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clima & tempo
Sertão

Fonte: INMET

LitoraL

Altura
0.3m

Moeda

Informações úteis para a semana:Cariri-agreste

Marés Hora

Fonte: Marinha do Brasil

Altura

31o Máx.
24o  Mín.

35o  Máx.
18o Mín.

37o Máx.
20 Mín.

DÓLAR    R$ 3,105 (compra) R$ 3,106  (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 2,960  (compra) R$ 3,270  (venda)
EURO   R$ 3,385  (compra) R$ 3,389   (venda)

l Estado solicita audiência com Temer para tratar de investimentos. Página 3

l Corpo do fundador do grupo Os Três do Nordeste é velado. Página 6

l Vaticano proíbe católicos de guardar cinza de mortos em casa. Página 15

l Dívida pública federal ultrapassa R$ 3 tri pela primeira vez. Página 19

Sol e poucas 
nuvens

Sol e poucas 
nuvens
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servidores da UFPB 
deflagram greve

Os servidores técnico-administrativos da Universidade Federal da Paraíba decidiram ontem parar todas as atividades nos 
campi da instituição para pressionar a rejeição da PEC 241, que congela os gastos públicos pelos próximos 20 anos.  PÁGInA 5

CONTRA A PEC 241

Nublado com 
chuvas ocasionais

A Prefeitura de Cabedelo 
deu início à recuperação de cal-
çadas e pistas de veículos e ao 
plantio de coqueiros.  PÁGInA 7

Reordenamento da 
Praia de Formosa

Saúde
Agevisa interdita lote 
de suco industrializado 

Produto fabricado pela 
Maratá está sob investi-
gação por suspeita de ter 
provocado intoxicação 
em criança.  PÁGInA 7

Ação atinge 3 km da orla entre Ponta de Mato e a Marina Formosa

Texto da PEC 241 
agora segue para o 
Senado.  PÁGInA 8

Pintor carioca 
desenvolveu um 
estilo artístico 
inspirado no 
expressionismo, 
no cubismo e nos 
muralistas mexi-
canos.  PÁGInA 9

Inscrições estão 
abertas até o dia 4 de 
novembro.  PÁGInA 5

Câmara aprova 
teto de gastos

IFPB oferece 
3,3 mil vagas

Há 40 anos, o 
Brasil perdia
a arte de
Di Cavalcanti

bRASílIA

CAbEDElO

TéCNICO

DIREITos hUMAnos A Assembleia Legislativa da Paraíba aprovou projeto de lei que cria política de assistência 
a filhos de mães assassinadas para garantir segurança, saúde, atendimento psicológico e educacional.  PÁGInA 4

facebook.com/uniaogovpb

Carlos Alberto 
Torres morre 
aos 72 anos

CAPITãO DO TRI

o ex-jogador, que atualmente 
trabalhava como comentarista, sofreu 
infarto fulminante.  PÁGInA 21

Na Copa de 1970, Carlos Alberto marcou o encerramento 
da campanha histórica levantando a taça Jules Rimet
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cPI DA FunJOPE: sAnDRA cOBRA InvEstIgAÇÃO

A disputa promete ser acirra-
da. Depois do desembargador 
José Aurélio da Cruz, outros 
seis magistrados registraram 
candidatura para a eleição 
de presidente do Tribunal de 
Justiça da Paraíba, no biênio 
2017/2018. Os novos pos-
tulantes são João Benedito, 
Joás de Brito Pereira Filho, 
Márcio Murilo, Saulo Benevi-
des Carlos Martins Beltrão e 
Arnóbio Alves Teodósio.

A Assembleia Legislativa da 
Paraíba (ALPB) aprovou ontem 
projeto de lei que estabelece a 
política de assistência a filhos 
de mães assassinadas ou que 
estejam cumprindo pena na 
Paraíba. De autoria do depu-
tado Adriano Galdino (PSB), o 
PL 814/2016 prevê que essas 
crianças tenham acesso à saú-
de e à segurança social, bem 
como atendimento psicológico, 
educacional e financeiro.

Como se diz no Ponto de Cem 
Réis, “não abro nem pro trem”. É 
assim que se coloca o vereador 
Lucas de Brito (PSL) no que diz 
respeito à manutenção de sua 
candidatura à presidência da Câ-
mara Municipal de João Pessoa. 
Ontem, revelou que dois verea-
dores da oposição empenharam 
apoio ao seu nome, pois “que-
rem uma alternativa à polariza-
ção” entre Durval Ferreira (PP) e 
de Marcos Vinícius (PSDB).

cAsO REnAn: mInIstRA PEDE REsPEItO AO JuDIcIáRIO 
Da ministra Cármen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ontem, um dia após o 
presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB), taxar de “juizeco” o juiz federal Vallisney Oli-
veira, que autorizou a prisão de policiais legislativos que atuam no Congresso: “Todas as vezes 
que um juiz é agredido, eu e cada um de nós, juízes, é agredido. E não há a menor necessidade 
de, numa convivência democrática livre e harmônica, haver qualquer tipo de questionamento 
que não seja nos estreitos limites da constitucionalidade e da legalidade”.

“QuEREmOs REsultADOs
cOlAPsO nO cuRImAtAú

Denúncias de 
favorecimento a 
uma única em-
presa de pro-
moção de show 
e eventos, no 
projeto ‘Saba-
dinho Bom’, po-
derão motivar 
a instalação de 
uma Comissão 
Parlamentar de 
Inquérito na Câ-
mara Municipal 
de João Pessoa, 
por proposição da vereadora Sandra Marrocos (foto), do PSB. A CPI da Funjope, como ela a classi-
ficou, seria criada para investigar esse suposto favorecimento, por parte da fundação de cultura, 
assim como divergências entre o cachê recebido pelos músicos e os valores divulgados no site da 
prefeitura municipal. Semana passada, a vereadora havia se pronunciado sobre o assunto, quan-
do declarou que músicos a procuraram para denunciar irregularidades nos contratos. Ontem, em 
Plenário, a socialista afirmou que também vai protocolar um pedido de investigação no Ministério 
Público – “a representação já está pronta”, revelou. O presidente da entidade, Maurício Burity, 
negou, em entrevista a uma emissora de rádio da capital, que houvesse alguma irregularidade nos 
contratos do ‘Sabadinho Bom’ e rebateu, em tom blasé, as denúncias de Sandra Marrocos: “Não vou 
me trocar com essa vereadora. O importante é que eu tenho nome e sobrenome”. A vereadora deu 
a resposta, logo em seguida: “Meu pedrigree é o do povo”, disse, relacionando as palavras do ges-
tor da fundação, que é filho do ex-governador Tarcísio Burity, a uma demonstração de preconceito, 
devido à origem humilde dela e de sua família.

Redação
opiniao.auniao@gmail.com
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Os deputados e senadores indicaram 
R$ 224 milhões em emendas imposi-
tivas – aquelas que o Governo Federal 
é obrigado a executar –, sendo R$ 144 
para João Pessoa e R$ 80 milhões para 
Campina Grande. “O açude de Mãe D’água 
está com menos de 10% de sua capa-
cidade e o de Coremas com menos de 
2,5%. A região do Curimataú está à 
beira de um colapso”, disse. 

 Crônica gonzaga Rodrigues - gonzagarodrigues33@gmail.com
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Em opinião enviada à coluna, o deputado estadu-
al Anísio Maia (PT) criticou a bancada paraibana 
no Congresso Nacional por não ter destinado ne-
nhuma verba específica para o combate à seca. 
“Na época da eleição não vai faltar deputado ou 
senador mandando para a imprensa foto com mi-
nistro, dizendo que está preocupado com a seca. 
Não queremos esmolas, queremos resultados”.

 Os Zenaides

Não me faltou vontade de vestir a 
camisa de penetra e entrar na festa em 
família que o Cabo Branco sediou para 
comemorar os sólidos 90 anos do tio Hé-
lio, os 92 de mãe Cinira, e entrar na seara 
particular do patriarca Heretiano com o 
lançamento das memórias da avó Moci-
nha. Dá pra ver que o tratamento aqui 
aplicado aos agraciados (tio, mamãe e vó 
Mocinha) só podia vir de Goretti Zenai-
de, a “estimada” de todos nós, assinando 
coluna na A União.

Na verdade, mesmo que não tivesse 
recebido o sinal verde de Goretti, não me 
faltaria motivação, tanto por Hélio como 
pela distinção de um convívio direto e 
indireto com nomes que distavam sécu-
los e terras do buraco social onde nasci 
e terminaram em cima, no abraço aberto 
pelo jornalismo e pela afinidade cultural 
e política. 

Conheci Hélio ainda na efervescên-
cia do governo de José Américo, iniciado 
em 1951, o eco da campanha memorável 
a despertar sonhos em todas as classes e 
idades. Eu vinha de Alagoa Nova/Campi-
na Grande, olhando para baixo, na busca 
ansiosa do achado que os cantos de pare-
de do meu mundo não ofereciam. Hélio, fi-
lho de usineiro, de deputado constituinte, 
concluinte de Direito no Recife, ambos na 
mesma calçada de O Norte, numa roda de 
conversa nivelada pelas aspirações e pe-
los caminhos culturais. Mas já havia uma 
diferença: enquanto a imprensa comum, 

mesmo em campanha, não fugia do dia-
pasão elitista, no palavreado e na sintaxe, 
o filho do usineiro de hábitos e leituras 
cultas, já escrevia na ordem direta e com 
palavras que o povo entendia. Votava em 
José Américo, seguia a linha do seu pen-
samento, mas escrevia como Zé Lins, mais 
prosa do que coisa escrita. 

E saímos, cada qual com seu meio de 
vida, mas sem tirar os olhos do jornal. 

Não sei se é bem de herança, se é coisa do 
meio ou consanguínea, mas é difícil o Nóbre-
ga que não seja bom de pena, que não ferre o 
nome em capa de livro. Hélio Nóbrega, uma 
árvore de raízes e frutos culturais que povoa 
a crônica da Paraíba e do Nordeste a perder 
de vista no tempo e na diversidade. Desde 
quando? Aos meus olhos, desde Vandik Lon-
dres da Nóbrega com seus livros de Latim a 
Evandro Nóbrega com suas lições de chinês 
e seu enciclopedismo antes da Internet. 

E dr. Heretiano? Usineiro que cuidava 
mais da fauna e da flora do seu Cariri do 
que da sorte da usina, a Tanques de Alagoa 
Grande, terminou inscrevendo-se na mesma 
linha de naturalistas iniciada com Arruda 
Câmara. Deu-nos três preciosidades: Aves 
da Paraíba, O livrinho dos nossos animais e   
Meu herbário Cariri. Não sei onde eu estava 
que não os reeditei quando passei pelo Con-
selho Estadual de Cultura. Hoje peno atrás 
do último deles. E não são livros restritos 
à leitura de especialistas; são livros de um 
verdadeiro escritor, não poucas vezes com 
lances poéticos.

conheci Hélio ainda na efervescência do governo de José Américo, iniciado em 1951, 
o eco da campanha memorável a despertar sonhos em todas as classes e idades”

A expressão ‘delação premiada’ cau-
sa uma espécie de polvorosa em Brasília 
todas as vezes em que ela vem à tona pela 
imprensa, no âmbito das investigações 
contra a corrupção pela Operação La-
va-Jato, da Polícia Federal. Ontem, com o 
vazamento da informação de que o exe-
cutivo Marcelo Odebrecht e cerca de 50 
ex-funcionários da maior empreiteira do 
país fecharam acordo para contar tudo o 
que sabem sobre o esquema de propina 
e desvio de recursos públicos em contra-
tos da Petrobras, o clima no Congresso 
Nacional é de desconfiança e apreensão. 

É, de longe, o maior acordo de de-
lação premiada já firmado no Brasil, o 
que, em tese, pela extensão dos depoi-
mentos, deverá desvelar aspectos obs-
curos relacionados à avalancha de cor-
rupção envolvendo somas bilionárias 
em contratos de prestação de serviços 
para a estatal brasileira do petróleo. 

De concreto, sabe-se que as denún-
cias de corrupção envolvem políticos 
de diferentes partidos, da situação à 
oposição. O que a sociedade brasileira 
exige é que os parlamentares envolvi-
dos sejam, de fato, intimados a pres-
tarem esclarecimentos ao Ministério 
Público Federal, independentemente 
de seu status no Congresso Nacional 
ou de suas ligações com lideranças 
maiúsculas do país. Será uma exce-
lente oportunidade para que tanto a 
PF quanto o MPF possam, de uma vez 
por todas, afastar de si a pecha de que 
vêm sendo seletivos em sua atuação, 
priorizando investigações contra uns 
em detrimento de outros também ci-

tados nas tais delações premiadas. O 
caso do ex-presidente Lula ilustra bem 
essa situação. De forma recorrente, ele 
vem sendo alvo de investigação pelo 
MPF. Porém, o mesmo não ocorre em 
relação ao presidente Michel Temer, e 
aos ministros Geddel Vieira Lima (Se-
cretaria de Governo), José Serra (Rela-
ções Exteriores) e Eliseu Padilha (Casa 
Civil), que foram citados, preliminar-
mente, nos depoimentos de Marcelo 
Odebrecht e executivos da empresa. 

Não pensemos que há uma tendência 
de que as delações somente atinjam po-
líticos de determinadas legendas, como 
PT e PMDB, que estiveram unidos nas 
últimas décadas. Não. Pelas tratativas 
ocorridas entre investigados, advogados 
e a força-tarefa do MPF, a lista de apon-
tados em ilícitos praticamente engloba 
todos os partidos políticos em atuação 
no Congresso Nacional, líderes ou parla-
mentares do chamado baixo-clero.  

Como a delação de Marcelo Ode-
brecht é considerada uma das mais 
importantes no âmbito da Lava-Jato, 
existe um clima em Brasília do ‘salve-
se quem puder’. É que o caixa 2 da em-
preiteira não fazia nenhuma distinção 
partidária ou ideológica. Quem tivesse 
o poder de facilitar o acesso aos contra-
tos mais vantajosos, em troca de pro-
pinas milionárias, era assediado sem 
nenhum pudor por ‘mensageiros’ dos 
executivos – não somente da Odebrecht, 
mas de inúmeras outras empreiteiras. 
Essa fase das investigações poderá ter 
um mérito: fazer uma limpeza ética no 
Legislativo brasileiro.

Uma delação temida
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Ricardo solicita audiência com Temer 
para tratar de investimentos na PB
Governo Federal tem 
compromissos pendentes 
com obras no Estado

O governador Ricardo 
Coutinho enviou ofício ao 
presidente Michel Temer 
solicitando audiência para 
discutir temas de interes-
se da Paraíba e do Brasil.

De acordo com o do-
cumento, enviado para a 
Presidência da República 
nessa terça-feira (25), as 
pendências financeiras da 
União com a Paraíba tam-
bém estarão na pauta da 
audiência, que ainda pre-
vê a possibilidade de no-
vos investimentos, seja em 
parcerias entre Governo da 

Paraíba e União seja com 
financiamentos dentro da 
capacidade do Estado.

No documento, Ricardo 
justifica a necessidade do 
encontro devido ao não aten-
dimento dos compromissos 
firmados em obras e ações 
executadas em parceria en-
tre o Governo do Estado e 
União. O documento ressal-
ta ainda que a situação está 
comprometendo a conclusão 
dos projetos em curso.

O texto trata ainda da 
possibilidade de realização 
de novos investimentos 
para a Paraíba, de forma 
a promover o desenvolvi-
mento do Estado e, conse-
quentemente, do País.

FOTO: Se sadfasdfasdB

Centenas de indígenas compa-
receram ao Ministério Público Fede-
ral (MPF) em João Pessoa (PB), nessa 
segunda-feira, 24 de outubro, para 
demonstrar a insatisfação com a Por-
taria 1.907 do governo Federal, pu-
blicada no Diário Oficial da União do 
último dia 18 de outubro.

Ao revogar a Portaria 475, de 
16 de março de 2011, foram reti-
radas competências atribuídas ao 
secretário de Saúde Indígena, da 
Secretaria Especial de Saúde Indí-
gena (Sesai), órgão ligado ao Mi-
nistério da Saúde, o que no enten-
dimento do procurador regional 
dos Direitos do Cidadão na Paraí-
ba, José godoy Bezerra de Souza, 
é bastante prejudicial à saúde dos 
povos indígenas. A norma cancela 
a portaria anterior que delegava 
à Sesai atos de gestão orçamentá-
ria e financeira, atribuição que era 
subdelegada aos coordenadores 
dos Distritos Sanitários Especiais 
Indígenas (Dsei's).

“Recebi os índios para discutir a 
portaria, que é gravosa, e tratar dos 

prejuízos que ela pode causar. É pre-
judicial porque, ao retirar dos órgãos 
de saúde indígena a total gestão dos 
recursos, refletirá negativamente na 
prestação dos serviços aos povos in-
dígenas”, justificou godoy.

O procurador informa que o 
MPF na Paraíba já está analisando 
os casos de ameaça a paralisação 
de atendimentos de saúde no es-
tado e que, se for necessário, ajui-
zará ações para garantir os direitos 
dos povos indígenas.

Revogação
A Câmara de Populações Indíge-

nas e Comunidades Tradicionais do 
Ministério Público Federal (6ª CCR) 
encaminhou nota técnica ao minis-
tro da Saúde, Ricardo Barros, com 
argumentos para a revogação da 
Portaria no 1.907.

Segundo nota técnica encami-
nhada ao ministro, ao retirar a auto-
nomia da Sesai e dos Dseis a medida 
prejudica os avanços na gestão do 
Subsistema de Atenção à Saúde In-
dígena. Ao dispensar a consulta aos 

povos indígenas, o governo Federal 
também violou a Constituição Fede-
ral e a Convenção 169 da Organiza-
ção Internacional do Trabalho.

Além disso, a portaria viola o 
direito fundamental à saúde, ao 
princípio da eficiência e as reco-
mendações do Tribunal de Contas 
da União (TCU). Também contraria 
a consulta livre, prévia e informa-
da, além de fragilizar o processo de 
controle social.

“A Portaria nº 1.907, de 17 de 
outubro de 2016, deve ser imedia-
tamente revogada, em razão de sua 
inconstitucionalidade e ilegalidade. 
Apura-se que a situação gerada pela 
ato configura grave retrocesso, que 
desconstrói conquistas históricas 
simbolizadas sobretudo nas Confe-
rências Nacionais de Saúde Indígena, 
e situação, ao menos temporária, de 
negação de direitos fundamentais 
aos povos indígenas, mediante vio-
lação aos princípios constitucionais 
da igualdade, da eficiência, e da hie-
rarquização e descentralização do 
SUS”, conclui a nota.

Indígenas discutem portaria no MPF
INSATISFAÇÃO NO ATENDIMENTO À SAÚDE

FOTO: ASCOM/MPF

Os índios foram recebidos pelo procurador regional dos Direitos do Cidadão na Paraíba, José Godoy Bezerra, em João Pessoa

O Tribunal de Contas 
da Paraíba deu início, nes-
sa terça-feira (25), a um 
minucioso levantamento 
para identificar em todas 
as instalações de sua sede, 
no bairro de Jaguaribe, na 
capital, onde haverá neces-
sidade de adequações para 
atender ao que dispõe o Es-
tatuto da Pessoa com Defi-
ciência (Lei nº 13.146, de 6 
de julho de 2015), em vigor 
a partir de 3 de janeiro de 
2016.

O objetivo, confor-
me revelou o conselheiro 
presidente Arthur Cunha 
Lima, é tornar o TCE da Pa-
raíba uma instituição com-
pletamente acessível, tanto 
em termos de mobilidade 
quanto de comunicação, às 
pessoas com deficiência e/
ou mobilidade reduzida. 
Entre as cortes congêne-
res no País, o tribunal já é 
pioneiro no uso de ener-
gia limpa e renovável des-
de que pôs para funcionar, 
este ano, uma miniusina de 
energia fotovoltaica.

“Vários tribunais do 
País nos procuraram, de-
pois dessa iniciativa, para 
conhecer detalhes e se-
guir o exemplo”, disse ele 
ao lembrar, ainda, outras 
medidas simultaneamen-
te adotadas, como troca 
de iluminação convencio-
nal por lâmpadas de LED,  
reaproveitamento de água 
e redução da pressão de 
torneiras, e construção de 
mais dois reservatórios.

O diagnóstico atual 
para atender à nova legis-
lação está a cargo do ar-
quiteto Juliano Leite e será 
acompanhado, também, 
pelo engenheiro Luciano 
Andrade, chefe do Departa-
mento de Licitações, Con-
tratos e Obras Públicas do 
TCE. O trabalho servirá de 
base para intervenções ne-
cessárias  por exemplo, em 
acessos às entradas, salas e 
auditórios (portas, escadas 
e rampas), banheiros, es-
tacionamentos e garagens, 
além de toda parte de sina-
lização/comunicação.

A Lei 13.146/2015 es-
tabelece, em seu artigo 3º, 
que acessibilidade é a “pos-

sibilidade e condição de al-
cance para utilização, com 
segurança e autonomia, 
de espaços, mobiliários, 
equipamentos urbanos, 
edificações, transportes, 
informação e comunicação, 
inclusive seus sistemas e 
tecnologias, bem como de 
outros serviços e instala-
ções abertos ao público, de 
uso público ou privados de 
uso coletivo, tanto na zona 
urbana como na rural, por 
pessoa com deficiência ou 
com mobilidade reduzida”.

E classifica em seis os 
tipos as barreiras às pes-
soas com deficiência: “ur-
banísticas, arquitetônicas, 
de transportes, de atitudes, 
tecnológicas e de comuni-
cações”. Segundo a lei, bar-
reiras são “qualquer entra-
ve, obstáculo, atitude ou 
comportamento que limite 
ou impeça a participação 
social da pessoa, bem como 
o gozo, a fruição e o exercí-
cio de seus direitos à aces-
sibilidade, à liberdade de 
movimento e de expressão, 
à comunicação, ao acesso 
à informação, à compreen-
são, à circulação com segu-
rança, entre outros”.

Ações exemplares
Segundo revelou o 

presidente Arthur todas 
essas iniciativas contri-
buem  para fortalecer as 
atribuições da Corte como 
órgão de controle e fiscali-
zação das verbas públicas. 
Demonstram na prática, 
segundo ele, combate aos 
desperdícios, economia de 
gastos e uso eficiente dos 
recursos.

“As ações de preserva-
ção, por menores que pare-
çam, têm sua importância e 
são, hoje, o caminho natu-
ral da sociedade no objeti-
vo maior da proteção dos 
recursos naturais do plane-
ta. Mais do que a obrigação 
de nos adequar, como fize-
mos reduzindo consumo de 
energia e água, e estamos 
fazendo agora em relação a 
acessibilidade das pessoas, 
é sermos exemplo. E isto, 
aos poucos e sempre, esta-
mos conseguindo”.

TCE passará por reformas 
para melhorar atendimento

ESTATUTO DOS DEFICIENTES

A analista do Programa 
das Nações Unidas para De-
senvolvimento (PNUD), com 
atuação nos nove estados do 
Nordeste, Inalda Barros, este-
ve reunida na tarde dessa ter-
ça-feira (25), com o coorde-
nador do Núcleo de Gestão do 
Conhecimento do Ministério 
Público da Paraíba, promotor 
de Justiça Octávio Celso Gon-
dim Paulo Neto, acompanha-
da dos voluntários do Progra-
ma Voluntários da ONU para 
apresentar os Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentá-
vel (ODS), Programa das Na-
ções Unidas. Outra reunião 
já havia sido realizada na 
segunda-feira (24) e contou 
com a participação do pro-
motor Manoel Cacimiro.

Segundo o promotor Oc-
távio Paulo Neto, o objetivo 
é firmar uma parceria para 
amplificar iniciativas para a 
construção de cidades sus-
tentáveis, sob o foco da demo-

cracia digital.
De acordo com Inalda 

Barros, os ODS agenda 20/30 
foram assinados por 193 
países membros das Nações 
Unidas, inclusive o Brasil, em 
setembro de 2015, que na 
ocasião se comprometeram 
a trabalhar com uma agenda 
que entrou em vigor em 2016 
e vai até 2030. “Essa agenda 
tem 17 objetivos, 169 metas 
e 231 indicadores trabalhan-
do no Brasil inteiro e estamos 
nessa articulação para formar 
redes de parceiros para im-
plementação dessa agenda 
no País, e conhecer um pouco 
sobre o trabalho de combate 
à corrupção que o Ministério 
Público da Paraíba vem reali-
zando, através do seu núcleo 
criminal”, disse.

Inalda disse ainda que, na 
visita realizada ontem, teve a 
oportunidade de falar sobre a 
proposta do projeto e conhecer 
um pouco sobre o que o MPPB 

vem realizando com relação ao 
combate de corrupção. “Tive-
mos a oportunidade de trocar-
mos informações entre nossos 
trabalhos e conhecer um pou-
co do trabalho que tem sido 
realizado pelo MPPB que já 
diz respeito implementação na 
agenda 20/30, além de vermos 
a possibilidade de parceria en-
tre o MPPB e o Programa das 
Nações Unidas para que a gen-
te possa trabalhar em conjunto 
na proposta de implementação 
dos objetivos dessa agenda. O 
trabalho do MPPB tem tudo 
a ver com o que está escrito 
no compromisso da agenda 
20/30”, finalizou.

Inalda Barros veio acom-
panhada da coordenadora do 
Programa de Voluntários da 
Onu, Dolores Nunes, e do assis-
tente Gabriel Aragão que estão 
em missão na Paraíba, para 
conhecer de perto o projeto do 
MPPB, além de trocar informa-
ções com relação ao Progra-

ma de Voluntariado da Onu e 
assim averiguar de que forma 
poderão trabalhar em parce-
ria. “Viemos especialmente 
para conhecer o programa de 
anticorrupção do MPPB e ave-
riguar como ações voluntárias 
podem encaixar dentro desse 
programa e como os volunta-
riados podem dar uma força 
na luta contra corrupção”, disse 
Dolores Nunes.

 

Programa ODS
A implementação dos ODS 

dependerá de uma parceria 
global com a participação ativa 
de governos, sociedade civil, do 
setor privado e das Nações Uni-
das e serão acompanhados por 
metas de desenvolvimento por 
meio de indicadores focados 
em resultados mensuráveis, 
orientando a ação. Eles devem 
levar em conta diferentes reali-
dades nacionais, capacidades e 
níveis de desenvolvimento.

MPPB estuda parceria com programa da ONU 
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
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Políticas

AL aprova projeto de assistência
a filhos de mães assassinadas
Lei vai atender crianças 
em situação de 
vulnerabilidade social

A Assembleia Legisla-
tiva da Paraíba (ALPB) re-
alizou sessão ordinária na 
manhã de ontem e aprovou 
o projeto de lei que cria po-
lítica de assistência a filhos 
de mães assassinadas na Pa-
raíba. Além disso, também 
foram aprovados projetos 
de lei, projetos de resolução 
e requerimentos.

O Projeto de Lei 
814/2016, de autoria do 
presidente Adriano Galdi-
no, tem o objetivo de ins-
tituir política de direitos 
humanos e assistência a fi-
lhos de mães apenadas ou 
assassinadas no Estado da 
Paraíba. De acordo com o 
projeto, será necessária a 
realização de ações que pos-
sibilitem a identificação e 
o acompanhamento destas 
crianças para garantir segu-
rança, saúde e atendimento 
psicológico, educacional e 
financeiro necessários às 
crianças em situação de vul-
nerabilidade social. A políti-
ca a ser criada com a sanção 
da matéria também deverá 
promover o acompanha-
mento escolar, garantindo 
todas as condições necessá-
rias para que a criança per-
maneça na escola.

Os parlamentares tam-
bém aprovaram o Projeto de 
Lei 723/2016, do deputado 

Tovar Corrêia Lima, proi-
bindo a cobrança de taxa de 
repetência, taxa sobre disci-
plina eletiva e taxa de prova 
por parte das instituições 
particulares de Ensino Supe-
rior no Estado da Paraíba. O 
deputado Jutay Meneses se 
mostrou favorável à aprova-
ção da matéria e denunciou 
que em algumas instituições, 
o aluno que se ausentou de 
avaliação por questão de 
saúde inclusive, além de pa-
gar para fazê-la em outra 

data, tem o atestado médi-
co não aceito pela unidade 
de ensino. “Para repor esta 
prova, o aluno tem que pagar 
a taxa de reposição, por qual-
quer prova, e digo mais, este 
aluno é às vezes impedido de 
apresentar um atestado, pois 
a instituição sequer o aceita. 
Muitos alunos estão prejudi-
cados por não terem condi-
ções. Acho que esta matéria do 
deputado Tovar vem em bom 
tempo para corrigir esses er-
ros”, declarou o parlamentar.

Entre os requerimentos 
apresentados na Ordem do 
Dia, os deputados aprova-
ram a solicitação feita aos 
senadores paraibanos Rai-
mundo Lira, José Maranhão 
e José Gonzaga Sobrinho 
(Deca) que promovam um 
debate no Senado Federal 
sobre a prática da vaqueja-
da. O intuito é o de encontrar 
mecanismos jurídicos para 
reverter os efeitos da recen-
te decisão do Supremo Tri-
bunal Federal.

CCJ
A Assembleia também 

realizou na manhã de on-
tem a reunião da Comissão 
de Constituição e Justiça 
(CCJ), onde foram aprova-
das 24 matérias, com des-
taque para o Projeto de 
Lei 865/16, de autoria da 
deputada Estela Bezerra, 
que dispõe sobre a obriga-
toriedade de fornecimento 
de alimentação para acom-
panhantes de gestantes, 
crianças e idosos em hospi-

tais públicos do Estado.
Também destacam-se os 

Projetos 890/16, do depu-
tado Zé Paulo de Santa Rita, 
que institui meia-entrada 
para jornalistas, radialistas, 
repórteres fotográficos e ci-
nematográficos em estabele-
cimentos de entretenimento 
no Estado, assim como o 
Projeto 903/16, da deputada 
Daniella Ribeiro, que dispõe 
sobre a obrigatoriedade da 
atualização monetária das 
placas informativas.

As audiências públi-
cas para discussão da Lei 
Orçamentária Anual de 
2017 serão  iniciadas dia 
16 e encerradas no dia 
21 de novembro na Câ-
mara Municipal de Cam-
pina Grande.  O projeto 
de lei enviado pelo pre-
feito Romero Rodrigues 
no início de outubro, 
fixa em R$ 968,83 mi-
lhões as receitas e des-
pesas do município para 
o ano que vem.  

A Comissão de Fi-
nanças e Orçamento 
da Câmara Municipal 
tem como presidente 
o vereador Marinaldo 
Cardoso. O vereador 

João Dantas é o rela-
tor e o vereador Joseil-
do Alves, conhecido 
como Galego do Leite 
é membro da comissão.  
Durante as audiências 
a comissão receberá as 
propostas de emenda 
ao texto original do 
Projeto da LOA.

Para discutir o Pro-
jeto da Lei Orçamentá-
ria Anual, estão sendo 
convocados os repre-
sentantes das secreta-
rias municipais, autar-
quias e do Gabinete do 
Prefeito. Estão igual-
mente sendo convoca-
dos os membros do Or-
çamento Participativo 
e representantes dos 
diversos segmentos  da 
sociedade.

Orçamento começa a 
ser debatido no dia 16

Calendário de audiências

câmara de camPina

Chico José
chicodocrato@gmail.com A vereadora Sandra 

Marrocos (PSB) revelou que 
artistas da capital darão en-
trada em uma representa-
ção no Ministério Público da 
Paraíba (MPPB), até o final 
da semana que vem, para 
apurar possíveis irregula-
ridades na gestão das polí-
ticas culturais de João Pes-
soa. Segundo a parlamentar 
pessoense, estão em ques-
tão, entre outros assuntos, 
as denúncias de que haveria 
um monopólio empresarial 
na contratação de artistas 
para o projeto “Sabadinho 
Bom”, além do atraso ou de 
divergências no repasse de 
cachês aos artistas. Alguns 
desses valores descritos no 
Portal da Transparência se-
riam menores do que os que 
foram pagos.

Durante seu pronun-
ciamento, na sessão ordi-
nária de ontem, na Câmara 
Municipal de João Pessoa 
(CMJP), Sandra Marrocos 
também adiantou que, em 
breve, pretende dar entra-
da em uma Comissão Parla-
mentar de Inquérito (CPI) 
para tratar das questões na 
Casa Legislativa. 

“Solicitarei a ‘CPI da 
Funjope’ no momento cer-
to. As oficinas nos Centros 
da Juventude foram extin-
tas e o Circuito das Praças 
também. Além disso, faz 
três anos que o edital do 
Fundo Municipal de Cultu-
ra não acontece. Por que 
o Carnaval Tradição e as 

quadrilhas juninas não têm 
mais apoio? Artistas de di-
versas manifestações cul-
turais já me procuraram, 
e eu estou com eles. Além 
disso, a Fundação Cultural 
de João Pessoa (Funjope) 
ainda não me respondeu o 
requerimento no qual so-
licitei informações sobre o 
pagamento dos cachês e o 
monopólio das apresenta-
ções no Sabadinho Bom”, 
relatou Sandra Marrocos.

A vereadora informou 
que esteve presente na edi-
ção do Sabadinho Bom re-
alizada no último sábado 
(22) e que, na tentativa de 
usar a palavra no evento, 
deixaram-na sem microfo-
ne. “Ainda lançaram uma 
nota com informações ir-
reais, tentando rebater mi-
nhas indagações, na qual a 
Funjope esclareceu que está 
em dia com todos os cachês. 
Entre tantos outros artis-
tas, Roberto do Vale, que 
fez apresentação em 21 de 
janeiro, ainda não recebeu. 
Após minhas denúncias, 
misteriosamente, começa-
ram a pagar a alguns”, co-
mentou Sandra Marrocos.

Ainda de acordo com a 
parlamentar, outro ponto 
da nota indicou que a Fun-
jope não obrigaria os artis-
tas a assinarem contrato 
com qualquer produtora. 
“Totonho chegou lá com 
outra produtora e foi indu-
zido a fazer isso. Pagaram 
R$ 3 mil para ele, porém, 

no Portal da Transparên-
cia, a prestação de contas 
indica um pagamento de 
R$ 7 mil. Após minhas de-
núncias, contactaram-no 
para pagar a diferença do 
cachê”, afirmou ela. 

Sandra Marrocos ainda 
frisou que, de junho a outu-
bro deste ano, das 16 apre-
sentações realizadas no Sa-
badinho Bom, oito eram de 
outras cidades. “Destas oito, 
todas foram conduzidas por 
uma mesma produtora, em 
pleno período eleitoral. Estão 
jogando toda a culpa em cima 
de uma produtora, e essa nota 
da Funjope colocada no Saba-
dinho Bom não condiz com a 
verdade. Está havendo sim o 
favorecimento de uma única 
empresa na contratação das 
atrações, e quem vai discutir 
isso será o MPPB”,  enfatizou 
a vereadora.

Vereadora anuncia representação 
contra Fundação Cultural de JP

no ministério Público

O calendário elaborado pela Comissão de 
Finanças da Câmara de Vereadores de Campi-
na Grande prevê a realização de quatro audi-
ências para discussão sobre as dotações des-
tinadas a cada uma das secretarias e demais 
órgãos da administração municipal; e sobre 
possíveis emendas  que venham a ser apresen-
tadas ao orçamento do município para 2017. 

A primeira audiência, no dia 16, , será com 
as Secretarias de Ciência, Tecnologia e Reno-
vação; Esporte e Lazer; Cultura; Serviços Urba-
nos  e Meio Ambiente; e Educação. A discussão 
continua no 17/11(Secretaria de Planejamen-
to; Secretaria de Desenvolvimento Econômico; 
Agência Municipal de Desenvolvimento.

De junho a 
outubro deste 
ano, das 16 
apresentações 
realizadas 
no Sabadinho 
Bom, oito 
eram de 
outras cidades

Frei Anastácio 
pede que PMJP 
defina local para 
barraqueiros

O deputado estadual 
Frei Anastácio (PT) regis-
trou ontem, na Assembleia 
Legislativa, o despejo re-
alizado pela Prefeitura de 
João Pessoa, contra os bar-
raqueiros que estavam ins-
talados há mais de 20 anos 
nas proximidades do Centro 
Administrativo Estadual, 
em Jaguaribe. “A Prefeitura 
precisa definir locais para 
aquelas famílias e dar con-
dições para que elas não 
fiquem sem renda”, disse o 
deputado.

Segundo Frei Anastácio, 
são famílias que passaram 
vinte anos nessa atividade e 
não sabem fazer outra coisa. 
“São pais e mães de famí-
lias que dependem daquele 
comércio para sobreviver. 
Esperamos que a Prefeitura 
tome providências urgen-
tes com  infraestrutura para 
instalação de água, energia 
elétrica e pavimentação, na 
praça onde parte das famílias 
devem ficar e definir para 
onde irá a outra parte”, disse.

O parlamentar infor-
mou que está realizando 
reuniões constantes com 
as famílias. “As famílias es-
tão desesperadas. Muitos 
barracos foram danificados 
com o despejo. Os comer-
ciantes querem que a Pre-
feitura agilize as definições 
sobre onde eles ficarão de-
finitivamente. Só assim, eles 
terão mais tranquilidade 
para voltar a trabalhar”, dis-
se o deputado.

Foto: Assessoria/ALPB

Na sessão ordinária de ontem, na Assembleia Legislativa da Paraíba, foram aprovados projetos de lei e de resolução, além de requerimentos



Corpo de Parafuso, 
fundador de Os Três do 
Nordeste, é velado em CG
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Serão mantidos serviços 
essenciais e 30% do 
quadro de funcionários

Técnico-administrativos aprovam greve
uNiversidade federal da Paraíba

Contra a Proposta de 
Emenda à Constituição 
(PEC) 241, servidores téc-
nico-administrativos da 
Universidade Federal da Pa-
raíba (UFPB) entraram em 
greve na manhã de ontem. A 
decisão de paralisar as ativi-
dades por tempo determina-
do foi tomada por unanimi-
dade pelos servidores, em 
uma assembleia realizada 
pelo Sindicato dos Trabalha-
dores do Ensino Superior da 
Paraíba (Sintespb), no Cen-
tro de Vivência do campus I 
da universidade.

De acordo com a presi-
dente do Sintespb, Marize-
te Fiqueiredo, a greve deve 
permanecer até que haja 
uma negociação da Proposta 
de Emenda e ela seja rejeita-
da pelo Congresso Nacional. 
“Essa PEC vai ter um prejuí-
zo de mais de 20 anos para 
toda a categoria, não só a 
técnica e administrativa das 
universidades, mas também 
todos os servidores públi-
cos municipais e estaduais, 
como a população em geral”, 
comentou a presidente do 
sindicato.

Deverão funcionar al-
guns serviços essenciais na 
UFPB, como o Hospital Uni-
versitário Lauro Wanderley 
(HULW). No entanto, nem 
todos os setores do Hospital 
Universitário devem per-
manecer em normalidade, 

Iluska Cavalcante
Especial para A União

e uma reunião setorial para 
decidir o funcionamento 
deve ser realizada na pró-
xima semana. A assessoria 
do sindicato informou ainda 
que 30% dos funcionários e 
serviços gerais vão perma-
necer durante o período de 
greve.

Além disso, entre as 
reivindicações do protesto 
estão a Lei de Escola Sem 
Partido, cobrança de mensa-

lidades nas universidades, a 
extinção do Programa Ciên-
cia Sem Fronteiras, a redu-
ção de verbas no Pronatec, 
no Fundo de Financiamento 
Estudantil (Fies) e Progra-
ma Universidade para Todos 
(Prouni), entre outros proje-
tos apresentados no governo 
do presidente Michel Temer. 

A greve nacional, aderi-
da pelos servidores da UFPB, 
é comandada pela Federação 

de Sindicatos dos Traba-
lhadores Técnico-adminis-
trativos em Instituições de 
Ensino Superior Públicas do 
Brasil (Fasubra). Até a tarde 
de ontem, 27 universidades 
decidiram paralisar as suas 
atividades, num total de 51 
instituições.

Apoio dos professores
Em uma assembleia 

realizada no último dia 20, 

a Associação de Docentes 
da UFPB (Adufpb) definiu 
um apoio à greve geral que 
está sendo convocada pelas 
centrais sindicais. De acordo 
com a associação, os profes-
sores não entrarão em greve, 
até o momento foram previs-
tas apenas paralisações em 
protesto contra a PEC 241, 
como a que ocorreu na últi-
ma segunda-feira (24).  Se-
gundo a assessoria, no dia 11 

de novembro deverá ocorrer 
uma nova paralisação. 

Sobre a PEC
Conhecida como PEC do 

teto de gastos, e apresentada 
pelo governo do presidente 
Michel Temer, a proposta es-
tabelece um limite dos gas-
tos públicos pelos próximos 
20 anos.  As despesas só po-
dem crescer de acordo com a 
inflação do ano anterior.

O Colégio da Po-
lícia Militar (CPM) pu-
blica na próxima sema-
na, no Diário Oficial, o 
edital com o número 
de vagas que serão dis-
ponibilizadas para o 
ano letivo de 2017. A 
unidade está concluin-
do a pré-matrícula dos 
que já são alunos para, 
a partir daí, juntamen-
te com a previsão de 
reprovação, definir a 
quantidade de vagas 
que serão ofertadas.

O colégio vai tra-
balhar no próximo ano 
com turmas do 6º ao 3º 
ano, sendo que para o 
Ensino Médio são ofe-
recidos ainda os cursos 
técnicos de informáti-
ca para internet e téc-
nico em programas de 
jogos digitais – o Ensi-
no Médio Integrado.

Os interessados 
devem acompanhar as 
próximas edições do Di-
ário Oficial e ficar aten-
tos para o dia da inscri-
ção. Caso o número de 
inscritos seja maior do 
que o número de vagas 
oferecidas, o que vem 
ocorrendo a cada ano, 
será feita uma seleção 
mediante sorteio em 

uma data previamen-
te divulgada, que vai 
ser acompanhado por 
uma comissão formada 
por representantes de 
diversos órgãos públi-
cos (Ministério Público, 
entidades de classe da 
PM, OAB, Assembleia 
Legislativa e Inspetoria 
Técnica da Secretaria 
de Educação). Os pais 
dos candidatos tam-
bém podem acompa-
nhar o sorteio. 

O colégio
Fundado em 1994, 

o Colégio da Polícia 
Militar tem hoje quase 
600 alunos e um pro-
cesso seletivo bastan-
te concorrido. O CPM 
é um colégio público 
do Estado administra-
do pela Polícia Militar.

Colégio da Polícia Militar 
divulga edital com vagas

Na PrÓXiMa seMaNa

Edital com 
número de 
vagas será 
publicado no 
Diário Oficial 
do Estado 

O Processo Seletivo 
de Cursos Técnicos (PSCT 
2017) do Instituto Fede-
ral de Educação Ciência 
e Tecnologia da Paraíba 
(IFPB) já iniciou as ins-
crições para suas 3.307 
vagas. Este ano, nenhum 
candidato precisa pagar 
inscrição. No Ensino Mé-
dio Integrado ao Técnico, 
são ofertadas 2.095 vagas. 
No Curso Técnico Subse-
quente, são 1.212 vagas. 
Os cursos são ofertados 
em 17 unidades. 

No Ensino Médio Inte-
grado ao Técnico são ofer-
tadas 2.095 vagas. No Cur-
so Técnico Subsequente, 
para quem terminou o En-
sino Médio, são 1.212 va-
gas. As inscrições, que são 

feitas online, encerram em 
4 de novembro.

Os editais 62 (integra-
do) e 63 (subsequente) es-
tão no Portal do Estudante, 
como também o link para 
as inscrições online e o for-
mulário socioeconômico.  

Há vagas nos campi de 
Cajazeiras, Catolé do Ro-
cha, Esperança, Guarabira, 
Itabaiana, Itaporanga, João 
Pessoa, Mangabeira, Picuí, 
Princesa Isabel, Santa Rita, 
Sousa, Monteiro, Cabedelo, 
Cabedelo Centro, Campina 
Grande e Patos.

Os cursos ofertados 
são: Guia de Turismo, Mul-
timídia, Química, Segurança 
do Trabalho, Cuidados de 
Idosos, Meio Ambiente, Re-
cursos Pesqueiros, Trans-

porte Aquaviário, Pesca, In-
formática, Eletromecânica, 
Mineração, Petróleo e Gás, 
Contabilidade, Eletrônica, 
Eletrotécnica, Equipamen-
tos Biomédicos, Mecânica, 
Secretariado, Edificações, 
Instrumento Musical, Con-
trole Ambiental, Geologia, 
Agropecuária, Manutenção 
e Suporte em Informática e 
Agroindústria.

Metade das vagas é 
destinada para egressos de 
escolas públicas e, dentre 
esses, 50% é para quem 
tem renda familiar per ca-
pita mensal de até 1,5 sa-
lário mínimo, tendo cota 
ainda para negros, pardos 
e indígenas. Também há re-
serva de vagas para pesso-
as com deficiência.

IFPB inscreve para o PSCT 
2017 até dia 4 de novembro

iNsCriÇÕes GraTuiTas

Para as vagas do Ensino Médio 
Integrado ao Técnico, a seleção será 
realizada pela média em Língua 
Portuguesa, Matemática, História 
e Geografia no 6º, 7º e 8º ano do 
Fundamental. Para o Subsequente, 
a seleção é pela média em Língua 
Portuguesa e Matemática no 1º e 
2º ano do Ensino Médio ou nota do 
Enem nas provas de Linguagens, Có-
digos e suas Tecnologias e Matemá-
tica e suas Tecnologias.

A relação dos candidatos inscritos 
será divulgada no dia 8 de novembro. 
Podem ser impetrados recursos para 
inscrições não homologadas no dia 
10 de novembro. O resultado pre-
liminar será publicado no dia 12 de 
dezembro. Podem ser interpostos re-
cursos nos dias 13 e 14 de dezembro. 
O IFPB divulgará o resultado final dos 
candidatos classificados em ordem 
decrescente do número total de pon-
tos, no dia 19 de dezembro.

Resultado final em 19 de dezembro

Governo do 
Estado decreta 
ponto facultativo 
na sexta-feira

O Governo do Estado, por 
meio da Secretaria de Estado 
da Administração, decretou 
ponto facultativo na próxima 
sexta-feira (28) por conta do 
Dia do Servidor Público Es-
tadual. A portaria contempla 
tanto a administração direta 
quanto a indireta. Ficam pre-
servados apenas os serviços 
essenciais.

A portaria, publicada no 
Diário Oficial do dia 21 de ou-
tubro, determina ainda que os 
veículos oficiais sejam reco-
lhidos às suas repartições de 
origem ou ao Centro Adminis-
trativo após o término do expe-
diente de amanhã e liberados 
uma hora antes do expediente 
da segunda-feira (31).

Qualquer liberação ex-
cepcional deve ser precedida 
de autorização do Gabinete 
Militar do Governador, excetu-
ando-se ambulâncias, veículos 
de fiscalização das Secretarias 
da Receita, da Administração 
Penitenciária, da Segurança e 
Defesa Social, das Polícias Civil 
e Militar e do Gabinete Militar.

Justiça Federal
Na Justiça Federal na Pa-

raíba, a comemoração será 
transferida para 31 de outu-
bro. O expediente só volta dia 
3, já que 1º e 2 de novembro, 
são feriados, de acordo com a 
Lei Orgânica da Justiça Federal. 

fOTO: Sintespb

Decisão pela paralisação das atividades até que a PEC 241 seja rejeitada pelo Congresso Nacional foi tomada durante assembleia, ontem, no Centro de Vivência, campus I
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Corpo do fundador do grupo
Os Três do Nordeste é velado
Parafuso morreu no dia 3 
de outubro em Colônia, na 
Alemanha, durante turnê

A Polícia Civil da Paraí-
ba, por meio de um trabalho 
desenvolvido pela 8ª Dele-
gacia Seccional, com sede 
em Guarabira, prendeu em 
flagrante, na noite de se-
gunda-feira (24), na cidade 
de Pirpirituba, José Edinal-
do da Silva, de 41 anos. Ele 

é suspeito de abusar sexu-
almente da enteada de 13 
anos de idade. 

De acordo com as in-
formações do delegado sec-
cional, Ricardo Sena, a de-
núncia chegou por meio do 
Conselho Tutelar da cidade. 
“Depois de efetuarmos a 

prisão em flagrante, enca-
minhamos a adolescente 
para passar pelo exame de 
corpo de delito e o laudo 
confirmou que a menina 
sofreu os abusos, inclusive 
poucas horas antes da pri-
são”, disse a autoridade po-
licial. 

Após o flagrante, o 
suspeito foi encaminhado 
para a sede da delegacia 
seccional, onde prestou 
depoimento e confessou a 
autoria do crime. Ele res-
ponderá por estupro de 
vulnerável e ficará à dispo-
sição da Justiça.

Chico José
chicodocrato@gmail.com

A Banda de Música do 2º 
Batalhão homenageou na ma-
nhã de ontem o músico Carlos 
Albuquerque Melo, 75 anos, 
mais conhecido como Parafu-
so, fundador do grupo musical 
Os Três do Nordeste. A home-
nagem ocorreu na Pirâmide 
do Parque do Povo, onde a 
Banda tocou várias músicas 
do repertório de Os Três do 
Nordeste e músicas consagra-
das do cancioneiro nordesti-
no. No local foram velados os 
restos mortais de Parafuso. 

O músico, que era o últi-
mo da formação original do 
trio, morreu no dia 3 de ou-
tubro em Colônia, na Alema-
nha, onde o grupo acabara de 
fazer um dos shows da turnê 
que faria em vários países 
da Europa. Ele sofreu infar-
to seguido de um Acidente 
Vascular Cerebral (AVC), mas 
somente na noite da última 
segunda-feira suas cinzas 
chegaram a Campina Grande, 
passados 21 dias do faleci-
mento. 

Centenas de pessoas 
compareceram à Pirâmide, 
onde desde a noite da segun-
da-feira os familiares de Para-
fuso aguardavam o momento 
do enterro dele, que aconte-
ceu na tarde de ontem, no Ce-
mitério do Monte Santo. No lo-
cal já está sepultado o músico 
Zé Pacheco, que foi sanfoneiro 

Foto: Cláudio Goes
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Centenas de pessoas compareceram ontem à Pirâmide do Parque do Povo, onde desde a noite de segunda-feira os familiares aguardavam o momento do enterro

de Os Três do Nordeste. 
Coroas de flores foram 

enviadas por autoridades e 
amigos de Parafuso, em sinal 
de pesar pela morte de um 
dos ícones da música nor-
destina. A viúva Eliseth Veras 
e os nove filhos do artista re-
ceberam na Pirâmide do Par-
que do Povo as condolências 
dos amigos e admiradores do 

músico paraibano. 
Ontem os restos mortais 

de Parafuso desembarcaram 
no Aeroporto Internacional 
dos Guararapes, no Recife. 
Em seguida foram levados 
para Campina Grande, após 
20 dias em que foram  cum-
pridos diversos trâmites 
burocráticos na Alemanha. 
Ainda na noite de ontem, as 

homenagens ao músico pa-
raibano foram restritas ape-
nas aos familiares do artista.

O substituto 
Luís Carlos,  filho mais 

velho de Parafuso, será seu 
substituto e conduzirá seu  
legado musical no toque do 
zabumba  em Os Três do 
Nordeste. Na estrada há 44 

anos, o grupo Os Três do 
Nordeste já gravou mais de 
30 discos, entre LPs e CDs, e 
realizou centenas de shows 
pelo Brasil, sendo atração to-
dos os anos na programação 
do Maior São João do Mundo, 
em Campina Grande, o maior 
evento turístico da Paraíba.  

Carlos Albuquerque Melo 
nasceu em João Pessoa, mas 

radicou-se em Campina Gran-
de desde o início da década 
de 1970, quando ocorreu a 
fundação de um dos trios de 
forró mais requisitados para 
apresentações, principalmen-
te nos festejos juninos.  Entre 
as músicas gravadas pelo trio 
se destacaram “É proibido co-
chilar”; “Forró de Tamanco” e 
“Forró do Poeirão”.  

Uma ação realizada por 
policiais do 8º Batalhão fe-
chou ontem uma fábrica 
clandestina de armas de fogo 
que funcionava no bairro da 
Emboca, na cidade de Ingá, e 
apreendeu no local 40 armas 
de vários calibres. A fábrica 
funcionava em uma casa e o 
responsável pelos consertos, 
um homem de 48 anos, foi 
preso em flagrante. 

O comandante do 8º 
Batalhão, major Oscar Beut-
tenmuller, informou que o 
local foi descoberto após 
um levantamento feito pelo 
núcleo de inteligência da 
companhia, que indicou aos 
policiais a localização exata 
da fábrica. “Após ser preso, 
o homem confessou que era 
responsável pela fábrica, 
confirmando que no local 
eram realizados consertos 
de armas de fogo de pessoas 
da região”, contou.

O suspeito e o arsenal 
apreendido foram levados 
para a Delegacia de Polícia 
Civil, em Ingá.

Em Dona Inês
A Polícia Militar prendeu 

em flagrante um homem sus-
peito de assaltar uma moto, 
na noite de segunda-feira 
(24), na cidade de Dona Inês, 
no Curimataú paraibano. Ele 
tem 33 anos e praticou o cri-
me com outros dois homens, 
que conseguiram fugir. As 
armas utilizadas no crime 
– dois revólveres e uma es-
pingarda – foram todas apre-
endidas durante as buscas 
realizadas pela PM no local 
onde o suspeito foi preso.

A prisão foi feita por 
policiais da Rotam (Ron-
das Ostensivas Táticas com 
Apoio de Motocicletas), que 
vinham cercando a rota de 
fuga dos suspeitos. Ao per-
ceber que estava cercado, o 
homem perdeu o controle e 
caiu com a moto roubada. Os 
outros dois suspeitos que fu-
giram já foram identificados.

O suspeito, as armas apre-
endidas e a moto recuperada 
foram entregues na Delegacia 
de Polícia Civil, em Solânea.                                                 

Polícia fecha fábrica 
clandestina de armas

Evento debate proteção 
de criança e adolescente

PM prende três suspeitos de assalto 
a posto de combustíveis de Tibiri II

Acusado de abusar da enteada é preso

EM INGÁ EM SANtA RItA

EM PIRPIRItUBA

A Polícia Militar pren-
deu, na noite da segunda-
-feira (24), três dos quatro 
suspeitos de assaltar, no 
domingo (23), um posto 
de combustíveis do bairro 
de Tibiri II, em Santa Rita. 
Durante as diligências, 
que foram facilitadas por 
imagens das câmeras de 
segurança do local, os po-
liciais do 7º Batalhão des-
cobriram que o roubo teve 
a participação do frentis-
ta Flávio Welisson Gomes 
de Souza, de 29 anos, que 
avisou aos acusados o mo-
mento exato em que estava 
havendo a contagem do di-
nheiro apurado.

De acordo com o coman-
dante do 7º Batalhão, coro-
nel Júlio César, um dos acusa-
dos é envolvido com assaltos 
a bancos. “É Antônio Carlos 
dos Santos Medeiros, de 36 
anos, com quem encontra-
mos o revólver utilizado no 
roubo e parte do dinheiro 

A polícia recuperou parte do dinheiro roubado no posto e segue à procura de um quarto envolvido

levado no assalto. Outra par-
te estava com o suspeito de 
tráfico Wagner Marques de 
Araújo, de 23 anos, que ale-
gou que o assalto era para 
pagar dívidas de drogas com 
o presídio, e que inclusive já 
tinha efetuado um pagamen-

to”, contou.
Os três suspeitos foram 

presos no bairro Alto das 
Populares. Nas imagens de 
circuito interno, os policiais 
militares desconfiaram da 
tranquilidade do frentista 
no momento do roubo, o que 

foi elucidado nas diligências 
com a descoberta do envolvi-
mento dele no crime.

O trio foi apresentado na 
14ª Delegacia de Polícia Ci-
vil, em Santa Rita. Um quarto 
acusado, que já foi identifica-
do, está sendo procurado.

A Secretaria de Estado 
do Desenvolvimento Humano 
(Sedh) realiza hoje, no Fórum 
Miguel Satyro, em Patos, o 
Encontro com a Rede de Pro-
teção do Sertão para falar so-
bre o Programa de Proteção 
à Criança e ao Adolescente 
Ameaçado de Morte.

O evento irá reunir re-
presentantes de oito municí-
pios do Sertão: Patos, Santa 
Terezinha, Malta, Várzea, São 
José do Bonfim, São José de 
Espinharas, Passagem e Areia 
de Baraúnas. O debate servirá 
para contextualizar a temática 
‘Letalidade Infantojuvenil’.
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Agevisa determina a interdição de 
um lote do suco Maratá na Paraíba
Medida foi motivada
por intoxicação de
uma criança de 7 anos

A Agência Estadual de 
Vigilância Sanitária (Agevisa/
PB) determinou a interdição 
cautelar na Paraíba do suco 
Maratá, sabor cajá, comer-
cializado em embalagem de 
200 ml – Lote B 1405 07:00. O 
produto é fabricado pelas In-
dústrias Alimentícias Maratá, 
sediada em Itaporanga d’Aju-
da, no Estado de Sergipe. O 
lote em questão tem validade 
até 30 de março de 2017.

A decisão, tomada em 
reunião, foi publicada na 
edição de ontem do Diário 
Oficial do Poder Executivo. A 
resolução nº 003/2016 tem 
vigência de 90 dias. A Agevi-
sa encaminhou orientação a 
todas as Vigilâncias Sanitá-
rias municipais para que re-
tirem o produto do mercado.

A medida, segundo a di-
retora-geral da Agevisa/PB, 
Glaciane Mendes, tem caráter 
de interesse sanitário, está 
lastreada nos princípios da 
Prevenção e da Precaução do 
Sistema Nacional de Vigilân-
cia Sanitária (SNVS) e foi mo-
tivada pelo fato ocorrido na 
região polarizada pelo muni-
cípio de Campina Grande/PB, 
no final da semana passada, 
envolvendo um menino de 
sete anos de idade.

Após ingerir o suco, o 
menino foi encaminhado ao 
Hospital de Emergência e 
Trauma Dom Luiz Gonzaga 
Fernandes, sendo internado 
na Unidade de Terapia Inten-
siva Infantil (UTI) com um 
quadro de intoxicação. O fato 
gerou o Boletim de Ocorrên-
cia nº 319/2016, de acordo 
com informação constante 
do Ofício nº 787/2016, da 
Secretaria da Segurança e da 
Defesa Social – 2ª Superin-
tendência Regional de Polí-
cia, assinado pela delegada 

Alba Tânia Abrantes Casimi-
ro e encaminhado à Direto-
ria-Geral da Agevisa/PB.

Segundo informou a de-
legada Alba Tânia no ofício 
enviado à Agevisa, o produto 
foi encaminhado ao Núcleo 
de Laboratório Forense de 
Campina Grande (NULF-CG) 
para realização de Exame To-
xicológico.

Reunião da Dicol
O caso foi discutido na 

manhã de segunda-feira (24) 
pela Diretoria Colegiada da 
Agevisa/PB.

A interdição do suco se 
baseou, dentre outros instru-
mentos legais, no que dispõe 
a Lei 7.069, de 12 de abril de 
2002, que instituiu o Sistema 
Estadual de Vigilância Sanitá-
ria (Sevisa) e criou a Agevisa/
PB, determinando que “cabe à 
Agência Estadual de Vigilân-
cia Sanitária promover a pro-
teção à saúde da população, 
através do controle sanitário 
da produção, da fabricação, 
da embalagem, do fraciona-
mento, da reembalagem, do 
transporte, do armazenamen-
to, da distribuição e da comer-
cialização de produtos e ser-
viços submetidos ao regime 
de vigilância sanitária”.

Em seu art. 4º, inci-
sos XVIII e XIX, a Lei nº 
7.069/2002 autoriza a Age-
visa/PB a, respectivamente, 
“interditar, como medida de 
cautela, os locais de fabrica-
ção, controle, importação, ar-
mazenamento, distribuição, 
transporte e venda de pro-
dutos e prestação de serviços 
relativos à saúde, em caso de 
violação da legislação perti-
nente ou de risco iminente à 
saúde”, e “proibir, como me-
dida de cautela, a fabricação, 
o armazenamento, a distri-
buição, o transporte e a co-
mercialização de produtos e 
insumos, em caso de violação 
da legislação pertinente ou 
risco iminente à saúde”.

Obra prevê a recuperação de espaços destinados a calçada e pistas para veículos, com relocação e plantação de coqueiros 

A Secretaria de Meio 
Ambiente, Pesca e Aquicul-
tura de Cabedelo (Semapa) 
vem realizando, desde o iní-
cio da semana, diversos ser-
viços de reordenamento da 
beira-mar da Praia de For-
mosa. Estão sendo beneficia-
dos cerca de 3 km da orla, en-
tre Ponta de Mato e a Marina 
Formosa. 

A obra consta da recupe-
ração de espaços destinados 
à calçada e pistas de rola-
mento de automóveis, relo-

cando alguns coqueiros – e 
plantado novos –, respeitan-
do limites da praia e da Área 
de Proteção Permanente 
(APP), de domínio da União. 

 “Essa é uma medida de 
responsabilidade da Prefei-
tura de Cabedelo, que atende 
ao disposto na Lei Federal nº 
9.605/1998, de Crimes Am-
bientais. Havia a necessidade 
de ordenar o tráfego de au-
tomóveis na área, evitando, 
principalmente, que eles da-
nifiquem a vegetação fixado-

ra de dunas, que é protegida 
por lei”, explica o secretário 
Walber Farias.

Para a realização das 
ações, os proprietários de re-
sidências à beira-mar estão 
sendo previamente notifica-
dos e orientados pela Sema-
pa, no sentido de removerem 
exemplares de plantas e ar-
bustos plantados e que ocu-
pam espaço da via pública. 

Em parceria com a Se-
cretaria de Mobilidade Ur-
bana (Semob), a Semapa 

fará a devida sinalização do 
trecho reordenado, com pla-
cas indicativas de proibição 
de estacionamento em áreas 
protegidas. Já a partir do do-
mingo (30), a Semob atuará 
na área notificando possíveis 
infratores. 

Contato
Para mais informações, 

bem como dúvidas da popu-
lação local, a Semapa se co-
loca à disposição através do 
telefone (83) 3228.0596.

Começa reordenamento da beira-mar
PRAIA DE FORMOSA

FOTO: Secom Cabedelo

O Complexo de Pediatria Arlin-
da Marques, que integra a rede hos-
pitalar do Estado, abriu na manhã 
de ontem o III Encontro Científico 
Integrado das Residências  Médica 
em Pediatria e Multiprofissional em 
Saúde da Criança, que tem como 
tema “Qualificação no Cuidado da 
Criança e ao Adolescente: Um olhar 
Multiprofissional”.   O evento vai se 
estender até amanhã e foi aberto 
pela direção da unidade de saúde. 

A diretora técnica do Arlinda 
Marques, Fernanda Morais, expli-
cou que e evento científico possibi-
lita o compartilhamento de saberes 
e práticas de modo a potencializar 
o ambiente da assistência/ensino/
pesquisa de forma articulada entre 
profissionais e alunos de pós-gra-
duação, onde a lógica que perpassa 
sua construção é de troca de sabe-
res e crescimento profissional.

Para a chefe do Núcleo de 
Ações Estratégicas do Hospital, Ila-
ra Nóbrega, o evento serve para 
integrar de forma multidisciplinar 
os diversos atores sociais ligados 
aos programas de residências em 
todas as áreas, de todas as catego-
rias, como espaço de aproximação 
e diálogo entre os trabalhadores, 

gestores e a instituição; propicia  a 
produção e divulgação científica e 
troca de experiências e atesta a im-
portância da interdisciplinaridade e 
da valorização dos diversos saberes.

Uma das participantes foi a 
residente em Pediatria Jéssica Lau-
reano Martins, que destacou a im-
portância do encontro para o en-
riquecimento e aprimoramento do 
seu aprendizado profissional, como 
também contribui para uma maior 
e melhor aproximação com profis-
sionais de outras áreas. “Como todo 
esse intercâmbio de informações, 
essa troca de experiência e essa in-
tegração, quem vai ganhar são as 
crianças que terão um melhor cui-
dado e atenção à saúde”, afirmou.

Hérika Brito Gomes de Farias, 
residente multiprofissional em saú-
de da criança,  também destacou a 
importância do encontro para o seu 
aprendizado profissional. “Eventos 
como esses são primordiais para a 
nossa formação, além de fortalecer 
a integralização com outros resi-
dentes, visualizando também o cui-
dado com a criança, e sensibilizar os 
profissionais a saírem da sua ‘zona 
de conforto’, buscando melhorar 
e qualificar cada vez mais o seu 

aprendizado”, afirmou.
O residente multiprofissional 

em saúde da criança, Afonso Tava-
res, afirmou que o encontro, além 
de servir como um meio de integra-
lização e aproximação entre resi-
dentes de outras áreas,  é também 
uma forma de qualificação profis-
sional.  “A troca de experiências e 
o intercâmbio de informações são 
importantes para a melhoria e qua-
lificação do aprendizado  e quem 
sai ganhando com isso, além de nós 
profissionais, são os pacientes, nes-
se caso, as crianças,  que terão um 
atendimento cada vez mais qualifi-
cado e de qualidade”, destacou.

Sobre o evento
O III Encontro Científico Integra-

do das Residências Médica em Pe-
diatria e Multiprofissional em Saúde 
da Criança  é anual, organizado pe-
los próprios residentes, voltado para 
o  público interno, com palestras e 
oficinas realizadas por residentes de 
cada programa, tendo os precepto-
res um papel de moderadores. Du-
rante os turnos de ação prática, são 
oferecidos os serviços de aferição 
de glicemia, pressão arterial, estado 
nutricional e dicas de postura. 

Hospital abre encontro científico
RESIDÊNCIAS EM SAÚDE DA CRIANÇA

O Ministério Público da 
Paraíba (MPPB), por meio do 
Centro de Apoio Operacional 
às Promotorias de Justiça 
(Caop) da Cidadania e dos Di-
reitos Fundamentais, preten-
de fazer um mapeamento de 
todas as entidades de apoio 
às pessoas com deficiência 
instaladas na Paraíba, com 
o objetivo de conhecer cada 
uma dessas instituições para 
divulgá-las à sociedade e fa-
zer o acompanhamento de 
suas atividades.

Na manhã de ontem, 
na Coordenadoria do Caop 
da Cidadania e dos Direi-
tos Fundamentais, em João 
Pessoa, foi realizada a pri-
meira reunião para tratar 
da iniciativa, denominada 
“Acompanhamento de Enti-
dades de Apoio às Pessoas 
com Deficiência na Paraíba”. 
A reunião contou com a par-
ticipação de representantes 
da Secretaria de Estado do 
Desenvolvimento Humano 
(Sedh), do Conselho Regio-
nal de Engenharia e Agro-
nomia da Paraíba (Crea-PB), 
do Conselho Regional de 

Fisioterapia e Terapia Ocu-
pacional da 1ª Região (Crefi-
to-1) e do Conselho Estadual 
da Pessoa com Deficiência 
(CEDPD-PB).

“O objetivo da nossa ini-
ciativa é, essencialmente, co-
nhecer e divulgar as entida-
des de apoio às pessoas com 
deficiência na Paraíba, visan-
do, futuramente, fornecer 
condições para a elaboração 
de iniciativas complemen-
tares”, explica a promotora 
de Justiça Adriana de França 
Campos, coordenadora do 
Caop da Cidadania, infor-
mando que já foram remeti-
dos questionários detalha-
dos a dezenas de entidades 
do Estado.

“Posteriormente, esses 
questionários servirão de 
base para um estudo e a ela-
boração de relatórios”, com-
pleta a promotora de Justiça, 
adiantando que, entre feve-
reiro e agosto de 2017, de-
verão ser realizadas visitas 
de acompanhamento a algu-
mas dessas entidades desti-
nadas a cuidar das pessoas 
com deficiência.

MP mapeia entidades de 
pessoas com deficiência

ACOMPANHAMENTO
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Aprovada em segundo turno PEC 
que limita gastos públicos por 20 anos
Placar na Câmara foi de 359 
votos a favor, 116 contrários 
e duas abstenções

Depois de mais de sete 
horas de discussão e obstru-
ção da oposição, o plenário 
da Câmara dos Deputados 
aprovou na noite de ontem, 
em segundo turno, o tex-
to principal da proposta de 
emenda à Constituição (PEC) 
241/2016, que limita os gas-
tos públicos pelos próximos 
20 anos à correção da infla-
ção do ano anterior. Foram 
359 votos a favor, 116 con-
trários e duas abstenções. 
Seis destaques ao texto apre-
sentados pela oposição ain-
da precisavam ser votados.

Pouco antes de encerrar 
a votação, o presidente da 
Câmara, Rodrigo Maia (DEM
-RJ), mandou que a Polícia 
Legislativa retirasse das ga-
lerias cerca de 50 manifes-
tantes que protestavam con-
tra a aprovação da PEC.

Ao orientar os deputa-
dos da base governista a vo-

tarem a favor da aprovação 
da PEC, o líder do governo, 
deputado André Moura (PS-
C-SE), disse que a limitação 
de gastos é fundamental para 
a retomada do crescimen-
to econômico e do empre-
go e para o fim da recessão. 
Segundo Moura, a PEC não 
mexe nos recursos das áreas 
prioritárias como a Saúde e a 
Educação.

Desde o início da dis-
cussão da PEC dos Gastos 
Públicos, a oposição critica 
a medida e diz que a limita-
ção vai retirar recursos das 
áreas sociais, principalmente 
da Saúde e da Educação. Os 
governistas rebatem os argu-
mentos e garantem que não 
haverá cortes nessas áreas.

Para que a PEC 241 seja 
encaminhada para discussão 
e votação no Senado, os de-
putados precisam agora vo-
tar os destaques ao texto.

O presidente do Senado, 
Renan Calheiros (PMDB-AL), 
e os aliados do governo espe-
ram concluir a apreciação da 
PEC na Casa em novembro 
para que a proposta seja pro-
mulgada e anexada à Consti-
tuição Federal.

Iolando Lourenço
Da Agência Brasil

Botafogo contrata 
novo atacante  

O Botafogo anunciou ontem, 
a contratação do atacante Wan-
derson Macedo Costa, 24, que dis-
putou a Série C do Brasileirão pelo 
Salgueiro-PE, com passagens no Asa 
de Arapiraca-AL, Penapolense-SP, 
Paysandu-PA e Ponte Preta-SP. Ele 
é o terceiro reforço para a próxima 
temporada, já que o clube confirmou 
os volantes Amarildo (ex-River-PI) e 
Robston (ex-Cuiabá). O mais novo re-
forço alvinegro foi autor de dois gols 
na vitória do Asa (2 a 1), diante do 
Belo, na Série C do Brasileirão/2014, 
ao eliminar o time da Maravilha do 
Contorno.  

As outras novidades foram 
as renovações de Michel Alves (go-
leiro) e Raphael Luz (meia) para as 
disputas do Estadual, Copa do Nor-
deste, Copa do Brasil e a Série C do 
Brasileirão. Atletas importantes na 
boa campanha da equipe na tem-
porada, em especial o goleiro, que 
atuou 50 vezes em jogos oficiais, 
sendo um dos destaques do grupo. 
Além da dupla renovaram com o 
Botafogo, Gustavo (lateral-direito), 
Plínio (zagueiro), Sapé (volante) e 
Marcinho (meia).

Mais prazo para o 
sinal analógico de TV

O sinal analógico de televisão 
será desligado em Brasília e em nove 
cidades do Entorno do Distrito Federal 
até o dia 17 de novembro. Além de Bra-
sília, o sinal analógico será desligado 
em nove cidades do entorno do Distrito 
Federal: Águas Lindas de Goiás, Cidade 
Ocidental, Cristalina, Formosa, Luziânia, 
Novo Gama, Planaltina, Santo Antônio 
do Descoberto e Valparaíso de Goiás.

O prazo para o desligamento 
terminaria hoje, mas o Grupo de Im-
plantação da TV Digital (Gired) deci-
diu ontem dar mais um tempo para 
a ação. “A decisão de fazer de forma 
escalonada visa atrair os domicílios 
que ainda não estejam equipados 
para receber o sinal digital”, explicou 
o presidente da Agência Nacional de 
Telecomunicações (Anatel), Juarez 
Quadros.

O Gired é formado por inte-
grantes da Anatel, do Ministério das 
Comunicações, de radiodifusores e de 
operadoras de telefonia. De acordo com 
o coordenador do grupo, Rodrigo Zer-
bone, cerca de 80 mil famílias ainda não 
estão preparadas para receber o sinal 
digital no DF e entorno.

Obras da Samarco 
estão atrasadas

O Instituto Brasileiro de Meio 
Ambiente e Recursos Naturais Re-
nováveis (Ibama) apresentou ontem, 
em Belo Horizonte, um balanço dos 
trabalhos do Comitê Intefederativo 
criado para fiscalizar os projetos de 
reparação nas áreas atingidas pelo 
rompimento da barragem da mine-
radora Samarco, no distrito de Bento 
Rodrigues, em Mariana (MG). Consi-
derada a maior tragédia ambiental 
do País, o episódio completará um 
ano no dia 5 de novembro. Segundo 
o Ibama, as obras emergenciais para 
o período de chuva estão atrasadas.

O balanço foi apresentado em 
entrevista coletiva que contou com 
a presença da presidente do Ibama, 
Suely Araújo. Ela considerou que, 
apesar do atraso, as obras previs-
tas são suficientes para conter o 
carreamento dos rejeitos que estão 
dispersos pela região. De acordo com 
o Ibama, há 43 milhões de metros 
cúbicos de lama entre a barragem 
que se rompeu e a usina de Candon-
ga. “Parte dessa lama está controla-
da, parte está disposta ao longo dos 
rios”, explica Suely. 

A campanha Outubro Rosa que aler-
ta sobre o câncer de mama em mulheres 
e homens chegou nas unidades socioe-
ducativas de João Pessoa. Ontem, ado-
lescentes em cumprimento de medidas 
socioeducativas participaram de palestra 
sobre o tema, juntamente com familiares, 
agentes e técnicos da Fundação Desen-
volvimento da Criança e do Adolescen-
te “Alice Almeida” - Fundac. A palestra 
ocorreu no refeitório do Centro de Apoio 
à Criança e ao Adolescente (Cendac).

A palestra, ministrada pela enfer-
meira e coordenadora do Eixo Saúde da 
Fundação, Janaina Madruga, chamou 
atenção de todos pela forma didática 
com que foram passadas as informações 
sobre o câncer que mais mata hoje. Ela 
explicou sobre o câncer de mana, os ris-
cos, como fazer o autoexame e exibiu, 
em imagens, como a doença se desen-

volve. Após a palestra, Janaina abriu 
para o debate para que todos pudessem 
tirar dúvidas. 

Na abertura do evento, que ante-
cedeu a palestra, houve participação 
cultural com os oficineiros de violão e 
canto popular, respectivamente Potyzi-
nho e Polyana Resende, com a apresen-
tação da música ‘Maria Maria’, de Milton 
Nascimento. A atividade foi realizada 
em parceria com os eixos Esporte/Cul-
tura (Cira Fidelis), Diversidade (Alcemir 
Freire), Família (Claudia Naiza), Saúde 
(Janaina Madruga), dos professores da 
Escola Almirante Saldanha Emamnuel 
Jorge (Inglês), Romualdo Câmara (Edu-
cação Física), Hilka Macieira (Português) 
e Felipe Monteiro (História e Geografia), 
familiares das internas, agentes socioe-
ducativos, assistentes sociais, psicólogos 
das duas unidades, e diretores.

Fundac entra no Outubro Rosa 
e debate o câncer de mama

para SOciOeducandaS

FOTO: Secom-PB

Adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas participaram de palestra, no Cendac

A Fundação Espaço Cultu-
ral da Paraíba (Funesc) lançou, 
este mês, chamamento público 
para a área de artes visuais. O 
objetivo é cadastrar artistas 
visuais, curadores, críticos de 
arte e demais profissionais 
que atuam por meio desta lin-
guagem e desejam participar 
de projetos a serem realizados 
pela Fundação por meio da 
Diretoria de Desenvolvimen-
to Artístico e Cultural (DDAC), 
coordenação de artes visuais e 
Galeria Archidy Picado.

O cadastro é válido para as 
atividades que devem aconte-
cer na temporada 2016/2017, 
tanto nos equipamentos admi-
nistrados pela Funesc (Espa-
ço Cultural José Lins do Rego, 
Cine-Teatro São José e Teatro 
Iracles Pires), quanto para cir-
culação regional e nacional. A 
ação visa fortalecer a cultura 
paraibana por meio das artes 
visuais de modo que artistas e 
outros profissionais que atuam 
por meio desta linguagem pos-
sam mediante cadastro dispo-
nibilizarem informações sobre 
sua formação acadêmica e es-
pecífica em artes visuais, sua 
produção autoral e sobre a for-
mação conceitual da sua obra, 
publicações e outros.

Podem se cadastrar ar-
tistas visuais que comprovem 
experiência na área, mediante 
apresentação de currículo, port-
folio em PDF, tamanho máximo 
3mb, clipping: matérias em 
jornais, internet, links, vídeos, 
etc. Não serão aceitas propos-
tas de caráter evidentemente 
publicitário e/ou de promoção 
institucional. É vedada a partici-
pação de pessoa pertencente ao 
quadro de funcionários e servi-
dores do Governo do Estado da 
Paraíba; seja na administração 
direta, indireta, autarquias e 
fundações.

As inscrições têm caráter 
permanente. Os proponentes 
devem preencher a ficha de 
inscrição, disponibilizada no 
endereço:http://funesc.pb.gov.
br/chamamentoartesvisuais-
funesc2016/ e em seguida, o 
cadastro deverá ser enviado 
para o email: chamamentovi-
suaisfunesc@gmail.com.

A curadoria dos projetos, 
propostas, artistas e outros 
profissionais em artes visuais, 
será realizada pela coordena-
ção da área, juntamente com 
a DDAC e, eventualmente, com 
a participação de profissional 
convidado, com amplo conhe-
cimento na área específica.

Cadastro de artistas visuais, 
curadores e críticos de arte

lançadO pela FuneSc 

O Governo do Estado, 
por meio da Secretaria de 
Estado da Educação (SEE) 
realizará, de 27 a 29 de ou-
tubro, no Hotel Littoral, em 
João Pessoa, o evento Mostra 
Jovem Paraíba, voltado para 
a juventude do ProJovem Ur-
bano do Estado da Paraíba. A 
mostra trará a apresentação 
dos resultados das apren-
dizagens dos jovens que fa-
zem parte do programa, nas 

dimensões da Qualificação 
Profissional e da Participa-
ção Cidadã, ao longo da edi-
ção de 2014 do ProJovem 
Urbano, que se encerra em 
novembro.

O coordenador geral do 
ProJovem Urbano na Paraí-
ba, Francisco Eleutério de 
Oliveira Junior, destacou a 
importância do evento e o 
protagonismo dos jovens no 
programa.

Governo promove 
Mostra Jovem Paraíba

cOM reSulTadOS de aprendizageMEstado apoia 
campanha sobre 
as medidas 
socioeducativas

O Governo do Estado, por 
meio da Secretaria de Estado 
do Desenvolvimento Humano 
(Sedh), está apoiando a Cam-
panha “Dê Oportunidade. Faça 
diferente, ninguém nasce in-
frator”, da Pastoral do Menor, 
que será lançada em dezembro 
deste ano. 

Ontem, a secretária do De-
senvolvimento Humano, Cida 
Ramos, recebeu os represen-
tantes da Pastoral do Menor 
em seu gabinete para discutir a 
campanha, que visa sensibilizar 
a sociedade sobre o significado 
humano, social e político das 
Medidas Socioeducativas (MSE) 
para a vida dos adolescentes 
que cometem atos infracionais. 

O objetivo é também pau-
tar os executores das políticas 
públicas e todos os atores do 
Sistema de Garantia dos Di-
reitos sobre as necessidades 
de fortalecimento a aprimora-
mento do Sistema Socioeduca-
tivo (Sinase).  

Também participaram da 
reunião a juíza Antonieta Lúcia 
Marajá, da 2º Vara da Infância 
e Juventude do Tribunal de Jus-
tiça; a presidente do Cedca-PB, 
Madalena Dias; além de outras 
autoridades.

O Ministério da Saúde 
vai distribuir testes rápidos 
de diagnóstico de zika na 
rede pública do País. Os kits 
poderão identificar a infec-
ção pelo vírus zika em 20 
minutos. Gestantes, crian-
ças de até um ano e pessoas 
com sintomas neurológicos 
que possam ser decorren-

tes do vírus terão priorida-
de para fazer o teste.

Segundo o ministro da 
Saúde, Ricardo Barros, o 
teste também poderá ser 
feito em mulheres que quei-
ram ter filhos, para saber se 
já tiveram ou não a doença. 
“As pessoas poderão fazer 
os testes para decidir se vão 
engravidar ou não”, disse 
ontem ao anunciar a medi-
da.

Ministério da Saúde vai 
distribuir 3,5 milhões

TeSTeS rápidOS de zika

Aline Leal
Da Agência Brasil

Em busca de minimizar 
o clima de mal estar instalado 
entre os Poderes, os presiden-
tes do Supremo Tribunal Fe-
deral (STF), Cármen Lúcia, do 
Senado, Renan Calheiros, da 
Câmara dos Deputados, Rodri-
go Maia se encontram hoje, às 
11h com o presidente Michel 
Temer, no Palácio do Planalto. 
A reunião foi anunciada ontem 

pelo presidente do Senado, Re-
nan Calheiros (PMDB-AL). De 
acordo com Renan, a iniciati-
va tem por objetivo aparar as 
arestas e evitar uma crise insti-
tucional entre os Poderes.

Segundo o STF informou 
na noite de ontem, devido à 
“agenda cheia”, a ministra Cár-
men Lúcia não deve participar 
da reunião.

Temer se reunirá com 
Poderes para evitar crise
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Curiosidades sobre a vida de Di Cavalcanti, reconhecido após a 
morte como um dos maiores ícones das artes plásticas no Brasil 

traço vibrante

Hoje completa 40 anos da morte de Di Cavalcanti. E os ad-
miradores deste grande pintor brasileiro têm a obrigação 
de saber que Emiliano Augusto Cavalcanti de Albuquerque 
e Melo era um excêntrico, na pura expressão da palavra. 
Embora tenha se filiado ao Partido Comunista Brasileiro, 
convém dizer que esta atitude talvez tenha se originado 
numa ideologia de balsaqueano rebelde, já que seu avô, 
o capitão Emiliano Rosa Sena, era latifundiário e dono de 

grande fortuna. Ao que parece, o menino teimoso, que nasceu na casa do 
jornalista negro José do Patrocínio (RJ) em 6 de janeiro de 1897, sofreu 
influência deste ilustre parente. Por que?

Ora, José do Patrocínio era filho de um padre com 
uma jovem escrava. Concluiu o curso de Farmá-
cia a duras penas. E, quando a República de 
estudantes em que morava fechou, a sorte o 
fez ser contratado pelo capitão Emiliano, como 
professor de seus filhos. A então sociedade 
racista do Rio de Janeiro, bateu na cuia com 
malícia. Que se tornou mais aguda após a notícia 
do casamento de Henriqueta, uma moça branca, 
filha de  latifundiário, com um negro pobre.                 

Emiliano eliminou o obstáculo da pobreza do 
genro emprestando-lhe dinheiro para comprar um 
jornal. O agora marido de Henriqueta, tia de Di Ca-
valcanti, tornou-se um jornalista ilustre. Patrocínio 
passou, então, a circular, com desenvoltura, nas altas 
camadas da sociedade carioca. Quando Di Cavalcanti 
nasceu, Patrocínio já tinha 44 anos e escandalizava os 
conservadores cariocas com seus porres homéricos 
e o automóvel que importara da Europa, por sinal, o 
primeiro carro de passeio do Rio de Janeiro.

Hilton Gouvêa
hiltongouvea@bol.com.br

Frequentador assíduo do Baile das Bonecas 
– um clássico evento de travestis do Teatro da 
República (RJ) -, Di Cavalcanti nasceu em 6 de 
janeiro de 1897 e morreu aos 79 anos, em 1976. 
Com estilo artístico marcado pelo expressionis-
mo, cubismo e dos muralistas mexicanos, seus te-
mas estavam impregnados dos trópicos e de uma 
atmosfera quente e sensual. Glauber Rocha fez 
um filme sobre a vida deste gênio do pincel, que 
acabou proibido pela Justiça, a pedido da família.

Aos 24 anos provoca ciumadas em caricatu-
ristas veteranos do Rio. Motivo: foi convidado 
para ilustrar o livro “Balada do Cárcere de Rea-
ding”, de Oscar Wilde. A convivência com Picasso 
e Brique é notória. Em 1916 matriculou-se na Fa-
culdade de Direito do Largo de São Francisco (SP), 
mas dizem que nunca atuou como advogado. Foi 
morar no Recife em 1934. Talvez tenha vindo daí a 
crença de que era pernambucano.

Conta-se que estava no exterior com Vinicius de 
Morais, com quem jantava na noite de 31 de mar-
ço de 1964. No dia seguinte teve notícia do Golpe 
Militar, mas não acreditou: pensara ser um  trote do 
primeiro de abril. Em 1953, juntamente com o pintor 
Alfredo Volpi, recebeu o prêmio de “Melhor Pintor Nacio-
nal”, na II Bienal de São Paulo. Niemeyer indicou-lhe pes-
soalmente para pintar a Via-Sacra da Catedral de Brasília. 
Outro contraste na vida de um pintor que se dizia comu-
nista. Entre suas principais obras, se destacam os quadros 
“Manga”, “Samba”,  “Pierrete”, “Mulheres com Frutas”, 
“Aldeia de Pescadores” e “Duas Mulatas”.  

Cubista em atmosfera 
quente e sensual
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Devo ter deixado de fazer 
muitos discursos em toda minha 
trajetória de parlamentar, como 
professor e político. Todavia, um, 
eu não poderia deixar de ter feito 
no encerramento da propaganda 
eleitoral, em Princesa Isabel, quan-
do da campanha para prefeito 
daquela cidade.

Mesmo sem interesse pessoal, 
como acontecera sempre em sua 
vida pública, o deputado Aloysio 
Pereira participou, em tempo 
integral, daquele pleito. Elogiável 
é que ele, sem mais nenhuma am-
bição pessoal, tendo renunciado à 
disputa de cargos eletivos, assu-
miu corajosamente o comando da 
Campanha Municipal de Princesa 
Isabel. 

Lúcido, e no exercício pleno 
e consciente da Tribuna Política, 
Aloysio Pereira voltou à sua brava 
Terra, cenário da Guerra de Prince-
sa, em 1930, e fiel à memória e ao 
legado do seu ilustre pai Cel. José 
Pereira, conduziu-se altaneiramente 
quando da realização dos comícios, 
e, como sempre o fizera, defendeu o 
que achou melhor para a sua terra, a 
cidade de Princesa Isabel.

O que teria levado Aloysio Pe-

Com barba branca e acompanhado do reitor da Uni-
versidade da Extremadura, Segundo Píriz, o rei Felipe 
VI inaugurou o ano letivo acadêmico 2016/2017 de 
todos os centros universitários da Espanha.

A cerimônia aconteceu no salão de atos da Faculda-
de de Direito da Universidade da Extremadura (UEx), 
campus de Cáceres. Presentes o ministro da Educação, 
em exercício da Espanha, Ínigo Méndez de Vigo, o pre-
sidente da Junta da Extremadura, Guillermo Fernández 
Vara, entre outras autoridades.

A Espanha possui um total de 83 universidades, 
distribuídas em 243 campi 
as presenciais e 113 as não 
presenciais.  Do total, cerca 
de 50 universidades são públicas 
e 33 privadas.

Segundo dados do Sistema 
Universitário Espanhol publica-
do pelo Ministério da Educação, 
Cultura e Esportes, o País possui 
1,78 universidade por cada um 
milhão de habitantes.

Para assistir ao evento com 
a presença do rei Felipe VI, foi 
realizado um grande aparato 
pelo sistema de segurança da Casa 
Real. E meses antes, foram sorteados 80 (oitenta luga-
res) entre professores, alunos e a comunidade para a 
cerimônia.  

Segundo o reitor da Universidade da Extremadura 
(UEx) e presidente da Conferência de Reitores das Uni-
versidades Espanholas (CRUE), Segundo Píriz, «Esta é 
a terceira visita à região da Extremadura realizada por 
Don Felipe como rei, depois que veio em 2014 parti-
cipar da feira agropecuária de Zafra, e no mesmo ano 
fez uma visita ao monastério de Yuste para realizar a 
entrega dos prêmios Carlos V.

Em seu discurso o reitor da Universidade da Ex-
tremadura informou que 47% dos jovens espanhóis 
de menos de 25 anos não possuem emprego e esta 
percentagem cai para 34% entre os que possuem curso 
universitário.

A Universidade da Extremadura foi fundada em 
1973 e conta com mais de 22.000 estudantes que se 
distribuem em quatro campi universitários, nas cidades 
de Cáceres, Badajoz, Plasencia e Mérida. Para este ano 
letivo 2016/2017 estão sendo oferecidos 67 cursos de 
Graduação e 50 de Pós-Graduação.

O rei Felipe VI destacou que a universidade não 
deve se limitar somente a formar profissionais com 

elevadas competências e a gerar conhecimentos espe-
cializados, mas  “ajudar aos jovens a saber analisar e 
debater, a trabalhar em equipe, a argumentar, e a ter 
um espírito crítico, mas construtivo” e,  em definitivo, “a 
formar pessoas íntegras, com os mais altos valores de 
cidadania e humanidade” e “profissionais chamados a 
contribuir para o bem comum e ao interesse geral com 
uma responsabilidade especial”.

 Considerado o mais preparado dos monarcas da 
história da Espanha, o rei Felipe VI nasceu em Madri, 
no dia 30 de janeiro de 1968 e além de chefe de Esta-

do é o comandante 
supremo das Forças 
Armadas espanholas

 Poliglota, desde 
a infância domina 
quatro idiomas: 
espanhol, inglês, 
francês e catalão. 
Casado com a jor-
nalista Letícia Ortiz, 
possui duas filhas, a 
princesa de Astúrias 
Leonor e a infanta 
Sofia. Possui Gra-

duação e Pós-Gradua-
ção em Direito e é o primeiro rei da Espanha com título 
universitário.

Nos estudos em Madrid, fez questão de receber 
o mesmo tratamento que os demais colegas. Estu-
dou ainda em Toronto no Canadá e possui Mestrado 
em Relações Internacionais pela Edmund Walsh 
School da Universidade de Georgetown em Washin-
gton D.C. 

Com 1,98m de altura, esportista, foi campeão de 
desportos de vela na Copa Espanha e em 1990 chegou 
em quinto lugar no Campeonato Mundial de Vela. Foi 
aluno destaque na Academia Geral Militar de Zaragoza, 
na Escola Naval Militar de Marin e na Academia Geral 
de Ar de São Xavier. Hoje é o capitão general das Forças 
Armadas Espanholas- Exército de Terra, Armada e Ar 
da Espanha.

Nos jogos olímpicos de Barcelona em 1992, desfi-
lou conduzindo a bandeira da delegação olímpica da 
Espanha.

Em19 de junho de 2014 com a renúncia de seu pai 
o rei Juan Carlo I, Felipe de Bourbon ascendeu ao trono 
e agora com os títulos universitários que possui foi o 
convidado de honra para inaugurar o ano letivo das 
universidades da Espanha.

Discurso que não fiz...

Crônica Evaldo Gonçalves - Membro da APL e do IHG

Vivências 

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 26 de outubro de 2016

 

Professora e poetisa - vitorialr@gmail.com

Arnaldo 
Niskier

Rogério Almeida - Jornalista de turismoArtigo
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Ensino Médio 
no Senado

Num gesto profundamente democrático e 
de grande alcance, o senador Pedro Chaves, do 
Bloco Moderador, aceitou o convite que lhe foi 
feito pelo professor Carlos Alberto Serpa para 
vir ao Rio e debater, com um grupo de educa-
dores, os pormenores da Medida Provisória nº 
746, de 2016, que analisa  o futuro do Ensino 
Médio no Brasil.

 Foi um encontro muito proveitoso, de 
muitas horas, na Fundação Cesgranrio,  em que 
falaram diversos especialistas, sugerindo me-
didas de aperfeiçoamento, a partir de 2018, da 
educação intermediária, em nosso País.  Paulo 
Alcântara, ex-reitor da UFRJ, destacou que um 
dos aspectos mais importantes da reforma é o 
da obrigatoriedade de 7 horas diárias na esco-
la, gerando a cultura do tempo integral.  Ficou 
entendido que não serão necessariamente 7 ho-
ras de aulas, mas nesse total se inclui também 
o tempo destinado às fundamentais atividades, 
como a leitura,  a interpretação de textos e o 
raciocínio lógico e matemático.  Por isso, as ati-
vidades deverão abranger estudos dirigidos, vi-
sitas técnicas, práticas laboratoriais, programas 
culturais, conferências e atividades esportivas.

Ficou clara a necessidade de uma estreita 
colaboração com o Sistema  “S”.  Convênios se-
rão importantes  para viabilizar a profissionali-
zação, além da institucionalização dos proces-
sos de avaliação.

Quando interferiu na discussão, o profes-
sor Serpa sugeriu a existência de um grande 
esquema de Orientação Vocacional nas escolas 
e também a preparação adequada dos professo-
res, hoje muito deficiente.  Sabe-se que, graças 
à existência da internet, muitos alunos sabem 
mais do que seus  professores, o que é uma 
evidente distorção.

A matrícula pública hoje é de 85% do total 
de alunos  e  cerca de 74% das escolas dispõem 
de computadores, mas somente menos de 20% 
levam o dispositivo para a sala de aula.  Outro 
notável desperdício é a capacidade ociosa dos 
laboratórios dos nossos cursos superiores, que 
poderiam ser utilizados pelas escolas médias.  
Por que não?

Falou-se também na possibilidade de 
utilizar profissionais de Nível Superior, com 
os saberes, competências e habilidades neces-
sárias, para administrar disciplinas onde haja 
notória necessidade.  O mesmo pode ser feito 
com militares da reserva.

Com sua grande experiência no campo 
privado, o professor Portugal falou nos ele-
mentos nucleares da reforma do Ensino Médio:  
conteúdos, atividades, valores e disciplina.  Sua 
intervenção foi muito apreciada.

Aproveitando a enorme boa vontade do 
senador Pedro Chaves, que é o relator da Me-
dida Provisória nº 746, foi-lhe entregue pelo 
prof. Serpa o trabalho elaborado pela Academia  
Brasileira de Educação, destinado ao novo mi-
nistro da Educação, deputado Mendonça Filho.  
Ali está o resumo da experiência de uma série 
de educadores sobre o que se espera, no futuro, 
do nosso Ensino Médio. É uma contribuição de 
grande valia.

Rei Felipe VI inaugura ano letivo na Espanha

Aloysio Pereira faz parte do rol dos grandes nomes da política paraibana do século XX

reira, sem interesse político pessoal, 
a percorrer seus conhecidos cami-
nhos, e as moradias, que sempre fo-
ram extensão da sua, com sacrifício 
de sua saúde e comodidade pessoal, 
a voltar à Princesa Isabel e pedir 
votos para prefeito de sua terra?  

Só uma explicação plausível: 
amor infinito à sua querida Prin-
cesa, que lhe faz lembrar as lições 
eternas do seu pai, Cel. José Pereira, 
que não permitiu, sem seu grito e 
sua luta, com risco da própria vida, 

que se perpetuasse o desmanche 
das lideranças de Epitácio Pessoa, 
na Paraíba, a quem jurou absoluta 
fidelidade. 

Admirável lição de amor filial ao 
vulto histórico do seu pai fez Aloy-
sio Pereira desdobrar-se na luta, 
defendendo as melhores tradições 
políticas de Princesa Isabel. Lamen-
to não ter podido ir lá, e do alto das 
suas Praças e Monumentos ter feito 
este discurso, que agora transformo 
em crônica. 



Roteiro
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Em cartaz

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

SERVIÇO

Três amigos e um certo 
pote cheio de ouro

Crônica em destaque

A 24ª edição do Festival Anima 
Mundi, o segundo maior festival de 
cinema de animação do mundo teve 
início na última terça-feira no Rio 
de Janeiro. O festival, que acontece 
até o próximo domingo, terá mais de 
400 curta-metragens e seis longas de 
animação, de 45 países.

Do total de produções que serão 
exibidas nos seis dias do evento, 108 
são filmes nacionais. As exibições 
serão feitas no Cine Odeon, na Cine-
mateca do MAM, na Livraria Cultura, 
no Oi Futuro Ipanema e no Ponto 
Cine (em Guadalupe). Haverá ainda 
sessões gratuitas no Espaço Cultural 

BNDES, no Centro Cultural da Justiça 
Federal e na Maison de France.

Entre os destaques deste ano 
está o longa A Tartaruga Vermelha, 
que recebeu o Prêmio Especial do 
Júri na mostra Un Certain Regard do 
último Festival de Cannes. A copro-
dução de França, Bélgica e Japão terá 
sua estreia nacional no dia 29.

Além das exibições, haverá ofici-
nas e bate-papos com os produtores 
das animações. Uma das palestras 
será ministrada pelo brasileiro Leo 
Matsuda, que trabalha no estúdio 
Walt Disney há oito anos. Em seu 
currículo está a participação nas 
equipes de produção de filmes como 
Operação Big Hero, Detona Ralph, Os 
Simpsons – O Filme e Rio – O Filme.

Nas sessões Papo Animado, o 
público poderá conhecer de perto os 
animadores. O homenageado deste 
ano é Cesar Cabral, autor do pre-
miado Dossiê Rê Bordosa (2008) e 
especialista em stop-motion. Ele par-
ticipa do evento para falar sobre sua 
carreira e a construção de bonecos 
para filmes de animação.

Neste ano, as mesas e palestras 
irão abordar temas como o stop-
motion e as novas tecnologias, que 
agora estão acessíveis a qualquer 
produtor, entre diversos outros 
temas

Depois de passar pelo Rio de 
Janeiro, o festival irá para em São 
Paulo, onde fica entre os dias 2 e 6 
de novembro.
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Luiz Augusto Paiva da Mata
guthov@gmail.com

Já comentei nesta coluna que nós filhos adotivos da terri-
nha a vemos com olhos mais generosos do que os rebentos aqui 
nascidos, os filhos legítimos. É de se entender que o que é trivial 
e corriqueiro para eles, seja muitas vezes esplendoroso para 
nós. Somos cotidianamente tomados de um certo encantamento 
com o que essa generosa Paraíba nos oferece, quer naquilo que 
nossos olhos podem ver, quer naquelas coisas que só os corações 
enternecidos ousam sentir. Foi e é assim comigo. Ausente uns 
anos, ao retornar o coração fraquejou, quando na Estação Ciência 
me deparei com aquele painel magnífico do artista plástico Flávio 
Tavares retratando de forma tão poética e sensível nossa Fili-
péia de Nossa Senhora das Neves. Não me constranjo dizer que 
quando meu coração fraqueja os olhos têm por mania gotejar e 
naquele momento tive que disfarçar essas destemperanças das 
minhas coronárias.

Esse apego todo tem uma explicação plausível e de fácil 
entendimento. Quem não estima o chão onde se fez fortuna? Fiz 
a minha aqui. Claro que não me refiro a coisas da matéria e sim-
daquelas abastanças do espírito tão difíceis de contabilizar e que 
não há aritmética nem álgebra que sejam capazes de escriturar. 
Tive nessa prodigiosa aventura de digamos, enricar, com o precio-
so amparo de três inesquecíveis amigos que aqui faço questão de 
declinar seus nomes e suas generosas atitudes.

Começo por você Sérgio Túlio Cavalcanti que naquele distan-
te oitenta e oito, teve o ímpeto e a coragem de cantar, na condição 
e principal atração, num festival escolar pelo qual eu era respon-
sável. Conhecemo-nos ali. Desde então vocês quatro começaram a 
frequentar minha casa todos os domingos lá na Praia de Manaíra, 
fizesse sol, chuva ou os dois na mesma manhã. Sim vocês quatro: 
o amigo em questão, a mulher Kátia, seu violão e aquele esplen-
doroso chevete azul turquesa. Naqueles anos Kátia teve duas 
barrigas e logo dois bacuris fizeram-me corrigir a aritmética e a 
comitiva passou a contar com meia dúzia de componentes. 

Naquelas manhãs inesquecíveis você me apresentou gente 
muito importante. Uns eu conhecia “en passant”, de outros nem 
ouvira falar. Vou refrescar sua memória e citar alguns: Vital 
Farias, Geraldo Azevedo, Xangai, Elomar, Oliveira de Panelas, 
Cátia de França, Bráulio Tavares, Patativa do Assaré e o talento-
so Unhandeijara Lisboa – o Nandi. Guardo ainda com carinho o 
livro de autoria de Orlando Tejo que você fez a gentileza de me 
presentear: “Zé Limeira, o Poeta do Absurdo” e vinha com aquela 
sua caligrafia de médico embriagado: “P/ Paiva. Feliz Aniversário. 
Uma lembrança de Sérgio Túlio e Katia. 19/11/88”. Desde então 
a Terra já deu quase vinte oito voltas completas em torno do sol. 
Mas o que mais ficou daqueles tempos foram seus dedilhados 
naquele velho pinho cantando composições daquela gente que 
me apresentou, e principalmente as suas. Quando a parentalha e 
amigos chegavam lá de outras latitudes eu apresentava meu can-
tor e exigia Sete Cantigas para Voar e Saga da Amazônia de Vital 
e só depois o repertório ficava por conta do intérprete. Meu caro, 
você me revelou a alma nordestina e dela me embriaguei.

Outro que andou bagunçando minhas “convicções artísticas” 
foi Reinaldo Simões. Esse aí abriu uma cortina que me impedia de 
ver paisagens deslumbrantes e ousou me apresentar belezas que 
eu nem suspeitava existir. Reinaldo me apresentou o erudito. Foi 
com ele que até fiquei sabendo classificar as vozes do canto lírico: 
baixo, barítono, tenor, contralto, mezo-soprano, soprano. Então 
vieram as óperas e suas árias e eu fui descobrir quanto tempo 
perdera em não saber dessas coisas. Hoje aprecio e sem modera-
ção. Só perco concerto de nossa sinfônica por motivos de trabalho 
ou por algo de força maior que me impeça. Mas Reinaldo contou 
com uma cúmplice da melhor qualidade para modificar meus 
conceitos (ou preconceitos): Socorro Estrela.

Difícil imaginar um coro como o que vocês organizaram na-
quela escola. E com que entusiasmo e dedicação Socorro regia sua 
tropa! Convenceram-me, vocês dois, que aquela garotada poderia 
ir do popular ao erudito com a mesma desenvoltura. E foram! Não 
olvidei de minha memória a emoção que senti quando numa so-
lenidade escolar vi os pequeninos da Educação Infantil, todos ves-
tidos de branco, entoando “Vá Pensiero” uma ária de Nabuco uma 
das mais expressivas óperas de Verdi. Nem posso avaliar se aquelas 
crianças sabiam que estavam cantando a dor dos escravos hebreus 
que haviam perdido liberdade e pátria, mas estavam cantando. E 
aquela garotada gravou até um vinil! E por aí vamos...

Inesquecível uma noite em minha casa quando fui morar lá 
no Bessa. A residência estava espremida desconfortavelmente 
entre três prédios, um atrás e um de cada lado. Mas eis que numa 
noite de sábado Socorro me chega com a garotada do coral para 
comemorarmos sei lá o quê. Instalou a parafernália de som na 
beira da piscina e ato contínuo aqueles canarinhos começaram 
cantar. Quando a noite começou avançar, deixaram o repertório 
de MPB e foram colher emoções em outra seara: o canto lírico! 
Foi quando o solista, um tenor (garoto cujo nome não me recordo 
e de voz admirável) entoou “Edelweiss”, logo a seguir todo o 
coro com todas as vozes. A música fora o tema do filme “A noviça 
Rebelde” e a canção era um libelo patriótico dos austríacos em 
protesto à anexação da Áustria pelos nazistas.  Aí veio o susto em 
seguida uma inesquecível emoção. Olhei para os prédios e as ja-
nelas apinhadas de gente. De pronto imaginei que iriam começar 
os telefonemas, as reclamações. Nada disso! Mal pude acreditar. 
Daquelas janelas que se fizeram repletas de gente vieram aplau-
sos e pedidos, então mais uma vez meu coração fraquejou.

Sem muito estender nessas minhas considerações, meus três 
inesquecíveis amigos, vocês trouxeram coisas boas para minha 
alma, ajudaram-me a ver o mundo com mais poesia; enfim, en-
cheram de ouro aquele pote vazio que estava guardado e esqueci-
do num canto qualquer da minha vida.

No Rio, edição de 2016 do Festival
Anima Mundi terá mais de 400 filmes
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SHAOLIN DO SERTÃO (BRA 2016). Gênero: 
Comédia. Duração: 101 min. Classifica-
ção: 12 anos. Direção: Halder Gomes. 
Com Edmilson Filho, Fábio Goulart, Bruna 
Hamú. Sinopse: Durante a década de 
80, lutadores de vale-tudo passam por 
dificuldades. A fim de manter a paixão 
pela luta, eles desafiam os valentões no 
interior do Ceará que aceitam participar da 
competição criada. CinEspaço4: 14h, 16h, 
18h, 20h, 22h. Manaíra6: 14h30, 17h, 
19h30, 21h50. Mangabeira5: 14h30,  
17h, 20h, 22h30. Tambiá6: 14h20, 16h25, 
18h30, 20h35. 

INFERNO (EUA 2016). Gênero: Suspense. 
Duração: 117 min. Classificação: 12 anos. 
Direção: Ron Howard. Com Tom Hanks, 
Felicity Jones, Ben Foster. Sinopse: O pro-
fessor de simbologia de Harvard, Robert 
Langdon visita a Itália e se envolve em 
mais uma aventura envolvendo símbolos 
ocultos e corporações secretas.  CinEs-
paço: 14h, 19h (DUB) e 16h30, 21h30 
(LEG). Manaíra5: 13h50, 16h30, 19h15 
e 22h10 (LEG). Manaíra9: 13h, 18h30 
(DUB) e 15h45, 21h20 (LEG). Manaíra11: 

14h50, 17h30, 20h15 (LEG). Mangabei-
ra1: 13h45, 16h30, 19h15 (DUB) e 22h 
(LEG). Tambiá5: 14h10, 16h10, 18h40, 
20h55 (DUB). 

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 (DUB). Manaíra1: 14h, 17h215 (DUB). 
Tambiá1: 14h20, 16h20 (DUB).

O LAR DAS CRIANÇAS PECULIARES (EUA 2016). 
Gênero: Aventura/Fantasia. Duração: 127 
min. Classificação: 12 anos. Direção: Tim 
Burton. Com Eva Green, Asa Butterfield, 
Samuel L. Jackson. Sinopse: Após uma 
tragédia familiar, Jake vai parar em uma 
ilha isolada no País de Gales buscando 
informações sobre o passado de seu avô. 
Manaíra7/3D: 14h, 19h40 (DUB) e  16h50h, 
22h20 (LEG). Mangabeira4/3D: 15h45, 

18h35, 21h25 (DUB). Tambiá3: 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 San-
tos. Sinopse: Clara tem 65 anos, é jornalista 
aposentada, viúva e mãe de três adultos. 
Ela mora em um apartamento localizado 
onde criou seus filhos e viveu boa parte de 
sua vida. Interessada em construir um novo 
prédio no espaço, os responsáveis por uma 
construtora conseguiram adquirir quase 
todos os apartamentos do prédio, menos 
o dela. 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 e 20h30. 

Vitor Abdala 
Agência Brasil

O cineasta César Cabral, 
diretor do curta de 

animação “Dossiê 
Rê Bordosa”, é 

o homenageado 
da edição deste ano 
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Em mais uma edição do projeto pal-
co Aberto, a Usina Cultural Energisa pro-
mete movimentar seu espaço com uma 
performance especial, que dessa vez 
fica por conta da cantora paraibana Ma-
ria Juliana Linhares. Com apresentação 
marcada para às 21h e entrada no valor 
de R$ 15, a artista interpreta durante a 
noite canções de canto popular fazen-
do um passeio pelo seu álbum chamado 
“pétalas Vocais”, que também titula a 
performance da noite.  

Como dito anteriormente, Maria 
Juliana tem experiência em canto po-
pular, tendo um trabalho autoral inti-
tulado “pétalas Vocais”, lançado no ano 
de 2015. por outro lado, seu disco traz 
grandes nomes da música paraibana 
para dar suporte a sua voz exuberante. 
Entre a lista de artistas estão Adeildo 
Vieira, Paulo Ró, Águia Mendes, Tom K, 
Chico Berg, Pablo Honorato, André Mo-
rais, Erivan Araújo, Naldinho Braga, Vic-
tor Mesquita e Michel Costa.

Indo mais além, seu álbum traz a mis-
tura de estilos, interpretações diferentes 
para cada faixa e a presença de instrumen-
tos e timbres divergentes, causando a cada 
música um impacto particular. Maria Julia-
na busca demonstrar neste CD porque é co-
nhecida pela versatilidade e criatividade na 
construção de suas marcas vocais.

Mas Linhares não faz tudo isso sozi-
nha, sobe a seu lado no palco os músicos 
Michel Costa (violão e arranjos), Glauber 
Magalhães (baixo), Erick Xavier (guitarra), 
Pedro Pablo (sanfona), Gilson Machado 
(bateria), Jean Fidelis (teclados), Thallyana 
Barbosa (flauta), Wênia Xavier (percussão) 
e por fim, Alisson Azevedo (oboé).

Atualmente, Maria Juliana integra o 

Cantora paraibana Maria Juliana Linhares é a atração 
de hoje no Projeto Palco Aberto da Usina Energisa

Terror

C
hamada de “O Medo Que 
Habita em Mim”, a mostra de 
filmes que compõe do Tintin 
Cineclube dessa semana de-
cidiu escavar os medos mais 
tenebrosos dentro de cada 
um e colocar todos na tela. A 
partir daí, os quatro curtas-

metragens que estão em cartaz hoje pro-
metem dar calafrios aos participantes 
da sessão de cinema. Como de costume, 
a mostra tem início às 19h30 e acontece 
no Cine Bangüê do Espaço Cultural. A 
entrada é gratuita. 

Algo importante a se destacar é que 
como a sessão é franca, o público pre-
cisa retirar seus ingressos pelo menos 
meia hora antes da sessão ter início para 
garantir sua vaga. Todos os filmes têm 
classificação indicativa 18 anos. 

 “Os filmes selecionados transfor-
mam as nossas inabilidades sociais, nos-
sas dificuldades em se relacionar com os 
outros, nossos traumas infantis e nossas 

inseguranças em puro e completo horror. 
Uma sessão de gênero fina, com o gore na 
medida certa, para nos dar aquele susto e 
fazer a gente pensar sobre nossos mons-
tros mais intensos e internos”, disse uma 
das curadoras do Tintin, Mariah Benaglia. 

Entre os títulos estão: “Ele Removeu 
Sua Pele Para Mim” (He Took His Skin 
Off For Me), de Ben Aston; “O Duplo”, de 
Juliana Rojas;  “Para Minha Mãe e Meu 
Pai” (To My Mother and Father), de Can 
Evrenol e Sequência (Sequence), de Car-
les Torrens.

O primeiro a abrir a mostra é “Ele 
Removeu Sua Pele Para Mim” (He Took His 
Skin Off For Me). Sua história é contata so-
bre uma ótica romântica, mas com pitadas 
de terror. Uma simples história de amor 
sobre um homem que removeu a sua pele 
para sua namorada e porque provavel-
mente essa não foi uma ótima ideia.

Algo curioso da produção é que o 
curta-metragem não tem efeitos visuais e 
a maquiagem do ator foi feita através de 
pedaços de músculos falsos. 

O próximo filme da lista é “O Duplo”. 
produzido em 2012, a produção apresen-
ta a história de Silvia, uma jovem profes-

sora. Certo dia, sua aula é interrompida 
quando os alunos veem seu duplo pela 
janela. Ela tenta ignorar a aparição, mas 
o evento perturbador passa a impregnar 
seu cotidiano e alterar sua personalidade.

Além disso, a produção audiovisual é 
baseado no mito nórdico do Doppelgän-
ger, um ser fantástico que tem o dom de 
assumir a mesma forma de uma pessoa, 
mas representando seu lado negativo. No 
elenco estão os atorres Sabrina Greve, 
Gilda Nomacce, Majeca Angelucci, Henri-
que Rabelo, Daniel Ribeiro e Sara Silveira.

Em entrevista ao site AdoroCinema, 
a diretora Juliana Rojas, contou de onde 
surgiu a ideia para produção de seu novo 
curta. “Um amigo, o Marcelo Toledo, me 
contou este mito do Doppelgänger, que é 
este ser que adota a forma da pessoa e é 
a versão má dela. Fizemos uma pesquisa 
e percebemos que há o relato real de uma 
professora francesa, no século XIX, que 
dava aulas em um internato e começou 
a aparecer um duplo dela na escola. As 
pessoas ficaram assustadas e viram ela 
passando ao lado do seu duplo”, comple-
tou Rojas.

O penúltimo filme leva o nome de 

“Para Minha Mãe e Meu Pai” (To My 
Mother and Father). Vencedor de vários 
prêmios em festivais especializados entre 
eles o de “curta-metragem mais pertur-
bador do ano” no Fantasticfest, o curta 
conta a história de Jimmy. 

Quando o garoto fica sozinho em casa 
ele descobre uma velha máscara e decide 
usá-la para assustar seus pais. Escondido 
no armário ele não poderia esperar pelo 
que viria adiante e o terror que tomaria 
conta de suas vidas.

E encerrando a noite o título “Sequên-
cia” (Sequence), faz apenas uma pergunta 
aos seus telespectadores - E se você acor-
dar um dia e perceber que o mundo todo 
sonhou com você? Daí em diante o filme 
se desenrola provocando a curiosidade do 
público, e claro, o terror constante.  

Rio de Janeiro, RJ - As rodas de 
samba, patrimônio cultural do Brasil e 
ambiente tipicamente carioca, são espa-
ços democráticos e redutos de prazer e 
vida boêmia.

No Rio de Janeiro hoje são mais de 
100 rodas espalhadas por toda a cida-
de. Em cada bairro podemos encontrar 
rodas de excelente qualidade. Algumas já 
consagradas como: Roda da Velha Guar-
da da Portela, Samba do Trabalhador, 
Roda da pedra do Sal e Roda do Cacique 
de Ramos. Além desses espaços tradicio-
nais, existem os grupos de excelente qua-
lidade que fazem rodas itinerantes, na 
Zona Sul, Norte, Centro e Zona Oeste, e 
se destacam na cena carioca, com públi-
co cativo, como: Samba Opinião, Samba 
do Chapéu, Samba d’Arruda, Samba do 
Ouvidor, dentre outros. 

As rodas de samba também trazem 
um importante aspecto econômico. 
O movimento está gerando um grupo 
cada vez maior de profissionais que 
conseguem viver de música, tocando em 
diversas rodas semanalmente. Além dos 
músicos, surgem também os produtores 
culturais e a rede de serviços de suporte 
a esses eventos.

O movimento vem agradando res-
taurantes, casas de shows, músicos e 
público. Uma excelente junção de resgate 
cultural e desenvolvimento local.

Rodas de samba 
cariocas resgatam 
a velha cultura da 
cidade maravilhosa

Lucas Silva
Especial para A União

Agencia Estado

Versatilidade é a marca da artista Maria Juliana, que passeia por diferentes estilos e ritmos
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casting do espetáculo “Rotas da Escravidão”, 
concerto dirigido pelo renomado maestro 
catalão Jordi Savall. Este espetáculo que une 
música popular e música erudita tem excur-
sionado pela Europa e América Latina des-
de junho de 2015. 

Sua primeira premiação em música po-
pular brasileira foi no festival MPB/Sesc 2006, 
ganhando prêmio de artista revelação, na ci-
dade de João pessoa. De lá para cá, além de sua 
carreira solo, esteve empenhada em vários 
grupos de performance sobre música popular 
brasileira, música latina e música flamenca. 

Outro lado de Linhares que também ga-
nha destaque e por ela ser cantora lírica. para 
se ter ideia, ela já trabalhou com orquestras 
e grupos de câmara do Brasil, especialmen-
te com conjuntos de música antiga. Ganhou 
menção honrosa como solista revelação no 
13o Festival e Mostra Maranhense de Canto 
Lírico (Maracanto). 

Em João pessoa, em especial, com a Or-
questra Sinfônica Jovem da paraíba, fez o 
concerto “Invocação em Defesa da pátria” 
(2005) de Heitor Villa-Lobos e “Fantasia Co-
ral de Beethoven” (2006). Foi solista do Coral 
Universitário da Paraíba (2005 a 2008). Com 
a Orquestra de Câmara da Cidade de João 
pessoa, fez os concertos “Cânticos da Nativi-
dade” (2007) e “Festival Mozart” (2008). Fez 
solo junto à Orquestra Sinfônica da paraíba 
no Festival Nacional de Arte (2008). 

Serviço

n Tintin Cineclube
n Quando: Hoje

n Onde: Cine Bangüê do Espaço Cultural 

n Horário: 19h30

n Entrada: Franca

Serviço

na Tela
Próximo ao dia das bruxas, 

Tintin CineClube apresenta ao público a 
mostra “O Medo Que Habita em Mim”

“Ele removeu sua pele para mim”; “Para 
minha mãe e meu pai” e “O Duplo”, são as 
traduções dos títulos das produções que 

serão exibidas na noite de hoje

n Projeto Palco Aberto
n Quando: Hoje

n Onde: Usina Cultural Energisa

n Horário: 21h

n Entrada: R$ 15



Estados sinalizam
que vão privatizar 
empresas de saneamento
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Declaração da presidente 
do STF foi em resposta ao 
senador Renan Calheiros

Cármen Lúcia cobra respeito
ao PodEr judiciário

Cármen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal, se disse ofendida com as críticas do senador Renan Calheiros feitas ao juiz federal Vallisney de Souza 

A presidente do Conse-
lho Nacional de Justiça (CNJ) 
e do Supremo Tribunal Fede-
ral (STF), ministra Cármen 
Lúcia, cobrou ontem (25) 
respeito aos juízes. “Não é 
admissível aqui, fora dos au-
tos, que qualquer juiz seja di-
minuído ou desmoralizado. 
Como eu disse, quando um 
juiz é destratado, eu também 
sou”, afirmou a ministra, no 
início da 240ª Sessão Ordi-
nária do CNJ.

Anteontem (24), o pre-
sidente do Senado, Renan 
Calheiros (PMDB-AL), cri-
ticou o juiz federal Vallis-
ney de Souza Oliveira, da 
10ª Vara da Justiça Federal, 
por autorizar as prisões do 
chefe da polícia do Senado, 
Pedro Ricardo Carvalho, e 
mais três policiais legisla-
tivos, suspeitos de prestar 
serviço de contrainteligên-
cia para ajudar senadores 
investigados na Lava Jato 
e em outras operações. Re-
nan também fez críticas ao 
ministro da Justiça, Alexan-
dre de Moraes, que criticou 
a Polícia Legislativa pela 
suposta obstrução da Lava 
Jato. Renan chamou o juiz 
federal de “juizeco” e dis-

Andreia Verdélio
Da Agência Brasil

Carolina Gonçalves
Da Agência Brasil

Léo Rodrigues
Da Agência Brasil

A Assembleia Legislati-
va de Minas Gerais (ALMG) 
anunciou ontem (25) que 
recebeu a cópia da denún-
cia da Procuradoria-Geral 
da República (PGR) contra o 
governador do estado, Fer-
nando Pimentel, acusado de 
corrupção passiva e lavagem 
de dinheiro. Conforme deci-
dido pelo Superior Tribunal 
de Justiça (STJ), os deputados 
estaduais vão deliberar se au-
torizam a abertura de ação 
penal contra o governador.

O rito processual no Le-
gislativo mineiro ainda será 
aprovado pela Mesa Diretora 
e pelo Colégio de Líderes da 
ALMG, que usará como refe-
rência os artigos 217 e 280 
do Regimento Interno da 
Câmara dos Deputados, que 
estabelecem regras para a de-
fesa do acusado e prazos para 
as etapas do rito, incluindo 
a votação do parecer final. O 
Artigo 217 determina que a 
autorização para a instaura-
ção do processo depende da 
anuência de dois terços dos 
parlamentares da Casa.

A denúncia da PGR é 
uma decorrência da Operação 
Acrônimo, da Polícia Federal, 
e foi entregue em maio ao STJ. 
A defesa de Pimentel apresen-
tou recurso argumentando 
que a abertura da ação penal 
contra o governador só pode 
ocorrer se houver autorização 
da ALMG. No início deste mês, 

os ministros da Corte especial 
do STJ aceitaram o recurso 
por oito votos a seis.

O relator do processo, 
ministro Herman Benjamin, 
destacou em seu voto que a 
Constituição do estado de Mi-
nas Gerais não prevê a neces-
sidade de autorização prévia 
da Assembleia Legislativa.

No entanto, a maioria 
dos ministros da Corte espe-
cial do STJ entendeu que essa 
autorização é um imperativo 
do princípio da simetria. Isto 
significa que as constitui-
ções estaduais devem estar 
de acordo com os institutos 
jurídicos da Constituição Fe-
deral, que exige autorização 
do Legislativo para processar 
o presidente da República, 
vice-presidente e ministros.

Investigação
A Operação Acrônimo foi 

instaurada pela PF para inves-
tigar esquemas ilegais que te-
riam beneficiado a campanha 
eleitoral de Pimentel em 2014, 
quando ele se elegeu governa-
dor de Minas Gerais. Segundo 
a PF, Pimentel é suspeito de 
cobrar vantagens ilegais de 
empresas durante o período 
em que comandou o Ministério 
do Desenvolvimento, Indús-
tria e Comércio, entre 2011 e 
2014. em troca, essas empre-
sas seriam incluídas em políti-
cas públicas ou conseguiriam 
obter empréstimos do Banco 
Nacional do Desenvolvimento 
econômico e Social (BNDeS), 
vinculado à pasta.

Um dos envolvidos no 
esquema seria o empresário 
Benedito de Oliveira Neto, co-
nhecido como Bené. Preso em 
abril, ele fechou acordo de de-
lação premiada e disse que a 
montadora Caoa pagou mais 
de R$10 milhões para ser be-
neficiada no âmbito do Pro-
grama Inovar Auto, que tinha 
por objetivo dar incentivos 
fiscais a indústrias do setor 
automotivo. Bené também 
afirmou que as construtoras 
Odebrecht e JHSF repassaram 
propina em troca de emprés-
timos do BNDeS para realiza-
ção de obras.

Na semana passada, a 
10ª fase da Operação Acrôni-
mo foi deflagrada pela PF com 
base em informações forneci-
das pela publicitária Danielle 
Fonteles, que também fechou 
acordo de delação premiada. 
Na ocasião, o advogado de 
Pimentel, eugênio Paccelli, 
classificou os depoimentos de 
“difamação premiada”.

PGR de Minas Gerais denuncia
governador Fernando Pimentel 

corruPÇÃo PaSSiVa E LaVaGEM dE diNHEiro

eleito ontem (25) presi-
dente da Comissão especial 
da Câmara que vai analisar, 
estudar, e elaborar propos-
tas para a reforma política, o 
deputado Lúcio Vieira Lima 
(PMDB-BA) disse que difi-
cilmente a Casa conseguirá 
concluir, ainda este ano, pon-
tos que esbarram em altera-
ções da Constituição Federal. 
Por um acordo feito com o 
Senado, a Câmara acabou 
responsável por definir a 
possível mudança do sistema 
eleitoral brasileiro e altera-
ções nas regras de financia-
mento de campanhas.

“São os pontos mais im-
portantes e polêmicos que 
devem exaurir todo o prazo 
da comissão. Não creio que 
sejam concluídos este ano. 
Temos feriados e recesso 
pela frente. este ano devem 
avançar pontos que podem 
ter consenso”, afirmou, ci-
tando, por exemplo, o prazo 
de registro de candidatos. “O 
próprio Tribunal [Superior 
eleitoral (TSe)] reconheceu 
que foi curto”, lembrou. Viei-
ra Lima ainda falou sobre 
o tamanho das campanhas, 
que na opinião do parlamen-
tar pode ser estendido.

Para o presidente do 
colegiado, as mudanças da 
legislação eleitoral são uma 
resposta à sociedade que, no 
primeiro turno das eleições 
municipais, mostraram, se-
gundo ele, insatisfação com 
a atual regra já que a porcen-
tagem de votos brancos, nu-

los e abstenções superou os 
40% de eleitores. “essa elei-
ção foi um laboratório e deu 
condições para vermos o que 
deu certo ou o que não deu”, 
afirmou. 

Vieira Lima evitou, no 
caso do financiamento de 
campanhas, cravar uma ten-
dência, mas pediu “coragem” 
ao grupo de parlamentares 
que irão se debruçar sobre o 
assunto, mantendo inclusive, 
na pauta, um possível retor-
no do financiamento privado 
por empresas que foi proibi-
do na última reforma política 
e teve a primeira aplicação 
na atual eleição municipal. 
“Ninguém pode fugir por 
pressão ou medo”, disse.

Uma das propostas é 
substituir o atual fundo par-
tidário por um fundo elei-
toral. “Cresce a ideia deste 
fundo eleitoral porque pode 
buscar novas ideias de como 
alimentar este fundo para 
que tenha recursos suficien-
tes para as campanhas, que 
não são coisas baratas”, dis-
se. Além de Vieira Lima, a 
comissão também confirmou 
o nome do deputado Vicente 
Cândido (PT-SP) para relato-
ria da reforma. O primeiro 
vice-presidente escolhido 
foi Sandro Alex (PSD-PR), 
o segundo Marcos Pestana 
(PSDB-MG) e o terceiro vice 
Lázaro Botelho (PP-TO).

Geralmente as comis-
sões especiais da Casa têm 
um prazo de 40 dias para 
concluírem os processos, 
mas, neste caso, ainda não 
foi definido o limite para o 
término dos trabalhos. 

Debate da reforma política 
deve se estender para 2017

O Tribunal Regional Fe-
deral da 4ª Região (TRF-4) 
manteve o bloqueio de bens 
do deputado cassado eduar-
do Cunha (PMDB-RJ). O pedi-
do, impetrado pela defesa do 
político, já tinha sido negado 
em agosto deste ano pelo de-
sembargador Ricardo Teixei-
ra do Valle Pereira. Ontem, a 
3ª Turma do tribunal anali-
sou o mérito do pedido mas, 
por unanimidade, os magis-
trados decidiram manter a 
indisponibilidade de bens.

No dia 19 de outubro, 
Cunha foi preso em Brasí-
lia e levado para Curitiba, 
onde deverá ficar detido 
por tempo indeterminado, 
por ordem de Sérgio Moro, 
que conduz a Lava Jato na 
primeira instância da Justi-
ça Federal.

A ação de improbidade 
administrativa tramita na Jus-
tiça Federal no Paraná. entre 
os bens bloqueados dentro 
da ação de improbidade apre-
sentada pela força-tarefa da 
Operação Lava Jato no Paraná 
estão imóveis, ativos financei-
ros, veículos, valores mobiliá-
rios, ações, cotas e participa-
ções societárias.

Também são réus na 
mesma ação e seguem com 
os ativos indisponibilizados 
a esposa de Cunha, Cláudia 
Cordeiro Cruz, e os investi-
gados na Operação Lava Jato 
Jorge Luiz Zelada, João Au-
gusto Rezende Henriques e 
Idalécio de Castro Rodrigues 
de Oliveira.

Foto: Reprodução/Internet

se que Moraes se compor-
ta, “no máximo”, como um 
“chefete de polícia”. 

Durante a abertura da 
sessão do CNJ, Cármen Lúcia 
defendeu o equilíbrio entre 

os poderes da República, dis-
se que os juízes são essen-
ciais para a democracia e que 
não há necessidade de qual-
quer tipo de questionamento 
que não seja no estreito limi-

te da constitucionalidade e 
da legalidade.

“Respeito, nós devemos 
e guardamos com os poderes 
e, evidentemente, exigimos 
de todos os poderes em rela-

ção a nós. O juiz brasileiro é 
um juiz que tem trabalhado 
pela República, como traba-
lhou pelo Império. Somos 
humanos, temos erros. Por 
isso existe este CNJ, para for-

talecer o Poder Judiciário, 
coerente com os princípios 
constitucionais, com as de-
mandas e as aspirações do 
povo brasileiro”, disse a pre-
sidente do CNJ.

O rito processual 
no Legislativo 
mineiro ainda 
será aprovado 
pela Mesa 
Diretora e pelo 
Colégio de 
Líderes da ALMG

TRF-4 mantém 
bloqueio de bens 
do ex-deputado 
Eduardo Cunha
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Crise hídrica
Ouvi João Fernandes, dirigente da Aesa - Agência 

Executiva de Gestão das Águas, dizer no rádio que a bancada 
federal paraibana nada fez para minimizar os efeitos da crise 
hídrica que destrói a capacidade produtiva de extensa região 
do nosso território. 

São muitos os municípios sob estado de emergência, 
quase 200, devido aos efeitos da estiagem. É muita gente 
atingida pela falta de água. 

Da mesma omissão não se pode acusar o 
Governo do Estado, que tem feito o dever de casa, 
construiu muito nessa área, principalmente adutoras, 
Massaranduba, Cacimba de Dentro, Assunção, 
Esperança, Remígio, Sistema Adutor Nova Camará, e 
muito mais apesar dos tufões das crises multicêntricas 
que se reproduzem céleres emboscando o FPE, 
golpeando a arrecadação e inibindo investimentos. 

AUDIÊNCIA EM BRASÍLIA
A propósito de recursos, investimentos e obras, é 

importante para a agenda do enfrentamento da crise 
pelo Estado a audiência solicitada esta semana pelo 
governador Ricardo Coutinho ao presidente Temer.

Há o pressuposto político do encontro que é a 
condição do governante paraibano de crítico do processo 
que resultou no impedimento da então presidente Dilma 
Rousseff e a posse de Temer. 

Há outro aspecto político em consideração, o fato de 
o governador já ter se posicionado e advertido: pretende 
recorrer à Justiça em caso de sonegação de direitos do 
Estado.   

No ofício protocolado no Planalto, Ricardo Coutinho 
propõe discutir pendências financeiras.  O Governo Federal 
não transferiu no prazo certo os recursos pactuados para a 
continuidade de obras que não podem parar. 

NOVO CÁLCULO
O governador também quer saber qual o espaço 

estratégico definido pelo Planalto para novos investimentos 
nos Estados. Aí entra a história do rebaixamento fiscal 
imposto à Paraíba pela Secretaria Nacional do Tesouro.  
Ricardo reivindica consideração a respeito do cálculo que 
resultou na decisão. Ele argumenta que se desconsiderou 
a redução do valor das parcelas do FPE, o que eleva o 
percentual das despesas com pessoal e fere limites da Lei de 
Responsabilidade Fiscal.  

A Paraíba não pode ser responsabilizada e perder 
a capacidade de contratar novos empréstimos devido 
a problemas gerados pela crise na arrecadação federal 
quando no mesmo período aumentou a sua própria 
arrecadação.  A posição de Temer definirá o nível de 
relacionamento com o Estado. 

A SECA, AINDA  
Mas retomando o raciocínio sobre parlamentares e a 

crise hídrica. E o que os deputados federais e os senadores 
paraibanos poderiam ter feito? Legislar contra o clima? Dar 
carteirada via Facebook em São Pedro exigindo chuva? Não. 
Eles poderiam simplesmente direcionar um pedacinho que 
fosse dos recursos financeiros de que dispõem, as verbas 
agrupadas nas emendas parlamentares, para fortalecer, 
preservar e ampliar a infraestrutura hídrica do Estado.

De um total de R$ 224, 7 milhões, quase tudo foi 
para atender a necessidades viárias, de mobilidade, 
urgentes, graves, de João Pessoa e de Campina Grande. 
Certo. Mas nada para a infraestrutura hídrica? 

É de se pensar que o direcionamento dessas verbas, 
das duas emendas impositivas, aquelas que terão que 
ser atendidas pela União com a liberação do dinheiro, 
atendeu exclusivamente a uma estratégia eleitoral. 

O PIOR E O MELHOR
Na pior das hipóteses, com as emendas, sinaliza-se 

positivamente para os grupos de interesse de olho em 
licitações e atrativos similares. Na melhor das hipóteses, 
os deputados e senadores atuam a partir de estímulos 
circunstanciais, meramente fisiológicos, dispensam 
planejamento e visão estratégica, desconhecem prioridades 
das populações por eles representadas e se sentem 
dispensados de discutir com o eleitorado como aplicar 
a verba e de prestar contas aos cidadãos e cidadãs que 
financiam as atividades parlamentares. 

É de se pensar nesta circunstância: para que a 
transposição do Rio São Francisco se concretize, com 
o bombeamento das águas que vão melhorar a vida 
de milhares de pessoas, é preciso investir em adução, 
reservação, interligação, inclusão social, acesso e 
acessibilidade aos recursos para uso pleno da água, 
qualificação de mão de obra…

Nada se faz sem dinheiro. Dinheiro que poderia sair 
das emendas parlamentares. Incrível que ninguém tenha se 
lembrado da seca...  

BNDES diz que Estados já sinalizam 
intenção de privatizar saneamento
Venda será feita dentro 
do programa federal
de concessões

EDITAL
ELEIÇÕES PARA A DIRETORIA EXECUTIVA E CONSELHO FISCAL DA LIGA 

CARNAVALESCA DE JOÃO PESSOA (LICARJOPE)
O Presidente da Liga Carnavalesca de João Pessoa informa aos Associados que, na forma 

dos artigos 4º, inciso II, 5º, 8º, inciso I, 13 e 19, todos do Estatuto da Associação LICARJOPE, as 
eleições para os cargos integrantes da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal dar-se-ão na primeira 
assembleia geral extraordinária que vier a ocorrer após o decurso do prazo previsto neste Edital, 
por aclamação, ou na data de 13 (treze) de novembro do ano em curso, em havendo apresentação 
de mais de uma chapa completa de candidatos à Comissão Eleitoral designada, sempre com início 
previsto para às 19h30, em local de costume.

Desta forma, avisa aos interessados que, a partir da publicação deste Edital e pelo prazo de 03 
(três) dias úteis, estarão abertas as inscrições para os cargos da Diretoria Executiva de Presidente, 
Vice-Presidente, 1º e 2º Secretários, 1º e 2º Diretores Financeiros, assim como para os do Conselho 
Fiscal: 1º, 2º e 3º Conselheiros Titulares e 1º, 2º e 3º Conselheiros Suplentes.

João Pessoa/PB, 26 de outubro de 2016.
Luziberto Costa do Nascimento

Presidente da Liga Carnavalesca de João Pessoa

Dentro do programa de 
concessões à iniciativa privada, 
pelo menos dois terços dos es-
tados já sinalizaram que parti-
ciparão com as suas empresas 
de saneamento. A informação 
é da presidente do Banco de 
Desenvolvimento Econômico 
e Social (BNDES), Maria Silvia 
Bastos Marques, ao partici-
par ontem do painel “De onde 
viemos, onde estamos e para 
onde vamos”. A atividade inte-
grou o Sustentável 2016 - 8º 
Congresso Internacional sobre 
Desenvolvimento Sustentável, 
que ocorreu durante todo o dia 
no Museu do Amanhã, na zona 
portuária do Rio.

Maria Silvia lembrou que 
muito se falou em saneamento 
nos últimos anos, com a pro-
messa de despoluição da Baía 
de Guanabara para a Olimpíada, 
mas muito pouco se avançou. 
Para ela, essa é uma agenda “do 
século retrasado”, que será re-
solvida com a privatização.

“O Brasil tem metade da 
sua população que não tem o 
esgoto coletado. Esses dados 
devem estar superestimados, 
porque se mede por quilôme-
tros de tubulação e não pela 
prestação de serviço. Cerca de 
20% apenas da população é 
atendida com tratamento de 
esgoto e ainda temos 50 mi-
lhões de pessoas sem forneci-
mento regular de água. Então, 
essa situação é a mais ‘ganha-
ganha’ que eu conheço, por-
que, em geral há viabilidade 
econômica, então há interesse 
do setor privado em desenvol-
ver essa atividade quando você 
combina água com esgoto”.

A presidente do BNDES 
destacou os benefícios para a 
saúde, qualidade de vida, pro-
dutividade e turismo que o 
saneamento proporciona. Ela 
disse que o edital para contratar 
os consultores que trabalharão 
na modelagem da licitação das 
concessões das empresas de 
saneamento e da Loteria Ins-
tantânea Exclusiva (Lotex), da 
Caixa Econômica Federal, deve 
sair no mês que vem.

“Até o final de novembro 
a gente vai ter novidade. Tem 
interessados, tem empresas 
que começam a perguntar. Mas 
a gente precisa lançar o edi-
tal primeiro para contratar os 
consultores. Tem um processo 
todo que vai percorrer o próxi-
mo ano”, adiantou.

A presidente do Conselho 
Empresarial para o Desenvol-
vimento Sustentável, Marina 
Grossi, responsável pelo Sus-
tentável 2016, disse que o con-
gresso visa incentivar as em-
presas a agirem para promover 
uma mudança de cultura no ca-
minho da sustentabilidade. 

Akemi Nitahara
Da Agência Brasil

O cantor e compositor 
Gilberto Gil continua inter-
nado no Hospital Sírio-Liba-
nês, segundo sua assessoria 
de imprensa, para fazer exa-
mes de rotina. O músico está 
em tratamento de complica-

Cantor Gilberto Gil permanece 
internado para realizar exames

rOtINA

Daniel Mello
Da Agência Brasil

ções renais e faz acompanha-
mento mensal do estado de 
saúde. Gil, que está com 74 
anos, deu entrada no hospital 
na última sexta-feira (21) e 
não há previsão de alta.

Está marcado para o pró-
ximo domingo (30), um show 
de Gil com Caetano Veloso no 
Metropolitan, no Rio de Ja-
neiro. A apresentação acon-
teceria originalmente no dia 

27 de agosto, mas teve de ser 
adiada após Gil passar mal e 
se internar naquela data.

Insuficiência renal
Neste ano, Gil foi inter-

nado em julho e no final de 
agosto para tratar a insufi-
ciência renal. Neste interva-
lo, apresentou-se na abertura 
dos Jogos Olímpicos do Rio 
de Janeiro.

A Câmara Municipal de São Paulo 
inaugurou ontem, no centro da cida-
de, uma estátua em homenagem ao 
jornalista Vladimir Herzog, morto nas 
dependências do DOI-CODI durante o 
regime militar. A cerimônia ocorre 41 
anos após o assassinato de Vlado, mor-
to sob tortura no dia 25 de outubro de 
1975 por agentes da ditadura militar.

A praça que recebeu a escultura de 
bronze de mais de 2 metros de altura 
foi revitalizada e teve o nome mudado 
em 2013, após um encaminhamento 
da Comissão da Verdade instalada na 
Câmara Municipal. Antes, se chamava 
Praça da Divina Providência.

Em seu discurso, o artista plástico 
Elifas Andreato, responsável pela con-
cepção da estátua, se disse orgulhoso 
de poder prestar essa homenagem a 
Vlado, como era chamado. A obra 
foi desenhada originalmente sob en-
comenda da Organização das Nações 
Unidas para um prêmio especial, dis-

tribuído em 2008, em comemoração 
aos 60 anos da Declaração Universal 
dos Direitos Humanos.

Olhando para cima e com os bra-
ços para o alto, Andreato denominou a 
obra de Vlado Vitorioso. “A nossa gera-
ção foi vitoriosa contra a ditadura e o 
Vlado foi um mártir dessa geração. En-
tão, eu precisava fazer algo que fosse a 
celebração dessa vitória contra o regime 
militar que o matou”, afirmou o artista.

O filho de Vlado e diretor do Insti-
tuto Vladimir Herzog, Ivo Herzog, desta-
cou a importância de disputar os espaços 
públicos, trazendo a memória da luta 
contra ditadura e removendo homena-
gens àqueles que participaram da re-
pressão. “As novas gerações estão sem-
pre chegando e elas precisam conhecer 
essa história. Não podemos ficar come-
tendo os mesmos erros do passado. A 
gente tem que se preocupar com novas 
agendas e não ter de retomar agendas, 
lutas do passado. Temos que preservar 
as conquistas. E a maneira de fazer isso 
é a memória, através do conhecimento 
da nossa história”, ressaltou.

Inaugurada estátua do 
jornalista Vladimir Herzog

hOmeNAGem em SãO PAuLO 

Daniel Mello
Da Agência Brasil

FOtO: Rovena Rosa/Agência Brasil

Cerimônia ocorre 41 anos após o assassinato de Vlado, morto sob tortura pela ditadura militar
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Vaticano aprova norma que proíbe 
conservar cinzas de mortos em casa
Exceção apenas para casos 
envolvendo circunstâncias 
graves e excepcionais

O Vaticano divulgou 
ontem (25) regras para a 
cremação de católicos, que 
incluem a proibição à con-
servação das cinzas do mor-
to em casa, evitando que elas 
se tornem “lembranças co-
memorativas”.

As normas estão pre-
sentes em uma instrução da 
Congregação para a Doutri-
na da Fé aprovada pelo papa 
Francisco. De acordo com o 
documento, se for escolhida 
a cremação, as “cinzas do 
defunto devem ser mantidas 
em um lugar sacro, ou seja, 
nos cemitérios, e a conserva-
ção das cinzas no ambiente 
doméstico não é permitida”.

O Vaticano abre exceção 
apenas para casos envolven-
do circunstâncias graves e 
excepcionais, dependendo 
das condições culturais de 
caráter local. “No entanto, 

as cinzas não podem ser di-
vididas entre os membros da 
família e devem ser respeita-

das as condições adequadas 
de conservação”, acrescenta 
a instrução.

Além disso, a Igreja Ca-
tólica proíbe que o resultado 
da cremação seja transfor-

mado em “lembranças co-
memorativas” e “objetos de 
joalheria”, indo contra a prá-
tica de colocar as cinzas em 
adereços como colares, para 
recordar o ente querido.

Outro hábito comum, 
o de espalhar as cinzas no 
mar ou em qualquer outro 
tipo de ambiente, também 
foi vetado pela Congregação 
para a Doutrina da Fé. “Para 
evitar qualquer tipo de equí-
voco panteísta, naturalista 
ou niilista, não é permitida 
a dispersão das cinzas no ar, 
na terra, na água ou de outro 
modo”, afirma o documento.

Caso o morto tenha ex-
pressado em vida o desejo 
de ser cremado por razões 
contrárias à fé cristã, a Igre-
ja deve negar a realização 
de seu funeral. “A Igreja não 
pode permitir abordagens e 
ritos que envolvam concep-
ções erradas da morte, como 
a anulação definitiva da pes-
soa,  o momento de sua fusão 
com a mãe natureza ou com 
o universo, uma etapa no 
processo de reencarnação 

ou a libertação definitiva da 
prisão do corpo”, indica a ins-
trução aprovada pelo papa.

Embora diga que a cre-
mação de um cadáver não é 
por si só a negação da fé cris-
tã, o documento ressalta que 
a preferência continua sendo 
pelo sepultamento dos cor-
pos. As regras são uma forma 
encontrada pelo Vaticano de 
regulamentar uma prática 
difundida em muitos países, 
mas que em alguns casos 
está baseada em ideias que 
contrariam a doutrina cató-
lica.

A cremação é permitida 
pela Santa Sé desde 1963, 
desde que não seja um ato de 
contestação da fé. “A Igreja 
não tem razões doutrinárias 
para impedir tal praxe, já 
que a cremação do cadáver 
não atinge a alma e não im-
pede a onipotência divina de 
ressuscitar o corpo. Mas a 
Igreja continua preferindo o 
sepultamento porque assim 
se mostra uma estima maior 
em relação aos mortos”, 
acrescenta o documento.

Foto: Divulgação/internet

Da Agência Ansa 

Papa Francisco aprovou as normas contidas numa instrução da Congregação para a Doutrina da Fé 

 

Mossul, a maior cidade 
sob controle do Estado Islâmi-
co (EI), dominou as manchetes 
nos últimos dias por causa da 
ofensiva do Exército do Iraque 
para retomá-la. No entanto, a 
180 quilômetros (km) dali, ou-
tro município passa por grave 
crise humanitária. 

Em Hawija, também co-
mandada pelo EI, o grupo terro-
rista cobra até US$ 300 (R$ 936) 
de homens que queiram fugir e 
US$ 500 (R$ 1.560) de mulhe-
res. Além disso, crianças não 
conseguem escapar nem pagan-
do, já que são mantidas reféns e 
forçadas a estudar a doutrina da 
milícia.

As denúncias foram feitas 
à Ansa por sobreviventes que 
conseguiram fugir de Hawija na-
dando por horas até postos das 

forças curdas na região e chega-
ram ao campo de refugiados de 
Dibaga, a cerca de 100km de dis-
tância. Os valores precisam ser 
pagos em dinheiro vivo, mas não 
são todos os membros do Esta-
do Islâmico que aceitam esse 
método. Há facções que degolam 
pessoas que oferecem “suborno” 
para deixar a cidade. E essa não 
é a única maneira de aterrorizar 
os moradores de Hawija. Há dois 
meses, 100 civis foram execu-
tados sob a acusação de serem 
espiões ou não respeitarem as 
regras impostas pelo EI.

Lar para 30 mil pessoas, 
o campo de Dibaga é adminis-
trado por uma organização não 
governamental chamada Funda-
ção Barzani, mas convive com as 
restrições comuns a esse tipo de 
local. “Há um mês temos apenas 
pão e a água do rio”, conta um 
solicitante de refúgio.

EI cobra até R$ 1,5 mil 
para fazer fuga do Iraque

refugiados

Faltando duas semanas 
para as eleições para a Presi-
dência dos Estados Unidos, a 
candidata democrata Hillary 
Clinton tenta garantir distância 
suficiente de Donald Trump, 
em pesquisas sobre intenções 
de votos, para evitar que o can-
didato republicano continue 
usando os argumentos de que 
as eleições norte-americanas 
estariam sendo manipuladas, o 
que colocaria em risco a credi-
bilidade do processo eleitoral. 
Algumas pesquisas mostram 
Hillary à frente de Trump, com 
uma diferença de dois dígitos.

Nas últimas semanas, 
Donald Trump vem dizendo, 
insistentemente, em comícios 
que as pesquisas são “falsas” 
e “manipuladas” e que ele só 
vai aceitar o resultado das elei-
ções, se ganhar.

Eleitorado feminino
Para se distanciar de Do-

nald Trump, Hillary Clinton 
está tentando ampliar o apoio 
do voto feminino. Para isso, a 
senadora democrata Elizabe-
th Warren, uma das maiores 
apoiadoras de Hillary, disse on-
tem, em um discurso em Man-
chester, Estado de New Hamp-
shire, que Trump não respeita 
as mulheres, em uma referên-
cia às expressões lançadas pelo 
candidato republicano contra a 
candidata democrata. No últi-
mo debate entre os dois candi-
datos, Trump chamou Hillary 
de “mulher desagradável”.

A senadora Elizabeth War-
ren disse que essas expressões 
vão significar a ruína da candi-
datura republicana. Dirigindo-
-se ao candidato republicano, 
a senadora observou:  “Donald, 
mulheres desagradáveis são 
difíceis, mulheres desagradá-
veis são inteligentes e mulhe-
res desagradáveis vão votar”.

Hillary tenta ampliar 
distância de Donald 

Corrida eLeiToraL Nos euaFoto: Agência Ansa

Italianos constroem barricadas em Gorino
Dezenas de moradores 

de Gorino e Goro, na costa 
adriática da Itália, se rebele-
ram contra imigrantes e cons-
truíram barricadas na noite 
dessa segunda-feira (24) para 
impedir a passagem de um 
ônibus que levava refugiados, 
sendo 12 mulheres com seus 
oito filhos. A chegada dos re-
fugiados tinha sido autorizada 
pelo representante do Estado 
em Ferrara, Michele Tortora, 
para ajudar a sanar a crise 
imigratória que atinge toda a 
Itália, um dos países conside-
rados porta de entrada para a 
Europa.

Tortora já tinha tomado 
a decisão há tempos, mas so-
mente na tarde de ontem os 
moradores da província de 
Ferrara, na região da Emilia-
-Romanha, foram notificados 
da chegada do ônibus de refu-
giados e se irritaram.

Um grupo de mais de 10 
italianos começou a construir 
barricadas na estrada. 

Ao todo, 12 refugiadas, 
uma delas grávidas, deveriam 
ser hospedadas com seus fi-
lhos em um hotel de Gorino, 

iMigraNTes seM saÍda 

um povoado de 600 habitan-
tes. Outros refugiados se jun-
tariam ao grupo posterior-
mente. Todos são cidadãos 
originários da Nigéria, Nova 
Guiné e Costa do Marfim, e 
precisaram ser realocados e 
enviados para Comacchio, Fis-
caglia e Ferrara.

Mesmo com o acordo, al-
guns moradores da província 
ainda estão descontentes. Os 

pescadores de Ferrara disse-
ram que farão greve nos pró-
ximos dias e não enviarão seus 
filhos à escola. “Me envergo-
nho muito do que aconteceu 
em Ferrara. Essas pessoas que 
impediram o acolhimento de 
crianças e mulheres também 
devem se envergonhar”, disse 
o chefe do departamento de 
Imigração do Ministério do In-
terior da Itália, Mario Morcone.

Itália recebeu mais de 
153 mil imigrantes este ano. 
O protesto em Gorino e Goro 
coincidiu com o anúncio do 
governo italiano de que mais 
de 153 mil imigrantes desem-
barcaram no país desde janei-
ro deste ano, superando em 
10% a quantidade de pessoas 
que chegaram à Itália pelo Mar 
Mediterrâneo. durante todo o 
ano de 2015.

Dezenas de imigrantes contidos por uma cerca na costa adriática da Itália, por moradores da região

Nicolás Maduro aceita dialogar com oposição
O governo do presiden-

te Nicolás Maduro e a aliança 
opositora Mesa de Unidade 
Democrática compromete-
ram-se ontem (25) a iniciar 
um diálogo para superar a 
crise política, econômica e 
social na Venezuela, anun-
ciou o enviado do Vaticano, 
Emil Paul Tsherrig.

Segundo ele, as duas 
partes assinaram um acordo 
para iniciar reuniões de di-
álogo a partir de 30 de ou-
tubro, na ilha venezuelana 
de Margarita (a nordeste de 
Caracas), “sendo importan-
te que todos respeitem os 
acordos delas decorrentes”.

Em declarações à im-
prensa, Tsherrig, que tam-

bém é núncio apostólico na 
Argentina, acrescentou que, 
“para facilitar o trabalho en-
tre o governo e a oposição, 
foi apresentada proposta dos 
mediadores, com os locais, 
temas, metodologia e o ca-
lendário de diálogo, baseado 
em reuniões exploratórias.

“De igual forma, acor-
daram (governo e oposi-
ção) trabalhar em conjunto, 
as condições para garantir 
a segurança e o desenvol-
vimento pacífico e demo-
crático das manifestações 
públicas, previstas para os 
próximos dias”, afirmou.

Por outro lado, o nún-
cio apostólico insistiu na 
importância “de um clima 
de respeito, cordialidade e 
vontade política para fazer 

avançar o processo que tem 
os venezuelanos como obje-
tivo essencial, o seu futuro, 
a melhoria das conjunturas 
econômicas, sociais, políti-
cas e institucionais, funda-
mentais para a necessária 
convivência democrática 
que requer a sociedade”.

“O objetivo do diálo-
go é a busca de acordos, 
a criação de um clima de 
confiança, a superação da 
discórdia e um mecanismo 
que garanta a convivência 
pacífica”, destacou.

Emil Paul Tsherrig fez 
“um enfático apelo ao go-
verno e à oposição para 
que cumpram todos os 
acordos alcançados” e con-
vidou “todos os atores que 
participaram da fase explo-

ratória e que reiteraram a 
vontade de dialogar, para 
que continuem a participar 
com igual compromisso”.

O enviado do Vatica-
no, que desde sábado (22) 
está em Caracas, teve um 
encontro, no Hotel Grand 
Meliá, em que participou o 
deputado Elías Jaua, o pre-
sidente do Município Li-
bertador, Jorge Rodríguez, 
e o ex-embaixador da Vene-
zuela na Organização dos 
Estados Americanos, Roy 
Charderton, representan-
do o governo do presidente 
Nicolás Maduro.

A oposição esteve re-
presentada pelo secretá-
rio-geral da Mesa de Uni-
dade Democrática, Jesus 
Torrealba.

igreJa CaTÓLiCa Vai Mediar eNCoNTro

Da Agência Lusa 

Da Agência Ansa



João Pessoa > Paraíba > quarta-feira, 26 de outubro de 2016Publicidade
16 A UNIÃO 



A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 26 de outubro de 2016

Página 18

Obesidade na infância 
pode comprometer 
a saúde renal
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Brasileiros sobem no ranking da CAF de solidariedade mundial

Mesmo sofrendo com crise
 O Brasil sobe 37 posi-

ções no ranking mundial de 
solidariedade, alcançando 
seu melhor resultado des-
te 2009. A generosidade do 
brasileiro foi auferida pelo 
World Giving Index (WGI) 
da Charities Aid Foundation 
(CAF). No levantamento, a 
parcela de pessoas que doa-
ram dinheiro aumentou de 
20% para 30% em relação a 
2015, enquanto a proporção 
dos que fizeram trabalho vo-
luntário aumentou de 13% 
para 18% na mesma compa-
ração. Já 54% dos brasilei-
ros disseram que ajudaram 
um estranho no mês ante-
rior à pesquisa, um aumento 
em relação aos 41% do le-
vantamento passado.

A CAF é uma instituição 
filantrópica internacional, 
com sede no Reino Unido e 
com escritórios parceiros 
no Brasil, EUA, Canadá, Rús-
sia, África do Sul e Índia. No 
Brasil, o representante bra-
sileiro da CAF é o Instituto 
para o Desenvolvimento do 
Investimento Social (IDIS). 
O WGI registra o número de 
pessoas que ajudaram um 
estranho no mês anterior ao 
levantamento, fizeram tra-
balho voluntário ou doaram 
dinheiro para uma organiza-
ção da sociedade civil. 

O Brasil cresceu nesses 
três aspectos que compõem 
o levantamento Este ano, 
148.000 pessoas em 140 

países foram entrevistadas 
pelo Instituto Gallup, res-
ponsável pela mostra. No 
Brasil, o instituto entrevis-
tou presencialmente 1.004 
brasileiros, entre 20 de ou-
tubro e 16 de novembro de 
2015.

“Esses resultados con-
firmam o que a Pesquisa 
Doação Brasil, a primeira 
pesquisa de alcance nacio-
nal sobre o comportamen-
to dos doadores, divulgada 
em junho deste ano, apon-
tou, ou seja, que o brasi-
leiro é um povo solidário e 
que sabe responder em um 
momento de crise”, avalia 
Paula Fabiani, diretora-pre-
sidente do IDIS. Ela lembra 
que as pesquisas foram 
realizadas antes do suces-
so dos jogos Olímpicos e 
Paraolímpicos. “Esperamos 
novos aumentos após esses 
eventos, que reuniram tan-
tos voluntários para ajudar 
a mostrar o nosso País para 
o mundo”, diz. 

No geral, o Brasil é o 
68º no WGI, e, apesar do 
crescimento registrado nes-
sa mostra, ainda está atrás 
do Chile, Uruguai e Peru. 
Mianmar foi o país mais 
generoso do mundo pelo 
terceiro ano consecutivo, 
seguido dos Estados Unidos 
e pela Austrália. 

Dos sete países mais 
industrializados e ricos do 
mundo, o G7, apenas três 
aparecem no ranking dos 
dez melhores: Estados Uni-
dos, Canadá e Reino Unido. 

FOtO: Reprodução/Internet

Elizabeth Lopes
Agência Estado

Pela primeira vez, desde 
que o índice começou a ser 
apurado, em 2009, mais da 
metade das pessoas nos 140 
países disseram que aju-
daram um estranho, houve 
aumento significativo tam-
bém no trabalho voluntário 
e no número de pessoas que 
doou dinheiro. 

Doação Brasil 
Na Pesquisa Doação 

Brasil, divulgada em ju-
nho deste ano, mesmo com 

a grave crise que assola o 
País, 77% dos brasileiros 
fizeram algum tipo de doa-
ção em 2015. Desses, 62% 
doaram bens, 52% doaram 
dinheiro e 34% doaram seu 
tempo para algum trabalho 
voluntário. Considerando 
apenas os que doaram di-
nheiro para organizações 
sociais, o índice chega a 
46%. Em 2015, as doações 
individuais dos brasileiros 
totalizaram R$ 13,7 bilhões, 
valor que corresponde a 

0,23% do PIB brasileiro.  
Este levantamento,enco-
mendado ao Instituto Gallup 
e coordenado pelo IDIS, en-
trevistou duas mil pessoas, 
com 18 anos ou mais, resi-
dentes em áreas urbanas e 
com renda familiar mensal 
a partir de um salário mí-
nimo. A maioria dos entre-
vistados, 36%, realizou uma 
doação por mês ao longo do 
ano passado. Essas doações 
se concentraram na faixa de 
R$ 20 a R$ 40 mensais, tota-

lizando, portanto, de R$ 240 
a R$ 480 ao ano. 

A pesquisa apurou que 
as mulheres doam para or-
ganizações com mais fre-
quência que os homens, 
49% contra 42%. E o perfil 
típico do doador brasileiro 
é mulher com instrução su-
perior, praticante de algu-
ma religião, moradora das 
regiões Nordeste ou Sudes-
te e com renda individual e 
familiar acima de 4 salários 
mínimos.

O projeto Univer-
Cidade da Universida-
de Estadual da Paraí-
ba (UEPB), através do 
Pró-Reitoria de Pós-
Graduação e Pesquisa 
(PRPGP) e do Progra-
ma de Pós-Graduação 
em Desenvolvimento 
Regional (PPGDR), e 
em parceria com o Ins-
tituto Nacional do Se-
miárido (INSA), realiza 
na quinta-feira (27), 
das 14h às 18h, no Au-
ditório da Biblioteca 
Central, um seminário 
sobre sistemas de mo-
nitoramento para ava-
liação dos impactos da 
seca e da desertifica-
ção sobre a agricultura 
familiar no semiárido 
brasileiro. A atividade 
contará com a partici-
pação do coordenador 
do Laboratório de Pro-
cessamento de Ima-
gens de Satélites (LA-
PIS), Humberto Alves 
Barbosa.

O seminário será 
aberto para a parti-
cipação de pesquisa-
dores, estudantes de 
graduação e pós-gra-
duação, gestores, téc-

nicos, ambientalistas, 
movimentos sociais, 
bem como interessa-
dos na temática da 
relação entre seca e 
desenvolvimento do 
semiárido. Os siste-
mas de monitoramen-
to são imprescindíveis 
para o conhecimento 
dos padrões gerais de 
distribuição temporal 
e espacial do uso e 
mudança na cobertu-
ra do solo.

Durante o semi-
nário serão debatidas 
questões relacionadas 
às vantagens desses 
sistemas que permi-
tem o monitoramen-
to de grandes áreas 
a custos reduzidos, 
além das consequên-
cias diretas dos even-
tos meteorológicos 
extremos, os quais es-
tão intrinsecamente 
ligados aos padrões de 
cobertura vegetal no 
Brasil. A atividade está 
integrada à Semana 
Nacional de Ciência e 
Tecnologia 2016, que 
tem como tema cen-
tral “Ciência alimen-
tando o Brasil”.

UEPB debate o efeito 
seca e desertificação

AGRICULtURA FAMILIAR

Nascer costuma ser uma 
experiência única e irrepli-
cável, mas não foi assim com 
Lynlee Boemer. A bebê de 
Margaret Lewisville, no Esta-
do do Texas, “veio ao mundo” 
duas vezes.

Primeiro, quando pesa-
va apenas 530 gramas. Ela 
foi retirada do útero de sua 
mãe por 20 minutos para 
uma cirurgia vital após um 
ultrassom de rotina na 16ª 
semana de gestação revelar 
um tumor na sua coluna.

Esse tumor, teratoma 
sacrococcígeo, vinha compe-
tindo com o feto por sangue 
- e elevando seu risco de ter 
uma falência cardíaca. A mãe 
de Lynlee, Margaret Boemer, 
estava esperando gêmeos, 

mas perdeu um dos bebês no 
primeiro trimestre de gravi-
dez. Quando veio o diagnós-
tico do bebê sobrevivente, os 
médicos recomendaram que 
ela interrompesse a gestação 
por completo.

Porém, havia uma op-
ção: uma arriscada cirurgia 
que que seria a vida ou mor-
te para a criança. A bebê teria 
50% de chances de viver.

O tumor e Lynlee tinham 
quase o mesmo tamanho 
quando a operação foi reali-
zada, na 23ª semana de ges-
tação.

“A escolha era entre dei-
xar o tumor fazer o coração 
dela parar ou dar a ela uma 
chance de vida”, diz Marga-
ret. “Foi uma decisão fácil: 

escolhemos dar vida a ela.” 
O teratoma sacrococcígeo é 
o tipo mais comum de tumor 
encontrado em bebês, segun-
do o médico Darrel Cass, que 
fez parte da equipe do Hospi-
tal Infantil do Texas que ope-
rou Lynlee.

Ainda assim, é bastante 
raro, sendo registrado em 
um a cada 30 mil a 70 mil 
nascimentos. Sua causa é 
desconhecida, e é quatro ve-
zes comum em meninas que 
em meninos.

Cass disse que o tumor 
de Lynlee era tão grande que 
foi necessária uma incisão 
“enorme” para retirá-lo. Em 
dado momento, o coração 
da bebê parou de funcionar 
e um especialista a manteve 

viva enquanto a maioria do 
tumor era retirado. Ao fim 
do procedimento, ela foi co-
locada de volta no útero de 
sua mãe. Margaret passou 12 
semanas em total repouso, e 
Lynlee “nasceu pela segunda 
vez” em 6 de junho, através 
de uma cirurgia cesariana 
feita próximo do fim da gra-
videz.

Ela veio ao mundo sau-
dável e pesando 2,4 kg. O 
nome, Lynlee, é uma home-
nagem às suas avós.

Aos oito dias de vida, 
teve de ser operada de novo 
para remover o restante do 
tumor de seu cóccix. Hoje, 
está em casa e se recupe-
ra muito bem, segundo seu 
médico.

Bebê é retirado do útero para cirurgia
NASCIDA DUAS VEZES

O Superior Tribunal de 
Justiça (STJ) condenou o pa-
dre Luiz Carlos Lodi da Cruz, 
presidente da Associação Pró-
Vida de Anápolis (GO), a pagar 
R$ 60 mil de indenização pela 
acusação de impedir uma mu-
lher de realizar procedimento 
de interrupção da gravidez au-
torizado pela Justiça. Cabe re-
curso contra a decisão. O caso 
ocorreu em 2005, quando o 
padre, ao tomar conhecimento 

da autorização, recorreu à Jus-
tiça para impedir a gestante 
de continuar o procedimento 
de interrupção de gravidez. 
De acordo com informações 
do STJ, o feto foi diagnosti-
cado com síndrome de Body 
Stalk, doença que gera mal-
formações.

Após o recurso, a Justiça 
de Goiás concedeu uma liminar 
para impedir a interrupção. Se-
gundo informações do proces-
so, a gestante interrompeu a 
internação hospitalar e deixou 
de tomar os medicamentos 

receitados pelo médico para 
induzir a interrupção, “agoni-
zando até a hora do parto”, se-
gundo o tribunal.

Ao julgar o caso, a Terceira 
Turma do STJ considerou que 
o padre buscou a tutela estatal 
para defender suas “particula-
res ideias sobre a interrupção 
da gestação” e “agrediu os di-
reitos inatos da mãe e do pai” 
de interromper legalmente a 
gestação. Para a relatora, mi-
nistra Nanci Andrighi, a inter-
rupção da gravidez no caso de 
síndrome de Body Stalk pode 

ser justificada de acordo com 
o entendimento do Supremo 
Tribunal Federal (STF) que va-
lidou a legalidade do aborto de 
fetos anencéfalos em 2012.

A Associação Pró-Vida in-
formou que não vai se pronun-
ciar sobre a decisão.

De acordo com o Códi-
go Penal, a prática de aborto 
sem autorização judicial é 
crime e tem pena prevista de 
um a três anos de prisão, se 
for provocado pela gestante, 
e de três a dez anos, se for 
provocado por terceiros.

STJ manda padre pagar indenização
POR INtERROMPER AbORtO LEGAL 

André Richter
Da Agência Brasil
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Uma a cada três crianças 
brasileiras, entre 5 e 9 
anos, está acima do peso Anvisa proíbe venda 

de geleia e doce 

A Agência Nacional de Vigilân-
cia Sanitária (Anvisa) determinou, 
nessa segunda-feira 24, a proibição 
do comércio de quatro lotes de ge-
leia. Os alimentos, fabricados pela 
empresa Áurea Indústria e Comércio, 
apresentaram índices material de 
risco à saúde acima do permitido 
pela legislação sanitária. A proibição 
foi concretizada após notificação da 
vigilância sanitária de Santa Catarina. 
O pedido foi feito após a emissão do 
laudo do Laboratório de Saúde Pública 
de Santa Catarina (LACEN-SC).

Lançado edital para 
equidade racial 

O Baobá – Fundo para Equi-
dade Racial, Instituto Unibanco e 
Universidade Federal de São Carlos 
(UFSCar) lançaram nessa segunda-
feira 24, em São Paulo, a segunda 
edição do Edital Gestão Escolar para 
a Equidade – Juventude Negra, du-
rante seminário realizado na Praça 
das Artes, no centro da capital pau-
lista, que reuniu mais de 250 partici-
pantes e 13 palestrantes dentre es-
pecialistas, gestores e estudantes 
envolvidos com o tema da desigual-
dade racial. O edital irá selecionar 
práticas de gestão escolar voltadas 
para promover a equidade racial em 
escolas públicas do Ensino Médio. O 
edital e o seminário são iniciativas 
do Baobá – Fundo para Equidade 
Racial, Instituto Unibanco e UFSCar .

icMbio faz estudo 
sobre cavernas

O Instituto Chico Mendes 
de Conservação da Biodiversidade 
(ICMBio) realizou uma série de es-
tudos sobre o impacto de empreen-
dimentos e atividades próximos a 
cavernas. O resultado da ação foi a 
publicação de dois documentos so-
bre Sismografia Aplicada à Proteção 
do Patrimônio Espeleológico.

A iniciativa tem como objetivo 
impedir que as vibrações sísmicas 
– movimentos vibratórios das par-
tículas das rochas – causadas pela 
mineração, construção de rodovias, 
ferrovias, obras de engenharia, entre 
outros fatores, possam causar da-
nos irreversíveis às cavernas, como 
sua derrubada parcial e até total.

bA tem ciclistas 
de todo o mundo

Arraial d’Ajuda e Guaratinga, 
no Sul da Bahia, sediaram a sétima 
edição da principal ultramaratona de 
MTB das Américas. Entre 15 e 22 de 
outubro, 500 ciclistas de 23 países 
e de 24 estados brasileiros se reuni-
ram na Costa do Descobrimento. Os 
atletas disputaram a Brasil Ride por 
sete dias, além de outros mil partici-
pantes da Maratona XCM Brasil Ride, 
realizada durante a última etapa do 
evento, no sábado (22).

Hamster ganha 
roupa nos EUA

Quem disse que só cachorros 
podem usar roupinhas? A hamster 
Silky, de Portland, Estados Unidos, 
nasceu sem pelos por conta de uma 
mutação genética e agora ganhou 
um suéter para chamar de seu. A 
hamster tinha uma família humana 
que cuidava de sua mãe, mas, por 
conta de sua condição, foi entregue 
à Oregon Humane Society, uma ins-
tituição de apoio aos animais. No 
site da instituição, uma funcioná-
ria do local, Diana Gabaldon, disse 
que Silky precisa ser mantida num 
ambiente aquecido e comer doses 
extras de proteínas. Mas, no resto, 
ela é igual aos outros hamsters: 
“Ela é tão fofa e brincalhona como 
qualquer outro”. 

De acordo com dados do 
IBGE e Ministério da Saúde, 
uma a cada três crianças bra-
sileiras, entre cinco e nove 
anos, está acima do peso. Cau-
sada pela falta de atividade 
física e alimentação rica em 
gordura, açúcares e alimentos 
industrializados, a obesidade 
infantil atinge 16,6% dos me-
ninos e 11,8% das meninas 
do país. E para alertar os pais, 
a Fundação Pró-Rim chama 
atenção para este problema 
mundial: a obesidade infan-
til. Os médicos podem fazer o 
diagnóstico através do índice 
de massa corpórea (IMC), 
que é a divisão do peso pela 
altura ao quadrado para 
crianças maiores de 5 anos. 
Já as menores, são diagnos-
ticadas por gráficos de peso 
para idade e peso para esta-
tura, conforme o sexo. 

Dados da ABESO (Asso-
ciação Brasileira para o Estu-
do da Obesidade e da Síndro-
me Metabólica) mostram que 
é considerada Obesidade Grau 
I quando o resultado do IMC 
vai de 30 a 34,9, categoria II 
de 35 a 39,9 e III de 40 acima. 
De acordo com o Ministério 
da Saúde, uma em cada três 
crianças brasileiras sofre com 
a doença.

Relações
As consequências da obe-

sidade infantil podem estar re-
lacionadas em diversos aspec-
tos da saúde, seja na própria 
infância como na fase adulta. 
É importante destacar que a 
relação da obesidade com vá-
rias doenças, entre elas a dia-
betes e a hipertensão arterial, 
descritas como uma das prin-
cipais causas da insuficiência 
renal crônica (IRC).

Segundo o nefropediatra 
da Pró-Rim, Dr. Artur Wen-
dhausen, existem fatores de 
risco que são peculiares a IRC 
na infância, como síndromes 
genéticas, má-formações do 
trato urinário, infecções uri-
nárias, antecedente familiar 
de doenças renais, hiperten-
são arterial, diabetes e glome-
rulonefrite, tipo mais comum 
de nefrite. “A obesidade e o 
sobrepeso sofrem influência 
de fatores biológicos, psico-
lógicos e socioeconômicos. 

Mas, os hábitos alimentares 
influenciam de forma mar-
cante o balanço energético 
positivo das crianças”, destaca 
o médico. Estes fatores estão 
relacionados ao estilo de vida 
da criança que mudam junto 
com a dinâmica familiar. “Há-
bitos como não tomar café da 
manhã, jantar grande quan-
tidade calórica, ingerir uma 
variedade cada vez maior de 
alimentos industrializados, 
consumir líquidos leves em 
excesso, mas calóricos e não 
praticar atividades físicas são 
prejudiciais e indutores de 
obesidade”, completa.

Neste caso, as preferên-
cias alimentares das crianças, 
assim como atividades físicas, 
são influenciadas diretamente 
pelos hábitos dos pais, sendo 
necessário a eles um estilo de 
vida saudável, pensando na 
saúde dos filhos.

Metabolismo
Para o nefropediatra 

“está muito claro que hoje a 
ingestão acentuada de sódio, a 
baixa ingestão de água e a fal-
ta de atividade física regular 
têm influenciado no metabo-
lismo das crianças, causando 
o surgimento de alterações da 
função renal e problemas car-
diovasculares.  Salgadinhos e 
alimentos industrializados es-
tão entre os principais vilões”.

A escolha por refeições e 
lanches saudáveis é sempre a 
melhor opção. Porém, Jyana 
Gomes Campos, nutricionista 
da Pró-Rim, sugere que a pró-
pria criança escolha a quanti-
dade que deseja comer destes 
alimentos. “Aos poucos estas 
escolhas tendem a fazer parte 
do cardápio preferido dos pe-
quenos”, explica.

Quando as crianças são 
obrigadas a comer tudo o que 
é servido, elas podem perder 
o ponto da saciedade e isso 
estimula o consumo excessivo 
de outros alimentos não sau-
dáveis. Horário regulares para 
as refeições: café da manhã, 
lanche da manhã, almoço, lan-
che da tarde e janta. Na lista, 
frutas, verduras, arroz, feijão, 
carnes magras e poucos ali-
mentos industrializados e fri-
tos. Mais alerta: “As crianças 
seguem padrões paternos 
e se eles não forem modifi-
cados haverá insucesso em 
qualquer tipo de tratamen-
to”, finaliza a nutricionista 
da Fundação Pró-Rim.

Técnicas do artesanato regional, 
materiais e inspiração marinha aplica-
das em peças de vestuário e acessórios 
compõem a exposição de moda Ocea-
no, aberta nessa terça-feira (25), na For-
taleza de Santa Catarina. O evento é o 
resultado do Ondinas Cabedelo, proje-
to desenvolvido pela Secretaria de Polí-
ticas Públicas para as Mulheres de Cabe-
delo (SEPM), sob orientação do estilista 
Léo Mendonça. 

A apresentação ficará aberta à vi-
sitação até sábado (29), das 10h às 17h, 
e contará, também, com a presença de 
artesãs participantes do projeto, numa 
espécie de mercado livre, com exposi-
ção de exemplares de suas produções 
para comercialização. 

“A exposição é uma grata oportu-
nidade para que todos possam conhe-
cer e apreciar o trabalho de nossas ar-
tesãs. Muito feliz em ver o fruto de um 
projeto tão promissor como o Ondinas 
começar a florescer. Convido todos a 
irem prestigiar essa exposição. É de dar 
orgulho a quem ama, cuida e acredi-
ta em Cabedelo”, destacou o prefeito 
Leto Viana, que esteve presente a lado 
da primeira-dama, vereadora Jacqueli-
ne Monteiro. 

As peças expostas foram confeccio-
nadas por 42 artesãs locais que, duran-
te três meses, receberam capacitação e 
utilizaram técnicas, recursos naturais e 
característicos do artesanato local, além 
de boas doses de criatividade para pro-
duzir os itens da exposição. As peças 
são confeccionadas a partir das técnicas 
de crochê e materiais naturais, como 
escamas de peixe e osso. “Estou expe-
rimentando, hoje, uma sensação de 
dever cumprido, principalmente pelo 
reconhecimento que estou vendo tanto 

das artesãs como da gestão. É uma ale-
gria muito grande ver um trabalho ser 
reconhecido e poder avaliar seu êxito. 
Daqui até o dia 29, esperamos que as 
pessoas visitem a exposição, observem 
as peças e conheçam o trabalho de nos-
sas artesãs”, declarou a secretária da 
SEPM, Mônica Pimentel. Para o estilista 
Léo Mendonça, que coordenou toda a 
elaboração das peças, a exposição é fru-
to de um trabalho criterioso e baseado 
em muita pesquisa e dedicação. 

“A exposição é a conclusão de um 
trabalho que contou com o apoio total 
da Prefeitura. Partimos do conhecimen-
to do trabalho das artesãs locais, a tipo-
logia artesanal, principalmente o cro-
chê e os trabalhos com as escamas de 
peixe. A partir daí, passamos por todas 
as etapas de desenvolvimento de uma 
coleção. Primeiramente, pela definição 
de um tema para a nossa coleção. Como 
Cabedelo é uma cidade de praias e rios, 
porto e tudo mais, nada mais justifi-
cável que trabalhássemos com o tema 
Oceano. Partimos para uma pesquisa 
profunda a respeito do que são a fau-
na e a flora oceânica, e isso serviu como 
referência para o desenvolvimento da 
nossa coleção”, explicou o estilista Leo 
Mendonça.  

A artesã Regiane da Silva Santos 
trabalha com crochê e está no Ondinas 
desde o começo. Ela conta um pouco so-
bre a experiência de produzir a coleção 
e de como o projeto mudou sua vida. 
“Para mim, o projeto foi maravilhoso. 
Antes dele, a gente fazia as peças, mas 
não tinha muita divulgação. Vendia em 
casa mesmo, para amigos e parentes. O 
Ondinas abriu um leque de opções pra 
gente poder fazer exposição, sair e ver 
nossa produção sendo divulgada”.  

Artesãs expõem peças na 
Fortaleza de Santa Catarina

PROJETO OndinAs cAbEdELO

fOTO: Divulgação

Artesãos vão expor seus produtos no evento até o próximo sábado, das 10h às 17h

Durante a abertura da exposi-
ção, diversos turistas passaram pela 
Fortaleza e aproveitaram a visita ao 
monumento histórico para apreciar 
as peças da coleção Oceano. A turis-
ta catarinense Salete Biling foi uma 
delas, e mostrou-se encantada com o 
artesanato local. 

 “Achei uma boa exposição, uma 
boa mostra do artesanato local. O ar-
tesanato nativo chama atenção e eu 
gosto disso. Sou apaixonada por essa 
parte do Litoral paraibano. É mui-
ta sorte estar aqui e encontrar uma 
mostra desse nível”, comentou.

Êxito e continuidade 
O projeto Ondinas, que é uma 

iniciativa da SEPM em parceria com o 
Desenvolver Cabedelo, tem por obje-
tivo capacitar as artesãs locais na área 
do estilismo e na criação de produtos 

artesanais, como forma também de 
revitalizar o artesanato local, valori-
zar e integrar essas artistas. 

Para a secretária Mônica Pimen-
tel, além do viés criativo, o projeto 
também se notabiliza por gerar ren-
da às participantes. 

“Temos artesãs que nos procu-
raram relatando, com alegria, não 
ter condições de entregar todos os 
pedidos recebidos, assim como de-
poimentos de quem já está venden-
do para fora do Estado. Para mim 
já valeu a pena gerar a possiblidade 
delas estarem mostrando o produto, 
vendendo e tendo uma melhoria de 
vida no aspecto financeiro”. 

A próxima ação do Ondinas é a 
realização de um curso com consul-
tor das linhas Círculo, com previsão 
de acontecer entre os dias 24 e 25 do 
próximo mês.

Mostra surpreende os turistas

Manifestantes que de-
fendem a liberação da prática 
da vaquejada em todo o País 
fizeram na manhã dessa ter-
ça-feira, 25, um protesto na 
Esplanada dos Ministérios, em 
Brasília. Vaqueiros de todo o 
País trouxeram cavalos para 
o gramado central e contes-
taram a decisão do Supremo 
Tribunal Federal (STF) que 
tornou a inconstitucional a lei 
cearense que regulamentava a 
prática naquele Estado.

No dia 6 deste mês, o STF 
decidiu por 6 votos a 5 que 
a vaquejada é uma prática 
de maus-tratos e crueldade 
contra animais. Na ocasião, o 

governo do Ceará defendeu 
que a vaquejada se tratava de 
patrimônio cultural do povo 
nordestino.  Muito popular na 
região Nordeste, a vaquejada 
é uma atividade recreativa em 
que dois vaqueiros, montados 
em cavalos distintos, buscam 
derrubar um boi, puxando-o 
pelo rabo. Nesta terça, as co-
missões de Esporte e Meio 
Ambiente farão uma audiên-
cia pública para debater o 
tema. A manifestação foi or-
ganizada pela Força Sindical, 
em conjunto com a Associação 
Brasileira de Quarto de Milha 
(ABQM) e a Associação Brasi-
leira de Vaquejada (ABVAQ). 
Segundo a entidade sindical, 
a atividade emprega 700 mil 
trabalhadores.

Manifestantes a cavalo 
fazem defesa do esporte

nA EsPLAnAdA dO MinisTÉRiO

Daiene Cardoso
Agência Estado
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Dívida pública federal
Valor ultrapassa R$ 3 trilhões pela primeira vez na história

A Dívida Pública Federal, 
que inclui o endividamento in-
terno e externo, teve aumento 
de 3,1%, em termos nominais, 
passando de R$ 2,955 trilhões 
em agosto para R$ 3,047 tri-
lhões em setembro. Os dados 
foram divulgados hoje (25) 
pelo Tesouro Nacional.

A variação do endivida-
mento do Tesouro pode ocor-
rer por meio da oferta de tí-
tulos públicos em leilões, pela 
internet (Tesouro Direto) ou 
pela emissão direta. A varia-
ção pode ocorrer também 
pela assinatura de contratos 
de empréstimo. Nesse caso, o 
Tesouro toma empréstimo de 
uma instituição financeira ou 
de um banco de fomento, des-
tinado a financiar o desenvol-
vimento de uma determinada 
região. Já a redução do endivi-
damento se dá, por exemplo, 
pelo resgate de títulos.

A Dívida Pública Mobi-
liária Federal interna (DPM-
Fi), em circulação no merca-
do nacional, teve seu estoque 
ampliado em 3,21%, ao pas-
sar de R$ 2,830 trilhões para 
R$ 2,920 trilhões devido ao 
resgate líquido, no valor de 
R$ 62,12 bilhões, compensa-
do parcialmente pela apro-
priação positiva de juros, no 
valor de R$ 28,59 bilhões.

Com relação ao estoque 
da Dívida Pública Federal ex-
terna (DPFe), houve aumento 
de 0,81% sobre o estoque apu-
rado em agosto, encerrando 
setembro em R$ 126 bilhões 
(US$ 38,82 bilhões), sendo 
R$ 115,5 bilhões (US$ 35,59 
bilhões) referentes à dívida 
mobiliária (títulos) e R$ 10,5 
bilhões (US$ 3,24 bilhões) à dí-
vida contratual. De acordo com 
o Plano Anual de Financiamen-
to (PAF), o governo estima que 
a Dívida Pública Federal, em 
2016, fique entre R$ 3,1 tri-
lhões e R$ 3,3 trilhões.

Gasto de brasileiro 
chega a US$ 1,294 bi

Os gastos de brasileiros no 
exterior cresceram pelo segundo 
mês seguido, segundo dados do 
Banco Central (BC), divulgados hoje 
(25), em Brasília. Em setembro, as 
despesas chegaram a US$ 1,294 
bilhão, com crescimento de 2,7% 
em relação ao igual mês de 2015 
(US$ 1,260 bilhão). Em agosto, 
nessa comparação anual, os gastos 
aumentaram 2,3%, com registro de 
expansão pela primeira vez desde 
janeiro de 2015.

Repatriação atrai 
mais dólares ao país

O saldo da entrada e saída 
de dólares do país ficou positivo 
em US$ 2,531 bilhões em outubro 
até a última sexta-feira (21), in-
formou hoje (25) o Banco Central 
(BC). O saldo está positivo depois 
de cinco meses seguidos de resul-
tados negativos. Em setembro, as 
saídas de dólares superaram as 
entradas em US$ 5,539 bilhões. 
Segundo o chefe do Departamento 
Econômico do BC, Tulio Maciel, cer-
tamente a repatriação de recursos 
contribui para esse resultado po-
sitivo. Ele destacou que, pelo seg-
mento financeiro, entrarou no país 
US$ 1,6 bilhão entre os dias 19 e 
21 de outubro.

pitimbu vai debater 
compras do governo

A cidade de pitimbu, no Litoral 
Sul paraibano, irá sediar o Seminário 
Regional de Compras Governamen-
tais, nesta quarta-feira (26). O 
evento, promovido pelo Sebrae, tem 
por objetivo aproximar os pequenos 
negócios do setor público, capaci-
tando empresários, agricultores 
familiares e gestores, para que as 
prefeituras adquiram mais produtos 
e serviços dos pequenos negócios 
locais. No dia 30 de novembro, o 
mesmo evento acontecerá na cidade 
de Alhandra. O seminário é gratuito e 
será realizado no Centro Turístico de 
pitimbu, a partir das 8h.

Fluxo cambial total 
se mostra positivo

O chefe do Departamento 
Econômico do Banco Central, Tulio 
Maciel, afirmou nessa terça-feira, 25, 
durante apresentação dos números 
do setor externo brasileiro, que o 
fluxo cambial total em outubro, até o 
dia 21, está positivo em US$ 2,531 
bilhões. O resultado deve-se à área 
comercial, que apresentou fluxo 
positivo de US$ 1,791 bilhão, mas 
também à conta financeira, com flu-
xo positivo de US$ 740 milhões no 
período.  O resultado deve-se, em 
parte, ao processo de repatriação 
de recursos ao Brasil.

BNDES diz agilizar 
as privatizações

O Banco Nacional de Desenvol-
vimento Econômico e Social (BNDES) 
pode divulgar até o final de novembro 
o edital de contratação de consul-
tores para a modelagem da licitação 
das concessões de distribuidoras de 
energia, de companhias de sanea-
mento e da Loteria Instantânea Ex-
clusiva (Lotex), da Caixa. O processo 
deve se prolongar até 2017, mas o 
banco trabalha para que ande rápido, 
declarou Maria Silvia Bastos Marques, 
presidente do banco de fomento.

Mariana Branco
Da Agência Brasil

O mercado imobiliário de 
Campina Grande se destaca com a 
ampliação a cada dia da oferta de 
imóveis, terá um de seus grandes 
momentos, com a realização da 
5ª Edição do Salão Imobiliário. O 
evento será aberto amanhã e se 
estenderá até o próximo dia seis, 
na Praça de Eventos do Partage 
Shopping.

As principais construtoras 
irão participar desta edição, apre-
sentando opções de aquisições di-
ferenciadas, tanto de apartamen-
tos populares, quanto imóveis de 
luxo e também condomínios ho-

rizontais, salas comerciais, lotes, 
e lojas comerciais. O Salão Imo-
biliário SINDUSCON-PB desenha 
um cenário que agrada a todos os 
perfis de público.

Este ano participarão do Salão 
Imobiliário, apresentando o que 
existe de melhor no mercado imo-
biliário campinense, as empresas: 
Batista Sales, Nacional Constru-
ções, Andrade Marinho LMF, Con-
vive, Dijuan, Jar, Cirne, Celino & 
Melo, Marka/SVS, Fronteira Cons-
trução, Paraíba Construções, Rocha 
& Farias Construções e Torre forte.

O objetivo do Salão é apre-
sentar à sociedade campinense os 
melhores produtos do segmento, 

em execução no mesmo espaço, e 
aliar as expectativas dos clientes à 
relação custo-benefício dos imó-
veis apresentados. O evento está 
formatado para agradar a todos 
os perfis de público, onde os vi-
sitantes terão a oportunidade de 
conferir opções diferenciadas.

Negócios
Durante o evento, os campi-

nenses poderão fechar negócio 
no local, onde diversos agentes 
financeiros estarão presentes. In-
formações adicionais sobre o Sa-
lão Imobiliário da Paraíba podem 
ser obtidas através do telefone: 
(83) 2102-5305.

Campina sedia Salão Imobiliário
5ª EDIÇÃO cOmEÇa amaNhÃ

Ascom Sistema Indústria da Paraíba

FOTO: Reprodução/Internet

Imóveis, de luxo, condominios horizontais, salas comerciais, lotes e lojas estarão expostos em estandes no salão campinense

A mediana da inflação 
esperada pelos consumido-
res nos próximos 12 meses 
ficou em 9,1% em outubro, 
informou ontem a Funda-
ção Getúlio Vargas (FGV), 
que divulgou o Indicador de 
Expectativas Inflacionárias 
dos Consumidores. 

O resultado é inferior 
ao informado em setembro 
(9,8%), com recuo de 0,7 
ponto porcentual. Segundo a 
FGV, o resultado confirma a 
trajetória de queda do indi-
cador depois de atingir a má-
xima histórica em fevereiro 
deste ano (11,4%).

“No ano a expectativa 
de inflação dos consumi-
dores para os próximos 12 
meses já cedeu 2,3 pontos 
porcentuais. Este resultado 
reflete três fatores: a queda 
do IPCA acumulado em 12 
meses, de 10,7% em janei-
ro para 8,5% em setembro, 
a desaceleração dos preços 
de alimentos, que esse ano 
ocorre um pouco mais tar-

de e a repercussão na mídia 
de que a inflação convergirá 
para a meta mais rápido que 
o esperado anteriormente”, 
afirma em nota o economis-
ta Pedro Costa Ferreira, do 
Instituto Brasileiro de Eco-
nomia da FGV (Ibre/FGV). 

Em outubro, houve re-
dução expressiva da pro-
porção de consumidores 
prevendo inflação superior 
a 10% nos 12 meses seguin-
tes, de 34,7% para 26,2%. 
No extremo oposto, aumen-
tou, de 5,3% para 9,4%, a 
parcelados que preveem 
que a inflação dos próximos 
12 meses ficará entre a meta 
(4,5%) e o limite superior de 
tolerância (6,5%) do Banco 
Central.

A desaceleração das ex-
pectativas de inflação ocor-
reu em todas as classes de 
renda. O maior recuo no mês 
ocorreu na faixa de renda fa-
miliar mensal entre R$ 2.100 
e R$ 4.800, de 10,3% para 
9,3%. Na faixa de renda su-
perior a R$ 9.600, a inflação 
prevista recuou pelo oitavo 
mês consecutivo, para 8,1%.

Consumidor espera que 
inflação chegue a 9,1%

NOS pRÓXImOS 12 mESES

Mariana Sallowicz
Da Agência Estado

O Comitê de Política 
Monetária (Copom) voltou 
a afirmar que eventual in-
tensificação no movimento 
de corte do juro depende-
rá da “evolução favorável 
de fatores”. Na ata da mais 
recente reunião do Banco 
Central que reduziu o juro 
de 14,25% para 14%, os di-
retores da instituição argu-
mentam que “a convergên-
cia da inflação para a meta 
de 2017 e 2018 é compatível 
com uma flexibilização mo-
derada e gradual das condi-
ções monetárias”.

A exemplo do comuni-
cado divulgado na semana 
passada após o anúncio da 
redução do juro, o BC vol-
tou a afirmar no documento 
divulgado nessa terça-feira 
que “a magnitude da flexi-
bilização monetária e uma 
possível intensificação do 
seu ritmo dependerão de 

evolução favorável de fatores 
que permitam maior con-
fiança no alcance das metas 
para a inflação no horizonte 
relevante para a condução 
da política monetária”. Essa 
avaliação sobre os fatores e 
a trajetória da inflação é feita 
para os anos-calendário de 
2017 e 2018, cita o texto. 

A análise do BC sobre 
os fatores é determinada 
por dois fatores domésticos 
principais. A ata cita como 
primeiro fator que “os com-
ponentes do IPCA mais sen-
síveis à política monetária e 
à atividade econômica reto-
mem claramente uma traje-
tória de desinflação em velo-
cidade adequada”. O segundo 
item de análise é que “o ritmo 
de aprovação e implementa-
ção dos ajustes necessários 
na economia contribuam 
para uma dinâmica inflacio-
nária compatível com a con-
vergência da inflação para a 
meta”.  Diante desse cenário, 
o BC cita no parágrafo 25 que 
o comitê “avaliará o ritmo e 
a magnitude da flexibilização 

monetária ao longo do tem-
po, de modo a garantir a con-
vergência da inflação para a 
meta de 4,5%”. A avaliação 
das projeções para a infla-
ção no cenário de referência 
e mercado “indica haver es-
paço para flexibilização gra-
dual e moderada da política 
monetária”, avalia a ata do 
Copom divulgado pelo BC. 
Apesar desse espaço, o mes-
mo BC ressalta que “as proje-
ções no cenário de mercado 
sugerem haver limites para a 
magnitude dessa flexibiliza-
ção nesse mesmo horizonte”. 
Para 2017 e 2018, no cenário 
de mercado, a expectativa é 
de inflação acima do centro 
da meta. 

No cenário de mercado, 
que leva em conta as hipó-
teses de câmbio e juro apu-
radas pela pesquisa Focus, 
a expectativa para a inflação 
fica em 7% em 2016, em 
4,9% em 2017 e 4,7% em 
2018. Nesse caso, as estima-
tivas para 2017 e 2018 estão 
acima da meta perseguida 
pelo BC, de 4,5%.

Redução de juros depende de 
ajustes e da queda da inflação 

aNÁLISE DO BaNcO cENTRaL

Adriana Fernandes, 
Fabrício de Castro e 
Fernando Nakagawa
Da Agência Estado 



Sras. Tetê Moura de Moura, 
Diana Sobreira Vita, Carmé-
sia Maranhão Leite, Cris-
tianny Sobreira e Carmelita 
Gussão, médica Zélia Car-
neiro, jornalista Hélio Zenai-
de e Helder Moura, edu-
cadora Carmen Coeli Leal, 
empresário Flávio Tocchetti, 
engenheiro Aldenor Holanda, 
advogado Renato de Amo-
rim Pereira Barros, procura-
dor Eduardo Albuquerque.
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Ele disse Ela disse

oretti G Zenaide
@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

Parabéns
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Parceria

O IEsP em parce-
ria com a Tod Stand 
up vai promover um 
desafio com es-
portes aquáticos em 
benefício ao Hospital 
Napoleão Laureano, 
dentro das atividades 
do Outubro Rosa.

Será no próxi-
mo dia 29 próximo a 
Praia do Cabo Branco, 
cujo valor da inscrição 
é R$ 30 mais doações 
de alimentos não 
perecíveis. Haverá 
participação de pro-
fessores da Fórmula 
Academia.

Os festejados aniversariantes Hélio e Cinira Zenaide no restaurante Panorâmico do Clube Cabo Branco

Socorro Zenaide e sua filha Adriana que organizou o livro “Memória de 
Mocinha Zenaide”

Gatinhas que formam a nova geração da Família Zenaide:  Patrícia, Gabriela, Giulia e Roberta

FOTOs: Divulgação

Vânia Barbosa, Socorro Brito e a festejada Ana Amélia

Zum Zum Zum
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Tietagem de Salete e Zeca Porto ao grande cantor e compositor 
Paulinho da ViolaNegócios

A sOFTCOM Tecnologia 
lançou campanha publicitária 
para novos empresários 
que querem abrir seus 
negócios. A ideia dos 
sócios Renato e Adriana 
Rodrigues é de apresentar 
avanços de novas tecno-
logias para atender melhor 
os empresários paraibanos.

MOMENTOs únicos e de muita alegria foram vividos 
no último sábado no Restaurante Panorâmico, do Esporte 
Clube Cabo Branco, quando o livro “Minhas Memórias”, de 
Maria Elvídia Nóbrega Zenaide (in memoriam) foi lançado 
na presença de seus filhos, netos, bisnetos e tetranetos, 
onde também foram comemorados os 92 anos de Cinira 
Zenaide e os 90 anos de Hélio Zenaide.

A obra foi organizada pela neta e pedagoga Adriana 
Zenaide Vieira de Melo, com capa do bisneto Hermano 
Zenaide, revisão de Aparecida Nóbrega e orelhas desta 
colunista e impressa com boa qualidade da Gráfica A União.

Na primeira parte, o livro revela momentos felizes de sua 
infância em Soledade, onde nasceu, sua trajetória de vida, 
fatos marcantes com seu avô o coronel Claudino Nóbrega, o 
medo que o grupo do cangaceiro Antônio Silvino causava na 
região, o casamento, os filhos, os tempos pacatos de João 
Pessoa e depois os de violência com os assaltos. Na segunda 
parte, a organizadora Adriana Vieira de Melo resgatou textos 
superinteressantes do seu avô, Heretiano Zenaide Nóbrega 
de Albuquerque, sobre relíquias da fauna e flora paraibana 
registrados em alguns de seus livros que são importantes não 
só para a família, como também para que as novas gerações 
de paraibanos conheçam mais sobre o nosso Estado.

Memórias de Mocinha

Formaturas

sERÁ realizada 
no dia 30 de novem-
bro na Domus Hall, no 
Manaíra Shopping, o II 
Workshop de Formatu-
ras, com o objetivo de 
oferecer aos alunos 
que estão em proces-
so de organização das 
festas de formatura.

A Domus Hall tem 
sido palco de muitas 
das festas de formatu-
ras paraibanas.

   A PBtur está com ações de divulgação do Destino Paraíba, esta semana, em 
Portugal e Espanha, com apoio da Fecomércio e a Associação Brasileira da Indústria 
Hoteleira na Paraíba. Os workshops e capacitações atendem a uma ação das opera-
doras Solférias e Exótico Online tour, consideradas as maiores operadoras da Europa.

   Natural do Ceará, o juiz Hermerson Alves Nogueira foi mais um magistrado que 
tomou posse na última segunda-feira na sala da presidência do TJPB, em solenidade con-
duzida pelo desembargador Marcos Cavalcanti, na presenças de familiares do empossado.

Dois Pontos

  Vai acontecer dias 3 a 8 de 
dezembro no Rio de Janeiro a 6a edição 
do Festival Novas Frequências, reunindo 
44 atrações de 13 países e atividades 
que incluem shows, perfomances, festa 
e instalações.
  O festival é tido como principal 
evento internacional de música ex-
perimental e explorações sonoras da 
América do Sul.

site da Aemp

A AssOCIAÇÃO das 
Esposas dos Magistrados e 
das Magistradas da Paraíba 
lançou site (www.aemp.org.br) 
com histórico da entidade 
e as ações sociais desen-
volvida nos 30 anos de 
existência.  A Aemp foi fun-
dada pela advogada Olga da 
Cunha Ramos e atualmente 
é dirigida pela fisioterapeuta 
Valéria Beltrão.

Pronatec
EsTÃO ABERTAs 

até hoje as inscrições 
para o Processo de 
Seleção Pública Simpli-
ficada, com o objetivo 
de selecionar 109 pro-
fessores bolsistas para 
o Programa Nacional de 
Acesso ao Ensino Técni-
co e Emprego - Pronatec. 
O resultado será divulga-
do na próxima sexta.

“Geralmente aqueles que 
sabem pouco falam muito 
e aqueles que sabem muito 
falam pouco”

“O saber a gente aprende 
com os mestres e os livros. 
A sabedoria se aprende é 
com corriqueiro da vida”

JEAN-JACQUES ROUSSEAU CORA CORALINA

A sECRETARIA de Estado do Desenvolvimento 
Humano promove hoje, no Fórum Miguel Satyro, em 
Patos, o Encontro com a Rede de Proteção do Sertão 
para falar sobre o Programa de Proteção à Criança e 
ao Adolescente Ameaçado de Morte.

O evento vai reunir representantes de Patos, 
Santa Terezinha, Malta, Várzea, São José do Bonfim, 
São José de Espinharas, Passagem e Areia de Baraúnas, 
além de técnicos dos Creas municipais, Conselhos Tu-
telares, Ministério Público e Poder Judiciário.

Letalidade infantojuvenil

UMA IMAGEM Peregrina de Nossa Senhora Apa-
recida está visitando as paróquias da Arquidiocese da 
Paraíba. Dentro da programação hoje ela estará no 
Detran com uma missa (8h), no Centro da Polícia Militar 
com Louvor Mariano (14h30) e Procissão para a Capela 
São João Paulo II (19h30). 

Até este sábado a imagem passará pelo Colégio 
Kairóis em Quadramares, ao CEA, Capela São José, Cre-
che Rebeca Cristina, Presídio Júlia Maranhão, Trauminha, 
Capela Santo Antônio, Comunidade Santo Antônio, Corpo 
de Bombeiros, Supermercado Faustino, Igreja São Fran-
cisco de Assis.

Imagem visita paróquias
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Semifinais da Copa 
Brasil começam hoje 
com duas partidas

capitão do Tri
Carlos Alberto Torres 
morre no Rio de Janeiro 
após infarto fulminante

Companheiros de SporTV, ex-joga-
dores da seleção. Amigos e parceiros de 
negócios, Carlos Alberto Torres e Ricar-
do Rocha estavam juntos no domingo 
passado, na última participação do Ca-
pita como comentarista de TV. Ricardo 
lembrou do último encontro e relatou 
sua tristeza com a morte do colega.

“Ele estava em casa sentado 
quando ele passou mal, fazendo pa-
lavras cruzadas”, contou o ex-zaguei-
ro. “Ele passou mal e caiu. Foi enfarte 
fulminante.”

Ricardo Rocha disse que o lateral 
tricampeão do mundo em 1970 tinha 
boa saúde. “Zero problema cardíaco, 
ele não tinha nada. Parou de fumar há 
mais de 30 anos. Quando a coisa tem 

que acontecer, acontece”, lamentou.
O comentarista do SporTV contou 

que encontrava Carlos Alberto Torres 
de duas a três vezes por semana, que 
era seu amigo e falou da lembrança 
inesquecível que o ex-lateral deixará. 
“A gente sempre vai lembrar daquele 
beijo na taça do tri de 70. Quando se 
fala de capitão no Brasil se fala em 
Carlos Alberto Torres. A família está 
arrasada.”

Colega de mesa no SporTV, Luiz 
Ademar acompanhou Carlos Alberto 
Torres em sua última participação como 
comentarista e recordou que lhe deu 
carona após o programa “Troca de Pas-
ses” do domingo passado.

“Eu estava com ele domingo, deixei 

ele em casa, nós chegamos lá comemos 
um lanche juntos ainda a gente quando 
saímos o pessoal ainda ia começar o ‘Ex-
traordinários’”, narrou.

Ademar, que também é comenta-
rista do canal, afirmou que o ex-joga-
dor tinha saúde e os problemas que 
ele tinha eram comuns da idade: uma 
operação no joelho há cinco anos e 
uma dor na coluna. Bem humorado, 
Carlos Alberto falou do aniversário de 
Pelé, que também se recupera de difi-
culdades físicas.

“Negão (Pelé) está se recuperan-
do. Nós somos todos novos, ele falava 
antigamente que se morria com 50, 
60, agora dá para viver até uns 80, 90 
anos”, disse o ex-lateral na ocasião.

Torres fazia palavras cruzadas quando passou mal

A braçadeira de capitão sempre 
lhe caiu bem. Porte esguio, olhar pene-
trante, personalidade marcante. Não ti-
nha jogador que não ouvisse com aten-
ção suas observações, seus conselhos 
ou, na pior das hipóteses, suas broncas. 
Nem Pelé escapava, e foram  muitas 
as vezes em que precisou até baixar a 
cabeça. E foi esse grande capitão que o 
futebol brasileiro e o mundo perderam 
ontem, aos 72 anos. Morreu no Rio de 
Janeiro, vítima de enfarte fulminante, 
Carlos Alberto Torres, atualmente co-
mentarista do SporTV. Nome e sobre-
nome de craque. O homem do tricam-
peonato mundial em 1970, que beijou 
e levantou a Taça Jules Rimet. Pai de 
Alexandre Torres, zagueiro que atuou 
no Fluminense e no Vasco.

Seja como lateral direito, onde 
começou na base do Fluminense, seja 
como zagueiro, Carlos Alberto sempre 
desfilou pelos gramados uma classe 
com a bola nos pés em que não ficava 
para trás nem para um astro do nível de 
Franz Beckenbauer. Santos, Botafogo, 
Flamengo e New York Cosmos tiveram 
em campo a sua classe. Era reverencia-
do no mundo todo pelo seu passado. 
Depois, como treinador, o Capita, como 
era carinhosamente chamado, teve 
como pontos altos a conquista do Cam-
peonato Brasileiro de 1983, pelo Fla-
mengo, da Copa Conmebol, em 1993, 
pelo Botafogo, e do Campeonato Cario-
ca pelo Fluminense, em 1984.

No tour da Taça Fifa antes da Copa 
de 2014, realizada no Brasil, Carlos Al-
berto Torres repetiu o beijo que dera na 
Jules Rimet em 1970. 

Como jogador, Carlos Alberto 
conquistou uma penca de títulos. No 
Fluminense, clube de coração. onde 
começou a carreira, ganhou o Carioca 
em 1964, quando estourou, e depois, 
no seu retorno, os de 1975 e 1976, 
com a famosa Máquina montada pelo 
presidente eterno Francisco Horta. No 
Santos de Pelé, onde chegou em 1965, 

ainda garoto, e viveu o auge, atuando ao 
lado de craques como o próprio Rei do 
Futebol, Edu e Clodoaldo, companhei-
ros de tricampeonato mundial, levou 
a Taça Brasil em 1965 e 1968, o Tor-
neio Rio-São Paulo em 1966, a Recopa 
Sul-Americana em 1968 e muitos cam-
peonatos paulistas - 1965, 1967, 1968, 
1969 e 1973.

Em sua breve passagem pelo Bota-
fogo em 1971, emprestado pelo Santos, 
Carlos Alberto Torres não conquistou 
títulos mas teve também presença 
marcante, atuando ao lado de craques 
como Jairzinho, Paulo Cezar Caju e ou-
tros. Depois, voltou ao Peixe, ainda no 
mesmo ano, onde ficou até 1974. Retor-
nou então ao Fluminense, onde viveu 
outro grande momento em sua carrei-
ra, com a Máquina de Rivellino, Paulo 
Cezar, Pintinho & Cia.

Saiu da Máquina em 1977 para 
atuar no Flamengo de Zico, onde 
também passou em branco mas viu 
começar ali aquela que seria a maior 
equipe rubro-negra da história. De-
pois, reviu Zico, Junior, Leandro e Adí-
lio quando os comandou na conquista 
do Brasileiro de 1983.

O pouco tempo no Flamengo 
como jogador teve explicação. O New 
York Cosmos o queria. Já como za-
gueiro, Carlos Alberto foi para a equi-
pe americana recém-montada para 
atuar com supercraques. O Cosmos 
ficou conhecido por reunir uma ver-
dadeira seleção mundial, de Pelé a 
Franz Beckenbauer. E o Capita, por lá, 
foi campeão por quatro temporadas 
- 1977, 1978, 1980 e 1982. Levantar 
taça era com ele mesmo.

E quando levantou a Jules Rimet, 
a maior que conquistou, no tricampeo-
nato de 1970, Carlos Alberto eternizou 
não só o gesto, mas também uma gera-
ção fora de série. Zagallo sempre dizia 
que fora de campo era o comandante, 
mas, no gramado, era o seu capitão o 
porta-voz. O gol marcado pelo lateral 
direito, o último na goleada por 4 a 1 
sobre a Itália na grande final, sintetizou 
o que o então camisa 4 e toda aquela 
Seleção tinham de melhor. A jogada, 
que iniciou da intermediária com série 

de dribles de Clodoaldo, foi de pé 
em pé até Pelé dar um simples to-
que para o lateral, que vinha de trás. 
A bola ainda deu uma pequena subida 
antes de o jogador desferir o potente 
chute que estufou a rede. 

Carlos Alberto era um jogador 
moderno no seu tempo. Tinha forte 
poder de marcação, a ponto de po-
der ter atuado, já como veterano, na 
zaga. Era também dono de uma rara 
habilidade e tinha fôlego e capacida-
de para subir ao ataque como ele-
mento surpresa.

Líder como jogador e técnico
Como jogador, Carlos Alberto 

Torres ainda teve uma breve passa-
gem pelo California Surf, até retor-
nar ao Cosmos e encerrar a carreira 
em 1982. Não demorou muito, no 
entanto, para o Capitão voltar a fre-
quentar o mundo do futebol, mas 
como treinador. Numa decisão 
ousada na época, o Flamengo, em 
crise na tabela do Brasileirão, 
convidou Carlos Alberto para 
ser o técnico. O time tinha 
sido campeão em 1982, mas 
passava por mau momento 
naquele período. O Capita 
assumiu a equipe e a levou a 
uma reação na tabela rumo 
ao tricampeonato brasileiro, 
na final sobre o Santos, vencida 
por 3 a 0, num Maracanã com 
mais de 150 mil pessoas.

Ali era o começo de uma 
carreira como treinador com al-
tos e baixos. Sim, Carlos Alberto 
não foi como técnico tão bri-
lhante como era no gramado com 
a bola nos pés. Mas teve momen-
tos importantes. No Botafogo, 
comandou uma equipe limitada 
tecnicamente rumo à conquista 
de uma competição internacional, 
a Copa Conmebol, conquistada em 
1993. A final foi contra o Peñarol. 
Depois do 1 a 1 em Montevidéu, 
os dois times voltaram a empatar, 
mas por 2 a 2, no Maracanã. A dis-
puta foi para os pênaltis, com vitó-
ria alvinegra por 3 a 1.

O gesto do capitão 
na conquista do 

tricampeonato no México

O adeus ao
LUTO NO FUTEBOL

FOTOS: Reprodução/Internet



Havaiano frustra brasileiros ao 
ganhar Circuito Mundial de Surf

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 26 de outubro de 2016

John Florence conquista 
por antecipação o título 
faltando ainda uma etapa

O sonho do Campinense de contar com Marcelinho Paraíba 
está adiado. É que, a negociação entre Marcelinho Paraíba e o 
Campinense está encerrada. O meia-atacante de 41 anos não 
será liberado pelo Internacional de Lages-SC para encerrar sua 
carreira no Rubro-Negro em 2017. Conforme apurou a coluna 
na noite desta segunda-feira (24), o time catarinense não 
aprovou a condução da negociação por parte do Campinense. 
O agente do jogador, Orlando Almeida, confirmou o fracasso 
da negociação. “Não vai ter liberação. Não chegamos a um 
acordo nos valores. Além disso não sentimos firmeza nas 
duas conversas que tivemos com o William (Simões)”, disse.

Sem Marcelinho!!!

Capita se vai e deixa a 
marca registrada!

A braçadeira de capitão sempre lhe caiu bem. 
Porte esguio, olhar penetrante, personalidade 
marcante. Não tinha jogador que não ouvisse com 
atenção suas observações, seus conselhos ou, 
na pior das hipóteses, suas broncas. Nem Pelé 
escapava, e foram muitas as vezes em que preci-
sou até baixar a cabeça. E foi esse grande capi-
tão que o futebol brasileiro e o mundo perderam 
ontem, aos 72 anos. Morreu no Rio de Janeiro, 
vítima de enfarte fulminante, Carlos Alberto Tor-
res, atualmente comentarista do SporTV. Nome e 
sobrenome de craque. O homem do tricampeonato 
mundial em 1970, que beijou e levantou a Taça 
Jules Rimet.

Seja como lateral direito, onde começou 
na base do Fluminense, seja como zagueiro, ele 
sempre desfilou pelos gramados uma classe com 
a bola nos pés em que não ficava para trás nem 
para um astro do nível de Franz Beckenbauer. 
Santos, Botafogo, Flamengo e New York Cosmos 
tiveram em campo a sua classe. Era reverenciado 
no mundo todo pelo seu passado. Depois, como 
treinador, o Capita, como era carinhosamente 
chamado, teve como pontos altos a conquista do 
Campeonato Brasileiro de 1983, pelo Flamengo, 
a Copa Conmebol, em 1993, pelo Botafogo, e o 
Campeonato Carioca pelo Fluminense, em 1984.

Como jogador, Carlos Alberto conquistou uma 
penca de títulos. No Fluminense, clube de coração. 
onde começou a carreira, conquistou o Carioca em 
1964, quando estourou, e depois no seu retorno, 
em 1975 e 1976, com a famosa máquina montada 
pelo presidente eterno Francisco Horta. No San-
tos, onde viveu o auge, ganhou a Taça Brasil em 
1965 e 1968. (Do GloboEsporte).

Os flamenguistas pelo 
Brasil afora ainda não se 
renderam! Todos acreditam 
que o time ainda pode ser 
campeão brasileiro. Torcem 
por dois tropeços do Pal-
meiras-SP. A diferença hoje 
é de seis pontos.

Luz no túnel!

Mais uma prisão para o “currículo” do zagueiro Fábio Bilica 
(que já jogou na Seleção Brasileira e em clubes como Grêmio e 
Fenerbahçe, mas que atualmente está sem clube). Ele foi pre-
so na tarde da última segunda-feira no município de Cabedelo 
– localizado na Grande João Pessoa – e enviado à Central de 
Flagrantes da Central de Polícia Civil, na capital paraibana. Ele 
é acusado de dever um valor um pouco maior de R$ 17 mil em 
pensão alimentícia. Ontem à tarde foi ouvido na Justiça.

marcosauniao@gmail.com

Marcos 
Lima

Desinteresse! Esta é a 
palavra certa para classificar 
a presença de público nos 
estádios durante a 2a Divisão 
do Paraibano, que se encer-
rou domingo. A pífia presença 
do torcedor entrou para a 
história da competição.

Decepção!

Bilica, novo currículo!

Ainda resta uma etapa 
para terminar a temporada 
de 2016, mas o Circuito Mun-
dial de Surf já conhece seu 
campeão. Trata-se de John 
John Florence. Considerado 
o maior expoente da nova 
geração havaiana, o surfis-
ta de 24 anos alcançou seu 
primeiro título em grande 
estilo, com vitória na etapa 
de Portugal, penúltima pa-
rada do tour, que se encerrar 
em dezembro, em Pipeline, 
Havaí. Nesta terça-feira, ele 
assegurou a taça antes mes-
mo da final do evento em Pe-
niche, ao vencer o americano 
Kolohe Andino em uma das 
semis e contar com a derrota 
do sul-africano Jordy Smith 
na outra. Na sequência, Flo-
rence coroou a campanha 
com uma exibição de gala 
contra o americano Conner 
Coffin na decisão. Festa com-
pleta para o novo campeão.

- Não estou conseguindo 
acreditar agora. A ficha ainda 
não caiu. Tenho tanta gente 
para agradecer. Minha famí-
lia, meus amigos, todos que 
estão aqui. Foi um longo ano, 
mas um dos melhores da mi-
nha vida! Aprendi demais 
- celebrou o novo campeão 
mundial de surf.

Fim de série brasileira
Com o resultado, Floren-

ce chegou a 56.400 pontos e 
não pode ser mais alcançado 
pelos adversários. O circui-
to mundial não era decidido 
de forma antecipada desde 
o título de Kelly Slater, em 
2011. Foi a segunda etapa 
vencida por John John no 
ano - também faturou o Rio 
Pro, em maio. Com o título 
da temporada, ele põe fim a 
um jejum de 12 anos sem ha-
vaianos campeões mundiais, 
desde Andy Irons em 2004. 
Além disso, interrompe a 
sequência de títulos brasi-
leiros, após as conquistas de 
Gabriel Medina em 2014 e de 
Adriano de Souza em 2015.

Christiane Reppe, 29, foi 
furtada no mês passado. Ti-
raram-lhe a medalha de ouro 
conquistada na prova de ciclis-
mo nos Jogos Paraolímpicos do 
Rio-2016. Agora, ela oferece 
uma recompensa de 500 euros 
(cerca de R$ 1.700) para quem 
a devolver.

O curioso da história é que 
o furto não foi no Rio, como 
parte da imprensa internacio-
nal e até das delegações estran-
geiras temiam que pudesse 
ocorrer, mas na capital da Ale-
manha, Berlim. Pior: em algum 
lugar de acesso restrito dentro 
da estrutura montada para a 
famosa Maratona de Berlim. 
Ao blog do Daniel Brito, da Uol, 
ela relatou como percebeu que 
tomaram-lhe o seu ouro:

“A medalha estava dentro 
da minha bolsa. Em nenhum 
momento tirei a medalha dali. 
Fui à sala de coletivas de im-
prensa, ninguém ali sabia que 
a medalha estava dentro da 
bolsa. Deixei a bolsa próxima 
a uma pessoa que conheço e 
fui ao pódio da Maratona de 

Atleta oferece uma recompensa de 
R$ 1,7 mil para recuperar medalha

OURO ROUBADO

Brasileira faz história no circuito internacional
A brasileira Giulia Ta-

kahashi venceu, de forma 
invicta, a eliminatória Hopes 
Continental da América La-
tina, evento organizado pela 
Federação Internacional de 
Tênis de Mesa (ITTF) e que 
foi realizado no Peru. Desta 
maneira, a jovem classificou-
se para a etapa mundial do 
Hopes, que acontece ano que 
vem, com local ainda a ser 
definido.

A irmã de Bruna Takah-
ashi lutava com mais seis 
atletas para apenas duas va-
gas. O jogo mais complicado 
da jovem brasileira foi con-
tra Jenny Cox, da Guatemala, 
mas, apesar das dificuldades, 
Giulia garantiu a vitória.

“Ela teve muita maturi-
dade para encarar os momen-
tos mais difíceis e confirmar o 
favoritismo”, ressaltou Lincon 
Yasuda, coordenador da sele-
ção que está acompanhando 
as atividades no Peru.

Os primeiros cinco dias 
do Hopes Continental fo-
ram de treinos intensos. Os 
trabalhos foram comanda-

TÊNIS DE MESA

dos pela expert da ITTF Eva 
Jeler, técnica eslovena que 
trabalha com a seleção de 
jovens da Alemanha há 35 
anos. 

Além dos atletas convo-
cados, o grupo contou dia-
riamente com sparrings da 
seleção peruana e Giulia teve 
a oportunidade de trabalhar 

com esse staff durante todos 
os dias, o que lhe garantiu 
sempre um ritmo intenso 
nos treinos.

A competição aconteceu 
no último domingo (23), e 
contou com um grupo com-
posto por 10 nomes, sendo 
sete atletas e três sparrings, 
convocados para oferecer 

mais oportunidades de con-
frontos.

A Confederação Brasi-
leira de Tênis de Mesa conta 
com recursos da Lei Agnelo/
Piva (Comitê Olímpico do 
Brasil e Comitê Paralímpico 
Brasileiro) – Lei de Incentivo 
Fiscal e Governo Federal – 
Ministério do Esporte.

A brasileira Giulia Takahashi, de calça, venceu de forma invicta a eliminatória Hopes Continental

John John Florence tirou qualquer possibilidade do Brasil encaixar um terceiro titulo consecutivo

Berlim. Depois da coletiva de 
imprensa, não abri a bolsa e 
fui direto ao hotel. Só comecei 
a procurar na segunda-feira, 
quando me dei conta que não 
estava mais com a medalha. 
Eu e meu amigo procuramos 
em todos os lugares, passa-
mos por todos os pontos em 
que estivemos nos dias an-
teriores e tentamos repassar 
na memória todos os minutos 
para lembrar onde poderia ter 

caído ou deixado. Nada. Liga-
mos no hotel, fomos à polícia. 
Não estava em lugar algum. 
Desesperada, decidi comparti-
lhar na minha página pessoal 
no Facebook”.

O post de Christiane vi-
ralizou. Atingiu mais de 200 
mil visualizações, segundo 
as métricas de sua página. A 
imprensa alemã publicou a 
história, mas tampouco con-
seguiu na busca.

Christiane Reppe teve a sua medalha roubada na Alemanha
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Torneio outra vez em Alagoas
Copa do Nordeste sub-20

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 26 de outubro de 2016

Botafogo e Campinense 
serão os representantes 
da Paraíba na competição

Botafogo e Campinense 
têm até a próxima terça-fei-
ra, para confirmarem suas 
participações na Copa do 
Nordeste Sub-20 de Futebol 
2016, data que se encerra o 
prazo de inscrição estabele-
cido pela Confederação Bra-
sileira de Futebol. Na manhã 
da última terça-feira, a Fede-
ração Paraibana de Futebol 
recebeu da CBF informações 
desta competição, que será 
realizada no período de 20 
de novembro a 2 de dezem-
bro, mais uma vez no Estado 
de Alagoas, com as mesmas 
equipes que disputaram a 
Copa do Nordeste de Profis-
sionais.

A competição, confor-
me a CBF, será disputada 
em quatro fases com cinco 
grupos de quatro. O sistema 
de classificação segue a de 
profissionais, classificando-
se dois em cada chave para a 
fase seguinte. Criada no ano 
passado pela Confederação 
Brasileira de Futebol, Bota-
fogo e Campinense também 
foram os representantes da 
Paraíba na Copa.

“Será uma vitrine para 
nós esta competição, até 
mesmo porque serve de la-
boratório visando nossa par-
ticipação na Copa São Paulo 
de Futebol Júnior 2017, no 

mês de janeiro”, disse ontem 
Franco da Nóbrega, vice-pre-
sidente de esportes olímpicos 
e amadores do Botafogo-PB. 
“Estamos aguardando apenas 
o sinal verde da nova dire-
toria do clube, que foi eleita 
no último final de semana”, 
acrescentou.

No caso específico do 
Botafogo, a equipe não parou 
desde que conquistou o Cam-
peonato Paraibano Sub-19, 
que garantiu a equipe na Copa 
São Paulo de Futebol Júnior 
2017. “Estamos treinando fir-
memente. Temos um grupo de 
34 jogadores, no entanto, para 
a Copa Nordeste levaremos 
apenas 18. Já para a Copa São 
Paulo, embarcarão 20 atletas”, 
afirmou Franco.

De acordo com Fran-
co da Nóbrega, no próximo 
domingo, na Maravilha do 
Contorno, no Bairro do Cris-
to Redentor, em João Pessoa, 
o time Sub-20 do Botafogo 
faz amistoso interestadual 
com um selecionado do Rio 
Grande do Norte. “Mais um 
teste para uma equipe que 
tem duas competições muito 
importantes pela frente”, ga-
rantiu o vice-presidente de 
esportes olímpicos e amado-
res do Belo.

Já o time Sub-20 do 
Campinense, conforme infor-
mações obtidas junto à equi-
pe da Raposa, também não 
parou e treina assiduamente. 
O elenco ainda está em for-
mação, no entanto, a parti-
cipação na Copa Nordeste é 
praticamente certa.
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O Botafogo, campeão paraibano na categoria, será um dos representantes do Estado na competição que tem previsão de início no dia 20 de novembro e se estenderá até o dia 2 de dezembro em Alagoas
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Mais de cem jogadores, na fai-
xa etária entre 18 e 21 anos, estão 
confirmados na seletiva a partir 
das 14h de hoje, que será realiza-
da pelo Botafogo-PB, na Maravilha 
do Contorno, no Bairro do Cristo 
Redentor, em João Pessoa. O sonho 
de ser jogador de futebol e vestir a 
camisa do Belo na temporada 2017 
dependerá exclusivamente do trei-
nador Itamar Shulle, que coman-
dará a “peneira”, juntamente com 
toda a sua comissão técnica.

Há mais de uma semana, a 
assessoria do clube catalogou as 
fichas de inscrições e todos se sur-
preenderam com o grande número 
de interessados. Entre os possíveis 

atletas, pessoas que já passaram 
por vários clubes da capital e do 
País, no entanto, sem lograrem 
qualquer êxito. A seletiva para a 
descoberta de possíveis jogadores 
para integrarem a equipe principal 
na temporada de 2017 foi uma ini-
ciativa da diretoria do clube, que 
ainda monta a equipe para as dis-
putas do Campeonato Paraibano, 
Copa do Brasil, Copa Nordeste e 
Brasileiro da Série C.

Na opinião dos diretores e 
também do treinador Itamar Shul-
le, se trata de uma oportunidade 
ímpar que o Botafogo está reali-
zando, bem como uma chance que 
o time está dando para aqueles que 

desejam vestir a camisa da equipe. 
A diretoria botafoguense pretende 
fechar o grupo com no máximo 30 
jogadores, dos quais, quatro já es-
tão definidos, que são da base. 

A seletiva tem sido um proce-
dimento adotado pelo clube. No 
ano passado, a diretoria do Bota-
fogo também realizou tal feito, 
que chamou a atenção de cente-
nas de pessoas. Para a “peneira” 
de hoje, toda a comissão técnica 
do time está imbuída, já que visa 
aproveitar alguns desses jovens. 
Criterioso, o téncico Itamar Shulle 
admitiu que observará os candida-
tos com bastante rigor e profissio-
nalismo. (ML)

Seletiva busca hoje novos talentos para o Botafogo

Após acertar a renovação de con-
trato com o Botafogo o zagueiro Plínio 
espera que o time tenha mais sorte e 
consiga os objetivos na próxima tem-
porada. O “xerifão” da zaga alvinegra 
aposta nos títulos do Estadual, Copa do 
Nordeste, o acesso a Série B/2018, além 
de fazer uma boa campanha na Copa 
do Brasil. Para o ex-jogador do Sampaio 
Corrêa/MA a equipe chegou perto nas 
conquistas do Paraibano - o time foi 
vice, com o Campinense campeão – e 
no acesso a Segundona, ambos neste 
ano. “Não fomos felizes nas oportuni-
dades que tivemos para matar o adver-
sário em nossos domínios. Futebol tem 
dessas coisas, mas temos que levantar a 

cabeça e buscar o que perdemos na pró-
xima temporada”, frisou. Com relação 
à decisão de permanecer no Belo, ele 
comentou que o planejamento, união 
do grupo e o apoio da torcida, foram 
fundamentais para vestir novamente a 
camisa do time da Maravilha do Contor-
no. “Tudo pesou para continuar no clu-
be que fez uma bela campanha e pode 
surpreender na próxima temporada. Foi 
uma equipe que me identifiquei e tem 
uma torcida bela e apaixonada. Espero 
fazer mais e obter os títulos”, observou.

Sobre a decisão da diretoria de 
manter a comissão técnica, comandada 
pelo treinador Itamar Shuller e a base 
para 2017 o “xerifão”, elogiou a inicia-
tiva e torce que a maioria dos compa-
nheiros permaneça no Alvinegro da ca-
pital paraibana. 

Plínio aposta em conquistas na temporada de 2017

Plínio é um dos idolos no Belo

Tazinho aguarda ansioso pelas novas contratações do Sousa
O treinador Tazinho 

aguarda com ansiedade as 
contratações que o Sousa fará 
para o Campeonato Paraiba-
no/2017, que terá início no 
dia 15 de janeiro. Após re-
novar por mais um ano com 
o Dinossauro a expectativa 
é formar um time mais forte 
para brigar pelo título. O ex-
técnico do Centro Sportivo 
Paraibano (CSP) indicou uma 
lista com 20 jogadores para a 
formação do grupo, que deve 
contar com 26, com aprovei-
tamento de alguns jogadores 
da base. Ele não descarta que 
vários atletas que defende-
ram o representante da Cida-
de Sorriso no Paraibano deste 
ano possam voltar.

“Quem fez uma boa cam-
panha será lembrado para re-
tornar ao clube, afinal, quere-
mos um Sousa mais forte para 

o desafio. Acredito que no co-
meço do mês estaremos com 
alguns reforços acertados”, 
disse. A previsão é iniciar a 
pré-temporada no dia 15 de 
dezembro para dar tempo a 
preparação para a competição 
local. De acordo com Tazinho 
o planejamento vem sendo 
elaborado entre a comissão 
técnica e a diretoria para que 
aconteça um bom trabalho. 
“Temos que trabalhar em sin-
tonia para que o Sousa possa 
formar um time forte, com-
petitivo e vitorioso. Não que-
ro deixar nada para a última 
hora”, observou.

Com relação à manuten-
ção no comando técnico, ao 
lado de Pioca (auxiliar técni-
co) por mais um ano o ex-jo-
gador ressaltou que o traba-
lho que começou no Sertão, a 
estrutura que o clube oferece, 

além do apoio da torcida, fo-
ram fundamentais para a re-
novação de contrato. “Pelo 
trabalho que foi feito quase 
chegamos a final do Paraiba-
no deste ano. Acredito que 
possamos fazer uma melhor 
estrutura e levar o Sousa para 
brigar pelo título do próximo 
ano”, avaliou. Ele elogiou a 
fórmula de disputa do Esta-
dual/2017, ressaltando que 
ficou simples e objetivo, com 
todos com chances de alcan-
çar e ficar entre os quatro 
primeiros colocados. Segun-
do ele, os dirigentes foram 
inteligentes e apostaram no 
sucesso da competição. “To-
dos jogam entre si e quem for 
competente conseguirá che-
gar nas primeiras colocações. 
Espero que possamos obter a 
vaga e brigar pelo título parai-
bano”, frisou Tazinho. (WS)

NOVO ELENCO

Tazinho comandou o Sousa nas disputas do Campeonato Brasileiro e agradou a Aldeone Abrantes
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Semifinais começam hoje e 
Mano espera ampliar o bom
restrospecto contra gaúchos

Cruzeiro e Grêmio no Mineirão
COPA DO BRASIL

Cruzeiro e Grêmio da-
rão o pontapé em uma das 
semifinais da Copa do Brasil 
hoje, às 21h45, no Mineirão. 
No banco de reservas have-
rá um profissional com his-
tórias acumuladas com as 
duas camisas: Mano Mene-
zes. Porém, como o presente 
do treinador é com o azul de 
Minas Gerais, ele tentará am-
pliar o bom retrospecto so-
bre os gaúchos.

Responsável pela ascen-
são do Cruzeiro, tanto no fim 
do ano passado, como agora 
em 2016, o comandante da 
Raposa se projetou nacional-
mente à frente do Grêmio, 
na temporada 2005. Ele só 
deixou o clube em 2007, com 
166 jogos no currículo (88 vi-
tórias, 34 empates e 44 der-
rotas). De lá pra cá, enfren-
tou o Tricolor em oito duelos 
por competições nacionais. 
Foram quatro vitórias, três 
derrotas e um empate. 

Pelo Cruzeiro, Mano já 
teve duas oportunidades de 
rever o ex-clube. O técnico 
acompanhou a Raposa no 
empate por 0 a 0 no Minei-
rão, pelo Brasileiro do ano 
passado, e, este ano, superou 
a equipe de Renato Gaúcho 
por 1 a 0, gol do volante Hen-
rique, pela 28ª rodada do 
Campeonato Brasileiro. 

Tetracampeões
A disputa entre Cruzeiro 

e Grêmio deixará um dos clu-
bes em condição de conquis-
tar o pentacampeonato da 
Copa do Brasil. Os dois são os 
maiores vencedores da com-
petição, com quatro troféus 
cada, fato que acirra ainda 
mais a semifinal, na opinião 
do técnico Mano Menezes. 

“O Grêmio é um adver-
sário duríssimo. Vão estar 
reunidos nesta semifinal os 
dois maiores ganhadores de 
Copa do Brasil até agora. Isso 
traz junto a crença do torce-
dor, a força que ele vê nesse 
tipo de competição. Ele leva 
tudo para dentro do estádio” 
comentou o treinador cru-
zeirense, em entrevista ao 
Sportv.

Punido pelo Pleno do 
STJD em dois jogos, Mano 
Menezes ficou fora do ban-
co de reservas diante do Vi-
tória, no domingo. Ele terá 
que cumprir mais um jogo de 
pena, mas a punição só vale 
para o Campeonato Brasilei-
ro. Portanto, estará no co-
mando do time no Gigante da 
Pampulha. 

Grêmio e Cruzeiro esquecem o Campeonato Brasileiro e mergulham na Copa do Brasil com a esperança de chegar a final  e brigar por uma vaga direta na Libertadores

Colorado em busca de marca inédita com Celso Roth
Quando entrar no gra-

mado do Beira-Rio para en-
frentar o Atlético-MG pela 
primeira partida da semifi-
nal da Copa do Brasil, hoje 
às 21h45, o Inter tentará al-
cançar uma marca inédita. 
Além da vitória que pode dar 
vantagem no duelo de 180 
minutos, Celso Roth busca 
terminar o terceiro jogo se-
guido sem sofrer gols desde 
que assumiu o comando téc-
nico, há dois meses.

Após ser vazado na vi-
tória por 2 a 1 sobre o Fla-
mengo, no dia 16 de outubro, 
o Colorado saiu invicto no 
triunfo por 2 a 0 em cima do 
Santos e no empate em 0 a 0 
no Gre-Nal. O vice de futebol 
Fernando Carvalho enalte-
ceu a solidez do setor, que 
ajudou a equipe a somar um 
ponto como visitante após 
10 jogos.

“A equipe teve uma pos-
tura defensiva como reco-
mendava o momento. Dificil-
mente conquistamos pontos 

fora. Precisávamos ter equi-
líbrio. Isso ocorreu “refletiu 
o dirigente. 

No clássico 411, mesmo 
com jogadores como Bolaños 
e Luan do outro lado, a defesa 
teve superioridade na maio-
ria dos lances. E sem precisar 
apelar às faltas. Ernando saiu 
de campo com uma atuação 
limpa, enquanto Paulão co-
meteu apenas uma infração.

Atlético
Dos quatro semifina-

listas, apenas o Atlético-MG 
ainda almeja o título do 
Campeonato Brasileiro e 
tem a chance de vencer as 
duas competições. Esta si-
tuação não é novidade para 
o time, que em 2014, quando 
foi campeão, também esta-
va bem envolvido nas duas 
competições

Quando faturou o título 
inédito, em 2014, o Galo che-
gou à semifinal da Copa do 
Brasil (na ocasião o adver-
sário foi o Flamengo) com 

o Campeonato Brasileiro na 
31ª rodada. A equipe atleti-
cana ocupava a mesma ter-
ceira posição de hoje e tam-
bém estava com sete pontos 
de desvantagem para o líder, 
que na época era o Cruzeiro - 
que acabou vencendo a com-
petição.

Naquela oportunidade, 
o Atlético-MG não conseguiu 
manter força total no Brasi-
leirão e poupou os titulares 
em algumas rodadas da reta 
final, focando na Copa do 
Brasil. Por causa disso, che-
gou a ocupar a sexta posição 
e terminou o campeonato 
em quinto lugar. No entanto, 
levantou o caneco inédito na 
Copa do Brasil. Agora, o foco é 
tentar ir atrás das duas taças.

Quem viveu a conquis-
ta de 2014, como o atacante 
Luan, vê o Atlético-MG com 
chances de buscar os dois 
títulos, mesmo estando a 
sete pontos do Palmeiras, 
líder do Campeonato Brasi-
leiro.

INTERNACIONAL X ATLÉTICO-MG

Internacional e Atlético Mineiro se enfrentam hoje no Beira-Rio

FotoS: Reprodução/Internet

Foto: Reprodução/Facebook oficial do Internacional

Hoje às 21h45, o Vasco 
volta a São Januário, desta 
vez para enfrentar o Avaí, 
adversário que está uma 
posição abaixo do Cruzmal-
tino, em terceiro lugar. A 
classificação para a Série A 
está bastante encaminhada 
e uma vitória pode dar uma 
maior tranquilidade ao time 
comandado por Jorginho 
que anda preocupado com a 
arquibancada, já que o tor-
cedor tem se afastado nos 
jogos do Rio de Janeiro. Pre-
senciando o Vasco pela ter-
ceira vez na Série B, o torce-
dor cruzmaltino parece ter 

“enjoado” da competição. 
Diferentemente de 2009 e 
2014, quando “compraram 
o barulho”, eles agora não 
têm tido uma presença ma-
ciça em São Januário.

Até o momento, a mé-
dia de público é de 4.729, 
bem menos que os 25.732 
de 2009 e os 14.232 de 2014.

Com os números desta 
temporada, o Vasco tem, 
por exemplo, uma média 
menor que a do Sampaio 
Corrêa, lanterna da Série 
B. O Cruzmaltino também 
fica atrás em comparação 
com rivais do Rio de Janeiro 

que estão na Série A. Após 
a vitória por 1 a 0 sobre o 
Paraná em Cariacica (ES), o 
técnico Jorginho ressaltou 
a cobrança da torcida por 
boas apresentações:

“A equipe foi protago-
nista. Poderia ter iniciado o 
primeiro tempo com 2 a 0. 
Traz (alívio) para a gente, 
para a torcida. Torcedor é 
isso: quer ver a equipe jo-
gando bem. Fizemos um 
bom jogo. Não foi excep-
cional, mas consistente. Isso 
é importante e espero que 
hoje a torcida marque pre-
sença em bom número”.

Torcida não tem dado muita importância aos jogos em São Januário
VASCO X AVAÍ

O Vasco tem briga direta 
com o Avaí com quem joga hoje



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EMLUR

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO Nº. 6.790/2015 PREGÃO PRESENCIAL Nº. 006/2016

Com base nas informações constantes no referido Pregão e em cumprimento aos termos do artigo 
43, inciso VI, da Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores, acolho parecer da Assessoria Jurídica, e 
HOMOLOGO o presente procedimento que tem por objeto por objeto o  REGISTRO DE PREÇOS, 
CONSIGNADO EM ATA, PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECILIZADA 
EM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS NECESSIDADES 
DESTA AUTARQUIA, ora licitado em favor da empresa BETA SOLUTION COMÉRCIO ELETRO 
ELETRÔNICOS LTDA-ME, CNPJ: 11.028.345/0001-70 com os itens 04,05,06,07,08,09,10,11,12,
14,16,18,20,21,23,24,26,27,28,33,34,36,38,42,43,44,45,46,48,49,52,53,54,55,56,59,60,63,65,66 
e 69  perfazendo o valor total de R$ 43.114,04 (QUARENTA E TRÊS MIL  CENTO E QUATORZE 
REAIS E QUATRO CENTAVOS), desta forma fica registrado que o valor global da licitação é de 
R$ 43.114,04 (QUARENTA E TRÊS MIL  CENTO E QUATORZE REAIS E QUATRO CENTAVOS) 
ficando ainda os itens 03,15,17,25,29,47,57,58 e 64 DESERTOS e os itens 01,02,13,19,22,30,31,
32,35,37,39,40,41,50,51,61,62,67,68 FRACASSADOS EM RAZÃO DO VALOR. Com base no Art. 
4º, Inciso XXII, da Lei n.º 10.520/2002, em consequência, fica convocado o adjudicatário para assi-
natura da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS e o consequente instrumento de contrato, nos termos 
do art. 64, caput, da Lei nº. 8.666/93, sob pena de decair o direito à contratação sem prejuízo das 
sanções previstas no art. 81 desta lei.

João Pessoa, 25 de Outubro de 2016.
Lucius Fabiani de Vasconcelos Sousa

Superintendente – EMLUR
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00067/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Avenida Primeiro de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB, às 10:30 horas do dia 09 de Novembro de 
2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: SISTEMA DE REGISTRO 
DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 748/2006. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3353-2274.
Email: cplsume@gmail.com

Sumé - PB, 25 de Outubro de 2016
DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA - Pregoeiro Oficial

 
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX

EXTRATO DE DISTRATO DE CONTRATO - TOMADA DE PREÇOSNº 002/2016
DISTRATO DO CONTRATO Nº 129/2016, firmado  em 02 de maio de 2016. DISTRATANTE: 

Prefeitura Municipal de Bayeux. DISTRATADO: Basic Construções Ltda.  OBJETO: Contratação de 
empresa especializada em construção civil para conclusão da construção de uma Creche Infantil - 
Tipo B Padrão FNDE  - Programa Pró Infância, no bairro de São Bento em Bayeux.Renunciando as 
partes, de maneira irretratável, à indenizações, cobranças de multas rescisórias ou equivalentes, de 
forma administrativa e amigável fundamentada nas disposições do Art. 79, I e V da Lei nº 8.666/93.

Bayeux (PB), 17 de outubro de 2016
Dr. Expedito Pereira

Prefeito

Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Mamanguape

Gabinete do Prefeito
ERRATA DE TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA

Na publicação do dia 08 de Junho de 2016 no DOE e Jornal A União, relativo a Dispensa de 
Licitação; no dia 10 de Junho, relativo a Retificação da Ratificação de Dispensa de Licitação e 07 
de Julho de 2016, relativo a Errata de Termo de Ratificação de Dispensa.

Onde se lê: 
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 001/2016
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PMF (PRÉ 

MISTURADO À FRIO), DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO.
CONTRATADOS:
RCA CONSTRUÇÕES LTDA - ME
CNPJ/MF: 70.113.683/0001-79
Valor: R$ 14.750,94 (quatorze mil, setecentos e cinqüenta reais e noventa e quatro centavos)
Período contratação: 03 (três) meses
FUNDAMENTO LEGAL: Lei n.º 8.666/93 Art. 24, Inciso V e suas alterações posteriores.
RATIFICO E ADJUDICO nos termos do artigo 24 da Lei Federal nº 8.666/93 a Dispensa de Lici-

tação nº 001/2016, em conformidade com o parecer técnico emanado pela Comissão Permanente 
de Licitação no dia 17 de maio de 2016. 

Leia-se:
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 002/2016
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PMF (PRÉ 

MISTURADO À FRIO), DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO.
CONTRATADOS:
RCA CONSTRUÇÕES LTDA - ME
CNPJ/MF: 70.113.683/0001-79
Valor: R$ 14.750,94 (quatorze mil, setecentos e cinqüenta reais e noventa e quatro centavos)
Período contratação: 02 (dois) meses
FUNDAMENTO LEGAL: Lei n.º 8.666/93 Art. 24, Inciso II e suas alterações posteriores.
RATIFICO E ADJUDICO nos termos do artigo 24 da Lei Federal nº 8.666/93 a Dispensa de Lici-

tação nº 002/2016, em conformidade com o parecer técnico emanado pela Comissão Permanente 
de Licitação no dia 17 de maio de 2016. 

Mamanguape, PB – 25 de outubro de 2016.
EDUARDO CARNEIRO DE BRITO

Prefeito de Mamanguape - PB

Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Mamanguape

Gabinete do Prefeito
RETIFICAÇÃO DA RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Na Ratificação de Dispensa de Licitação publicado no dia 28/06/2016 no DOE Pág 24 e no JOR-
NAL A UNIÃO Pág 26, onde lia-se: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2016. Leia-se: DISPENSA 
DE LICITAÇÃO Nº 003/2016, Onde lia-se: FUNDAMENTO LEGAL: Lei n.º 8.666/93 Art. 24, Inciso 
V e suas alterações posteriores. Leia-se: FUNDAMENTO LEGAL: Lei n.º 8.666/93 Art. 24, Inciso 
I e suas alterações posteriores.

Na Retificação anterior desta Ratificação de Dispensa de Licitação publicado no dia 08/07/2016 
no DOE Pág 25 e no Jornal A União Pág 27, onde Lia-se: as demais informações permanecem 
inalteradas. Leia-se a Retificação acima citada.

Mamanguape, PB – 25 de outubro de 2016.
EDUARDO CARNEIRO DE BRITO

Prefeito de Mamanguape - PB

Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            935,64
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 054445
Responsavel.: GG BRASIL UTILIDADES LTDA
CPF/CNPJ....: 023830278/0001-91
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            802,00
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 054748
Responsavel.: HELIO DIONISIO DA SILVA
CPF/CNPJ....: 387915794-49
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.230,73
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 053391
Responsavel.: HIDRAULDIESEL SERVICOS HI-
DRAULICOS
CPF/CNPJ....: 006076888/0001-22
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.109,28
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 054519
Responsavel.: IRACEMA SILVA PINTO
CPF/CNPJ....: 027881704-16
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$          2.500,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 055410
Responsavel.: JAILSON RODRIGUES DE LIMA-ME
CPF/CNPJ....: 011760612/0001-07
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.424,51
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 054859
Responsavel.: JOAO BATISTA DA SILVA SANTOS
CPF/CNPJ....: 012422585/0001-17
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            476,78
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 056370
Responsavel.: JOAO BATISTA DA SILVA SANTOS
CPF/CNPJ....: 012422585/0001-17
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            970,88
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 056391
Responsavel.: JOSENES CIRNE RAMALHO
CPF/CNPJ....: 023094594-53
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            448,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 054054
Responsavel.: LAURENY RAFAEL DOS SANTOS
CPF/CNPJ....: 008568644/0001-92
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            411,85
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 056366
Responsavel.: LEANDRO DUARTE GUEDES
CPF/CNPJ....: 055033634-69
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            374,27
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 055801
Responsavel.: MANOEL CABRAL DUARTE
CPF/CNPJ....: 374593924-72
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.111,88
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 055886
Responsavel.: PAULO HENRIQUE SILVA DE MENESE
CPF/CNPJ....: 029806801-09
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.300,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 056033
Responsavel.: PEDRO AUGUSTO DE BARROS E 
MELLO
CPF/CNPJ....: 023917882/0001-50
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$          2.000,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 056237
Responsavel.: REJANE GALDINO DA SILVA
CPF/CNPJ....: 022103264-94
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            220,00
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 054761
Responsavel.: RESIDENCE SERVICE CONSTRUCOES
CPF/CNPJ....: 014773999/0001-16
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          3.832,01
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 055340
Responsavel.: ROSEMERE SUASSUNA SALDANHA
CPF/CNPJ....: 250855224-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            250,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 055385
Em razao de que os supracitados devedores nao  fo-
ram encontrados ou se recusaram a aceitar a devida 
intimacao, em obediencia ao Art.15 da Lei No.9.492 de 
10.09.1997, intimo as pessoas fisicas e juridicas  acima 
citadas a virem pagar, ou darem por escrito  as  razoes  
que  tem,  neste  1o. Oficio de Protesto a rua Candido 
Pessoa No.31, nesta Cidade, no prazo de 03 (tres) dias 
uteis, a  partir  desta data,  sob  pena  de  serem  os  
referidos titulos PROTESTADOS, na Forma da LEI.

Joao Pessoa,  26/10/2006
Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO

- Titular -

Responsavel.: ALINE ALVES GUEDES DANTAS
CPF/CNPJ....: 065066944-40
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             60,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 053782
Responsavel.: ANA ELITA BRASIL CABRAL
CPF/CNPJ....: 705251144-40
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            695,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 055651
Responsavel.: ANDERSON FERNANDES MATIAS
CPF/CNPJ....: 886316304-97
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            865,15
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 055967
Responsavel.: BR COM DE PECAS PNEUS E SERV A
CPF/CNPJ....: 007674705/0001-33
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            868,26
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 055747
Responsavel.: BR COM PECAS PNEUS E SERV LT
CPF/CNPJ....: 007674705/0001-33
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          3.223,39
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 055762
Responsavel.: CIBELE SANTOS CERQUEIRA SOUZA 
EIREL
CPF/CNPJ....: 022489731/0001-85
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.400,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 055688
Responsavel.: COMERCIO VAREJISTA DE BALAS DO
CPF/CNPJ....: 000558370/0001-49
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.749,25
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 056042
Responsavel.: DAISA SOUZA GERONIMO DA COS-
TA ME
CPF/CNPJ....: 020791333/0001-93
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            311,07
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 055510
Responsavel.: EDIFICIO RESIDENCIAL PORTAL 
DAS AME
CPF/CNPJ....: 020871428/0001-17
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            279,37
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 055036
Responsavel.: ELETRICA CABO E FIO EIRELLI
CPF/CNPJ....: 015353128/0001-06
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            364,58
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 055622
Responsavel.: EVERALDO GONCALVES DA SILVA ME
CPF/CNPJ....: 004862201/0001-59
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.930,11
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 055458
Responsavel.: FIX CONSTRUCOES E EMPREEN-
DIMENTOS L
CPF/CNPJ....: 007567377/0001-76
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.268,37
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 055682
Responsavel.: GG BRASIL COMERCIO VAREJISTA 
DE CHA
CPF/CNPJ....: 023830278/0001-91
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            935,62
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 054441
Responsavel.: GG BRASIL COMERCIO VAREJISTA 
DE CHA
CPF/CNPJ....: 023830278/0001-91
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            935,62
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 054442
Responsavel.: GG BRASIL COMERCIO VAREJISTA 
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Rua Cândido Pessoa, 31
Fone: 241.7177

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

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO 

EXTRATO DE CONTRATO
Objeto: Contratação de Empresa Especializada no Ramo de Engenharia Civil para Reforma e 

Ampliação da Creche Maria Cosmo dos Santos – Sítio Quixaba no Município de Riachão/PB. Funda-
mento Legal: Tomada de Preços nº 00005/2016. Dotação: Orçamento de 2016 - Recursos Próprios 
do Município/Recursos Federais: 02.06 - Secretaria de Educação e Cultura: 12.361.2008.1014 - 
Elemento de Despesas: 4.4.90.51 - Obras e Instalações. Vigência: Até 21de Abrilde 2017. Partes 
Contratantes: Prefeitura Municipal de Riachão E: CT Nº 00094/2016 - 24.10.16 - CONSTRUTORA 
EDFFICAR EIRELI - ME - R$ 31.745,01.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA

ADITIVO DE PRAZO
Termo aditivo nº 01 do Contrato de nº 00068/2015-CPL. Partes Prefeitura Municipal de São 

Sebastião de Lagoa de Roça e MM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LIMITADA - ME, Objeto: 
Contratação de empresa de engenharia civil para execução de serviços de construção de área de 
eventos (primeira etapa), conforme Plano de Trabalho nº 0281403-97 - Caixa Econômica Federal - 
GIDUR/JP, Contrato de repasse firmado entre o MTUR/TURISMO NO BRASIL e o Município de São 
Sebastião de Lagoa de Roça/PB., localizada na sede do Município de São Sebastião de Lagoa de 
Roça/PB, com recursos do Contrato de Repasse n.º 0281403-97 - MTUR/TURISMO NO BRASIL, 
adicionados de contrapartida do Município.

Fundamento legal: TOMADA DE PREÇOS nº 00004/2015.dotação: Recursos Próprios do Mu-
nicípio de São Sebastião de Lagoa de Roça / Recurso Convenio 02070.15.451.2009.1022 - CON-
TRUCAO, RECUPERACAO E AMPLIACAO DE PRACAS 4490.51.0000 OBRAS E INSTALACOES 
000 / 052 Objeto do Aditivo: Refere-se o presente aditivo de acréscimo de aditamento de prazo com 
Prorrogação ate 02/10/2016., Mantendo As Demais Cláusulas Inalteradas, Com Fulcro No Art. 57.Ii, 
§, Da Lei 8666/93. Assinam: Maria do Socorro Cardoso e MM Construções e Serviços Limitada - ME.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00033/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Major José Fernandes, 146 - Centro - Uiraúna - PB, às 09:00 horas do dia 09 de Novembro de 
2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE ELETRO-
DOMÉSTICOS E ELTRÔNICOS DESTINADOS A PREMIAÇÃO DOS CONTRIBUINTES DO IPTU 
QUE QUITAREM SUAS DÍVIDAS À VISTA NA CIDADE DE UIRAÚNA-PB. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 024/2013. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 35342808.
Uiraúna - PB, 25 de Outubro de 2016

FRANCISCO FRANCESNILDO ALMEIDA DA SILVA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00034/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Major José Fernandes, 146 - Centro - Uiraúna - PB, às 10:30 horas do dia 09 de Novembro de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de Serviço de Con-
sultoria e Assessoria para Recuperação do Aterro Sanitário no Município de Uiraúna/PB. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
024/2013. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 35342808.
Uiraúna - PB, 25 de Outubro de 2016

FRANCISCO FRANCESNILDO ALMEIDA DA SILVA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOA GRANDE

EXTRATO DE REVOGAÇÃO LICITAÇÃO
MODALIDADE: Pregão Presencial nº 10024/2016. OBJETO: Aquisição de Oxigênio Medicinal 

destinados a atender as Unidades Básicas de Saúde; Hospital Municipal Ministro Oswaldo Trigueiro 
de Albuquerque e Melo, SAMU e a Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Saúde de Alagoa 
Grande/PB. ABERTURA: 20/10/2016 as 08:30 horas. JUSTIFICATIVA: Licitação Deserta. DATA: 
Alagoa Grande - PB, 20 de Outubro de 2016 - SIMONE MARIA SILVA – Secretária.

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOA GRANDE

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10024/2016
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 10024/2016, que objetiva: Aquisição de Oxigênio 
Medicinal destinados a atender as Unidades Básicas de Saúde; Hospital Municipal Ministro Oswaldo 
Trigueiro de Albuquerque e Melo, SAMU e a Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Saúde de 
Alagoa Grande/PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório: Licitação Deserta.

Alagoa Grande - PB, 20 de Outubro de 2016
SIMONE MARIA SILVA 

 Secretária

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
 AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 45/2016

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para fornecimento parcelado de combustíveis destinados 
ao abastecimento de veículos que circulam a localidade de João Pessoa ou BR 230 até aproxima-
damente Km 100. Data e Local, às 09:00 horas do dia 09/11/2016, na sala de Reuniões da CPL, 
Rua Ana Gomes do Nascimento, 60 - Centro - São Francisco - PB. Portal da Transparência: http://
www.saofrancisco.pb.gov.br.

São Francisco - PB, 25 de Outubro de 2016
LUIS MAGNO BERNARDO ABRANTES

Pregoeiro
  

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
 AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 46/2016

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para a prestação de serviços de exames, consultas e 
procedimentos médicos na área de oftalmologia, destinadas manutenção da Saúde  Pública do 
município. Data e Local, às 10:00 horas do dia 09/11/2016, na sala de Reuniões da CPL, Rua Ana 
Gomes do Nascimento, 60 - Centro - São Francisco - PB. Portal da Transparência: http://www.
saofrancisco.pb.gov.br.

São Francisco - PB, 25 de Outubro de 2016
LUIS MAGNO BERNARDO ABRANTES

Pregoeiro
  

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
 AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 47/2016

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para a prestação de serviços de exames/consultas médicas 
na área de endocrinologia, destinadas manutenção da Saúde Pública do município. Data e Local, 
às 11:00 horas do dia 09/11/2016, na sala de Reuniões da CPL, Rua Ana Gomes do Nascimento, 
60 - Centro - São Francisco - PB. Portal da Transparência: http://www.saofrancisco.pb.gov.br.

São Francisco - PB, 25 de Outubro de 2016
LUIS MAGNO BERNARDO ABRANTES

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA 

RESULTADO FASE PROPOSTA - TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2016
OBJETO: Contratação de empresa especializada para construção de um Campo de Futebol na 

sede do Município de Água Branca/PB.
LICITANTE DESCLASSIFICADO NA PROPOSTA:
A EMPRESA AQ CONSTRUTORA APRESENTOU SUA CARTA PROPOSTA SEM ASSINATURA 

DO SÓCIO-PROPRIETÁRIO - ARLINGTON ARARUNA DE QUEIROZ, CONFORME “ITEM 9.7.2 A 
FALTA DE DATA, ASSINATURA E/OU RUBRICA DA PROPOSTA PODERÁ SER SUPRIDA PELO 
REPRESENTANTE LEGAL PRESENTE À REUNIÃO DE ABERTURA DO N.º 02 - PROPOSTA DE 
PREÇOS E COM PODERES PARA ESSE FIM, SENDO DESCLASSIFICADO O LICITANTE QUE 
NÃO SATISFIZER TAL EXIGÊNCIA”, O REPRESENTANTE DA EMPRESA NÃO COMPARECEU 
A SESSÃO, FICANDO ASSIM SUA PROPOSTA SEM ASSINATURA; APRESENTOU A PLANILHA 
CONFORME O ORGÃO E FALTANDO DO ITEM 02.07.03 À 04.01.03. ASSIM FICOU DESCLAS-
SIFICADA A PROPOSTA. 

Portanto Fica a partir desta publicação informado ao licitante que sua proposta esta a disposição 
dos mesmos e que a partir desta publicação esta aberto o prazo recursal mediante o que o preceitua 
o artigo 109, incisos, da Lei 8.888/93. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão 
Permanente de Licitação, Rua Sargento Florentino Leite, S/N - Centro - Água Branca - PB, no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Autue-se, divulgue-se e cumpra-se.

Água Branca - PB, 24 de Outubro de 2016
DANILA FIRMINO DE LIMA - Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA 

RESULTADO FASE PROPOSTA - TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2016
OBJETO: Contratação de empresa especializada para Construção de uma Praça na Comunidade 

Bom Jesus, no Município de Água Branca/PB, conforme Planilha Orçamentária.
LICITANTE DESCLASSIFICADO NA PROPOSTA:
A EMPRESA AQ CONSTRUTORA - APRESENTOU SUA PROPOSTA COM RASURA E SEM 

ESTÁ REDIGIDA COM CLAREZA CONFORME O ITEM 9.3.1DE PREFERÊNCIA, SER EMITIDA 
POR COMPUTADOR, REDIGIDA COM CLAREZA, SEM EMENDAS, RASURAS, ACRÉSCIMOS OU 
ENTRELINHAS, DEVIDAMENTE DATADA, ASSINADA NA ÚLTIMA FOLHA, E RUBRICADA NAS 
DEMAIS; E NÃO APRESENTOU A COMPOSIÇÃO DE BONIFICAÇÃO E DESPESA INDIRETAS. 

Portanto Fica a partir desta publicação informado ao licitante que sua proposta esta a disposição 
dos mesmos e que a partir desta publicação esta aberto o prazo recursal mediante o que o preceitua 
o artigo 109, incisos, da Lei 8.888/93. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão 
Permanente de Licitação, Rua Sargento Florentino Leite, S/N - Centro - Água Branca - PB, no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Autue-se, divulgue-se e cumpra-se.

Água Branca - PB, 24 de Outubro de 2016
DANILA FIRMINO DE LIMA - Presidente da Comissão

Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de São José dos Ramos

RETIFICAÇÃO
Nos termos do julgamento da licitação da TOMADA DE PREÇOS nº 003/2016, feito pela 

Comissão Permanente de Licitação, através do Laudo expedido em 02 de setembro de 2016 e 
de conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei complementar 
123/2016 e alterações e demais normas inerentes a espécie, fica decidido a: 

HOMOLOGAÇÃO
Do julgamento, onde se lê: MILTON VIEGAS ME, CNPJ: 24.279.655/0001-09, no valor total de 

R$ 228.358,00 (Duzentos e vinte e oito mil, trezentos e cinquenta e oito reais), leia-se: do julgamento 
em favor da empresa HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES, CNPJ: 35.590.090/0001-00 
no valor total de R$ 49.999,98 (Quarenta e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa 
e oito centavos). 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 046/2016
REPUBLICAÇÃO 

A Prefeitura Municipal de Boqueirão – PB, através da pregoeira abaixo transcrito, torna público 
e comunica aos interessados que a licitação na modalidade pregão presencial nº. 046/2016, do tipo 
“menor preço”, cujo objeto é aquisição de equipamentos médico, agendada para as 10h00min do 
dia 28/10/2016, foi remarcada para as 10h00min do dia 11/11/2016, em virtude do dia 28/10/2016 
ser data comemorativa ao funcionalismo público. Cópia do edital e demais documentos pertinentes 
estarão à disposição no setor de licitações da prefeitura de boqueirão, à avenida 30 de abril, nº. 45, 
centro, no horário de expediente. Outras informações pelo telefone (83) 3391-2318. Boqueirão, 24 
de outubro de 2016. Crystiane Gomes Bezerra – Pregoeira.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00066/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Avenida Primeiro de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB, às 08:30 horas do dia 09 de Novembro de 
2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE RONPE-
DOR HIDRAULICO. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº 748/2006. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3353-2274.
Sumé - PB, 25 de Outubro de 2016

DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA - Pregoeiro Oficial

Comunicado
Associação Beneficente ao ServidorBrasileiro – ABASB , comunica a seus associados  endereço 

de sua nova sede social a RUA  MANOEL MEDEIROS  GUEDES , Nº 12 SALA 201-  Bairro Manaíra, 
João Pessoa – PB , CEP: 58038-360

João Pessoa-PB

A CASA LOTÉRICA TRANSAMAZÔNICA LTDA, CNPJ Nº 40.967.085/0001-04, torna público que 
requereu à SEMAPA - Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo a Licença 
Simplificada para atividades das Concessionárias e da Venda de Bilhetes de Loterias, situada na 
Rua Duque de Caxias, número 293, Loja 02, Centro, Cabedelo-PB.

GUARAVES GUARABIRA AVES LTDA - CNPJ/CPF Nº 12.727.145/0006-82. Torna público que a 
SUDEMA – SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE, emitiu a Licença de 
Alteração nº 3490/2016 em João Pessoa, 14 de outubro de 2016 - Prazo: 180 dias. Para a atividade 
de: Abatedouro Industrial de Aves com Frigorificação, Fabricação e Comércio Atacadista de Animais 
Abatidos e de Produtos de Carne de Aves e de Subprodutos de Abate, Dotado de Usina Geradora. 
Na(o) – ROD. PB 073, KM 04 Município: GUARABIRA - UF: PB. Processo: 2016-007450/TEC/LA-0668

GUARAVES – GUARABIRA AVES LTDA - CNPJ/CPF Nº 12.727.145/0001-78. Torna público que a 
SUDEMA – SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE, emitiu a Licença 
de Alteração nº 3489/2016 em João Pessoa,14 de outubro de 2016 - Prazo: 230 dias. Para a ativi-
dade de: Fabricação de ração balanceada para animais( aves, bovinos, equinos, peixes, suínos e 
camarões); Serviços de Armazenagem de Grãos; Posto de Autoatendimento de Combustível (óleo 
diesel) para veículos automotores da empresa, com lavagem de veículos. Na(o) – ROD. PB-075 0 
KM 02, SÍTIO SANTIAGO Município: GUARABIRA - UF: PB. Processo: 2016-007449/TEC/LA-0667 

GUARAVES – GUARABIRA AVES LTDA - CNPJ/CPF Nº 12.727.145/0001-78. Torna público que a 
SUDEMA – SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE, emitiu a Licença de 
Alteração nº 3488/2016 em João Pessoa, 14 de Outubro de 2016 - Prazo: 230 dias. Para a atividade 
de: Avicultura: Criação e Comércio Atacadista de Frangos de Corte(vivos) e Criação de matrizes 
para produção de ovos férteis e pintos  de um dia(incubatório). Na(o) – FAZ. NOSSA SENHORA 
DA CONCEIÇÃO Município: SERTÃOZINHO - UF: PB. Processo: 2016-007448/TEC/LA-0666 

NATURALE INDUSTRIA E MINERAÇÃO LTDA-EPP - CNPJ/CPF Nº 22.211.703/0001-00 Torna 
público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de 
Instalação nº 3445/2016 em João Pessoa, 13 de outubro de 2016 - Prazo: 730 dias. Para a atividade 
de: Criação de peixes, em 10(dez) viveiros escavados em solo natural e uma lagoa de sedimentação. 
Na (o)– Fazenda Calaço. Município: Pedras de Fogo - UF: PB. Processo: 2016-007299/TEC/LI-5086

CLEIDIMAR DOS SANTOS BARBOSA ALVES - ME – 23.231.879/0001-88 CNPJ/CPF Nº   Torna 
publico que  a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a da Licença 
de Operação  Nº 3427/2016, em João Pessoa 07 de Outubro de 2016, prazo de 730 dias para 
atividades de: Fabricação de produtos de panificação, biscoitos e bolachas. Na(o) RUA MANOEL 
MOTA Nº 529  – Município: PATOS UF:PB. PROCESSO Nº  2016-005164/TEC/LO-2841

MOCÓ AGROPECUÁRIA LTDA - CNPJ 48.762.892/0001-94 Torna público que a  SUDEMA – Su-
perintendência de Administração do  Meio Ambiente, emitiu a licença de Alteração No  2063/2016 
em João Pessoa, 17 de Agosto de 2016 – Prazo: 730 dias Para a atividade de  FABRICAÇÃO DE 
FARINHAS Na (o) FAZENDA TAMANDUÁ, BR 361, KM 14 MUNICÍPIO DE SANTA TERESINHA 
UF – PB  Processo 2016 -004349/TEC/LO – 2557.  

 JOSE ALOISIO FIGUEIREDO DE CARVALHO - CNPJ/CPF Nº 026.795.214-71. Torna público que 
a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação 
nº 3398/2016 em João Pessoa, 5 de outubro de 2016 - Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Edifi-
cação multifamiliar, com respectivo sistema de tratamento dotado de tanque séptico e sumidouro. 
Na(o) -  VIA LOCAL, 09, S/N, QD-0 LT-30, CID. VERDE, 3ª ETAPA Município:  SANTA RITA - UF: 
PB.  Processo: 2016-006374/TEC/LO-3074.

ROSILVADO MONTEIRO DA SILVA - CNPJ/CPF Nº 568.977.234-87. Torna público que a SUDEMA 
- Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 3552/2016 
em João Pessoa, 21 de outubro de 2016 - Prazo: 730 dias. Para a atividade de: BAR COM SOM 
MECANICO, VOZ VIOLÃO E TECLADO Na(o) -  FAZENDA MAGALHÃES, S/N Município: MARI - 
UF: PB. Processo: 2016-003665/TEC/LO-2356.

IREMAR JOSE PAZ - CNPJ/CPF Nº 451.131.304-00. Torna público que a SUDEMA - Superinten-
dência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 3436/2016 em João 
Pessoa, 10 de outubro de 2016 - Prazo: 730 dias. Para a atividade de: EDIFICAÇÃO MULTIFA-
MILIAR COM 02 CASAS HABITACIONAIS, EM 01 PAVIMENTO NUMA ÁREA DE 128,80M² Na(o) 
– RUA PROJETADA S/N QD. 25 LT. 543 - LOT. PLANO DE VIDA Município: SANTA RITA - UF: PB.  
Processo: 2016-006704/TEC/LO-3123.

RECICLAGEM BOM JESUS LTDA - CNPJ/CPF Nº 08.247.528/0001-71. Torna público que a 
SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação 
nº 3032/2016 em João Pessoa, 15 de setembro de 2016 - Prazo: 730 dias. Para a atividade de: 
RECICLAGEM DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS, PAPELÃO, PAPEL, PLÁSTICOS E METAIS 
Na(o) -  RUA B2 QD. 6 - DISTRITO INDUSTRIAL. Município: JOÃO PESSOA - UF: PB.  Processo: 
2016-004185/TEC/LO-2509.

VERDEBRITA BENEFICIAMENTO E COMERCIO DE MINERIO LTDA - CNPJ/CPF Nº 
07.513.293/0003-11. Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 1853/2016 em João Pessoa, 1 de agosto de 2016 - 
Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Beneficiamento de Rocha de Granito, para geração de britas 
na construção civil. Processo DNPM: 846.826/1995. Na(o) -  RODOVIA BR 230, KM 92 - FAZENDA 
ITAITÚ  Município: GURINHEM - UF: PB.  Processo: 2015-005022/TEC/LO-0430.

GERALDO ALVES SERAFIM– CNPJ/CPF Nº05.068.449/0001-05 Torna público que aSUDEMA – 
Superintendência de Administração doMeioAmbiente, emitiu a Licença de Operação nº 3389/2016 
em João Pessoa, 04 de Outubro de 2016 – Prazo:730 dias. Para a atividade de: Extração de 
argila de forma mecanizada referente ao PROCESSO DNPM N. 846.025/2014, numa área de 
2,64 hectaresno SITIO BEIRA DA LAGOA S/N Município: ALAGOA GRANDE – PB Processo: 
2016-003735/TEC/LO-2378.

POCIANO DAVID DUTRA NUNES– CNPJ/CPF Nº091.590.184-61 Torna público que aSUDEMA – 
Superintendência de Administração doMeioAmbiente, emitiu a Licença de Operação nº 3349/2016 em 
João Pessoa, 29 de Setembro de 2016 – Prazo:730 dias. Para a atividade de: Extração de argila em 
terra firme de forma mecanizada referente ao PROCESSO DNPM N. 846.275/2012, numa área de 
3,63 hectaresno SITIO CATOLÉ S/N Município: CUITE – PB Processo: 2016-005600/TEC/LO-2957.

TIM CELULAR S/A. – CNPJ. 04.206.050/0085-99, torna público que a SUDEMA – Superintendência 
de Administração do Meio Ambiente emitiu a Licença de Operação nº3405/2016, em João Pessoa, 05 
de outubro de 2016. Prazo 730 dias. Para atividade de: ESTAÇÃO DE RÁDIO BASE (PBASSC0001/
ONON00) na Rua Antônio Martino dos Santos QD F, LT 27, Centro. Município: Assunção. UF: PB. 
Processo: 2016-005445/TEC/LO-2925.

TIM CELULAR S/A. – CNPJ. 04.206.050/0085-99, torna público que a SUDEMA – Superintendência 
de Administração do Meio Ambiente emitiu a Licença de Operação nº3317/2016, em João Pessoa, 
27de Setembro de 2016. Prazo 730 dias. Para atividade de: ESTAÇÃO DE RÁDIO BASE (PBC-
GE0006/CGPL00) na Rua Desembargador Azevedo, S/N, Palmeira. Município: Campina Grande. 
UF: PB. Processo: 2016-004358 /TEC/LO-2565.

TIM CELULAR S/A. – CNPJ. 04.206.050/0085-99, torna público que a SUDEMA – Superintendência 
de Administração do Meio Ambiente emitiu a Licença de Operação nº3320/2016, em João Pessoa, 
27 de Setembro de 2016. Prazo 730 dias. Para atividade de: ESTAÇÃO DE RÁDIO BASE (PBC-
GE0007/CGMV00) na Rua das Coroas dos Frades, S/N, Bodocongó. Município: Campina Grande. 
UF: PB. Processo: 2016-004362/TEC/LO-2569.

TIM CELULAR S/A. – CNPJ. 04.206.050/0085-99, torna público que a SUDEMA – Superinten-
dência de Administração do Meio Ambiente emitiu a Licença de Operação nº3314/2016, em João 
Pessoa, 27 de Setembro de 2016. Prazo 730 dias. Para atividade de: ESTAÇÃO DE RÁDIO BASE 
(PBCGE0009/CGLB00) na Av. São Paulo, nº 348, Liberdade. Município: Campina Grande. UF: PB. 
Processo: 2016-004355/TEC/LO-2562.

TIM CELULAR S/A. – CNPJ. 04.206.050/0085-99, torna público que a SUDEMA – Superintendência 
de Administração do Meio Ambiente emitiu a Licença de Operação nº3315/2016, em João Pessoa, 
27 de Setembro de 2016. Prazo 730 dias. Para atividade de: ESTAÇÃO DE RÁDIO BASE (PBC-
GE0010/CGPM00) na Rua Josefa Ramos Borba, S/N, Cruzeiro. Município: Campina Grande. UF: 
PB. Processo: 2016-004357/TEC/LO-2564.

TIM CELULAR S/A. – CNPJ. 04.206.050/0085-99, torna público que a SUDEMA – Superintendência 
de Administração do Meio Ambiente emitiu a Licença de Operação nº3322/2016, em João Pessoa, 
27 de Setembro de 2016. Prazo 730 dias. Para atividade de: ESTAÇÃO DE RÁDIO BASE (PBC-
GE0015/CGSC00) na Rua Valeriano Ferreira de M., Catolé. Município: Campina Grande. UF: PB. 
Processo: 2016-004356/TEC/LO-2563.

TIM CELULAR S/A. – CNPJ. 04.206.050/0085-99, torna público que a SUDEMA – Superinten-
dência de Administração do Meio Ambiente emitiu a Licença de Operação nº3319/2016, em João 
Pessoa, 27 de Setembro de 2016. Prazo 730 dias. Para atividade de: ESTAÇÃO DE RÁDIO BASE 
(PBINA0001/IHIH00) na Rod. BR-230, KM 115, Xona Rural. Município: Ingá. UF: PB. Processo: 
2016-004360/TEC/LO-2567.

TIM CELULAR S/A. – CNPJ. 04.206.050/0085-99, torna público que a SUDEMA – Superintendência 
de Administração do Meio Ambiente emitiu a Licença de Operação nº3318/2016, em João Pessoa, 
27 de Setembro de 2016. Prazo 730 dias. Para atividade de: ESTAÇÃO DE RÁDIO BASE (PB-
QUS0002/QMQM01) na Rod. BR-108, LOT. Redenção, KM-168, Ligeiro. Município: Queimadas. 
UF: PB. Processo: 2016-004359/TEC/LO-2566.

TIM CELULAR S/A. – CNPJ. 04.206.050/0085-99, torna público que a SUDEMA – Superintendência 
de Administração do Meio Ambiente emitiu a Licença de Operação nº3406/2016, em João Pessoa, 
27 de Setembro de 2016. Prazo 730 dias. Para atividade de: ESTAÇÃO DE RÁDIO BASE (Estação 
Radio Base PBSXC0001/KOKO00) na Rua Nestor de Andrade Lima, S/N, Centro. Município: São 
José dos Cordeiros. UF: PB. Processo: 2016-005419/TEC/LO-2911.

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UIRAUNA

 AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2016

O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00031/2016, para o dia 
11 de Novembro de 2016 às 09:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Rua Silvestre 
Claudino, SN - Centro - Uirauna - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no referido endereço.

Telefone: (083) 35342113.
Uirauna - PB, 25 de Outubro de 2016

FRANCISCO FRANCESNILDO ALMEIDA DA SILVA - Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
 AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2016
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na 

Avenida Joaquim Cavalcante de Morais, 96 - Centro - Remigio - PB, às 10:00 horas do dia 10 
de Novembro de 2016, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL 
OLIVIA BRONZEADO. 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) 33641631.
Email: LICITACOESREMIGIO@GMAIL.COM
Edital: LICITACOES.REMIGIO.PB.GOV.BR

Remigio - PB, 24 de Outubro de 2016
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS - Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EMLUR

TERMO DE ADJUDICAÇÃO 
PROCESSO Nº. 6.790/2015 PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 006/2016

O Pregoeiro Oficial da Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana - EMLUR, no uso de 
suas atribuições, com fundamento no Art. 3º, Inciso IV da Lei Federal nº 10.520/2002, ADJUDICA 
o presente procedimento que tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, CONSIGNADO EM 
ATA, PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECILIZADA EM FORNECIMENTO 
DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, ora 
licitado em favor da empresa BETA SOLUTION COMÉRCIO ELETRO ELETRÔNICOS LTDA-ME, 
CNPJ: 11.028.345/0001-70 com os itens 04,05,06,07,08,09,10,11,12,14,16,18,20,21,23,24,26,27,
28,33,34,36,38,42,43,44,45,46,48,49,52,53,54,55,56,59,60,63,65,66 e 69 perfazendo o valor total 
de R$ 43.114,04 (QUARENTA E TRÊS MIL  CENTO E QUATORZE REAIS E QUATRO CENTA-
VOS), desta forma fica registrado que o valor global da licitação é de R$ 43.114,04 (QUARENTA 
E TRÊS MIL  CENTO E QUATORZE REAIS E QUATRO CENTAVOS), ficando ainda os itens 
03,15,17,25,29,47,57,58 e 64 DESERTOS e os itens 01,02,13,19,22,30,31,32,35,37,39,40,41,50,
51,61,62,67,68 FRACASSADOS EM RAZÃO DO VALOR.

João Pessoa, 25 de Outubro de 2016
Jacinta Firmino de Sousa Queiroga

Pregoeiro/Presidente da CPL – EMLUR

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 10002/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Ave-
nida Primeiro de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB, às 12:30 horas do dia 09 de Novembro de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: LOCAÇÃO DE SISTEMAS 
DE INFORMÁTICA. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº 748/2006. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3353-2274.
Sumé - PB, 25 de Outubro de 2016

DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA - Pregoeiro Oficial

25A UNIÃO 
PublicidadeJoão Pessoa > Paraíba > QUARTA-feiRA, 26 de outubro de 2016



EMEPA-PB
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO

AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 004/2016

REGISTRO CGE N° 16-00703-6, de 16/08/2016.
A EMEPA-PB - Empresa Pública de Direito Privado, CNPJ/MF: 09.295.684/0001-70 com sede 

na Rodovia Estadual Ministro Abelardo Jurema PB-008, Km 07, Jacarapé III, João Pessoa – PB, 
através de sua Comissão Especial de Licitação, designada pela Portaria nº 052/2016, torna ao 
conhecimento público, que a CONCORRÊNCIA Nº 004/2016, do tipo menor preço, anteriormente 
suspensa para alterações nas planilhas, fica designada reabertura conforme o seguinte:

DO OBJETIVO: Contratação de Empresa de Engenharia especializada para execução de obras 
referente aos 02 (dois) lotes descritos no Edital, conforme especificações e demais elementos 
técnicos constantes no Projeto Básico e demais Anexos do Edital.

DAS ALTERAÇÕES DO VALOR ESTIMADO: O valor total estimado para execução do objeto 
fica alterado para  R$ 626.110,41 (seiscentos e vinte e seis mil, cento e dez reais e quarenta e 
um centavos). 

DATA: A referida licitação será realizada no dia 30 de Novembro 2016, às 09h00min, na Sala 
da Comissão Permanente de Licitação da EMEPA/PB, localizada na BR 230 Km 13,3-Estrada de 
Cabedelo, EMATER-PB, CEP 58.109-303.

RECURSOS: A contratação desses serviços se darão com recursos financeiros do Convênio 
PAC 2010. 

INFORMAÇÕES: As planilhas alteradas, bem como cópia do Edital alterado poderá ser adquirida 
no site: www.gestaounificada.pb.gov.br/emepa/editais ou através da Comissão Especial de Licitação-
-CEL localizada na BR.230, Km 13,3 CEP. 58.109-303, Estrada de Cabedelo-EMATER-PB, na Sala da 
CPL, de segunda a sexta das 08h00 às 13h00, ou, ainda, pelo telefone (83)3218.8100 – ramal 244.

João Pessoa-PB, 25 de outubro de 2016.
LAYSE NELYÊ MACÊDO PEDERNEIRAS

Presidente da CEL
 

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO - EMEPA
AVISO DE LICITAÇÃO (3ª CONVOCAÇÃO) 

CONCORRENCIA Nº 003/2016
REGISTRO NA CGE Nº 16-00007-0, de 05/07/2016.

A Empresa Estadual de Pesquisa Agropecuária da Paraíba S.A - EMEPA, através da Comissão 
Especial de Licitação – CEL, torna público a abertura da 3ª convocação da CONCORRÊNCIA Nº 
003/2016 do tipo maior lance, com base na Lei Federal 8.666/93 e suas alterações, cujo objetivo é 
a Alienação de uma área de 20 (vinte) hectares desmembrada da Estação Experimental do Abacaxi, 
localizada no município de Sapé-PB.

DATA DA 3ª CONVOCAÇÃO: A referida licitação terá sua 3ª convocação realizada no dia 02 de 
Dezembro de 2016, às 09h00min, na Sala da Comissão Permanente de Licitação da EMEPA/PB, 
localizada na BR 230 Km 13,3-Estrada de Cabedelo, EMATER-PB, CEP 58109-303.

DO VALOR DE AVALIAÇÃO: O valor do imóvel é avaliado em R$ 7.078.774,23 (sete milhões, 
setenta e oito mil, setecentos e setenta e quatro reais e vinte e três centavos). 

INFORMAÇÕES: Cópia do Edital poderá ser adquirida no site: www.gestaounificada.pb.gov.br/
emepa/editais ou através da Comissão Especial de Licitação-CEL localizada na BR.230, Km 13,3 
CEP. 58109-303, Estrada de Cabedelo -EMATER-PB, na Sala da CPL, de segunda a sexta das 08h00 
às 13h00, ou, ainda, pelo telefone (83)3218.8100 – ramal 244. João Pessoa, 25 de outubro de 2016.

Layse Nelyê Macêdo Pederneiras
Presidente da CEL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COMREPOSIÇÃO DE 

PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS HOSPITALAR D.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00031/2016.
DOTAÇÃO: FUNDO MUNICIPAL DE AÚDE DE POCINHOS - 3390-39 - OUTROS SERVIÇOS 

DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA - RECURSOS PROPRIOS.
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Pocinhos e:
CT Nº 00077/2016 - 23.09.16 - ANA FREIRE PEREIRA - ME - R$ 24.000,00

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2016

Registro CGE Nº. 16-00985-9
OBJETO:Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de segurança eletrôni-

ca, com monitoramento 24 (vinte e quatro) horas ininterruptas, durante os 7 (sete) dias da semana, 
com fornecimento dos componentes necessários em regime de comodato, instalação ndo circuito 
interno de câmeras e sensores de presença, instalação da central de monitoramento, instalação 
do sistema de gravação de imagens e manutenção mensal dos equipamentos com reposição de 
todo e qualquer componente que venha a apresentar defeitos de qualquer natureza, para a Estação 
de Redução de Pressão (ERP) de Campina Grande/PB, situada à margem da Avenida Senador 
Argemiro de Figueiredo, S/N, próximo ao Aeroporto João Suassuna, em conformidade com o Anexo 
2 – Termo de Referência.

RETIRADA DO EDITAL: Através dos sites http://www.pbgas.com.br ewww.comprasgovernamen-
tais.gov.brou obtido pelos interessados, de segunda a sexta-feira, em horário de expediente externo 
(das 08h30min às 11h30min e das 14h30min às 17h30min), no escritório da PBGÁS, sito na Rua 
Avenida Presidente Epitácio Pessoa, n° 4.756, Cabo Branco, João Pessoa – PB.

LOCAL (SITE):www.comprasgovernamentais.gov.br
ENCAMINHAMENTO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS: A partir da divulgação do Edital até as 

15h00min (horário de Brasília) do dia 10/11/2016.
ABERTURA: Dia10/11/2016, às 15h00min (horário de Brasília).

SEVERINO AUGUSTO BARROS SOUSA
Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS

 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2016
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00031/2016, que objetiva: SERVIÇOS DE 
MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COMREPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS 
ODONTOLOGICOS, MEDICOS HOSPITALAR D; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: ANA FREIRE PEREIRA - ME - R$ 24.000,00.

Pocinhos - PB, 21 de Setembro de 2016
CLAUDIO CHAVES COSTA - Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00034/2016

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Cônego João Coutinho, 19 - Centro - Pocinhos - PB, às 09:00 horas do dia 08 de Novembro de 
2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE HOR-
TIFRUTIGRANGEIRO, MEDIANTE REQUISIÇÃO.. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 0001. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:30 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (83) 00000000.
Email: cplpocinhos@gmail.com

Pocinhos - PB, 24 de Outubro de 2016
AMANDA APOLINARIO DA SILVA - Pregoeira Oficial

Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Mamanguape

Gabinete do Prefeito
RETIFICAÇÃO DA RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

(DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 004/2016)
Na Ratificação de Dispensa de Licitação publicado no DOE no dia 05/07/2016 Pág 28 e no 

dia 07/07/2016 JORNAL A UNIÃO Pág 26, onde lia-se: FUNDAMENTO LEGAL: Lei n.º 8.666/93 
Art. 24, Inciso V e suas alterações posteriores. Leia-se: FUNDAMENTO LEGAL: Lei n.º 8.666/93 
Art. 24, Inciso II e suas alterações posteriores, as demais informações permanecem inalteradas.

Mamanguape, PB – 25 de outubro de 2016.
EDUARDO CARNEIRO DE BRITO

Prefeito de Mamanguape - PB,

Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Mamanguape

Gabinete do Prefeito
RETIFICAÇÃO DA RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

(DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 005/2016)
Na Ratificação de Dispensa de Licitação publicado no DOE no dia 05/07/2016 Pág 28 e no 

dia 07/07/2016 JORNAL A UNIÃO Pág 27, onde lia-se: FUNDAMENTO LEGAL: Lei n.º 8.666/93 
Art. 24, Inciso V e suas alterações posteriores. Leia-se: FUNDAMENTO LEGAL: Lei n.º 8.666/93 
Art. 24, Inciso II e suas alterações posteriores, as demais informações permanecem inalteradas.

Mamanguape, PB – 25 de outubro de 2016.
EDUARDO CARNEIRO DE BRITO

Prefeito de Mamanguape - PB,

A empresa WMMM Administração e Participações S/A torna público que requereu a SEMAM - Se-
cretaria de Meio Ambiente a Licença de Instalação, para atividade de fim Religioso (Igreja) situado 
à Rua Herberto Pereira de Lucena s/n, Lote sob nº 241, no Bairro Jardim Oceania, na cidade de 
João Pessoa-PB. 

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que solicitou a SUDEMA - Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, a renovação da Licença de Instalação n° 1618/2014 Processo: 2014-002751 
para a ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário de João Pessoa= IT: 10.000.000,0 = AC: 
115m² = NE:08 =L/ATV: Costa e Silva, Funcionários e João Paulo II = Município:João Pessoa- UF:PB 
-Processo: 2015-003043/TEC/LI-4084.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença de Operação n°3433/2016, em João Pessoa, 10 de Outubro de 2016 – 
Prazo: 1085 dias. Para a atividade de: Operação do Sistema de Esgotamento Sanitário do Conjunto 
Glória I na cidade de Campina Grande, - PB.Na(o) CONJUNTO GLÓRIA-Município: CAMPINA 
GRANDE- UF: PB: Processo: 2016-007491/TEC/LO-3287.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença de Operação n°3561/2016, em João Pessoa, 21 de Outubro de 2016 
– Prazo: 1825 dias. Para atividade de: Operar Sistema Integrado de abastecimento de água de 
Canafístula I, para as cidades de Duas Estradas, Lagoa de Dentro, Serra da Raiz e Sertãozinho, 
com Captação, Adutora de água bruta, estações elevatórias, ETA, Reservação de Água Tratada, 
rede de distribuição e ligações domiciliares.  Na(o) DUAS ESTRADAS, LAGOA DE DENTRO, 
SERRA DA RAIZ E SERTÃOZINHO-Município: UF: PB: Processo: 2016-006978/TEC/LO-3177.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna públicoque a SUDEMA - Superintendência de Administração   do   Meio    
Ambiente,    emitiu    a     Licença    de  Operação   n° 3495 /2016, em João Pessoa, 17 de Outubro 
de 2016 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de:Operação  do  Sistema  de  Esgotamento  Sanitário   
de    Mogeiro.  Na (o) EM TODA CIDADE -Município:  MOGEIRO  - UF: PB:   Processo:     2016-
003809/TEC/LO-2407.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença de Instalaçãon°3471/2016, em João Pessoa, 14 de Outubro de 2016 
– Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água em 
toda a cidade de Piancó – PB.Na(o) EM TODA CIDADE-Município: PIANCÓ - UF: PB: Processo: 
2016-005998/TEC/LI-5040.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença de Instalaçãon°3521/2016, em João Pessoa, 18 de Outubro de 2016 – 
Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Reforço do Sistema de Abastecimento de Água no município 
de Santana de Mangueira – PB.  Na(o) EM TODA CIDADE -Município: SANTANA DE MANGUEIRA 
- UF: PB: Processo: 2016-003938/TEC/LI-4916.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença de Instalaçãon°3465/2016, em João Pessoa, 14 de Outubro de 2016 – 
Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Reforço do Sistema de Abastecimento de Água no município 
de Serra Redonda – PB.  Na(o) EM TODA CIDADE -Município: SERRA REDONDA - UF: PB: 
Processo: 2016-003936/TEC/LI-4915.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 077/2016

O Fundo Municipal de Saúde através de seu Pregoeiro, torna público que fará realizar licitação 
na modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item. Objeto: Locação de um aparelho de 
Raio X, destinado a Unidade de Ponto Atendimento UPA. Data: 09 de novembro de 2016. Horário: 
14:00. Local: Sala da CPL – Sec. de Saúde situada na Av. Liberdade, nº 1.973, São Bento, Bayeux 
- PB, CEP 58.305-006, Fone: (83) 3253-4080, nos horários das 13h às 17h. Edital disponível no 
sitio: http://www.bayeux.pb.gov.br/sist_licitacao. Suporte Legal: Lei nº 10.520/02, 8.666/93 e suas 
alterações posteriores e Lei Complementar nº 123/2006, Decreto Municipal nº 071/2004. 

Bayeux-PB, 25 de outubro de 2016
José Luiz Sobrinho

Pregoeiro

COMARCADE ARARA, CARTÓRIO DA VARA ÚNICA EDITAL DE Praça» Carta Precatória n° 
0000220-08.2016.815.0951, extraída da Ação n° 0002143-35.2011.405.8201- Classe 229 O , MM. 
Juiz de Direito em substituição nesta Comarca, em virtude da lei,etc. FAZ SABER a todos quantos 
o presente edital de praça e eventual Leilão, virem, ou dele conhecimento tiverem, que no dia 03 
do mes de novembro do corrente ano, pelas 09:00 horas, a porta principal do Edificio do Fórum 
local, sito a rua Sólon de Lucena, 36, Arara-PB, o Oficial de Justiça que estiver servindo de porteiro 
dos auditórios, levara a publico pregão de vencia e arrematação primeira praça, a quem mais der 
e maior lanço oferecer, igual ou acima da avaliação de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais), aos 
seguinte bem, penhorado ao executado Ministério Público Federal. Tudo nos autos da Carta Preca-
tória, extraida da Acao ne 0002143-35.2011.405.8201 classe 229, requerida pelo Ministeiio Publico 
Federal contra o executado acima mencionado, do bem a saber: - 01 (um) veiculo automotor, tipo 
caminhonete, carroceria aberta, marca GiVJ modelo D20 custon de luxe, ano de fabricação 1994, 
cor vermelha, movida a diesel, placa MNQ 6220/PB, chassi 9BG244RARRC032181, localizada na 
rua Maria das Dores, 105, centro de Arara-PB, constante do auto de penhora de tis. 04/05, visto e 
avaliada por R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais). Outrossim, se nao aparecer licitantes, desde ja 
fica designado o dia 22 do mes de novembro de 2016, pelas 09:00 horas, no mesmo lugar, para 
segunda hasta publica, quando o bem poderá ser arremetado por quem mais oferecer, não sendo 
aceito preço vil, compreendendo-se este valor inferior a quarenta por cento da avaliação. Dos autos 
nao consta recurso pendente de decisão e o bem esta livre e desembaraçado de quaisquer ónus, 
conforme os autos da Carta Precatória, supramencionada. E para que ninguém possa alegar igno-
rância, mandou expedir o presente, que sera afixado no lugar Publico de costume. Pelo presente, 
fica intimado o executado da designação supra, caso nao seja localizado para intimação pessoal. 
Dado e passado nesta cidade de Arara, aos 14 dias do mes de outubro do ano dois mil e dezesseis. 
Eu Eliane de Lourdes dos Santos Guedes Medeiros, Analista Judiciário o digitei e subscrevi.(a) Dr. 
Osenival dcs Santos Costa. 

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE INQUÉRITO

INTIMAÇÃO
O Presidente da Comissão Permanente de Inquérito, designado pelo Secretário de Estado da 

Educação, Professor Aléssio Trindade de Barros, por meio da Portaria nº670, de 05 de julho de 2016, 
publicada no D.O.E de 09 de julho de 2016, INTIMA o (a) senhor (a) Mirajalva Misraim da Silva, 
matrícula n° 170.077-4, 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 13:30 horas do dia 08 de  NOVEMBRO de 2016, a fim de prestar DECLARAÇÕES no Processo 
Administrativo Disciplinar n° 0016673-5/2016 – Apenso: 0014283-0/2016, que apura denúncia de 
omissão na prestação de contas dos programas PDDE BÁSICO E MAIS EDUCAÇÃO-2013 MAIS 
EUDCAÇÃO-2014, da EEEF Dr. Carlos Pessoa, no município de NATUBA/PB

João Pessoa, 25 de outubro de 2016.
Cláudio Roberto Tolêdo de Santana

Presidente da CPI/SEE - PB
______________________________________________

Antônio José de Souza
João Pessoa, ___________ de ____________________ de 2016

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE INQUÉRITO

INTIMAÇÃO
O Presidente da Comissão Permanente de Inquérito, designado pelo Secretário de Estado da 

Educação, Professor Aléssio Trindade de Barros, por meio da Portaria nº855, de 12 de agosto 
de 2016, publicada no D.O.E de 18 de agosto de 2016, INTIMA o (a) senhor (a) Antônio José de 
Souza, matrícula n° 180.826-5, 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 13:30 horas do dia 08 de  NOVEMBRO de 2016, a fim de prestar DECLARAÇÕES 
no Processo Administrativo Disciplinar n° 0021159-0/2016 – Apenso: 0018526-4/2016, que apura 
denúncia de omissão na prestação de contas do programa MAIS EDUCAÇÃO - 2014, da EEEF 
João Francelino da Silva, no município de GUARABIRA/PB

João Pessoa, 25 de outubro de 2016.
Cláudio Roberto Tolêdo de Santana

Presidente da CPI/SEE - PB
______________________________________________

Antônio José de Souza
João Pessoa, ___________ de ____________________ de 2016

Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            186,75
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 056218
Responsavel.: JOSE BERNARDINO DA SILVA
CPF/CNPJ....: 020374635/0001-66
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            615,12
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 055810
Responsavel.: JOSE BERNARDINO DA SILVA
CPF/CNPJ....: 020374635/0001-66
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.942,18
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 055446
Responsavel.: LUIZ FERREIRA DE ALMEIDA ME
CPF/CNPJ....: 023323281/0001-19
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.620,01
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 055078
Responsavel.: MARCOS OLIVEIRA ME
CPF/CNPJ....: 013779422/0001-59
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            180,22
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 057317
Responsavel.: MOITA E MAJORA COM E SERV DE 
ALIM L
CPF/CNPJ....: 025017780/0001-03
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            654,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 057405
Responsavel.: ODILON RIBEIRO COUTINHO FILHO
CPF/CNPJ....: 630892387-72
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$          1.769,42
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 056671
Responsavel.: PONTUAL DISTRIBUIDORA DE ME-
DICAMENT
CPF/CNPJ....: 010554743/0001-67
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$          6.898,43
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 056550
Responsavel.: PROEX COM.VAREJ.FRIOS E LATI-
CINIOS
CPF/CNPJ....: 069908986/0001-07
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          5.112,55
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 055244
Responsavel.: RAQUEL DOS SANTOS SOUZA 
PEREIRA
CPF/CNPJ....: 015576086/0001-72
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            505,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 056373
Responsavel.: RAYANE DE LIMA SILVA
CPF/CNPJ....: 095303934-07
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             99,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 056285
Responsavel.: REPUBLICA CONSTRUCOES INCOR-
PORACOES
CPF/CNPJ....: 009472746/0001-72
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            105,06
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 055833
Responsavel.: SBS SISTEMABRASDE PROCESSA-
MENTO SOL
CPF/CNPJ....: 015667448/0001-30
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            673,33
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 056141
Responsavel.: SANDRA MARCELLA MARQUES PAIVA
CPF/CNPJ....: 054707364-07
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            240,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 056333
Responsavel.: SINGULAR CONSTRUTORA E ADMI-
NISTRADO
CPF/CNPJ....: 014216922/0001-45
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            304,44
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 057447
Responsavel.: SION CONSTRUCOES LTDA
CPF/CNPJ....: 009243105/0001-46
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            264,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 057444
Responsavel.: SUDERLANE CABRAL DO REGO
CPF/CNPJ....: 085507204-02
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            133,33
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 056092
Responsavel.: UNIVERSO PROFISSIONAL COM E 
CONF LT
CPF/CNPJ....: 021825409/0001-17
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            550,00
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 055851
Responsavel.: WS MORGANN CONSTRUCOES LTDA
CPF/CNPJ....: 013756950/0001-92
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            490,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 056537
Responsavel.: ZENAIDE CARVALHO DE ANDRADE
CPF/CNPJ....: 424269104-10
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.200,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 057432
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,  26/10/2016
----------------------------------------

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.: ADILSON DA SILVA JUNIOR
CPF/CNPJ....: 616900904-72
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            806,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 055662
Responsavel.: ADEMAR LOPES MACEDO
CPF/CNPJ....: 150050891-87
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            230,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 056289
Responsavel.: ANDRE FERREIRA CHAVES
CPF/CNPJ....: 008910344-04
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            376,30
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 055623
Responsavel.: CIBELLE MARIA SOARES DE SOUSA 
MENDA
CPF/CNPJ....: 010601392/0001-06
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            219,09
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 056271
Responsavel.: COND DO EDF. AMNERES SANTIAGO
CPF/CNPJ....: 004129930/0001-09
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            260,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 055503
Responsavel.: DAVID DA SILVA FERNANDES
CPF/CNPJ....: 022751078/0001-80
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            174,57
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 057615
Responsavel.: DIEGO HEN MENDES DE SOUZA 
EIRELI -
CPF/CNPJ....: 024731906/0001-44
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            715,98
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 055178
Responsavel.: E R V PARAIBA COMERCIO DE ACES
CPF/CNPJ....: 018411671/0001-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            595,87
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 056464
Responsavel . :  EDIELSO PEREIRA DA SILVA 
1429575042
CPF/CNPJ....: 017881040/0001-92
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            608,20
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 054768
Responsavel.: EDILENA LIMA DA SILVA
CPF/CNPJ....: 338056604-72
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.278,98
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 054574
Responsavel.: EDMILSON ALVES DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ....: 025613564-93
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            165,90
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 056196
Responsavel.: ELYSSON PACHECO CUNHA
CPF/CNPJ....: 012885084-17
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.727,58
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 055694
Responsavel.: EVERALDO ARAUJO DE SOUZA
CPF/CNPJ....: 026495534-05
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            317,65
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 057213
Responsavel.: F T COMERCIO DE CALCADOS E 
ROUPAS
CPF/CNPJ....: 019407225/0001-95
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            747,98
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 056383
Responsavel.: GILBERTO ROSSI CICOTOSTE
CPF/CNPJ....: 015483248-09
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             94,70
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 056116
Responsavel.: INSTITUTO BIBLICO BETEL BRA-
SILEIRO
CPF/CNPJ....: 009132432/0001-20
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            326,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 053913
Responsavel.: IOHANNA MICHELLY DOS SANTOS 
OLIVEIR
CPF/CNPJ....: 084159844-48
Titulo......: CED CRE BAN IND  R$          2.821,87
Apresentante: REALE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE 
ADVOC
Protocolo...: 2016 - 053280
Responsavel.: ITALO CARNEIRO MACEDO
CPF/CNPJ....: 023213562/0001-19
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            484,77
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 055804
Responsavel.: JMS CONSTRUCAO E HABITACAO 
SPE LTDA
CPF/CNPJ....: 018826000/0001-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             38,01
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 056688
Responsavel.: JEOVA GARCIA SANTANA ME
CPF/CNPJ....: 016572213/0001-28
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.541,64
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 054639
Responsavel.: JOSE BATISTA PEREIRA
CPF/CNPJ....: 011817676/0001-99

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

Registro na CGE Nº 16-00983-3
A Companhia de Água e Esgotos da Paraíba - CAGEPA, através do(a) Pregoeiro(a), designado 

pela Decisão PRE Nº 007/2016, torna público que no dia 16 de novembro de 2016, às 10:00 horas 
(horário de Brasília), realizará o Pregão Eletrônico nº 019/2016. Objeto: Registro de Preços visando 
aquisição futura de Materiais de Expedientes para reposição do estoque da Unidade Central e demais 
Regionais da Companhia de Água e Esgotos da Paraíba – CAGEPA. Adquirir o edital ou obter infor-
mações na Sede da CAGEPA, localizada a Rua Feliciano Cirne, 220, bairro de Jaguaribe, na cidade 
de João Pessoa, Estado da Paraíba. Fone/fax: (83) 3218-1250 – E-mail: pregaoeletronico@cagepa.
pb.gov.br. O Edital poderá ser retirado nos sites www.cagepa.pb.gov.br e www.licitacoes-e.com.br.

João Pessoa, 25 de outubro de 2016.
Iêda Patricia de Souza Rodrigues

Pregoeiro(a)
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