
de euros , passando para 222 
milhões na segunda tempora-
da e parando em 250 milhões 
de euros nos últimos três anos. 
Este acordo havia sido adian-
tado pelo UOL Esporte.

Desde sua chegada ao Bar-
celona há três anos, Neymar 
acumulou um rendimento ex-
pressivo. Foram nove títulos 
conquistados com a camisa 
azul-grená, 149 jogos e 90 
gols, além da terceira coloca-
ção na última edição do prê-
mio Bola de Ouro, vencido por 
Messi.

Foi um fim de semana 
para ninguém colocar defeito 
no que diz respeito à Seleção 
Brasileira. No sábado, a Sub-
17 conquistou a BRICS Cup 
na Índia. Já nesse domingo, a 
Sub-20 levantou o caneco do 
Quadrangular de Seleções no 
Chile. Os dois títulos eviden-
ciam a boa fase das catego-
rias de base do Brasil.

“É importante ganhar 
títulos, a Seleção Brasileira 
sempre entra em competi-
ções para ganhar. Mas o que 
fica de legado é a experiência 
que pudemos proporcionar 
a estes atletas, muitos deles 
vestindo a amarelinha pela 
primeira vez, e também a ob-
servação deles em ação pela 
seleção. Será de fundamental 
importância para a disputa 
do Sul-Americano Sub-20 do 
Equador e o Sul-Americano 

Brasil ganha torneios nas categorias Sub-17 e Sub-20
SELEÇÕES DE BASE

Sub-17 do Chile” comentou 
Erasmo Damiani, coordena-
dor das categorias de base da 
CBF.

No Chile, por exemplo, 
dos 22 jogadores, 11 deles 
disputaram uma partida 

com a camisa da seleção pela 
primeira vez. Observar como 
se portarariam em campo e 
fora dele era um dos princi-
pais objetivos deste período 
reunido. Após a conquista, já 
no vestiário, Rogério Micale 

deixou o recado.
“Vocês deixaram uma 

ótima impressão, mas ago-
ra vocês têm de voltar com 
o mesmo espírito para seus 
clubes. É o que vocês vão fa-
zer lá nos próximos meses 

que pode garantir uma con-
vocação para o Sul-Ameri-
cano. Mantenham o foco. Eu 
e os observadores vamos 
continuar de olho em tudo o 
que vocês fazem. Podem ter 
certeza, eu estou sempre de 
olho e buscando informações 
sobre o momento de vocês”.

Além da conquista dos 
títulos e da experiência, a 
forma como as vitórias vie-
ram nas duas seleções mos-
tra o caminho que vem sen-
do seguido pelas equipes. 
Futebol ofensivo, equilíbrio 
nas ações, jogo coletivo, es-
tas foram algumas das ca-
racterísticas das duas cam-
panhas. Na Índia, a Sub-17 
foi campeã com cinco vitó-
rias, com direito a goleada 
na final. No Chile, a Sub-20 
venceu as duas primeiras e 
empatou a última.

Jogadores da Seleção Brasileira Sub-20 comemoram mais uma conquista para o futebol nacional

Grande "sensação" do Cam-
peonato Brasileiro, o Botafogo 
caminha a passos largos rumo à 
Libertadores da América mesmo 
após ser considerado um time re-
baixável no Primeiro Turno. Tudo 
porque, neste ano, com 27 pontos 
em 13 partidas, o clube quebrou 
sua rotina e virou um time "de 
chegada" na parte final.

A equipe da "Estrela Solitária" 
terminou a primeira metade do 
certame na 13ª colocação, a ape-
nas dois pontos da zona de rebai-
xamento. Até então, eram 40,4% 
de aproveitamento. Agora, na 
quinta colocação, os cariocas têm 
impressionantes 75%, ou seja, au-
mento de 34,6 pontos percentuais 
- o maior do time, desde o início 
dos pontos corridos, em 2003.

Nas outras 11 edições em que 
o Botafogo participou da Primei-
ra Divisão nacional - excluem-se 
2003 e 2015 -, a equipe alvinegra 
perdeu a força no Segundo Tur-

no e piorou seu rendimento no 
Brasileirão em sete delas (2005, 
2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 
2013 e 2014).

A temporada em que teve 
pior "chegada" foi em 2011. 
Naquele ano, o Botafogo fez 34 
pontos e ocupava uma satisfató-
ria quinta colocação do Nacio-
nal, a três do então líder e futuro 
campeão Corinthians.

Nos 19 jogos finais, contudo, 
o time de General Severiano con-
quistou apenas mais seis vitórias 
e 22 pontos, terminando na nona 
colocação. À época, a queda de 
rendimento foi de 21 pontos per-
centuais em relação ao Primeiro 
e Segundo Turnos do torneio. O 
atual ótimo aproveitamento bo-
tafoguense ultrapassou o ano de 
2006, que registrava o melhor nú-
mero: 15,8 pontos percentuais de 
diferença. À oportunidade, os ca-
riocas fizeram 30 pontos no Segun-
do Turno, contra 21 no Primeiro.

Bota a passos largos para a Libertadores
SENSAÇÃO DO RETURNO

Dudu Cearense(D) comemora o terceiro gol do Botafogo contra o Atlético

Depois de vencer o Figueirense e abrir quatro pontos de vantagem sobre o Flamengo, o técnico Cuca muda o time para jogo da Copa Brasil
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Presidente anuncia seletiva 
para garimpar atletas para
as disputas da temporada

Clube busca novos talentos
BOTAFOGO-pB
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O Botafogo-PB vai pro-
mover, no período de 26 a 28 
deste mês, na Maravilha do 
Contorno, em João Pessoa, 
uma seletiva para a descoberta 
de possíveis jogadores para in-
tegrarem a equipe principal na 
temporada de 2017. A garantia 
foi dada ontem pelo presidente 
do clube, Guilherme Novinho, 
que afirmou a inscrição apenas 
para futuros atletas na faixa 
etária entre 18 a 21 anos.

“Toda a comissão técnica 
do Botafogo está imbuída nesta 
seletiva que não se trata de um 
peneirão. Queremos ver se dá 
para aproveitar alguns desses 
jovens. É uma oportunidade 
ímpar que o Botafogo está rea-
lizando. Se trata de uma chan-
ce que estamos dando para 
aqueles que desejam vestir a 
camisa do time”, afirmou Novi-
nho, prometendo que toda esta 
avaliação estará a critério do 
treinador Itamar Shulle.

De acordo com o presi-
dente do Botafogo, vários con-
tatos estão sendo feitos pela 
diretoria botafoguense com 
jogadores de algumas regiões 
do País. O objetivo, conforme 
disse Guilherme Novinho, é fe-
char o grupo com no máximo 
30 jogadores, dos quais, quatro 
já estão definidos, que são da 
base. “Na realidade, vamos fe-
char com outros 26 jogadores. 
A comissão técnica, diga-se de 
passagem, Itamar Shulle está 
analisando quem permanece e 
quem será dispensado do time. 
Tudo está sendo trabalhado 
em total sigilo”, garantiu o pre-
sidente alvinegro.

Novinho, por sua vez, ad-
mitiu que um dos jogadores da 
temporada passada mais as-
sediado por clubes do cenário 
esportivo brasileiro tem sido 
o volante Djavan, que veio da 
base e que, nos próximos 10 
dias, o Botafogo terá uma posi-
ção firmada se o atleta vai per-
manecer no clube ou será ne-
gociado. “Só podemos afirmar 
isto nos próximos dias. Acredi-
tamos que até lá teremos uma 
posição oficial, já que vários ti-
mes têm interesse pelo atleta”, 
alegou o presidente.

Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com
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O presidente do Botafogo, Guilherme Carvalho, ao lado de Zezinho Botafogo, traça planos para um  clube bem mais forte em 2017

O auxiliar técnico Severino Maia, ex-Auto, comanda o Inter-PBJogadores e membros da comissão técnica de Auto e Botafogo estiveram na sede da Federação

O Internacional, que já 
foi da cidade de Teixeira-PB, 
Santa Rita-PB e agora de João 
Pessoa, está praticamente 
com a mão na taça de cam-
peão da Segunda Divisão do 
Campeonato Paraibano de 
Futebol Profissional de 2016. 
A equipe que já conseguiu o 
acesso à elite do futebol es-
tadual em 2017, venceu por 
2 a 1 o Serrano, de Campina 
Grande, na primeira partida 
da final da competição. O jogo 
ocorreu no último domingo, 
no CT Ivan Tomaz, no Valen-
tina Figueiredo, na capital.  A 
equipe precisa apenas de um 
empate, no próximo domin-
go, em Campina Grande, para 
ficar com o título.

Ontem, o auxiliar téc-
nico Severino Maia, que co-
mandou a equipe diante do 
Serrano-CG, devido o técnico 
Índio ter passado mal e as-
sistir o jogo no banco de re-
serva, lamentou o rendimen-
to da equipe principalmente 
no segundo tempo, quando 
acabou tomando um gol 
quando já vencia por 2 a 0. 
Para ele, o gol sofrido poderá 
ser prejudicial para a partida 
de volta, no domingo. “O pri-
meiro tempo foi excelente. 
Voltamos ligados para o se-
gundo. Aos quatro minutos, 
fizemos o segundo gol. Em 

seguida, tomamos um. Aí a 
equipe sentiu um pouco, e o 
Serrano saiu um pouco em 
cima da gente depois que fez 
o gol e teve até oportunida-
de de empatar o jogo. Mas 
foi uma partida bem distinta 
mesmo”, afirmou Maia.

A exemplo do Interna-
cional, o time do Serrano-CG 
também já está garantido na 
Primeira Divisão em 2017, 
mesmo assim, todos acre-
ditam que vão tirar a vanta-
gem da equipe pessoense na 
partida de volta, programada 
para o Estádio Amigão, em 
Campina Grande. Para ficar 
com o título paraibano, o 
Serrano precisa venceu por 
dois ou mais gols de diferen-
ça. Por um gol, a partida será 
definida na cobrança de pe-
nalidades. Qualquer empate, 
a taça fica com o represen-
tante de João pessoa.

Nos 90 minutos iniciais 
da grande final da Segunda 
Divisão, o nome do jogo foi o 
atacante Bambam, que mar-
cou os dois gols do Interna-
cional. Izaías, pelo Serrano-
CG descontou para o time 
campinense. O ritmo de jogo 
foi bastante reduzido após o 
gol do time campinense. As 
duas equipes caíram rendi-
mento e a partida terminou 
em 2 a 1. (ml)

Inter precisa de empate
para sagrar-se campeão

SEGUNDA DIVISÃO

A Federação Paraibana de Fu-
tebol entrega esta semana, aos 10 
clubes participantes do Campeona-
to Paraibano de Futebol Profissional 
da 1ª Divisão, minuta do regulamen-
to da competição, para que os times 
disputantes façam suas observações 
e aprovem, em reunião ainda a ser 
agendada pela FPF, as normas que 
vão reger o campeonato na próxima 
temporada.

A entrega de minuta do regu-
lamento às equipes do Botafogo, 
Treze, Campinense, Auto Esporte, 
Sousa, CSP, Atlético, Paraíba, Serra-
no e Internacional foi uma decisão 
tomada pelos clubes e FPF, na última 
sexta-feira, durante reunião do Con-
selho Arbitral, realizada na sede da 
Federação Paraibana de Futebol.

Na ocasião, ficou definido que 
o campeonato terá início no dia 15 
de janeiro. A competição vai ter 
uma primeira fase em que os 10 clu-
bes vão jogar contra si em turno e 
returno e depois os quatro primei-
ros colocados vão se enfrentar em 
semifinais e finais – também em jo-

Dirigentes esperam regulamento
pArAIBANO DE 2017

Antes da reunião do 
conselho arbitral do Cam-
peonato Paraibano de 2017, 
na última sexta-feira, 14, o 
presidente da Federação Pa-
raibana de Futebol, Amadeu 
Rodrigues, recebeu em seu 
gabinete atletas e membros 
das comissões técnicas de 
Auto Esporte e Botafogo, 

Clubes que vão representar a 
Paraíba na Copa São Paulo de 
Futebol Júnior de 2017. 

Amadeu aproveitou a 
oportunidade para desejar 
sucesso às equipes e, prin-
cipalmente aos atletas pelo 
momento ímpar que estão vi-
vendo e que pode alavancar a 
carreira de cada jogador, dada 

a grande importância do tor-
neio no Estado de São Paulo. 

Entendendo a impor-
tância da disputa para os 
paraibanos e as dificulda-
des sempre enfrentadas 
pelos clubes no seu deslo-
camento a capital paulista, 
o presidente da FPF fez a 
doação de dois cheques no 

FPF faz doação em dinheiro para equipes
COpA SÃO pAULO

gos de ida e volta - para se conhecer 
o campeão. Ao término da primeira 
fase, os dois últimos colocados esta-
rão rebaixados.

Ao todo, serão 22 datas. A fór-
mula de disputa de 2017 é bem mais 
simples e, pode-se dizer, mais positi-
va do que a de 2016, já que o cam-
peonato deste ano possuía algumas 
aberrações. A proposta aprovada foi 
a do Campinense. Já uma do CSP, 
classificada por alguns dirigentes 

como até mais complicada do que a 
de 2016, foi rejeitada.

A minuta do regulamento está 
em fase de conclusão pelo Departa-
mento Técnico da FPF e, a intenção 
do diretor Antônio Carlos Baza é 
que, até a próxima sexta-feira, todas 
as 10 equipes já tenham em mãos o 
documento, para suas análises. A FPF 
ainda estuda a nova data para mar-
car a segunda reunião do Conselho 
Arbitral. (ml)

A reunião que definiu a nova forma de disputa aconteceu na última sexta-feira

valor de R$ 5 mil, um para 
cada equipe, para ajudar nas 
despesas da viagem e dese-
jou êxito total dos times pa-
raibanos.

Auto Esporte e Botafogo 
já iniciaram os treinamentos 
visando a disputa e ambas as 
equipes se reforçaram. O Bota-
fogo, que conseguiu a grande 
façanha este ano de passar à 
segunda fase, tem planos mais 
ousados para 2017. “O nosso 
elenco, acredito, vai fazer boni-
to de novo. Ganhamos a compe-
tição estadual e nos reforçamos 
para São Paulo”, disse Franco 
Nóbrega, diretor do Botafogo 
que parabenizou o presiden-
te Amadeu Rodrigues e toda a 
sua equipe de asssessores pelo 
apoio ao trabalho de base. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO N.º. 00035/2016
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestar os serviços de consultas médica 

(ginecologista + Colposcopia) e exames de ultrassonografia, para o Município de Pedra Branca-PB.
Vencedora: 
- VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME, CNPJ 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 itens.

Após análise do processo, e, estando o mesmo de acordo com a Lei, o Sr. Prefeito resolve ADJUDI-
CAR e HOMOLOGAR, o procedimento e o objeto desta licitação em favor da empresa acima citada, nos 
termos da Lei 10.520/2002, em consequência, fica convocado os licitantes vencedores para a assinatura 
do termo de contrato, nos termos do art. 64, caput, do citado diploma legal, sob as penalidades da lei.

Pedra Branca-PB, 17 de outubro de 2016 
Allan Feliphe Bastos de Sousa

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO N.º. 00036/2016
Objeto: Aquisição de material odontológico, destinados a Secretaria de saúde do Município de Pedra 

Branca-PB.
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 glo-
bal de R$ 13.960,40 (treze mil, novecentos e sessenta reais e quarenta centavos), vencedora de vários itens;

Após análise do processo, e, estando o mesmo de acordo com a Lei, o Sr. Prefeito resolve ADJUDI-
CAR e HOMOLOGAR, o procedimento e o objeto desta licitação em favor da empresa acima citada, nos 
termos da Lei 10.520/2002, em consequência, fica convocado os licitantes vencedores para a assinatura 
do termo de contrato, nos termos do art. 64, caput, do citado diploma legal, sob as penalidades da lei.

Pedra Branca-PB, 17 de outubro de 2016 
Allan Feliphe Bastos de Sousa

Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2016
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

Nossa Senhora do Rosário, 35 - Centro - Cuitegi - PB, às 08:00 horas do dia 11 de Novembro de 2016, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa do ramo 
da construção civil destinada a execução dos serviços de ampliação das Escolas Municipais Horácio 
Montenegro e Carolina de Farias Pimental, bem como a construção de uma quadra de areia e parque 
infantil na Escola Municipal Estelina Leopoldina - Cuitegi/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3681-1112. Email: 
cuitegilicitacoes@hotmail.com.

Cuitegi - PB, 14 de Outubro de 2016
PATRICIA BORGES DE MEIRELES 

 Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS

 AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2016
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua do 

Comercio, 23 - Centro - Duas Estradas - PB, às 09:00 horas do dia 18 de Novembro de 2016, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de uma Empresa Especiali-
zada no Ramo de Construção Civil, para “dar continuidade” a execução dos serviços de Construção 
de uma Quadra Escolar Coberta proveniente do Programa PAC 2 no município de Duas Estradas-PB. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações 
posteriores. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3265-1030.
Email: prefeituraduasestradas.pb@gmail.com
Edital: www.duasestradas.pb.gov.br

Duas Estradas - PB, 18 de Outubro de 2016
GLAUCIMARY SANTOS DIAS

Presidente da Comissão

Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Santa Rita

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 213/2016
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 040/2016
DATA DE ABERTURA: 31/10/2016 – ÀS 10h00min.
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ES-

PECIALIZADA EM FORNECIMENTO, ENTREGA E ACOMPANHAMENTO NA PLANTAÇÃO DE 
MUDAS E GRAMA ESMERALDA PARA PRAÇAS E LOGRADOURO PÚBLICO.

A Prefeitura Municipal de Santa Rita/PB, através de seu Pregoeiro Oficial, o Sr. José Robson 
Fausto, nomeado por portaria do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de nº 164/2016, torna 
público, para conhecimento dos interessados, que fará licitação na modalidade Pregão Presencial 
SRP (Sistema de Registro de Preço), sob o critério do menor preço por ITEM. O Edital ficará a 
disposição dos interessados no prazo prescrito na legislação pertinente, na Sala da Comissão 
Permanente de Licitação, situada na Rua Virgíneo Veloso Borges, s/n, Lotes 22 e 23, Loteamento 
Jardim Miritânia, Santa Rita/PB. Suporte legal: Lei nº 10.520/2002, Decretos nºs 3.555/2000 e 
7.892/2013, e subsidiariamente pela lei nº 8.666/1993 e alterações posteriores. Consultas com o 
Pregoeiro e a sua equipe de apoio no HORÁRIO ÚNICO de 08h00min as 13h00min, na sede da 
CPL – Comissão Permanente de Licitação.

Santa Rita/PB, 17 de Outubro de 2016.
José Robson Fausto

Pregoeiro Oficial

Prefeitura Municipal de João Pessoa
Secretaria da Administração

Gabinete do Secretário
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

ERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 04-019/2016
Ratifico, por este termo, a Dispensa de Licitação n° 04-019/2016, por parte da SEDEC referente 

à locação de imóvel onde funciona o DEPÓSITO DE MATERIAL DA SEDEC, localizado a Rua 
Waldemar Galdino Naziazeno, nº 333, Geisel, nesta Capital, em favor de ROBERTO GERMANO 
BEZERRA CAVALCANTI, portador do CPF de nº. 086.762.754-91 no valor mensal de R$ 29.030,53 
(vinte e nove mil, trinta reais e cinqüenta e três centavos), perfazendo um total de R$ 1.741.831,80 
(um milhão setecentos e quarenta e um mil, oitocentos e trinta e um reais e oitenta centavos), para 
um período de 60 (sessenta) meses, com fulcro no art. 24, inc. X, da Lei n.º 666/93 e suas altera-
ções de acordo com o Parecer nº. 040/2016 ASJUR/COPEL e com a Nota Técnica nº 466/2016 
da CGM, tendo em vista os elementos que instruem o Processo Administrativo n.º 2015/093968.

João Pessoa, 13 de outubro de 2016.
Roberto Wagner Mariz Queiroga

Secretário de Administração

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2016
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB, às 10:00 horas do dia 04 de Novembro de 2016, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Execução dos serviços de mão 
de obra, para pintura do CEO - Centro de Especialidades Odontológicas, neste município. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações pos-
teriores. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3291-2221.
Email: pmriotinto.pb@gmail.com

Rio Tinto - PB, 14 de Outubro de 2016
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA

Presidente da Comissão
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2016
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB, às 09:00 horas do dia 04 de Novembro de 2016, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Execução dos serviços de mão 
de obra, para pintura das EMEF nas localidade de Pacaré, Lagoa da Praia; Tanques e Praia de 
Campina - Zona Rural - Rio Tinto - PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3291-2221.
Email: pmriotinto.pb@gmail.com

Rio Tinto - PB, 14 de Outubro de 2016
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO
ADITIVO CONTRATUAL

CONTRATO Nº 0151/2015
EXTRATO DO 01 ADITIVO CONTRATUAL DE PRAZO
OBJETO: Primeiro Aditivo de prazo do contrato original 0151/2015, nos termos do art. 57, II 

da Lei nº 8.666/93.
PARTES: Prefeitura Municipal de Remigío - PB, (CONTRATANTE) e ECOANÁLISES SERVIÇOS 

MEDICOS LTDA - ME, inscrito no CNPJ sob nº 14.183.931/0001-87 (CONTRATADA).
DISPOSIÇÕES FINAIS: Todas as demais cláusulas contratuais permaneceram as mesmas. 

Publique-se e Cumpra-se.
Remígio, 13 de outubro de 2016.

Melchior Naelson Batista da Silva
Prefeito

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE ASSEMBLEIA-GERAL EXTRAORDI-
NÁRIA DE RE-RATIFICAÇÃO DA FUNDAÇÃO DO SINDICATO NACIONAL DOS ANALISTAS 

DO PODER JUDICIÁRIO E DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO - SINAJUS.
O Sindicato Nacional dos Analistas do Poder Judiciário e do Ministério Público da União - SINAJUS, 

entidade sindical inscrita no CNPJ sob o n. 10.855.950/0001-51, representada pelo seu presidente 
Emídio Prata da Fonseca, analista judiciário matriculado sob o n. 310.310, inscrito no CPF sob o n. 
533.483.544-04 e portador do RG n. 543.636 SSP/AL, com endereço ao SEPN 504, Bloco B, Sala 
311, Ed. Virgo, Brasília/DF, CEP: 70.730-522, em atenção aos termos da Portaria MTb n. 326/2013, 
CONVOCA todos os membros da categoria profissional dos analistas de nível superior do Poder 
Judiciário da União e do Ministério do Público da União em todo o território nacional, para a realização 
de Assembleia-Geral Extraordinária a ser realizada em 03.12.2016 à Churrascaria Potência do Sul, 
localizada ao SHIP - Setor Hípico, Área Especial 21, Brasília/DF, às 13h00 em primeira convocação 
ou, não verificado o quórum estatutário, às 13h30min, com qualquer número de presentes, para 
deliberação acerca da seguinte ordem do dia: i) re-ratificação da fundação e da eleição, apuração 
de votos e posse da diretoria do Sindicato Nacional dos Analistas do Poder Judiciário e do Ministério 
Público da União - SINAJUS, em prestígio ao princípio da especificidade de representação em relação 
aos demais sindicatos ecléticos no território nacional; ii) alteração de disposições estatutárias que se 
fizerem estritamente necessárias à adequação ao procedimento de registro sindical do SINAJUS junto 
ao MTb; iii) deliberação acerca das medidas a serem adotadas em relação aos processos recursais e/
ou judiciais que vindiquem o registro sindical n. 46206.004305/2011-46 junto ao Ministério do Trabalho; 
e iv) outros assuntos de interesse da categoria.

Brasília, 10 de outubro de 2016.
Emídio Prata da Fonseca

Presidente

 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 053086
Responsavel.: FASF CONSTRUCAO INCORPORACAO 
IMOBIL
CPF/CNPJ: 022465072/0001-47
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.267,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 054568
Responsavel.: FASF CONSTRUCAO INCORPORACAO 
IMOBIL
CPF/CNPJ: 022465072/0001-47
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.267,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 054569
Responsavel.: HGM CONSTRUCOES E INCORPORA-
COES LTD
CPF/CNPJ: 017804416/0001-65
Titulo: DUP VEN MER IND  R$680,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 054267
Responsavel.: HGM CONSTRUCOES E INCORPORA-
COES LTD
CPF/CNPJ: 017804416/0001-65
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.507,90
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 054630
Responsavel.: JOEL JOS  SANTOS
CPF/CNPJ: 459004184-72
Titulo: DUP VEN MER IND  R$850,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 055017
Responsavel.: MARIA ERILENE GALDINO
CPF/CNPJ: 601696304-63
Titulo: DUP VEN MER IND  R$830,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 055015
Responsavel.: NATALICIO LEMBECK ME
CPF/CNPJ: 015397093/0001-07
Titulo: DUP VEN MER IND  R$482,45
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 054092
Responsavel.: SEVERINO SANTOS DA SILVA
CPF/CNPJ: 429067094-68
Titulo: DUP VEN MER IND  R$650,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 054249
Responsavel.: TPSN CONSTRUCOES EIRELLI
CPF/CNPJ: 021832594/0001-77
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.625,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 054660
Responsavel.: PAULO ONIAS ALVES
CPF/CNPJ: 219085244-72
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.040,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 054498
Responsavel.: PAULO ONIAS ALVES
CPF/CNPJ: 219085244-72
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.040,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 054499
Responsavel.: POLITICA PB SERVICOS DE INTERNET E
CPF/CNPJ: 011386040/0001-30
Titulo: DUP VEN MER IND  R$9.800,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 053725
Responsavel.: RODRIGO FRANCISCO DA SILVA
CPF/CNPJ: 069161664-79
Titulo: DUP VEN MER IND  R$124,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 054063
Responsavel.: WELLINGTON DE OLIVEIRA VIEGAS
CPF/CNPJ: 603382704-00
Titulo: DUP VEN MER IND  R$2.200,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 053430

Em razao de que os supracitados devedores nao  
foram encontrados ou se recusaram a aceitar a devida 
intimacao, em obediencia ao Art.15 da Lei No.9.492 de 
10.09.1997, intimo as pessoas fisicas e juridicas  acima 
citadas a virem pagar, ou darem por escrito  as  razoes  
que  tem,  neste  1o. Oficio de Protesto a rua Candido 
Pessoa No.31, nesta Cidade, no prazo de 03 (tres) dias 
uteis, a  partir  desta data,  sob  pena  de  serem  os  
referidos titulos PROTESTADOS, na Forma da LEI.

Joao Pessoa,  18/10/2016
Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO

- Titular -

Responsavel.: AL VASCONCELOS CONSTRUCOES 
E INCORP
CPF/CNPJ: 010672827/0001-03
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.017,81
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 054737
Responsavel.: ANA RAQUEL DE ALMEIDA GOMES
CPF/CNPJ: 090460634-10
Titulo: DUP VEN MER IND  R$716,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 054285
Responsavel.: ANA RAQUEL DE ALMEIDA GOMES
CPF/CNPJ: 090460634-10
Titulo: DUP VEN MER IND  R$716,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 054286
Responsavel.: BR COMERCIO DE PECAS PNEUS E 
SERVI
CPF/CNPJ: 007674705/0001-33
Titulo: DUP VEN MER IND  R$600,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 054199
Responsavel.: BR COMERCIO DE PECAS PNEUS E
CPF/CNPJ: 007674705/0001-33
Titulo: DUP VEN MER IND  R$4.774,51
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 054929
Responsavel.: CAMARIM COMERCIO DE ROUPAS E A
CPF/CNPJ: 023623578/0001-08
Titulo: DUP VEN MER IND  R$5.368,45
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 055092
Responsavel.: CENTRO EDUCACIONAL GUIMARAES 
LTDA
CPF/CNPJ: 018156886/0001-22
Titulo: DUP VEN MER IND  R$375,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 053964
Responsavel.: CENTRO EDUCACIONAL GUIMARAES 
LTDA
CPF/CNPJ: 018156886/0001-22
Titulo: DUP VEN MER IND  R$975,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 054459
Responsavel.: DAILTON DE SA FONTES
CPF/CNPJ: 541607904-53
Titulo: DUP VEN MER IND  R$888,74
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 054412
Responsavel.: DAILTON DE SA FONTES
CPF/CNPJ: 541607904-53
Titulo: DUP VEN MER IND  R$895,19
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 054421
Responsavel.: DAMIAO GONCALVES FERREIRA
CPF/CNPJ: 300643174-04
Titulo: DUP VEN MER IND  R$315,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 053892
Responsavel.: EDR CONSTRUCOES LTDA EPP
CPF/CNPJ: 002598608/0001-95
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.981,98
Apresentante: BANCO DAYCOVAL S/A
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 053053
Responsavel.: EFONAPE CONSULTORIA  SERVICOS 
E DES
CPF/CNPJ: 008446131/0002-90
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.083,00
 Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 054510
Responsavel.: EFONAPE CONSULTORIA  SERVICOS 
E DES
CPF/CNPJ: 008446131/0002-90
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.333,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 054586
Responsavel.: ELIDA GALDINO  DA SILVA ME
CPF/CNPJ: 023859596/0001-85
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.621,76
Apresentante: BANCO DO BRADES-
CO-60746948/342340

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

Responsavel.: JOAO BOSCO MEDEIROS DE ARAU-
JO - ME
CPF/CNPJ: 007472594/0001-82
Titulo: DUP VEN MER IND  R$406,71
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 055628
Responsavel.: JOSE CARLOS SOARES DA S. OLIND
CPF/CNPJ: 012893687/0001-10
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.000,04
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 053352
Responsavel.: JOSILDO AGRIPINO DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 003057235/0001-08
Titulo: DUP VEN MER IND  R$228,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 055495
Responsavel.: MARIA AUGUSTA DA SILVA
CPF/CNPJ: 008046514/0002-70
Titulo: DUP VEN MER IND  R$333,33
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 055519
Responsavel.: PILLARES CONSTRUCOES LTDA
CPF/CNPJ: 010418418/0001-77
Titulo: DUP VEN MER IND  R$600,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 054193
Responsavel.: RRL COMERCIO FARMACEUTICO 
LTDA ME
CPF/CNPJ: 022679266/0001-45
Titulo: DUP VEN MER IND  R$135,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 054118
Responsavel.: RRL COMERCIO FARMACEUTICO 
LTDA ME
CPF/CNPJ: 022679266/0001-45
Titulo: DUP VEN MER IND  R$191,89
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 054494
Responsavel.: RAYZA PRISCILA FERREIRA DE 
SOUZA -
CPF/CNPJ: 023891128/0001-98
Titulo: DUP VEN MER IND  R$257,32
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 055501
Responsavel.: RENAN FONSECA RODRIGUES - ME
CPF/CNPJ: 022819856/0001-26
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.041,09
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 053103
Responsavel.: RICARDO DESIGNER SOFA EIRELI ME
CPF/CNPJ: 012489784/0001-42
Titulo: DUP VEN MER IND  R$402,67
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 053104
Responsavel.: RITA DE CASSIA SOUZA QUIRINO ME
CPF/CNPJ: 000728197/0001-80
Titulo: DUP VEN MER IND  R$600,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 054196
Responsavel.: TEMPURA COMERCIO VAREJISTA 
DE ALIME
CPF/CNPJ: 007909165/0001-20
Titulo: DUP VEN MER IND  R$235,98
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 053299
Responsavel.: THAYNARA FREITAS INACIO FRANCA
CPF/CNPJ: 075381126-00
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.065,17
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 054506

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,  18/10/2016
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.: ALBANIZA RAFAEL DA SILVA DIAS 05411
CPF/CNPJ: 023117779/0001-25
Titulo: DUP VEN MER IND  R$376,47
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 054794
Responsavel.: COMERCIAL SOARES E ARAUJO LTDA
CPF/CNPJ: 008226759/0001-07
Titulo: DUP VEN MER IND  R$320,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 053903
Responsavel.: DILEUSA LUNA ALBUQUERQUE
CPF/CNPJ: 345622064-20
Titulo: CED CRE BAN IND  R$52.079,46
Apresentante: GIULIO ALVARENGA REALE
Protocolo: 2016 - 052406
Responsavel.: ELIZANGELA DA SILVA GOMES
CPF/CNPJ: 060660494-45
Titulo: CED CRE BAN IND  R$3.626,78
Apresentante: REALE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE 
ADVOC
Protocolo: 2016 - 053278
Responsavel.: ESSE ENGENHARIA SINALIZACAO E
CPF/CNPJ: 040869463/0003-70
Titulo: DUP VEN MER IND  R$7.511,33
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 053238
Responsavel.: ESSE ENGENHARIA SINAL. E SER-
VS. ESP
CPF/CNPJ: 040869463/0003-70
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.174,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 053191
Responsavel.: FILIPESO ASSISTENCIA TECNICA LTDA
CPF/CNPJ: 007075412/0001-30
Titulo: DUP VEN MER IND  R$913,16
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 054430
Responsavel.: FILIPESO ASSISTENCIA TECNICA LTDA
CPF/CNPJ: 007075412/0001-30
Titulo: DUP VEN MER IND  R$913,18
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 054431
Responsavel.: FRANCISCO TIAGO XIMENES ALVES
CPF/CNPJ: 073663724-98
Titulo: DUP VEN MER IND  R$2.700,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 053230
Responsavel.: IGREJA MUNDIAL DO PODER DE DEUS
CPF/CNPJ: 002415583/0150-98
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.998,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 053486
Responsavel.: IRIS RISOLENE DE FATIMA BAR-
BOSA DA
CPF/CNPJ: 021534934-20
Titulo: DUP VEN MER IND  R$2.000,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 055449
Responsavel.: JAMIL EBENEZER PEREIRA DE 
CASTRO
CPF/CNPJ: 013407624-98
Titulo: DUP VEN MER IND  R$643,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 054244
Responsavel.: JOANITA PEREIRA DA SILVA ME
CPF/CNPJ: 024867498/0001-52
Titulo: DUP VEN MER IND  R$5.393,62
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 055469
Responsavel.: JOAO ALVES PEREIRA 03819710400
CPF/CNPJ: 018407922/0001-83
Titulo: DUP VEN MER IND  R$552,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 053336

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 000037/2016
A Prefeitura Municipal de Ibiara, através de seu Pregoeiro Oficial, o Sr. André Alexandre do Nasci-

mento e equipe de apoio, torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação 
na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 000037/2016, do tipo menor preço por item, objetivando 
os serviços de confecção de fardas e terno esportivo, cuja abertura será no dia 31.10.2016, às 09:00 
horas, na sala de licitações deste órgão, situado a Rua Antonio Ramalho Diniz,  26, Centro – Ibiara - PB.

 O edital e demais informações encontram-se a disposição dos interessados no endereço 
acima citado, no horário das 07:00 às 12:00 horas, contatos pelo telefone (0**83) 3454-1035.

Ibiara-PB, 17 de Outubro de 2016.
 ANDRÉ ALEXANDRE DO NASCIMENTO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
ESTADO DA PARAÍBA
EXTRATO DE ADITIVO

Modalidade Tomada de Preços Nº 00140/2014. Contrato: 00004/2015. Aditivo: 001/2015. Objeto 
da Licitação: CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE DE 
CIPOAL NO MUNICÍPIO DE ITAPOROROCA-PB, CONFORME PROJETO BÁSICO E PLANILHA 
EM ANEXO. Condições De Pagamento: Conforme Planilha De Medição. Valor Global: R$ 229.165,11 
(DUZENTOS E VINTE E NOVE MIL CENTO E SESSENTA E CINCO REAIS E ONZE CENTAVOS). 
Rubrica Orçamentaria: RECURSOS PRÓPRIOS / FUNASA / TC PAC 0063/09: ÓRGÃO.: 08 Sec Munic 
Infra Est,Meio Amb e Rec Hid; UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0800 Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec 
Hid; 15.544.0622.1013 - Const/Ampl/Reforma de Sistema de Abastec dágua; 4.4.90.51.01 - Obras e 
Instalações. Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA. Contratada: CONSTRUTORA 
NOVO SECULO E INCORPORAÇÕES LTDA - EPP. Data Da Assinatura Do Contrato: 19 de Abril de 
2016. Data da Assinatura do Aditivo: 13 de Outubro de 2016. Vigência do Aditivo: 11 de Abril de 2017.  

Itapororoca - PB, 13 de Outubro de 2016.
Celso Morais de Andrade Neto 

Prefeito

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÃO PARA PREGÃO ELETRÔNICO N406/2015
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, pelo 
Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual e Decreto 
nº 5.450/2005, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na 
modalidade Pregão Eletrônico através do site: http://www.licitacoes-e.com.br, no dia 03/11/2016, 
às 14h e 30mim (quatorze horas e trinta minutos - horário de Brasília) para:  

Aquisição de material permanente (veículos), destinado a Secretaria de Estado do Desenvolvi-
mento Humano - SEDH, conforme Anexo I do Edital.

Maiores informações sobre o EDITAL poderão ser obtidas na Gerência de Licitação da Central 
de Compras, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 18h, situada a Rua João da 
Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-governadora - Jaguaribe, telefone (083) 3218-4588 e no 
site. www.centraldecompras.pb.gov.br.

REG. CGE Nº 16-00945-3
João Pessoa, 17 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 N144/2016
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 08/11/2016 às 09h para:

Registro de preços para contratação de serviços de hospedagem, destinado aos Órgãos e 
Entidades da Administração Publica Estadual, conforme anexo I do Edital.

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

REG. CGE Nº - 16-00936-2
João Pessoa, 17 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 N239/2016
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 04/11/2016 às 09h para:

Registro de preços para aquisição de material de higiene pessoal, destinado a Secretaria de 
Estado da Administração Penitenciaria - SEAP, conforme anexo I do Edital.

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

REG. CGE Nº - 16-00928-9
João Pessoa, 17 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 N250/2016
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 09/11/2016 às 09h para:

Registro de preços para aquisição de reagentes, destinado a Secretaria de Estado da Saúde - 
SES/LACEN, 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 - 16-00939-6
João Pessoa, 17 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 N255/2016
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 material medico e hospitalar (insumos diversos), destinado 
a Diversos Hospitais da Rede Publica 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 - 16-00929-7
João Pessoa, 17 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 N256/2016
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 09/11/2016 às 09h para:

Registro de preços para aquisição de medicamentos controlados, destinado a Secretaria de 
Estado da Saúde - SES/NAF, 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 - 16-00932-9
João Pessoa, 17 de outubro de 2016

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação

AVISO DE CONVOCAÇÃO
EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS Nº 21/2016

REGISTRO Nº 16-00934-6
OBJETO: IMPLANTAÇÃO DA SUBESTAÇÃO DE 15 KVA DA CASA DA MANDIOCULTURA 

“CASA DE FARINHA” EM PUXINANÃ/PB. Regime de Execução: Empreitada por Preço Unitário. 
Tipo: Menor Preço. Valor do Edital: R$ 10,00. Local: Rua Feliciano Cisne, 326, no bairro de Jagua-
ribe, João Pessoa – Paraíba. Fone: (83) 3218–5282: E-mail: cpl.suplan@gmail.com. Entrega das 
Propostas: 04 de novembro de 2016 às 10h30.

João Pessoa, 17 de outubro de 2016
JOSÉ LUSMÁ F. SANTOS
Presidente do Certame

AVISO DE CONVOCAÇÃO
EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS Nº 20/2016

REGISTRO Nº 16-00933-7
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE RAMPA DE ACESSO A RÁDIO TABAJARA EM JOÃO PESSOA/

PB. Regime de Execução: Empreitada por Preço Unitário. Tipo: Menor Preço. Valor do Edital: 
R$ 10,00. Local: Rua Feliciano Cisne, 326, no bairro de Jaguaribe, João Pessoa – Paraíba. 
Fone: (83) 3218–5282: E-mail: cpl.suplan@gmail.com. Entrega das Propostas: 04 de novembro 
de 2016 às 09h30.

João Pessoa, 17 de outubro de 2016
JOSÉ LUSMÁ F. SANTOS
Presidente do Certame

AVISO DE RECONVOCAÇÃO
EDITAL DA CONCORRÊNCIA Nº 18/2016

REGISTRO Nº 16-00784-6
OBJETO: RECUPERAÇÃO DO BERÇO 101 DO CAIS DO PORTO DE CABEDELO/PB. Regime 

de Execução: Empreitada por Preço Unitário. Tipo: Menor Preço. Valor do Edital: R$ 10,00. Local: 
Rua Feliciano Cisne, 326, no bairro de Jaguaribe, João Pessoa – Paraíba. Fone: (83) 3218–5282: 
E-mail: cpl.suplan@gmail.com. Entrega das Propostas: 23 de novembro de 2016 às 10h30.

João Pessoa, 17 de outubro de 2016
JOSÉ LUSMÁ F. SANTOS
Presidente do Certame

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA

PREGOEIRO E EQUIPE
AVISO DE RESULTADO

PREGÃO ELETRONICO Nº 024/2016
O TJPB, através do Pregoeiro, torna público, que foram declaradas vencedoras e adjudicadas 

na citada licitação, cujo objeto é Contratação de empresa especializada para fornecimento eventual 
e futuro de licenças e atualização de licenças do software antivírus da TREND MICRO, incluindo 
garantia e serviços de suporte técnico durante 36 (trinta e seis) meses, através do Sistema de 
Registro de Preços, às empresas: ARROW ECS BRASIL DISTRIBUIDORA, com o valor de R$ 
724.995,00 (setecentos e vinte e quatro mil e novecentos e noventa e cinco reais) no lote 01;  BID 
COM. E SERV. EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, com o valor de R$ 159.912,00(Cento 
e cinquenta e nove mil novecentos e doze reais) para o lote 02.

João Pessoa, 17 de outubro de 2016.
NELSON DE ESPINDOLA VASCONCELOS

Pregoeiro TJ-PB
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 013/2016
PREGÃO PRESENCIAL SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 018/2016

PROCESSO ADM. Nº 2016.08.040

OBJETO: Eventual aquisição parcelada de equipamentos e materiais médicos hospitalares e fisioterápicos destinados 
para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde

MEDONTEC MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES E 
ODONTOLOGICOS LTDA
CNPJ: 05. 797.987/0001-30
1. VALOR TOTAL REGISTRADO:

ITENS VALOR TOTAL
Lote I  - 03, 05, 06, 11, 12 e 14
Lote II – 07, 08, 09 e 11    R$ 28.964,00

MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPÉDICOS LTDA ME
CNPJ: 22.465.640/0001-00
2. VALOR TOTAL REGISTRADO:

ITENS VALOR TOTAL
Lote I – 10
Lote II – 05 e 06    R$ 5.154,00

EDILANE DA COSTA CARVALHO – ME
CNPJ: 12.710.916/0001-14
3. VALOR TOTAL REGISTRADO:

ITENS VALOR TOTAL
Lote I – 02, 13 e 20
Lote II – 01, 02, 03, 04, 10, 13, 16, 19  e 20    R$ 21.941,50

DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME;
CNPJ: 09.193.047/0001-93
4. VALOR TOTAL REGISTRADO:

ITENS VALOR TOTAL
Lote I – 01, 04, 07, 08, 09, 15, 16, 17, 18 e 19
Lote II – 12, 14, 15, 17 e 18    R$ 21.889,00

5. VALIDADE DA ATA
5.1 À presente Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 meses, a partir da sua publicação no Diário Oficial do 

Estado.
5.2 Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Prefeitura Municipal não fica obrigada a firmar as 

contratações.
6. DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 
6.1 À presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada por órgãos interessados, desde que autorizados pela 

Prefeitura Municipal de SÃO JOSE DOS RAMOS
6.2 As contratações decorrentes desta Ata somente serão autorizadas pela Prefeitura de SÃO JOSE DOS RAMOS, 

por intermédio do Prefeito, mediante Autorização de Pedido de Utilização da Ata de Registro de Preços.

São José dos Ramos-PB, 06 de outubro de 2016.

EDUARDO GINDRE CAXIAS DE LIMA
PREFEITO

INTIMAÇÃO

O Presidente da Comissão Permanente de Inquérito, designado pelo Secretário de Estado da 
Educação, Professor Aléssio Trindade de Barros, por meio da Portaria nº. 792, de 29 de julho de 
2016, publicada no D.O.E de 10 de agosto de 2016, INTIMA o (a) senhor (a) ANA MARIA RAMALHO 
ROLIM, matrícula nº. 169.893-1, a comparecer perante esta Comissão, que se encontra instalada 
no Centro Administrativo Estadual, situado a Av. João da Mata, s/n, Bloco I, 5º andar, Jaguaribe, na 
sala da CPI, às 14:00 horas do dia 19 de OUTUBRO de 2016, a fim de prestar DECLARAÇÕES no 
Processo Administrativo Disciplinar nº. 0019483-7/2016 – Apenso nº. 0017611-7/2016, que apura 
denúncia de omissão na prestação de contas do programa MAIS EDUCAÇÃO, exercício 2013 
(omissa) e 2014 (pendente), da E.E.E.F. DE IBIARINHA, no município de Ibiara/PB.

João Pessoa, 10 de outubro de 2016
Cláudio Roberto Tolêdo de Santana

Presidente da CPI/SEE - PB

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

Educação, Professor Aléssio Trindade de Barros, por meio da Portaria nº 671, de 05 de julho de 
2016, publicada no D.O.E de 09 de julho de 2016, nos termos do art. 149 § 1º, CITA a Srª. ADRIANA 
PEIXOTO LIMA COELHO DA COSTA, matrícula nº 169.941-5, para apresentar na sede da Comis-
são Permanente de Inquérito, no prazo de 10 (dez) dias, contados a partir da última publicação 
deste mandado, DEFESA ESCRITA, em relação aos fatos que lhe foram imputados no TERMO DE 
INDICIAÇÃO presente no Processo Administrativo nº 0016670-2/2016, Apenso nº 0014850-0/2016, 
sob pena de revelia, sendo-lhe assegurado vista dos respectivos autos na sede da CPI/SEE, de 
segunda à sexta-feira, das 8:00h às 12:00h e das 13:30h às 16:30h.

João Pessoa, 13 de outubro de 2016.
Cláudio Roberto Tolêdo de Santana

Presidente da CPI/SEE - PB

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

Educação Professor Aléssio Trindade de Barros, por meio da Portaria nº  909, de 31 de agosto de 
2016, publicada no D.O.E  de  06 de setembro de 2016, nos termos do art. 149 § 1°, CITA a Srª. 
ANTONIA ANTONIETA DA SILVA, matrícula n° 174.852-1, para apresentar na sede da Comissão 
Permanente de Inquérito, no prazo de 10 (dez) dias, contados a partir da última publicação deste 
mandado, DEFESA ESCRITA, em relação aos fatos que lhe foram imputados no TERMO DE IN-
DICIAÇÃO presente no Processo Administrativo n° 0022244-5/2016,  Apenso nº 0021348-0/2016,  
sob pena de revelia, sendo-lhe assegurado vista dos respectivos autos na sede da CPI/SEE, de 
segunda à sexta-feira, das 08:00h às 12:00h e das 13:30h às 16:30h.

João Pessoa, 13 de outubro de 2016.
Cláudio Roberto Tolêdo de Santana

Presidente da CPI/SEE - PB

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

Educação Professor Aléssio Trindade de Barros, por meio da Portaria nº  834, de 12 de agosto de 
2016, publicada no D.O.E  de  18 de agosto de 2016, nos termos do art. 149 § 1°, CITA o Sr. DANIEL 
MARCIO MOLINA, matrícula n° 181.454-1, para apresentar na sede da Comissão Permanente de 
Inquérito, no prazo de 10 (dez) dias, contados a partir da última publicação deste mandado, DEFESA 
ESCRITA, em relação aos fatos que lhe foram imputados no TERMO DE INDICIAÇÃO presente 
no Processo Administrativo n° 0021142-1/2016,  Apenso nº 0016885-1/2016,  sob pena de revelia, 
sendo-lhe assegurado vista dos respectivos autos na sede da CPI/SEE, de segunda à sexta-feira, 
das 08:00h às 12:00h e das 13:30h às 16:30h.

João Pessoa, 13 de outubro de 2016.
Cláudio Roberto Tolêdo de Santana

Presidente da CPI/SEE - PB

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

Educação Professor Aléssio Trindade de Barros, por meio da Portaria nº  916, de 31 de agosto de 
2016, publicada no D.O.E  de  06 de setembro de 2016, nos termos do art. 149 § 1°, CITA a Srª. 
EDNALVA DA COSTA BARBOSA, matrícula n° 179.890-1, para apresentar na sede da Comissão 
Permanente de Inquérito, no prazo de 10 (dez) dias, contados a partir da última publicação deste 
mandado, DEFESA ESCRITA, em relação aos fatos que lhe foram imputados no TERMO DE IN-
DICIAÇÃO presente no Processo Administrativo n° 0022568-5/2016,  Apenso nº 0021523-4/2016,  
sob pena de revelia, sendo-lhe assegurado vista dos respectivos autos na sede da CPI/SEE, de 
segunda à sexta-feira, das 08:00h às 12:00h e das 13:30h às 16:30h.

João Pessoa, 13 de outubro de 2016.
Cláudio Roberto Tolêdo de Santana

Presidente da CPI/SEE - PB

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

Educação Professor Aléssio Trindade de Barros, por meio da Portaria nº  838, de 12 de agosto 
de 2016, publicada no D.O.E  de  18 de agosto de 2016, nos termos do art. 149 § 1°, CITA o Sr. 
EDUARDO GOMES CAMPOS, matrícula n° 180.366-2, para apresentar na sede da Comissão 
Permanente de Inquérito, no prazo de 10 (dez) dias, contados a partir da última publicação deste 
mandado, DEFESA ESCRITA, em relação aos fatos que lhe foram imputados no TERMO DE IN-
DICIAÇÃO presente no Processo Administrativo n° 0021126-3/2016,  Apenso nº 0018387-0/2016,  
sob pena de revelia, sendo-lhe assegurado vista dos respectivos autos na sede da CPI/SEE, de 
segunda à sexta-feira, das 08:00h às 12:00h e das 13:30h às 16:30h.

João Pessoa, 13 de outubro de 2016.
Cláudio Roberto Tolêdo de Santana

Presidente da CPI/SEE - PB

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

Educação Professor Aléssio Trindade de Barros, por meio da Portaria nº  833, de 12 de agosto 
de 2016, publicada no D.O.E  de  18 de agosto de 2016, nos termos do art. 149 § 1°, CITA a Srª. 
MARIA DE LOURDES TAVARES DA SILVA, matrícula n° 154.447-2, para apresentar na sede da 
Comissão Permanente de Inquérito, no prazo de 10 (dez) dias, contados a partir da última publicação 
deste mandado, DEFESA ESCRITA, em relação aos fatos que lhe foram imputados no TERMO DE 
INDICIAÇÃO presente no Processo Administrativo n° 0021143-2/2016,  Apenso nº 0016888-4/2016,  
sob pena de revelia, sendo-lhe assegurado vista dos respectivos autos na sede da CPI/SEE, de 
segunda à sexta-feira, das 08:00h às 12:00h e das 13:30h às 16:30h.

João Pessoa, 13 de outubro de 2016.
Cláudio Roberto Tolêdo de Santana

Presidente da CPI/SEE - PB

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

Educação Professor Aléssio Trindade de Barros, por meio da Portaria nº  679, de 05 de julho de 
2016, publicada no D.O.E  de  09 de julho de 2016, nos termos do art. 149 § 1°, CITA a Srª. MARÍLIA 
CASTRO RAMOS JUVINO, matrícula n° 169.972-5, para apresentar na sede da Comissão Perma-
nente de Inquérito, no prazo de 10 (dez) dias, contados a partir da última publicação deste mandado, 
DEFESA ESCRITA, em relação aos fatos que lhe foram imputados no TERMO DE INDICIAÇÃO 
presente no Processo Administrativo n° 0016627-4/2016,  Apenso nº 0015661-1/2016,  sob pena 
de revelia, sendo-lhe assegurado vista dos respectivos autos na sede da CPI/SEE, de segunda à 
sexta-feira, das 08:00h às 12:00h e das 13:30h às 16:30h.

João Pessoa, 13 de outubro de 2016.
Cláudio Roberto Tolêdo de Santana

Presidente da CPI/SEE - PB

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

Educação Professor Aléssio Trindade de Barros, por meio da Portaria nº 835, de 12 de agosto de 
2016, publicada no D.O.E  de  18 de agosto de 2016, nos termos do art. 149 § 1°, CITA a Sra. ITANIA 
MARIA COSTA SILVA, matrícula n° 171.677-8, para apresentar na sede da Comissão Permanente 
de Inquérito, no prazo de 10 (dez) dias, contados a partir da última publicação deste mandado, 
DEFESA ESCRITA, em relação aos fatos que lhe foram imputados no TERMO DE INDICIAÇÃO 
presente no Processo Administrativo n° 0021140-8/2016,  Apenso nº 0016882-7/2016,  sob pena 
de revelia, sendo-lhe assegurado vista dos respectivos autos na sede da CPI/SEE, de segunda à 
sexta-feira, das 08:00h às 12:00h e das 13:30h às 16:30h.

João Pessoa, 11 de outubtro de 2016.
Cláudio Roberto Tolêdo de Santana

Presidente da CPI/SEE - PB

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

Educação Professor Aléssio Trindade de Barros, por meio da Portaria nº 669, de 05 de julho de 
2016, publicada no D.O.E  de  09 de julho de 2016, nos termos do art. 149 § 1°, CITA a Sra. LÚCIA 
MARIA CAMPOS CORREIA DE MATOS, matrícula n° 154.583-3, para apresentar na sede da Co-
missão Permanente de Inquérito, no prazo de 10 (dez) dias, contados a partir da última publicação 
deste mandado, DEFESA ESCRITA, em relação aos fatos que lhe foram imputados no TERMO DE 
INDICIAÇÃO presente no Processo Administrativo n° 0016679-2/2016,  Apenso nº 0014250-3/2016,  
sob pena de revelia, sendo-lhe assegurado vista dos respectivos autos na sede da CPI/SEE, de 
segunda à sexta-feira, das 08:00h às 12:00h e das 13:30h às 16:30h.

João Pessoa, 11 de outubtro de 2016.
Cláudio Roberto Tolêdo de Santana

Presidente da CPI/SEE - PB

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 076/2016
CONTRATO Nº 196/2016 - Contratado(a): Dentalmed Comércio e Representações Ltda. Objeto: 

Prestar o fornecimento de equipamento médico, destinado ao Hospital Materno Infantil João Marsicano 
e aos Postos do PSF (Atenção Básica).Valor Contratado: R$ 6.400,00.  Recursos: Próprio, SUS e 
Emenda Parlamentar. Classificação: Fundo Municipal de Saúde- Equipamentos e Material Permanente. 
Vigência: 17/10/2016 s 31/12/2016.

CONTRATO Nº 197/2016 - Contratado(a): Gradual Comércio e Serviços Ltda - ME. Objeto: Prestar 
o fornecimento de equipamento médico, destinado ao Hospital Materno Infantil João Marsicano e aos 
Postos do PSF (Atenção Básica).Valor Contratado: R$ 13.336,00 (treze mil, trezentos e trinta e seis reais).  
Recursos: Próprio, SUS e Emenda Parlamentar. Classificação: Fundo Municipal de Saúde- Equipamentos 
e Material Permanente. Vigência: 17/10/2016 s 31/12/2016.

Bayeux/PB, 17 de outubro de 2016
Ana Cristina da Costa Gomes

Gestora do FMS

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Travessa 

Marcus José Barreto da Silva, S/N - Centro - Marcação - PB, às 10:00 horas do dia 31 de Outubro de 
2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de ar condicionado 
diversos e bebedouro destinado ao Fundo Municipal de Saúde de marcação. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 0013/2007. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3625-1000.
Email: lfluanfabricio@gmail.com

Marcação - PB, 17 de Outubro de 2016
LUAN FABRICIO PEREIRA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Travessa 

Marcus José Barreto da Silva, S/N - Centro - Marcação - PB, às 12:00 horas do dia 31 de Outubro de 
2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de pré-moldados 
de concreto diversos, destinados a manutenção dos trabalhos do Fundo Municipal de Saúde. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
0013/2007. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3625-1000.
Email: lfluanfabricio@gmail.com

Marcação - PB, 17 de Outubro de 2016
LUAN FABRICIO PEREIRA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA 

EXTRATO DE CONTRATO
TERCEIRO TERMO ADITIVO

Instrumento: 3º Aditivo ao Contrato nº. 09034/2015;
Objeto: Contratação de Empresa Especializada em Reprodução Xerográfica (preto e branco 

e colorida) e Encadernação, para o atendimento das Escolas e Creis da Rede Pública Municipal.
Partes: Secretaria de Educação e Cultura do Município de João Pessoa e a empresa EDITORA 

E GRÁFICA META LTDA – EGM;
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 2016/080922; PREGÃO PRESENCIAL Nº. 09056/2015;
Signatários: Srª Edilma Ferreira da Costa, pela Secretaria de Educação e Cultura, e o Sr. Paulo 

Roberto Soares Gomes, pela empresa EDITORA E GRÁFICA META LTDA – EGM;
Vigência por 12 (doze) meses, iniciando-se a partir de 02 de janeiro de 2017.

João Pessoa, 13 de outubro de 2016.
Edilma Ferreira da Costa

Secretária de Educação e Cultura/SEDEC 

REALCE COM. DE CALÇADOS LTDA - CNPJ/CPF Nº 12.910.014/0003-93 Torna público que a 
SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 
2254/2016 em João Pessoa, 26 de agosto de 2016 - Prazo: 730 dias. Para a atividade de: PUBLI-
CIDADE VOLANTE - (VW/KOMBI/CAR/CAMINHONETE, PLACA MNF 1088/PB) Na (o) - EM TODA 
CIDADE Município: GUARABIRA -UF: PB. Processo: 2016-002340/TEC/LO - 1962

JONAS CIRILO DE ALBUQUERQUE - CNPJ/CPF Nº 841.054.614-00 Torna publico que a  SU-
DEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 
2127/2016 em João Pessoa, 22 de agosto de 2016 - Prazo: 730 dias. Para a atividade  de:   PUBLI-
CIDADE VOLANTE--  FIAT/UNO  - PLACA:    OEZ-3288=POT  500WHATTS Na(o) - PERCURSO: 
SAPÉ E ALGUMAS REGIÕES, Município: Sapé - UF: PB.
Processo: 2016-005070/TEC/LO-2809.

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, Renovação da Licença de Operação N° 69/2014/PROC. Nº 13-7711- Sistema 
Integrado de Abastecimento. = AC 250 m²  = NE: 12 =L/AT –DUAS ESTRADAS/LAGOA DE DENTRO/
SERRA DA RAIZ E SERTÃOZINHO - UF: PB: Processo: 2016-006978/TEC/LO-3177.

FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO-ME - CNPJ/CPF Nº 23.050.597/0001-84. Torna público que 
a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação 
nº 3330/2016 em João Pessoa, 28 de setembro de 2016 - Prazo: 730 dias. Para a atividade de: 
Fabricação de peças pré-moldados de concreto simples e armados. Na(o) -  RUA JOSÉ FERREIRA 
DA LUZ  Município:  PRINCESA ISABEL - UF: PB.  Processo: 2016-005068/TEC/LO-2807.
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