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clima & tempo
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Fonte: INMET
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Altura
0.3m

Moeda

Informações úteis para a semana:Cariri-agreste

Marés Hora

Fonte: Marinha do Brasil

Altura

31o Máx.
22o  Mín.

35o  Máx.
20o Mín.

37o Máx.
22 Mín.

DÓLAR    R$ 3,259 (compra) R$ 3,261  (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 3,130  (compra) R$ 3,390  (venda)
EURO   R$ 3,632  (compra) R$ 3,636   (venda)

l OAB debaterá políticas de inclusão social em Campina Grande. Página 4

l Bancos podem ser multados se não reativarem depósitos. Página 6

l Moro aceita denúncia do MPF e Lula e vira réus na Lava Jato. Página 8

l Angelina Jolie entra com pedido de divórcio de Brad Pitt. Página 17

Sol e poucas 
nuvens

Sol e poucas 
nuvens
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Começam os Jogos Escolares 
da Juventude em João Pessoa
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eSPOrTe e eduCAçãO

CAMInhos DA PARAÍBA O governador Ricardo Coutinho inaugurou ontem a estrada do distrito de Je-
nipapo, em Campina Grande; na sexta-feira, ele entregará as obras da Barragem Nova Camará. PágInA 3

Paraíba é o 3º do nE 
em competitividade

Ranking elaborado pelo Centro de Liderança Pública avalia o desempenho dos estados brasileiros a partir de 65 indicadores. 
Em infraestrutura, a Paraíba está atrás apenas de São Paulo. Em solidez fiscal, subiu da 19ª para a 13ª posição. PágInA 5

deSTAque eM INFrAeSTruTurA e SOLIdez FISCAL

Três meses antes do fim 
do ano, os lojistas da capital já 
expõem árvores, pisca-piscas  e 
réplicas de Papai noel. PágInA 7

Convênios firmados pela Fu-
nad com 230 empresas do Estado 
oferecem oportunidade de quali-
ficação e emprego. PágInA 7

Comércio antecipa 
vendas de Natal
em João Pessoa

Parceria abre vagas 
para trabalhadores
com deficiências

Emprego e rendaVitrines decoradas

Árvores de Natal chegam
a custar até R$ 1,7 mil

A Bagaceira 
é a obra mais 
conhecida de 

Zé Américo

Intelectuais que con-
viveram com o escritor 
paraibano reúnem-se hoje 
na Fundação Casa de José 
Américo. PágInA 9

evento presta
homenagem a José
Américo de Almeida

PB realiza atividades no Dia de 
Luta da Pessoa com Deficiência

Abertura aconteceu ontem no ginásio da UFPB; pela manhã, 
vice-governadora fez a apresentação oficial dos Jogos

FOTO: Cláudio Goes

Nublado com 
chuvas ocasionais
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ALTA

ALTA

13h32

01h08

0.4m

0.3m

baixa

baixa

07h34

19h56

2.3m

2.2m

Capital paraibana 
sedia o evento pela sexta 
vez. Jogos reúnem mais 
de 3,8 mil atletas com 
idade de 12 a 14 anos. 
PágInAs 4 E 8
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Não é raro se ouvir em João Pessoa 
– sobremodo na Assembleia Legislativa 
e na Câmara Municipal de João Pessoa, 
onde a política é elemento intrínseco – 
a seguinte frase sobre as gestões que 
passaram na prefeitura de Santa Rita, 
nas últimas eleições: “Essa cidade não 
tem sorte com prefeito!”. E, de fato, o 
município terminou, ao longo desses 
anos, por se tornar exemplo de admi-
nistrações desastrosas, que levaram a 
cidade ao ‘caos administrativo’ em que 
se encontra.

Prefeituras de todo o país sofreram 
e sofrem com a recessão por que pas-
sa a nossa economia. Porém, em Santa 
Rita, a crise parece ter assumido a for-
ma de um furacão, tamanha é a devas-
tação provocada sobre os munícipes. E 
não é difícil elencar os mais variados 
elementos para corroborar essa asser-
tiva: salários de funcionários atrasa-
dos em até cinco meses, coleta de lixo 
quase inexistente, com monturos se 
acumulando em via pública, serviços de 
assistência social e postos de saúde fe-
chados, falta de medicamentos básicos, 
afora categorias em greve por falta de 
salário e condições dignas de trabalho, 
como professores e agentes de trânsito.

Como um município que tem o 
quarto maior PIB da Paraíba – fica 
atrás apenas de João Pessoa, Campina 
Grande e Cabedelo – chega a um esta-
do de quase abandono administrativo? 
Essa é uma pergunta inevitável. Se a ci-
dade arrecada bem, tem receita, então 
porque Santa Rita não consegue pon-

tuar no quesito excelência de gestão e 
vive um colapso dos seus serviços? Os 
imbróglios políticos que o município vi-
venciou, certamente, é um componente 
importante que se oferece a tais respos-
tas. Por meio de uma ‘guerra de limina-
res’, o ex-prefeito Reginaldo Pereira e o 
atual – que era o vice – Netinho, assu-
miram e reassumiram o cargo várias 
vezes, o que causou certa instabilidade 
político-administrativa no município, 
refletindo, negativamente, na gestão de 
um e de outro.

A situação é tão delicada que o Tri-
bunal de Contas do Estado da Paraíba 
(TCE-PB) bloqueou contas bancárias da 
prefeitura por inconsistências nos balan-
cetes mensais enviados ao órgão, esta se-
mana. E quase simultaneamente, o juiz da 
5ª Vara Mista de Santa Rita, Gustavo Pro-
cópio Bandeira, acatou ação civil pública 
do Ministério Público da Paraíba (MPPB) 
e determinou o bloqueio de até 60% do 
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) para 
o pagamento dos salários dos servido-
res da Educação. O magistrado também 
bloqueou 54% dos recursos do Imposto 
sobre Circulação de Mercadorias e Ser-
viços (ICMS) e do Fundo de Participação 
dos Municípios (FPM) para pagar os salá-
rios atrasados dos demais servidores. De 
acordo com o MPPB, os recursos públicos 
estavam sendo usados para o pagamen-
to de “outras dívidas, em detrimento das 
dívidas de caráter alimentar”. A situação 
é, de fato, muito grave. 

Editorial

O colapso dos serviços

 

UNInforme

ExIbIcIOnIsmObAIxA EscOlARIDADEmAnIfEstO DA cUt

QUAlIDADE DE númEROs InvIAbIlIzA A ‘pEchA’

O número de eleitores sem en-
sino fundamental completo é 
prova real de que as políticas pú-
blicas do Brasil precisam assumir, 
especificamente, essa demanda: 
qualificar a escolaridade da popu-
lação. 41,1 milhões dos eleitores 
(28,5%), de 144 milhões, estão 
nessa situação. O desenvolvi-
mento de um país passa, neces-
sariamente, por esse quesito.    

Do presidente do Senado, 
Renan Calheiros, alardean-
do a falta de provas contra 
Lula, ontem: “Eu acho que a 
Lava Jato é um avanço civili-
zatório, mas precisa acabar 
com esse exibicionismo que 
nós vimos no episódio do ex
-presidente Lula. Isso não 
dá prestígio, retira prestígio 
do Ministério Público”.

Amanhã, manifestações contra 
Michel Temer e o impeachment 
de Dilma deverão fechar o Cen-
tro de João Pessoa e a BR 230. 
O protesto é organizado pela 
CUT, Central dos Trabalhadores e 
Trabalhadoras do Brasil (CTB), e 
frente Brasil Popular. Na capital, 
a concentração será na CBTU. Di-
zem que vão impedir a circulação 
de trens e ônibus.  

cAmARá: ‘págInA tRIstE’ DA nOssA hIstóRIA
Na próxima sexta-feira, o governador Ricardo Coutinho (PSB) fecha uma página triste da histó-
ria recente da Paraíba, com a entrega da Barragem Nova Camará, em Alagoa Nova, reconstruída. 
A obra foi feita pelo então governador José Maranhão e, por problemas técnicos e falta de ma-
nutenção, estourou na gestão de Cássio Cunha Lima, em 2004. À época, a cidade foi destruída, 
pessoas morreram e mais de 600 ficaram desabrigadas. Foram investidos R$ 37 milhões nas 
obras de reconstrução da barragem.

IntERvEnÇÃO Em sAntA RItA
cRImE ElEItORAl?

Orientado pela sua equipe de marketing, Luciano Cartaxo (PSD) tenta desconstruir, agora, o dis-
curso da candidata Cida Ramos (PSB), com quem polariza a campanha eleitoral em João Pessoa, no 
quesito comparação entre gestões. Acertadamente, a socialista adotou a tática de mostrar que a 
gestão do PSB, quando era prefeito o hoje governador Ricardo Coutinho (foto), fez mais com menos 
recursos. Ricardo, quando geriu o município, tinha orçamento de R$ 800 milhões, enquanto Carta-
xo administrou a cidade com quase o dobro - R$ 2 bilhões - e, na comparação, fez menos. Faço esse 
introito a propósito de ‘release’ distribuído pela assessoria do prefeito, no qual ele, Cartaxo, diz 
textualmente – não importa o portal de notícias – “Rompemos com esse modelo do passado que 
tinha preocupação com a educação apenas no discurso da eleição”. Não poderia ter escolhido tema 
pior para tentar desconstruir Aquele discurso da ‘adversária’, em termos comparativos. A gestão 
do PSB construiu dez escolas, sendo seis com recursos próprios. A gestão do prefeito fez duas em 
parceria com o governo federal. Nesse comparativo, o desequilíbrio é flagrante. O marketing do 
prefeito erra ao entrar nessa seara, pois. A pecha de ‘modelo do passado’ na educação que tenta 
colar à candidatura do PSB não resiste à qualidade dos números que a legenda já demonstrou.   

Ricco farias
papiroeletronico@hotmail.com
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Caberá à Justiça decidir, se acionada for, 
se o líder da oposição na AL-PB, Renato 
gadelha (PSC), cometeu crime eleitoral ao 
exibir vídeo sobre a campanha em Sousa 
na TV Assembleia, em favor de seu grupo 
político. Ele justificou-se: a programação 
passa apenas na capital e em Campina 
grande. Porém, há muitos eleitores de 
Sousa que moram nestas cidades.  

 Crônica gonzaga Rodrigues - gonzagarodrigues33@gmail.com
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O deputado Anísio Maia (PT) vai apresentar reque-
rimento na AL-PB para solicitar à Procuradoria geral 
do Estado intervenção em Santa Rita. “Funcionários 
estão há cinco meses sem receber, postos de saúde 
não têm enfermeiros, médicos ou remédio, os mo-
radores sofrem com o lixo nas portas, parece uma 
cidade síria que está há dez anos em guerra”. 

Qual a surpresa? 

Num voo de andorinha pelas serras de 
pedra de Queimadas e Aroeiras, o efeito do 
sol voltou a surpreender-me, como se fos-
se possível avistar na terra que antevi sem-
pre seca o que o curumim da lenda acreana 
conseguiu ver, chegado ao céu que a ando-
rinha, poupada da morte entre suas mãos, 
lhe havia prometido.

É história colhida pelo velho Capis-
trano: um indiozinho perseguia uma an-
dorinha até agarrá-la. Ela propôs não a 
matasse que o levaria para o céu, onde ele 
encontraria tios e avós saudosos. O meni-
no acreditou e lá chegou agarrado às penas 
do passarinho. Deu logo com um tio, con-
tou sua história, e este saiu lhe mostrando 
um mundo verde de legumes, frutas e de 
caminhos que terminavam em casas muito 
bonitas. O tio fez comida e o ba-kô comeu, 
satisfez-se e resolveu ficar no céu.

É história curta, sem fim triste, dife-
rente das matrizes greco-romanas de dra-
ma e tragédia.

Pois bem, por mais encantamento que 
a poesia de Hildeberto exerça em meu es-
pírito, em especial “A Comarca das Pedras”, 
haveria de subsistir o cenário de todos os 
tempos, cicatriz na consciência, por mais 
variado que pareça no cosmo. Menino de 
brejo, a seca me chegava pela voz rouca 
dos seus narradores, homens queimados 
ou vermelhos, secos de carne, sempre com 
um gogó pulado como galo de briga. Seu 

Agostinho, seu Cosme, seu Janúncio, de um 
aprumo e uma arrogância que contrasta-
vam  com o arraso do sol. Diferente dos ho-
mens do meu brejo, encharcados de água, 
muito na deles. 

Por que surpreender-me com o que já 
sei, com o já esperado? 

Surpresa é ver a idade da Paraíba qua-
se igual à da seca,  a estatística registrá-la 
secularmente como das mais pobres uni-
dades da federação, de economia depen-
dente, e vê-la despontar com a cabeça de 
fora quando a maioria, incluindo algumas 
mais ricas, sucumbe sem homem e sem di-
nheiro, sufocada na crise. 

Surpresa é me perder na cidade onde 
ando e vivo há mais de sessenta anos. Fui 
na feira de Mangabeira e não soube sair 
do viaduto, a fila atrás, apitando; fui tirar 
meu cartão de idoso e não acertei em que 
girador me enfiar; fui ver Zé Ramalho no 
Centro de Convenções e cheguei no fim, 
de tanto andar, para ouvir de uma voz do 
palco ser aquele o melhor teatro do Bra-
sil. Surpresa é ler, de uma voz de Cajazei-
ras (Fernando Caldeira) que Wilson Braga 
não é mais o melhor prefeito de todos os 
tempos da sua cidade. O troféu está agora 
com o doutor Ricardo. Surpresa é a po-
brezinha da Paraíba não parar uma obra, 
não atrasar a folha um só dia, apesar da 
crise não ter poupado estados e popula-
ções muito mais ricos. 

surpresa é a pobrezinha da paraíba não parar uma obra, não atrasar a folha um 
só dia, apesar da crise não ter poupado estados e populações muito mais ricos.” 



UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 21 de setembro de 2016 3
Políticas

Ricardo inaugura estrada PB-113 
e inspeciona obras em Campina

O governador Ricardo 
Coutinho inaugurou, nessa ter-
ça-feira (20), a pavimentação 
da estrada PB-113, no Distri-
to de Jenipapo, e inspecionou 
obras nas áreas de mobilidade 
urbana e infraestrutura, em 
Campina Grande. A estrada de 
Jenipapo possui 6,4 quilôme-
tros de extensão e recebeu um 
investimento de R$ 3,8 milhões 
com recursos do Tesouro Esta-
dual. A estrada vai beneficiar, 
além da população de Jenipa-
po, os moradores de Puxinanã 
e Lagoa Seca que passam pelo 
local. O deputado federal Da-
mião Feliciano, além de depu-
tados estaduais e lideranças da 
região também participaram 
do evento. 

Durante a solenidade, Ri-
cardo lembrou que a estrada 
de Jenipapo era reivindicada 
pela população há mais de 50 
anos. “Essa comunidade pe-
dia esta obra há muito tempo. 
Entregando a obra estamos 
agilizando a economia, dando 
dignidade às pessoas e pro-
movendo desenvolvimento. 
Estive aqui em maio e hoje 
volto feliz da vida para inau-
gurar a estrada que represen-
ta um investimento de quase 
R$ 4 milhões”, ressaltou.

O governador ainda lem-
brou que, mesmo neste mo-
mento de crise enfrentado 
pelo país, a Paraíba continua se 
desenvolvendo e inaugurando 
obras e ações que melhoram 
a vida dos cidadãos. “Muitos 
estados do Brasil estão para-
dos, sem conseguir crescer, 
o FPE vem despencando há 
vários meses, mas aqui na Pa-

Durante a solenidade, o governador Ricardo Coutinho lembrou que a estrada de Jenipapo era reivindicada pela população há mais de 50 anos

raíba estamos conseguindo, 
com muito esforço, manter um 
ritmo de crescimento. As obras 
não param. Para termos uma 
ideia, quando assumi, o Estado 
era o 18º em relação à malha 
rodoviária. Hoje, após todos os 
investimentos que fizemos, já 
temos a quarta melhor malha. 
Isso me deixa orgulhoso por-
que sei o bem que esta evolu-
ção traz para o povo”, observou.

A estrada de Jenipapo re-
cebeu serviços de terraplena-
gem, drenagem profunda e su-
perficial, correção de defeitos 
e recapeamento com concreto 
betuminoso usinado a quente 
da pista de rolamento, limpeza 
e sinalização horizontal e verti-
cal. Mais de 800 veículos trafe-

gam, diariamente, pelo local. 
O diretor de operações do 

Departamento de Estradas de 
Rodagem (DER), Hélio Cunha 
Lima, ressaltou a importância 
da obra para Jenipapo e redon-
dezas. “A estrada está pronta, 
toda sinalizada, de boa qualida-
de e atendendo a uma reivindi-
cação de mais de 50 anos. Com 
essa obra estamos benefician-
do os moradores de Jenipapo, 
Puxinanã e Lagoa Seca. Foi uma 
estrada feita de forma rápida, 
mas com toda garantia”, frisou. 

O vereador Murilo Galdino 
representou a Câmara de Ve-
readores de Campina Grande 
na solenidade e comentou: “A 
estrada de Jenipapo era pro-
metida há décadas por outros 

gestores e o governador entre-
gou hoje o asfalto todo pron-
to beneficiando a população. 
Além disso, o Governo ainda 
está finalizando duas obras im-
portantíssimas que é a Avenida 
João Suassuna e o Parque de 
Bodocongó. Ficamos muito fe-
lizes em ver as melhorias que a 
gestão traz para nossa cidade”.

Para o presidente da As-
sociação de Moradores de Jeni-
papo, Roberto Coelho, a estra-
da representa a concretização 
de um sonho. “A esperança vi-
rou um sonho real para quem 
mora nessa região. É mais uma 
ação cumprida pelo governa-
dor Ricardo. Essa estrada veio 
beneficiar os moradores de 
Jenipapo e cidades vizinhas. 

Estamos todos muito felizes e 
agradecidos”, falou.

A dona de casa Eliane 
Oliveira mora em Jenipapo 
desde que nasceu e disse que 
os moradores sofriam com a 
poeira, buracos e lama na es-
trada. “Era uma tristeza aqui, 
tanto no verão como no in-
verno. Faz muitos anos que a 
gente pedia que essa estrada 
fosse feita. Agradeço muito ao 
governador por atender nos-
so desejo. Vai facilitar muito 
nossa vida”, comemorou.

Inspeção de obras
Após a inauguração da 

Estrada de Jenipapo, o gover-
nador Ricardo Coutinho ins-
pecionou as obras do Parque 

de Bodocongó e da Avenida 
João Suassuna, que vão bene-
ficiar os moradores de Cam-
pina Grande com melhorias 
na mobilidade urbana e in-
fraestrutura.

As obras de revitalização e 
urbanização do Parque de Bo-
docongó têm um investimen-
to de cerca de R$ 40 milhões 
e a primeira etapa da obra já 
está 77% concluída. O parque 
contará com quiosques, res-
taurante, playground, pista de 
skate, refinaria multicultural, 
ciclovias, quadras esportivas, 
estacionamentos, entre outros 
equipamentos. 

Já a pavimentação da Ave-
nida João Suassuna está com 
cerca de 80% da obra con-
cluída e recebeu recursos na 
ordem de R$ 2 milhões. A ave-
nida passa por pavimentação, 
terraplenagem, drenagem, si-
nalização e iluminação. “É uma 
obra de mobilidade urbana ne-
cessária e extremamente im-
portante para os moradores de 
Campina Grande”, comentou o 
governador Ricardo Coutinho.

Segundo a diretora-supe-
rintendente da Superintendên-
cia de Obras do Plano de Desen-
volvimento do Estado (Suplan), 
Simone Guimarães, a obra do 
Açude de Bodocongó propicia-
rá a recuperação social, ecológi-
ca e cultural da área, trazendo 
muitos benefícios ao municí-
pio. “A primeira etapa do Par-
que será entregue à população 
provavelmente em outubro. As 
obras estão bem avançadas e 
isso mostra o quanto o Gover-
no está trabalhando por essa 
cidade. Já a Avenida João Suas-
suna está quase pronta e vai 
facilitar muito a vida dos mo-
radores da região, sendo uma 
ação de mobilidade urbana 
essencial”, concluiu.

O governador Ricar-
do Coutinho entrega, nesta 
sexta-feira (23), as obras 
da Barragem Nova Camará, 
localizada em Alagoa Nova, 
considerada a redenção de 
toda região do Brejo. A bar-
ragem, que rompeu no dia 
17 de junho de 2004, dei-
xando milhares de desabri-
gados, mortos e muita de-
vastação, foi reconstruída 
e passará a oferecer água 
de boa qualidade para 21 
municípios, beneficiando 
mais de 225 mil habitantes. 
As obras de reconstrução 
começaram em 2012, e os 
investimentos ultrapassam 
R$ 48,6 milhões. A capaci-
dade de armazenamento da 
Nova Camará é de mais de 
26 milhões de metros cúbi-
cos de água.

O governador Ricardo 
Coutinho fará também a en-
trega do ramal 2 do Sistema 
Adutor Nova Camará, que 
abrange as cidades de Re-
mígio e Esperança. Com a 
entrega da primeira parte 
do sistema, serão beneficia-
dos 48.677 habitantes, que 
contarão, ainda, com uma 
estação de tratamento e uma 
estação elevatória. Os inves-
timentos dessa primeira eta-
pa totalizam R$ 28,4 milhões.

O secretário de Estado 
da Secretaria da Infraes-
trutura, dos Recursos Hí-
dricos, do Meio Ambiente 

e da Ciência e Tecnologia, 
João Azevedo, falou sobre 
a importância da obra para 
o abastecimento d’água da 
região. “A reconstrução da 
Barragem de Camará e a 
implantação do novo siste-
ma adutor trará a redenção 
de toda uma região. Primei-
ro, além de distribuir água 
de boa qualidade, irá aliviar 
num primeiro momento o 
sistema de Campina Gran-
de, já que muitas cidades 
são abastecidas pelo mes-
mo sistema”, ressaltou. 

João Azevedo destacou 
ainda a decisão do gover-
nador Ricardo Coutinho em 
reconstruir a Barragem de 
Camará. “A decisão foi toma-
da pelo governador em 2011, 
uma decisão política de co-
ragem. O governador nunca 
se negou a tomar decisões e 
executá-las quando necessá-
rio”, afirmou. 

Benefícios
Com a entrega da Bar-

ragem Nova Camará serão 
beneficiados os seguintes 
municípios e localidades: 
Algodão de Jandaíra, Alagoa 
Nova, Areial, Campinote, 
Cepilho, Esperança, Chã de 
Marinho, Floriano, Jenipapo, 
Puxinanã, Lagoa Seca, Ma-
tinhas, São Tomé, Lagoa do 
Mato, Pocinhos, Remígio, São 
Miguel e São Sebastião de La-
goa de Roça.

Obras de barragem 
serão entregues sexta

NOVA CAMARÁ

Os deputados Gervásio Maia 
e Galego Souza representaram a 
Assembleia Legislativa da Paraíba 
na solenidade de inauguração da 
Escola Técnica de São Bento, mais 
uma escola Cidadã Integral, entre-
gue na última segunda-feira (19) 
pelo governador Ricardo Couti-
nho. Gervásio também participou 
da entrega da nova PB-325, que 
liga o entroncamento da BR-230/
Jericó/Catolé do Rocha, numa ex-
tensão de 49 quilômetros.

Na ocasião o deputado Ger-
vásio Maia destacou as conquistas 
da região na gestão Ricardo Cou-
tinho. "Veja o padrão da constru-
ção, a estrutura da escola. Isso nos 
deixa felizes porque a educação 
é a base de tudo, é a ferramenta 
que prepara a criança e o jovem 
para o futuro. Daqui sairão gran-
des profissionais se Deus quiser e 
o governador Ricardo tem investi-
do muito firme priorizando ações 
na educação e isso vai fazer uma 
diferença muito forte, no futuro 
vamos perceber as melhoras que 
nós teremos na qualidade do en-
sino na Paraíba", pontuou. 

Já o deputado Galego Souza 
agradeceu pela importante obra que 
ganha a juventude e a população de 
São Bento. Ainda como prefeito ele 
contribuiu para que a escola fosse 
construída, com apoio de um em-
presário local que doou o terreno.

O governador Ricardo Couti-
nho destacou que São Bento tem 
sido uma cidade parceira do Go-
verno do Estado por seu dinamis-

Deputados representam ALPB
iNAuguRAçãO de esCOlA téCNiCA e ROdOViA

A Escola Técnica Estadual de São Bento teve investimentos de R$ 12,7 milhões

mo e pelo reconhecimento que o 
governo tem por aquilo que dá 
certo. “São Bento tem essa ca-
racterística bastante diferenciada 
porque tem gente que faz como 
dar certo. Estou aqui com uma 
alegria enorme compartilhando 
com vocês um momento históri-
co de São Bento, da Paraíba e da 
educação paraibana. Você não vê 
isso aqui por aí, vê aqui na Paraí-
ba e São Bento agora tem a Escola 
Técnica Estadual Cidadã", come-
morou, ressaltando as parcerias 
com o então prefeito e hoje de-
putado Galego Souza, que, ao 
lado do deputado Gervásio Maia, 
representa a região. Para o go-
vernador, investir em educação é 

o grande foco, o rumo para o de-
senvolvimento.

A Escola Técnica Estadual de 
São Bento teve investimentos de 
R$ 12,7 milhões, além de R$ 625,8 
mil em equipamentos.

Catolé do Rocha
Em Catolé do Rocha, o gover-

nador Ricardo Coutinho inaugurou 
a 103ª obra rodoviária do progra-
ma Caminhos da Paraíba. A soleni-
dade aconteceu em praça pública, 
com a presença de diversas autori-
dades do Estado e dos municípios 
localizados na região beneficiada. 
A obra entregue à população é um 
investimento de R$ 20,3 milhões, 
com recursos próprios.

FOtO: Secom-PB

FOtO: Alberi Pontes/Secom-PB

Rodovia vai beneficiar os 
moradores do Distrito de 
Jenipapo e cidades vizinhas
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Políticas

OAB debaterá políticas 
de inclusão social em CG

Foto: Mnonononono

Evento também discutirá 
a mobilidade para pessoas 
com deficiência física

AGENDA DoS CANDIDAtoS
(JoÃo PESSoA)

6h - Adesivagem e panfletagem
8h - Caminhada em Mangabeira
8h30 - Reunião com catadores
9h - Caminhada no Costa e Silva
15h - Fórum Paraibano de Luta da Pessoa 
com Deficiência
15h40 - Caminhada das Margaridas no 
Centro
18h40 - Caminhada no Bessa

9h - Encontro com grupo de apoiadores 
no Castelo Branco 
12h - Entrevista na TV Manaíra 
14h - Reunião com lideranças da Ilha do 
Bispo 
16h - Gravação do guia 
18h - Caminhada no Roger 
21h - Encontro com grupo de apoiadores 
em Manaíra

Cida Ramos (PSB)

Luciano Cartaxo (PSD)

Charliton Machado (Pt)

9h - Gravação do Guia Eleitoral
15h - Participação no Fórum Paraibano 
da Pessoa com Deficiência
17h - Panfletagem e Caminhada
no Bairro de Jaguaribe

CAMPINA GRANDE

9h - Agenda interna 
12h - Entrevista TV Cabo Branco
13h - Entrevista Portal G1
15h - Participação no Dia Nacional de 
Luta da Pessoa com Deficiência 
17h - Reuniao na comunidade Laranjeiras

Victor Hugo (PSol)

Adriano  Galdino (PSB)

10h - Fórum Sobre Políticas Públicas 
de Inclusão de Pessoas com Deficiên-
cia. Local: OAB (Rua: Vigário Calixto, 
945 - Catolé) 
16h40 - Caminhada 40 no bairro da 
Liberdade. Concentração: Rua Gilberto 
Pereira 
19h - Fórum de Defesa aos Animais na 
Associação Comercial

8h - Visita em empresa
9h - Visita em empresa
10h - Fórum permanente da pessoa com 
deficiência
14h - visita em empresa
16h - Caminhada no bairro do José Pinhei-
ro/ Monte Castelo
19h - Fórum do bem estar animal

Artur Bolinha (PPS)

7h – Entrevista na Rádio Campina Grande FM 
10h – Sabatina na OAB sobre o tema 
“Direito de Inclusão Social e Acessibilidade 
das Pessoas com Deficiência Física” 
12h – Entrevista ao JPB 1ª Edição, da TV 
Paraíba 
16h – Ação 45, no bairro da Bela Vista 
19h -  Participa de debate no Fórum 
Municipal de Proteção e Bem Estar AnimalRomero Rodrigues (PSDB)

Veneziano Vital do Rêgo (PMDB)

7h20 - Entrevista na Radio Panoramica 
FM
9h - Visita ao Mutirão
10h - Apresenta propostas no auditório 
da OAB Campina Grande
15h15 - Caminhada em Bodocongó
18h - Entrevista ao vivo na a TV Itararé
19h - Sabatina na Associação Comercial 
promovida pelo Fórum Municipal de Prote-
ção e Bem Estar Animal (FOMBEA)

David Lobão (PSol)

6h30 - Entrevista na Rádio Lagar
8h15 - Entrevista na Rádio Caturité
9h30 - Evento no Auditório da OAB
19h30 - Rodada de entrevista com a 
FOMBEA (Proteção e Bem Estar Animal).

Não informou a agenda

Walter Brito Neto (PEN)

As propostas dos seis 
candidatos a prefeito de 
Campina Grande no pleito 
de outubro, serão discutidas 
durante um fórum que será 
realizado pela Subseção da 
Ordem dos Advogados do 
Brasil (OAB), sobre “Inclusão 
Social e Acessibilidade para 
as pessoas com dificuldade 
de locomoção”. O evento será 
realizado a partir das 10h de 
hoje,  no auditório da OAB-CG, 
no bairro do Catolé. Os candi-
datos Romero Rodrigues, Ve-
neziano Vital do Rêgo, Walter 
Brito, David Lobão, José Artur 
e Adriano Galdino confirma-
ram presença ao evento.

Cada candidato vai dis-
por de 10 minutos para a 
apresentação de suas propos-
tas sobre o tema apresenta-
do pela OAB-CG. Ao final do 
encontro, os candidatos as-
sinarão um “Termo de Com-
promisso e Ação em Defesa 
do Direito de Inclusão Social 
e Acessibilidade das Pessoas 
com Deficiência Física”.

Proposto pela Comissão 
de Direitos Humanos da Sub-
seção da OAB em Campina 
Grande, o encontro com os 
candidatos a prefeito do mu-

A garantia do direito à acessibilidade das pessoas com deficiência será debatida no fórum de hoje

Chico José
chicodocrato@gmail.com

nicípio será aberto ao público, 
numa parceria com o Fórum 
Permanente sobre Políticas 
Públicas de Inclusão da Pes-
soa com Deficiência.

No entendimento do pre-
sidente da Subseção campi-
nense da OAB, Jairo Oliveira, 
“a garantia do direito à acessi-
bilidade das pessoas com de-
ficiência, dos idosos e daque-
les com mobilidade reduzida, 
está diretamente vinculada 
ao compromisso dos gestores, 
de dotar a estrutura gover-
namental de condições para 
atender às demandas dessas 
pessoas”. “Agindo assim, esta-

rá sendo construído o cami-
nho seguro que conduz a uma 
efetiva sociedade inclusiva”, 
ressaltou Jairo Oliveira.

De acordo com o Censo 
Demográfico 2010, realizado 
pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), 
dos 25 milhões de brasileiros 
com deficiência, pelo menos 
1.045.962 estão na Paraíba. 
Os números mostram que 
27,7% da população parai-
bana  tem algum tipo de de-
ficiência visual, auditiva, mo-
tora ou mental, em diferentes 
graus de severidade. Em Cam-
pina Grande, o percentual de 

pessoas com algum tipo de 
deficiência é de 23%. O índi-
ce corresponde a cerca de  88 
mil pessoas.

Para a Secretaria Nacio-
nal de Promoção dos Direitos 
da Pessoa com Deficiência, 
acessibilidade é um atributo 
essencial do ambiente que ga-
rante a melhoria da qualidade 
de vida das pessoas. Deve es-
tar presente nos espaços, no 
meio físico, no transporte, nas 
tecnologias de informação e 
comunicação, no turismo, es-
porte e lazer, bem como em 
outros serviços abertos ao 
público ou de uso público.

Foto: Marcos Russo

Amanhã, os membros 
da Comissão da Mulher, da 
Subseção da OAB em Cam-
pina Grande, estarão reali-
zando a partir das 9h, um 
encontro com as famílias de 
crianças com microcefalia. O 
encontro terá como local o 
Hospital Municipal Pedro I, 
tendo como pauta a criação 
da Associação e de um esta-
tuto que visa à garantia dos 
direitos dessas famílias.

A presidente da Comis-
são da Mulher da OAB/CG, 
Carla Carvalho de Andrade 
Tejo, explicou que, o  objeti-
vo desse primeiro encontro é 
ouvir as famílias para elabo-
rar um Estatuto com políticas 
de apoio. “Falta de apoio, or-
ganização, estrutura, trans-
porte, medicamentos. Os 
problemas enfrentados pelas 
famílias de bebês diagnosti-
cados com microcefalia são 

muitos. A ideia da Comissão 
é dar às mães todo o apoio e 
suporte para criar a associa-
ção. A comissão vai fazer um 
diagnóstico da situação das 
famílias com filhos atingidos 
pela microcefalia”, afirmou.

Números
A Secretaria Estadual 

de Saúde da Paraíba regis-
trou 898 casos de micro-
cefalia em 135 municípios 

paraibanos, no período de 
agosto de 2015 até a 29ª se-
mana de 2016. Cento e cin-
quenta e cinco casos foram 
confirmados em 62 muni-
cípios, com base nos laudos 
dos exames de imagem e/ou 
resultados de exames labo-
ratoriais para detecção do 
vírus zika; 494 descartados 
para a microcefalia relacio-
nada à infecção congênita e 
249 estão sob investigação.

Comissão da Mulher realiza encontro

O Comitê Olímpico do Brasil 
(COB) apresentou oficialmente, 
ontem, à imprensa da Paraíba, os 
Jogos Escolares da Juventude 2016 
categoria 12 a 14 anos. Estiveram 
presentes os atletas olímpicos Van-
derlei Cordeiro de Lima (marato-
na), Sarah Menezes (judô) e Ma-
theus Santana (natação), além da 
vice-governadora Lígia Feliciano; 
do secretário executivo de Esporte 
e Lazer, José Marco, e do diretor 
geral do evento, Edgar Hubner. 

“A Paraíba sente orgulho de, 
pela quinta vez, receber tão impor-
tante evento. Dessa vez, trazendo 
mais de 5 mil pessoas, que estão, 
durante este período, focadas 
nesses jogos. Isso tudo é fruto de 
parcerias e de uma série de inves-
timentos que o Governo do Estado 
fez, como o Centro de Convenções, 
que nos deu a possibilidade de re-
ceber à altura e dar conforto para 
todo o comitê, e nossa Vila Olímpi-
ca, que está pronta para receber os 
atletas”, pontuou Lígia Feliciano. 

Durante a coletiva, Edgar Hub-
ner, representando o COB, desta-
cou o empenho do Governo do 
Estado nas políticas públicas para 
o esporte. “Graças ao trabalho do 

COB apresenta evento na capital
JoGoS ESCoLARES DA JUVENtUDE NA PARAÍBA

Governo do Estado, com a vonta-
de nas políticas que engrandecem 
o esporte, a Paraíba já recebe o 
evento pela quinta vez e em no-
vembro, quando será a etapa de 15 
a 17 anos, será o Estado que mais 
sediou os Jogos”, disse. 

José Marco, que conquistou a 
medalha de prata nas Olimpíadas 
de Sidnei, em 2000, frisou o mo-
mento para os atletas brasileiros. 
“Eu, que fui atleta, posso dizer que 
disputar uma competição como 
esta é um momento ímpar e mar-

cante para todos os jovens que pre-
tendem seguir a carreira no seg-
mento. O Governo do Estado mais 
uma vez está mostrando o quanto 
vem trabalhando para o engrande-
cimento do esporte aqui no Esta-
do”, destacou. 

“A infraestrutura é algo que 
merece toda atenção aqui na Pa-
raíba, como por exemplo, o Parque 
Aquático da Vila Olímpica Parahyba, 
que também possui uma excelente 
estrutura em seus ginásios e para 
outras modalidades”, ressaltou.

A vice-governadora Lígia Feliciano disse que a Paraíba sente orgulho de receber evento

Foto: Walter Rafael/Secom-PB
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PB está na 3ª posição do Nordeste
RANKING DE COMPETITIVIDADE DOS ESTADOS 

A Paraíba teve a 3ª me-
lhor colocação do Nordeste 
na edição 2016 do Ranking 
de Competitividade dos Es-
tados, elaborado pelo Centro 
de Liderança Pública (CLP), 
em parceria com a Econo-
mist Intelligence Unit e Con-
sultoria Tendências, ficando 
atrás apenas do Ceará e de 
Pernambuco. Já na compara-
ção com os demais estados 
do País, a Paraíba alcançou a 
15ª posição geral. Infraestru-
tura, potencial de mercado e 
solidez fiscal foram as áreas 
com melhores resultado.

O ranking do CLP anali-
sou a capacidade competitiva 
dos Estados brasileiros por 
meio de 65 indicadores, agru-
pados em dez pilares. Em in-
fraestrutura, a Paraíba alcan-
çou a nota 73,9 (numa escala 
de 0 a 100) e ficou atrás ape-
nas de São Paulo, que tam-
bém lidera o ranking geral. O 
resultado foi melhor do que 
o alcançado no ano passado, 
quando o Estado havia ficado 
na 3ª posição nacional.

Um dos fatores que 
contribuiu para o excelente 
desempenho foi o progra-
ma Caminhos da Paraíba, 
desenvolvido pelo Governo 
do Estado. A ação já foi res-
ponsável pela construção e 
recuperação de 103 rodo-
vias que atendem a diver-
sos municípios paraibanos, 
melhorando as condições de 
infraestrutura de transpor-

FOTO: Alberi Pontes

Cardoso Filho
josecardosofilho@gmail.com

te necessárias, por exemplo, 
para o escoamento da pro-
dução, transporte de matéria
-prima e fortalecimento do 
setor do turismo.

A Paraíba também ti-
rou notas consideradas boas 
– maiores que a média na-
cional – nos pilares solidez 
fiscal (61,3) e potencial de 
mercado (62,9). No primei-
ro índice, o Estado melhorou 
três posições no ranking na-
cional, passando da 19ª para 
a 13ª do País.

Já em potencial de mer-
cado, houve queda, da 4ª 

para a 6ª posição. O resulta-
do desses dois índices indica 
que o Governo estadual vem 
enfrentando a crise nacional, 
iniciada ainda em 2014, com 
planejamento e responsabi-
lidade, a exemplo de ações 
os decretos 36.199 e 36.199, 
de setembro do ano passado, 
que determinou a contenção 
de despesas e otimização de 
recursos no Estado. Mas o Go-
verno começou a ter menor 
desempenho na potenciali-
dade de negócios em 2016, 
quando a crise política que 
paralisou o País afetou os de-

mais antes da Federação. 
Além de infraestrutura, 

solidez fiscal e potencial de 
mercado, a pesquisa consi-
derou também os seguintes 
pilares: educação, capital hu-
mano, eficiência da máquina 
pública, inovação, segurança 
pública, sustentabilidade so-
cial e sustentabilidade am-
biental.

Infraestrutura
O pilar de infraestrutura 

reúne dez indicadores e os 
estados de maior destaque 
são: São Paulo, Paraíba e Rio 

Grande do Norte. Neste pilar, 
buscou-se selecionar indi-
cadores para os principais 
segmentos de infraestrutura, 
como rodovias, energia e te-
lecomunicação.

O diretor de obras do 
Departamento de Estradas e 
Rodagem da Paraíba (DER), 
Hélio Cunha Lima, disse que 
esse desempenho do Estado 
é motivo de alegria, pois o 
Governo vem se esforçando 
para elevar o índice de re-
cuperação e construção de 
estradas. Em maio deste ano, 
saiu uma pesquisa referente 

a rodovias na qual a Paraíba 
está colocada em quarto lu-
gar no Brasil, quando há dez 
anos ocupava o 18º lugar.

O ranking é uma ferra-
menta para a administração 
pública, além de reconhecer 
as melhores práticas visando 
o desenvolvimento econômi-
co e social do País. O resulta-
do permite ao gestor público 
avaliar as necessidades e de-
finir prioridades para o seu 
estado. Para o setor privado, 
um estudo que constitui num 
desenho norteador de aloca-
ção de investimentos.

Restauração da PB-325, que liga BR-230/Jericó/Catolé do Rocha, é uma das obras do Caminhos da Paraíba, programa que contribuiu para a excelente classificação do Estado

A programação da Se-
mana Nacional de Trânsito, 
promovida pelo Departa-
mento Estadual de Trânsito 
(Detran-PB) até o próximo 
domingo, inclui uma cele-
bração especial hoje, dia 21 
de setembro,  data alusiva 
ao aniversário de quatro 
anos da Operação Lei Seca. 
O evento está programado 
para as 20h, no Largo da 
Gameleira, na Praia de Tam-
baú, além de atividades em 
toda a orla de João Pessoa.

Segundo o chefe da Di-
visão de Policiamento e Fis-
calização do órgão, Ricácio 
Cruz, além da comemora-
ção, as atividades consistem 
em blitze educativas e pre-
ventivas, “com o intuito de 
promover a conscientização 
da sociedade sobre os riscos 
eminentes entre a combina-
ção letal álcool e direção”.

Desde que foi criada em 
2012, a Operação Lei Seca 
na Paraíba foi responsá-
vel pela autuação de 9.658 
condutores por dirigir sob 
o efeito de álcool, pela apre-
ensão de 8.343 carteiras de 
habilitação e quase 155 mil 
testes de bafômetro.

Também nesta quarta-
-feira, serão promovidos 
eventos educativos, a partir 
das 8h, em frente ao prédio 
da Contax, na Avenida Hilton 
Souto Maior, em Mangabeira. 
Às 9h, o comando terá conti-
nuidade em frente ao edifício 
da AeC, no mesmo bairro e, 
às 15h, na frente da AeC do 
Conjunto José Américo.

Na versão de 2016, a 
SNT tem como tema “Eu sou 
+ 1 por um trânsito + segu-
ro”. A abertura oficial ocor-
reu na segunda-feira (19), 
na sede do Detran-PB, no 

Conjunto Mangabeira VII. 
Na véspera, houve uma ação 
de impacto no Busto de Ta-
mandaré, a fim de alertar a 
sociedade sobre o elevado 
número de acidentes nas 
vias públicas da Paraíba.

Cajazeiras
Ainda de acordo com 

a programação da Semana 
Nacional de Trânsito, hoje 
a cidade de Cajazeiras será 
sede de palestra promovida 
pela Divisão de Educação de 
Trânsito sobre o tema “Pilo-
tagem Segura”. 

O evento ocorrerá no 
Clube dos Diretores Lojistas 
(CDL), das 8h às 17h, e será 
dirigido principalmente aos 
mototaxistas, com enfoque 
na campanha pelo uso do 
capacete, intitulada “Pior 
que desrespeitar a lei, é des-
respeitar a vida”.

Detran comemora os quatro 
anos da Operação Lei Seca 

SEMANA NACIONAL DE TRÂNSITO Samu esclarece 
que pane é boato 
e 192 funciona 
normalmente

O coordenador ad-
ministrativo do Serviço 
de Atendimento Móvel de 
Urgência (Samu) de João 
Pessoa, José Humberto do 
Nascimento, desmentiu a 
informação de que os te-
lefones de atendimento do 
serviço tenham sofrido al-
guma pane e estejam sem 
funcionar. Ele assegura 
que o Samu está atendendo 
normalmente, podendo ser 
acionado pelo número 192.

Ainda de acordo com 
Nascimento, o boato, que 
se espalhou inicialmente 
através do WhatsApp e ga-
nhou outras redes sociais, 
apresenta quatro núme-
ros telefônicos que não 
recebem chamadas ou não 
existem. Os números 3254-
2209, 3254-2310, 3254-
2211 e 3254-2212 não são 
do Samu.

“Estamos atendendo 
normalmente. Desde on-
tem, quando começou a 
circular a informação, não 
houve nenhuma pane nos 
telefones e nenhum proble-
ma com o número 192”, re-
afirmou o coordenador, as-
segurando que a população 
pode acionar esse número 
sem dificuldades. O atendi-
mento telefônico do Samu 
funciona ininterruptamen-
te com cinco atendentes 
por turno.

O Ministério do Desen-
volvimento Social e Agrário 
(MDSA) repassou R$ 102,3 mi-
lhões em setembro aos benefi-
ciários do Bolsa Família na Pa-
raíba. O pagamento teve início 
na segunda-feira (19) e seguirá 
até o dia 30. 

O benefício será pago a 
520 mil famílias no Estado, 
com valor médio de R$ 196,81. 
Os recursos ficam disponíveis 
para saque durante 90 dias. O 
valor repassado varia confor-
me o número de membros da 
família, a idade de cada um e a 
renda declarada no Cadastro 
Único para Programas Sociais 
do Governo Federal. 

O pagamento é feito de 
forma escalonada. No primeiro 
dia, recebem as famílias com 
Número de Identificação Social 
(NIS) de final 1. No segundo 
dia, os cartões terminados em 
2 e, assim, sucessivamente. 

As famílias inscritas no 

programa estão recebendo o 
Bolsa Família com aumento 
desde julho, quando foi conce-
dido, pelo Governo Federal, um 
reajuste de 12,5% no valor do 
benefício médio. Desde então, 
os valores máximos mensais 
para quem pode receber o be-
nefício passaram de R$ 77 para 
R$ 85 (situação de extrema po-
breza) e de R$ 154 para R$ 170 
(situação de pobreza). 

Inclusão produtiva
O ministro do Desen-

volvimento Social e Agrário, 
Osmar Terra, tem reiterado 
que o Bolsa Família será apri-
morado e não sofrerá cortes. 
O ministério está elaboran-
do uma estratégia de ação 
voltada à inclusão produtiva 
dos inscritos no programa. A 
intenção é promover a auto-
nomia dos beneficiários, por 
meio de investimentos na ge-
ração de emprego e renda.

Bolsa Família repassa 
mais de R$ 100 milhões 

BENEFICIÁRIOS DA PARAÍBA

Projeto da UEPB orienta população sobre cupins
O projeto “Cupins Urba-

nos”, desenvolvido pela equipe 
do Laboratório de Ecologia de 
Térmitas (LET) da Univer-
sidade Estadual da Paraíba 
(UEPB), está disponibilizando 
um serviço gratuito à popula-
ção para tirar dúvidas sobre 
os cupins urbanos. Além do 

atendimento, os estudantes 
e professores envolvidos no 
projeto realizam entrevistas 
com agentes de dedetização .

Vinculado aos editais 
Probex/2015 e Proapex/2015 
da UEPB, o projeto vem sen-
do realizado há quatro anos, 
tendo como objetivo enten-

der melhor o conhecimento 
que a população tem sobre os 
cupins e como é a sua intera-
ção com esses insetos. Os pes-
quisadores fazem a orientação 
da população e conscientizam 
sobre as práticas para lidar 
com infestações de cupim 
para melhorar o manejo e re-

duzir o uso de inseticidas.
Os cupins, segundo os 

pesquisadores, têm um im-
portante papel ecológico, por-
que se alimentam também de 
restos de troncos de madeira, 
acelerando o processo de de-
composição e ciclagem de nu-
trientes no solo. Entretanto, 

muitas espécies se adaptaram 
em meios urbanos, gerando 
muitos problemas para a po-
pulação.

Os interessados podem 
fazer contato pelo e-mail 
cupinsurbanosuepb@hotmail.
com ou pelo telefone (83) 
3315-3300, Ramal 3530.

INSETOS URBANOS

CLP aponta  desempenho 
do estado com nota maior 
do que a média nacional 
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Bancos podem ser multados se não 
reativarem o sistema de depósitos
Justiça Federal e TJPB 
acataram liminar do 
Procon contra CEF e BB

As agências do Banco 
do Brasil e Caixa Econômi-
ca Federal da capital foram 
obrigadas a disponibilizar 
envelopes para que os con-
sumidores possam realizar 
depósitos. O motivo é que a 
Justiça Federal e o Tribunal 
de Justiça da Paraíba acata-
ram liminar movida pela Se-
cretaria Municipal de Prote-
ção e Defesa do Consumidor 
(Procon-JP), determinando 
que o BB e a CEF reativem 
o sistema de depósitos em 
todas a agências de João Pes-
soa. Na manhã de ontem, o 
que a reportagem constatou 
foi que os bancos públicos 
não estavam cumprindo a 
decisão da Justiça. A greve 
dos bancários foi iniciada no 
dia 6 deste mês.

Com as denúncias de 
que as agências do Banco do 
Brasil e a Caixa Econômica 
Federal não estavam libe-
rando, pelo menos, na ma-
nhã de ontem, os envelopes 
para depósitos, os fiscais do 
Procon-JP fizeram uma vi-
sita aos bancos. De acordo 
com o secretário do Procon, 
caso os bancos públicos não 
reativem o sistema de depó-
sitos nas agências da capital, 
a multa fixada pelo Tribunal 
de Justiça e Justiça Federal  

José Alves
zavieira2@gmail.com

Agências foram obrigadas a colocar envelopes para depósitos, mas os bancos públicos não estão cumprindo a decisão da Justiça

no valor de R$ 1 mil por dia 
até o limite de R$ 100 mil 
será cobrada.

Marcos Santos explicou 
que a ação primeiramente foi 
acatada pelo juizado da Vara 
Cível da capital contra o BB. 
Em seguida, a mesma ação 
foi movida na Justiça Federal 
contra a CEF. Ele deixou claro 
que as ações foram contra os 

bancos públicos e não contra 
o Sindicato dos Bancários. 
Nos bancos privados, o se-
cretário disse que os termi-
nais eletrônicos continuam 
funcionando para saques e 
depósitos.

O sindicato
O diretor do Sindicato 

dos Bancários da Paraíba, 

Lindonjonson Almeida, que 
estava ontem pela manhã 
na porta do Banco do Brasil 
- agência 1817 - disse que 
os envelopes para depósi-
tos é de responsabilidade 
total dos bancos e não dos 
bancários. Ele disse que as 
agências do Banco do Brasil 
e da Caixa Econômica Fede-
ral não estão colocando os 

envelopes para uso dos con-
sumidores porque não exis-
tem funcionários para fazer 
esse trabalho. 

Lindonjonson explicou 
ainda que, pelo direito de gre-
ve, os bancários devem pagar 
aposentados e atender o pes-
soal que está com problemas 
nos cartões. Esse pessoal está 
sendo atendido. "Os depó-

sitos para o Banco do Brasil 
estão sendo realizados nas 
casas de atendimento Pague 
Fácil e agências dos Correios. 
Já os depósitos para a Caixa 
Econômica Federal estão po-
dendo ser realizados nas ca-
sas lotéricas.   

Ele fez questão de dizer 
que, por parte do sindicato, 
os consumidores estão ten-
do livre acesso às agências 
e que não está havendo pi-
quete. "O consumidor está 
entrando livremente nas 
agências. Já o abastecimento 
dos terminais eletrônicos é 
feito pelo banco através de 
empresa terceirizada".

Os consumidores Ar-
naldo Ulchoa Pereira de 
Castro e José Antônio da Sil-
va denunciaram na manhã 
de ontem que continuava 
faltando envelopes para de-
pósito nas agências do Ban-
co do Brasil. Eles foram às 
agências em busca de reali-
zar depósitos, mas ficaram 
frustrados por o Banco do 
Brasil não obedecer a Justi-
ça da Paraíba. 

"Como cliente estou me 
sentindo bastante prejudi-
cado. Vou ter que me des-
locar a um Pague Fácil ou a 
uma agência dos Correios 
para tentar realizar um de-
pósito. Acho tudo isso um 
absurdo porque os bancos 
deveriam estar com pelo 
menos 30% dos serviços de 
atendimento funcionando", 
disse José Antônio, revolta-
do com a situação.

FOTO: Evandro Pereira

A Polícia Civil da 
Paraíba, por meio da 
Delegacia da Infância e 
Juventude (DIJ) de João 
Pessoa, cumpriu,  na 
tarde de segunda-feira 
(19), um mandado de 
busca e apreensão con-
tra José Walter Ribeiro 
Filho, de 19 anos. Ele 
é suspeito de envolvi-
mento em um assassi-
nato na cidade de São 
José do Rio Preto, em 
2014, em São Paulo. Na 
época do caso, o rapaz 
tinha 17 anos.

De acordo com o 
delegado Gustavo Car-
letto, o suspeito estava 
sendo procurado pela 
polícia após a confir-
mação da participação 
dele no assassinato de 
um torneiro mecânico, 
no município de São 
José do Rio Preto, no 
interior de São Paulo. 

“As informações 
que chegaram é que 
José Walter, que na 
época do fato tinha 17 
anos, teria participado 
do assassinato de um 
torneiro mecânico, no 
mês de julho de 2014. 
O caso aconteceu após 
a vítima tentar estuprar 
uma garota de 14 anos, 
vizinha de José Walter, 
e com quem ele disse 
ter mantido um rela-
cionamento amoroso. 

Após o crime, o suspei-
to fugiu e ainda teria 
cometido uma tenta-
tiva de homicídio em 
uma propriedade rural. 
Como o suspeito tem 
familiares na capital 
paraibana, José Wal-
ter se escondeu aqui e 
conseguiu um emprego 
como garçom em um 
restaurante situado na 
orla”, disse a autorida-
de policial.

O mandado de 
busca e apreensão foi 
cumprido e José Wal-
ter Ribeiro foi levado 
para a sede da Dele-
gacia da Infância e 
Juventude, onde pres-
tou depoimento. Ele 
aguardará as decisões 
da Justiça, para saber 
se será encaminhado 
para o Sistema Prisio-
nal de São Paulo.

Preso acusado de 
assassinato em SP

BUSCA E APREENSÃO

A Polícia Civil da Paraí-
ba, por meio de um trabalho 
realizado pela Delegacia de 
Crimes contra o Patrimônio 
(Roubos e Furtos) de João 
Pessoa, prendeu, na segun-
da-feira (19), cinco pessoas 
envolvidas em assaltos a 
uma banca de revistas, que 
também realizava operações 
de jogo do bicho. Na ação 
policial ainda foram apreen-
didas maconha, balança de 
precisão e uma espingarda 
calibre 12 e munições. 

Foram presos: Édipo Oli-
veira, Patrício Valério, Diego 
Oliveira Barder, Milton Lima e 
Tainam Nascimento. De acor-
do com o delegado Aldrovilli 
Grisi, os presos estão envolvi-

dos em vários casos de assal-
to relacionados à banca, que 
realizava operações do jogo 
do bicho em João Pessoa. 

“Conseguimos levantar 
informações após o latrocí-
nio que teve como vítima o 
senhor Antônio Ramos, de 72 
anos. Ele era um dos donos da 
banca de jogos e foi morto no 
mês de maio, no bairro dos 
Bancários. Quando apuramos 
vários fatos relacionados ao 
caso, nós entendemos que a 
banca de jogos tinha sido as-
saltada diversas vezes e co-
meçamos então a apurar tam-
bém os roubos. Chegamos à 
autoria destas cinco pessoas, 
sendo que o Tainam era quem 
passava as informações para 

o resto do bando, já que ele 
era filho de uma pessoa que 
também possuía uma banca 
de jogos na capital”, disse o 
delegado.

Patrício Valério é fora-
gido do Sistema Penitenciá-
rio e os outros presos tam-
bém possuem antecedentes 
criminais, inclusive Édipo 
Oliveira era envolvido com 
tráfico internacional de dro-
gas. O grupo responderá pelo 
crime de roubo e um dos 
suspeitos também responde-
rá por posse e porte ilegal de 
arma de fogo de uso restrito. 
Os suspeitos aguardarão as 
decisões da Justiça e em se-
guida serão encaminhados 
para o Sistema Prisional. 

PC prende cinco suspeitos de roubos
EM JOÃO PESSOA

Quatro detidos
A Polícia Militar pren-

deu e apreendeu, nessa se-
gunda-feira (19), suspeitos 
de assaltos nos bairros Alto 
do Mateus, Aeroclube, Valen-
tina e no Centro da capital. 
Quatro homens foram deti-
dos por roubos a pessoa e a 
veículo.

No bairro do Valentina, 
durante a noite, um jovem de 
18 anos foi preso após tentar 
tomar por assalto a moto de 
uma mulher. Uma viatura que 
passava pelo local frustrou a 
ação criminosa, que aconte-
ceu na Rua Jorge de Barros 
Barbosa. Poucos minutos an-
tes, no bairro Aeroclube, um 
suspeito de 18 anos foi preso 
depois de roubar um boné e 
dinheiro de um homem de 
22 anos. O material roubado 
foi recuperado pela PM.

No fim da tarde, no Cen-
tro, a PM perseguiu e apreen-
deu um adolescente de 17 anos 
que tinha acabado de roubar o 
celular de uma mulher. O apa-
relho foi recuperado e o menor 
levado para a Central de Polícia 
Civil, no Geisel.

Também foi encaminha-
do para a Central de Polícia 
Civil, no início da tarde, um 
adolescente de 17 anos que 
foi apreendido no bairro do 
Alto do Mateus. O jovem, 
que estava com uma pistola, 
tinha roubado uma vende-
dora, um auxiliar de servi-
ços gerais e um motorista, 
no mesmo bairro. Uma das 
vítimas procurou a polícia, 
que perseguiu o jovem e o in-
terceptou em uma moto, que 
tinha registro de roubo.Delegado Aldrovilli Grisi disse que eles são envolvidos em assaltos a uma banca de jogo do bicho 
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José Walter 

estaria envolvido 

em um homicídio 

ocorrido há dois 

anos, na cidade 

de São José do 

Rio Preto
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Empresas receberam 67 pessoas 
com deficiência em 6 meses na PB
Ações do Governo do 
Estado, Senac e Unipê 
incentivam a qualificação 

Teresa Duarte
teresaduarte2@hotmail.com

No primeiro semestre 
deste ano, 67 pessoas com 
deficiência foram inseridas 
no mercado de trabalho na 
Paraíba. Esse é o fruto do 
trabalho realizado pelo Go-
verno da Paraíba, por meio 
da Secretaria de Estado do 
Desenvolvimento Humano, 
Fundação Centro Integra-
do de Apoio ao Portador de 
Deficiência (Funad) e Sis-
tema Nacional de Emprego 
na Paraíba (Sine-PB), que 
desenvolve diversas ações 
para incentivar a inserção 
da pessoa com deficiência 
no mercado de trabalho.

O trabalho é desenvol-
vido na Coordenadoria de 
Treinamento, Produção e 
Apoio Profissional da Fu-
nad (Corpu), onde são tra-
çadas estratégias e parce-
rias que visam a inclusão 
no setor produtivo e de 
serviços em toda a Paraíba. 
De acordo com a chefe do 
setor, Andriele Alexandre 
Silva Pereira, o Corpu atua 
em parceria com o Serviço 
Nacional de Aprendizagem 
Comercial (Senac-PB) e o 
Centro Universitário de 
João Pessoa (Unipê), para 
realização dos cursos pro-
fissionalizantes.

A absorção no mercado 
de trabalho é feita logo após 
a conclusão dos cursos, que 
tem duração de três meses, 
através de convênio realiza-
do com cerca de 230 empre-
sas em diversos municípios. 
“O processo de absorção da 

mão de obra no mercado 
de trabalho é feito de for-
ma informatiza, ou seja, nós 
enviamos um link para as 
empresas onde é feito um 
cadastro com as vagas dis-
poníveis, para que de ime-
diato esses alunos iniciem o 
trabalho. São empresas dos 
municípios de João Pessoa, 
Mamanguape, Cabedelo, en-
tre outros”, informou.

Esse trabalho de inser-
ção no mercado de trabalho 
para a pessoa com defici-
ência é iniciado na Funad, 
onde é feito um cadastro, 
os candidatos são entrevis-
tados, qualificados e sele-
cionados pelas empresas 
parceiras. “As empresas 

recebem orientação da Fu-
nad, que acompanha todo 
o processo até o momento 
da contratação”, revelou. 
No primeiro semestre deste 
ano foram realizados atra-
vés do Senac os cursos de 
Fuxico, Sandálias Decorati-
vas e o de Biojoias, capaci-
tando 30 pessoas; enquanto 
que através do Unipê, foram 
formadas 28 pessoas nos 
cursos Técnico Administra-
tivo e Técnico em Vendas.

No Projeto de Extensão 
do Unipê foram formadas 
nove pessoas. Com o objeti-
vo de capacitar sobre direi-
tos do portador de deficiên-
cia, a Corpu também realiza 
constantemente reuniões 

com servidores do Sine-PB, 
empresas parceiras, servi-
dores da casa e familiares 
dos usuários dos serviços 
da Funad. Para descobrir 
as habilidades profissionais 
dos seus usuários, a institui-
ção faz cursos de Encader-
nação, Manicure, Pedicure, 
Depilação, Informática Bá-
sica e Alfabetização Digital.

Dia Nacional de Luta 
Hoje, quando se come-

mora o Dia da Pessoa com 
Deficiência (21), estão pro-
gramadas diversas ações 
que foram iniciadas ontem 
na Funad com a realização 
do Fórum de Políticas Pú-
blicas, Direito e Cidadania 

para as Pessoas com De-
ficiência. A programação 
foi iniciada às 8h30, sendo 
abordadas, entre outras 
questões, a Lei de Inclusão 
e o Papel da Defensoria e do 
Ministério Público na De-
fesa dos Direitos da Pessoa 
com Deficiência.

Todo esse trabalho tem 
o objetivo de garantir maior 
inserção das pessoas com 
deficiência no mercado de 
trabalho de forma respon-
sável. “A única forma de 
promover essa inserção é 
articular uma rede de par-
ceiros comprometidos, que 
fortaleça e amplie o número 
de empregos para pessoas 
com deficiência, garantindo 

assim, sua plena cidadania 
e dignidade”, disse a pre-
sidente da Funad, Simone 
Jordão.

O promotor de Justiça 
do Ministério Público da 
Paraíba (MPPB), Victor Gra-
nadeiro, um dos debatedo-
res da mesa-redonda, des-
tacou o papel do MP diante 
da proteção dos direitos 
da pessoa com deficiência. 
“O Ministério Público, em 
um legitimado coletivo, 
atua sobre os direitos tidos 
como difusor público em 
grande parte das causas co-
letivas negadas, a exemplo 
da acessibilidade física às 
pessoas portadoras de defi-
ciência, entre outras”.

Para hoje, dentro da 
programação está prevista 
uma homenagem para re-
ceber os paratletas de vá-
rios municípios da Paraíba, 
que competiram durante os 
Jogos Paralímpicos 2016. 
Amanhã estão programa-
dos dois eventos, também 
no prédio-sede da Funad: 
uma audiência pública da 
Assembleia Legislativa do 
Estado, que será realizada 
no Auditório Jimmy Quei-
roga, e uma palestra sobre 
distrofia muscular, minis-
trada no Auditório Antônio 
Paulino.

Na sexta-feira (23), a 
Funad promove o III Semi-
nário Técnico Científico, 
durante todo o dia, com 
apresentação de trabalhos 
técnicos alusivos à temática 
Reabilitação, Educação In-
clusiva e Inclusão Social da 
Pessoa com Deficiência, pe-
los profissionais da própria 
instituição e estudantes 
com projetos de Extensão e 
Pesquisa de Instituições de 
ensino conveniadas.

FotoS: Edson Matos

Inserção no mercado de trabalho é um dos temas das ações do Dia da Pessoa com Deficiência, abertas ontem na Funad

Adrizzia Silva
Especial para A União

Nem chegou o Dia das 
Crianças e as lojas de João Pes-
soa já estão com prateleiras 
cheias de piscas piscas, árvores 
de Natal e réplicas de Papai 
Noel, na tentativa de incenti-
var o consumo para o melhor 
período de vendas do comér-
cio. O estímulo está dando 
certo e os consumidores já co-
meçam a busca pelos enfeites 
natalinos, atrás de promoções 
e da tranquilidade na hora da 
escolha e das novidades, sem a 
tradicional correria de dezem-
bro. Os modelos e preços são 
para todos os gostos e bolsos.

A pouco mais de três meses 
para o Natal, árvores, guirlan-
das, bonecos, presépios, luzes 
decorativas e enfeites dos mais 
variados estampam as vitrines 
das principais lojas de decora-
ção da cidade, que investem 
em vendas antecipadas. Em 
uma loja localizada na Avenida 
Epitácio Pessoa, por exemplo, 
os produtos estão expostos 
desde o mês passado.

Entre as mercadorias mais 
procuradas até agora estão as 
árvores, os Papais Noéis e enfei-
tes em geral. A novidade este 
ano, segundo a vendedora So-
corro Souza, são as corujas con-
feccionadas com material natu-
ral, como ramos de árvores. O 
produto pode ser encontrado 

Produtos natalinos já invadem comércio de JP
CoMPRA ANtECIPADA
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em três tamanhos: 13, 14 e 24 
centímetros e custam R$ 63,50, 
R$ 46,90 e R$ 110,60 respecti-
vamente. “O preço varia não 
só com o tamanho e material 
utilizado, mas também com o 
acabamento final, que faz toda 
a diferença”, explicou.

Além das corujas, os bone-
cos “quebra-nozes” também 
são novidade. “São feitos de 
madeira, variam de 30 a 60 

centímetros e fazem alguns 
movimentos manuais. Além de 
lindos e de dar um ‘up’ a mais 
na decoração deste ano, as 
crianças também vão adorar”, 
acrescentou a vendedora. Os 
quebra-nozes custam entre R$ 
92,50 e R$ 287,90. 

As tradicionais bolas, ven-
didas em conjunto de seis uni-
dades, ficam entre R$ 14,50 e 
49,90, dependendo do tama-

nho, cor, espessura e adereços. 
Já as árvores existem a partir 
de 60 centímetros até três me-
tros, com valores de R$ 9,90 a 
R$ 1.795,00. Enquanto que os 
também tradicionais pisca-pis-
cas custam a partir de R$ 10,00. 

A proprietária da loja, 
Kiang Meichi, informou que 
as mercadorias do ano passa-
do não sofrem reajustes e que, 
devido ao cenário econômico 

atual, as novas compras so-
freram um aumento de 15%. 
“Tentamos fazer com que 
o cliente não sinta essa car-
ga, procuramos alternativas 
de fornecedores e consegui-
mos que esse aumento não 
ultrapassasse os 15%. Nos-
sas compras são feitas entre 
fevereiro e maio, porque as 
empresas que utilizam esses 
produtos para ornamentação 
iniciam em outubro”, disse a 
empresária.

A advogada Bruna Martins 
contou que quando a escolha 
dos produtos é de objetos que 
se repetem todos os anos, pre-
fere comprar mais cedo, pois 
há a possibilidade de descon-
to. “Quando as lojas vendem 
produtos do ano anterior, dão 
desconto. Comprei um pisca
-pisca de R$ 18 por R$ 12”. Ela 
ainda afirma que sempre com-
pra itens de fim de ano com 
antecedência. “Quando deixa 
para a última hora, não pega 
coisa de boa qualidade”.

A empresária Kiang disse 
que a estimativa de vendas 
para este ano é boa e que 
os meses de maior venda são 
outubro e novembro. “Acho 
que vai ser um ano bom, já 
tem gente comprando desde 
agosto, quando começamos 
a expor os produtos e isso 
é um bom sinal. A partir do 
mês que vem é só melhorar”, 
finalizou.

Nas lojas da capital já podem ser encontrados vários tipos de pisca-piscas, papais noéis e árvores de Natal 
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Reforma de escola em Campina 
beneficia mais de 2 mil estudantes
Obra entregue ontem pelo 
Governo do Estado teve 
investimento de R$ 982 mil

O governador Ricardo 
Coutinho entregou, ontem, a 
reforma da Escola Estadual de 
Ensino Fundamental e Médio 
Monte Carmelo, em Campina 
Grande. A unidade de ensino 
tem capacidade para atender 
cerca de 2 mil alunos. A obra 
recebeu um investimento de 
R$ 982 mil e vai proporcio-
nar melhores condições de 
aprendizagem para os es-
tudantes, além de suprir a 
necessidade estrutural dos 
professores.

O governador visitou as 
instalações da escola, acom-
panhou apresentações cultu-
rais, recebeu uma placa em 
agradecimento pela execu-
ção da obra e comentou: “É 
uma alegria estar aqui hoje 
porque sei que o ambiente 
escolar propicia uma melhor 
assimilação de conhecimen-
to. Só através da educação 
a gente melhora a realidade 
dos filhos do povo. Essa esco-
la atende uma demanda mui-
to grande, e agora está digna 
de receber os estudantes. 
Tenho certeza que essa bela 
estrutura, com salas de aula 
confortáveis e laboratórios 
vai garantir que os jovens 
tenham um bom ensino e faz 
também com que a escola 
se torne um espaço atrativo. 
Cuidem bem deste grande 

Ricardo Coutinho disse que desde 2011 já foram construídas mais de 500 salas de aulas, com investimentos em programas inovadores

espaço do conhecimento”.
Ainda de acordo com Ri-

cardo Coutinho, desde 2011 
já são mais de 500 salas de 
aulas construídas e investi-
mentos em programas ino-
vadores como o Gira Mundo. 
“Neste momento temos 50 
estudantes de diversas cida-
des paraibanas no Canadá. 
Isso só foi possível através do 

programa Gira Mundo, que dá 
uma chance única aos alunos 
da rede pública de ensino. E 
no ano que vem, queremos 
ampliar esta ação para levar 
mais estudantes para adqui-
rir conhecimentos em outros 
países”, revelou. 

Para a secretária execu-
tiva pedagógica da Educação, 
Roziane Marinho, os esforços 

do Governo do Estado estão 
contribuindo para criar uma 
escola mais participativa e 
atraente para os alunos. “Essa 
escola hoje está bonita e mais 
viva, existe um projeto dinâ-
mico acontecendo aqui. Esta-
mos progredindo no sentido 
de trabalhar mais as ações 
pedagógicas que é isto que 
dá alma à escola. Os alunos 

estão aprendendo além das 
disciplinas comuns, informá-
tica, robótica, aqui também 
tem uma rádio escolar, enfim, 
essa unidade de ensino mu-
dou para melhor”, disse. 

Atualmente a escola tem 
1.200 alunos matriculados e 
contém laboratórios, secreta-
ria, biblioteca, diretoria, audi-
tório, grêmio, recreio, despen-

sa, refeitório, salas de aula, 
cozinha, depósito de utensí-
lios, jardim, bateria de sanitá-
rios, estacionamento, passa-
rela, rampa de acessibilidade, 
entre outras dependências. A 
unidade escolar passou por 
recuperação de coberta em 
telha canal, colocação de for-
ro de gesso em algumas salas 
de aula, colocação de piso 
granilite no recreio coberto, 
uso de luminária tipo pétala 
com lâmpada a vapor, revesti-
mento em cerâmica nos wc’s, 
colocação de corrimão para 
rampa de acesso, construção 
do muro de contorno, pintura 
em todos os ambientes e ou-
tras ações.

A aluna Tatiane Soares 
entregou uma placa em agra-
decimento ao governador 
pela reforma da Escola Mon-
te Carmelo. “Estamos muito 
felizes por receber Ricardo 
Coutinho na nossa escola. 
Todos os alunos estão mara-
vilhados com essa linda es-
trutura”, comemorou.

“Quero agradecer em 
nome dos estudantes dessa 
escola pela realização deste 
grande sonho. Digo ao gover-
nador que ele pode ter certe-
za que vamos nos empenhar 
ainda mais nos estudos. Com 
essa linda escola vir estudar 
se torna muito agradável e 
estimulante. Reconhecemos 
o esforço que ele faz para ga-
rantir uma educação de qua-
lidade para os paraibanos”, 
falou a aluna Vitória Luiza.

FOTO: Alberi Pontes/Secom-PB

Os Jogos Escolares da Juventude 
de 2016 foram abertos oficialmente 
ontem em cerimônia realizada no gi-
násio do Departamento de Educação 
Física da Universidade Federal da Pa-
raíba (UFPB). Sediando o maior even-
to esportivo de escolas do Brasil pela 
6a vez, João Pessoa ultrapassa Poços 
de Caldas, em Minas Gerais, e se torna 
a cidade-sede com o maior número de 
realizações do evento, que irá até o 
dia 29 de setembro.

A mesa de abertura foi composta 
por Lígia Feliciano, vice-governadora 
da Paraíba; Leonardo Picciani, ministro 
dos Esportes; e Edgar Hubner, do Comi-
tê Olímpico do Brasil (COB). “A Paraíba 
recebe com orgulho todos vocês, repre-
sentantes dos 25 estados mais o Distrito 
Federal, mais a Argentina. Sejam todos 

bem-vindos. Estamos no maior even-
to escolar da juventude do Brasil. O 
evento que reúne vocês, juventude, na 
convivência do esporte, pois sabemos 
a importância do esporte. O esporte 
transforma e é uma ferramenta impor-
tante, poderosa na inclusão social”, dis-
se Lígia, dando boas-vindas aos atletas.

Os Jogos Escolares da Juventude 
desse ano contam com 3.850 atletas, 
oriundos de todos os estados do Brasil 
mais a Argentina, que foi convidada 
dessa vez. Os competidores têm entre 
12 e 14 anos e disputam 13 modalida-
des: atletismo, badminton, ciclismo, 
ginástica rítmica, judô, lutas, natação, 
tênis de mesa, xadrez, basquete, fut-
sal, handebol e vôlei. Participaram da 
cerimônia de abertura nomes impor-
tantes do esporte nacional como Zé 
Marco, Flávio Canto, Sarah Menezes 
e Vanderlei Cordeiro de Lima - sendo 
este quem acendeu a pira olímpica.

Cerimônia oficial de abertura 
aconteceu na UFPB, na capital

JOgOs EscOlarEs da JuvEnTudE dE 2016

Feliphe Rojas
Especial para A União

Vanderlei Cordeiro de Lima acendeu a pira olímpica dos Jogos Escolares da Juventude de 2016

FOTO: Marcos Russo

O juiz Sérgio Moro aceitou 
ontem a denúncia do Minis-
tério Público Federal contra 
o ex-presidente da República, 
Luiz Inácio Lula da Silva. Com 
a aceitação do juiz responsável 
pela Operação Lava Jato, Lula 
se tornou réu e será julgado pe-
los crimes de corrupção ativa, 
passiva e lavagem de dinheiro.

Além do petista, Moro 
acatou também as denúncias à 
esposa de Lula, Marisa Letícia, 
o presidente do Instituto Lula, 
Paulo Okamotto, o empresá-
rio Léo Pinheiro e o ex-diretor 
Paulo Gordilho, da OAS, além 
de Agenor Franklin Magalhães 
Medeiros, Fábio Hori Yonami-
ne, Roberto Moreira Ferreira, 
funcionários da empreiteira.

Outro inquérito, em fase 

final de investigação, aponta 
Lula como dono do sítio Santa 
Bárbara, localizado em Atibaia, 
interior de São Paulo, que re-
cebeu obras da OAS e da Ode-
brecht. O petista nega ser o 
proprietário do imóvel. Além 
disso, a PF investiga pagamen-
tos e doações à LILS Palestras 
e Eventos e ao Instituto Lula. 
A PF suspeita que a LILS e o 
instituto receberam valores de 
empreiteiras contratadas du-
rante os dois mandatos de Lula 
(2003/2010).

Na semana passada, o 
procurador Deltan Dallagnol 
colocou o ex-presidente Lula 
como o “comandante máxi-
mo” do esquema da Lava Jato. 
O Ministério Público o acusou 
de receber R$ 3,7 milhões em 
propinas atribuídas a três con-
tratos da OAS com a Petrobras.

Lula e mais 7 viram réus 
na operação Lava Jato

MOrO acEiTa dEnÚncia dO MPF
Multa de r$ 50 mil 
por homofobia

O secretário de Estado da Se-
gurança e da Defesa Social (SEDS), 
Cláudio Lima, instituiu a Comissão 
Especial que determinará a aplicação 
de multas até R$ 50 mil a estabeleci-
mentos que cometam atos de homo-
fobia. O delegado de Crimes Homofó-
bicos, Marcelo Falcone, e as delegadas 
Renata Matias e Desireé Vasconcelos, 
serão encarregados de examinar as 
denúncias, de acordo com a Lei Esta-
dual 7.309/2003.

Segundo a secretária da Mulher 
e da Diversidade Humana, Gilberta 
Soares, o Governo do Estado garan-
tiu ao Ministério Público e à OAB que 
criaria uma comissão para aplicação 
da lei após reunião realizada durante 
o mês de agosto com representantes 
das instituições e do Movimento LGBT. 

As delegacias de todo o Estado 
poderão coletar denúncias e enca-
minhar à comissão para aplicação da 
penalidade administrativa. 

detidos suspeitos 
de assaltar loja

Uma ação conjunta entre 
policiais militares da 6a Companhia 
Independente, da Força Tática do 
1o BPM e do Distrito Integrado de 
Segurança Pública de Manaíra re-
sultou na prisão, ontem, de dois ho-
mens e apreendeu um adolescente 
suspeitos de realizarem um assalto 
a uma loja de Surf no centro de Ca-
bedelo, após intensa perseguição e 
troca de tiros. 

Após terem praticado o roubo 
à loja, os três suspeitos fugiram em 
um veículo de cor branca. A ocorrên-
cia foi repassada via rádio por meio 
do Centro Integrado de Operações 
Policiais e várias guarnições realiza-
ram um verdadeiro cerco na área. 

Durante a perseguição, hou-
ve troca de tiros e o trio acabou 
abandonando no caminho o carro 
utilizado na ação com o material 
roubado dentro.

Do Uol

A defesa do ex-presiden-
te Luiz Inácio Lula da Silva 
disse ontem que não causou 
surpresa a decisão do juiz fe-
deral Sérgio Moro, que abriu 
ação penal contra Lula e mais 
sete réus. Em nota, os advo-
gados reafirmaram que há 
um “histórico de perseguição 
e violação às garantias fun-
damentais” do ex-presidente.

“Nem mesmo os defeitos 
formais da peça acusatória e 
a ausência de uma prova con-
tra Lula, como amplamente 
reconhecido pela comunida-
de jurídica, impediu que o 
referido juiz levasse adiante 

o que há muito havia deixado 
claro que faria: impor a Lula 
um crime que jamais prati-
cou”, argumenta a defesa.

Mais cedo, o juiz fede-
ral Sérgio Moro aceitou de-
núncia dos procuradores 
da força-tarefa da Operação 
Lava Jato. Na denúncia, apre-
sentada na semana passada, 
o procurador da República 
Deltan Dallagnol, chefe da 
força-tarefa, disse que Lula 
era o “comandante máximo 
do esquema de corrupção 
identificado na [Operação] 
Lava Jato”.

O ex-presidente foi de-
nunciado à Justiça Federal 
por corrupção passiva e lava-
gem de dinheiro.

Decisão não causa surpresa
André Richter
Da Agência Brasil
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FCJA homenageia ao autor de A Bagaceira e reúne, hoje, 
em evento da 10a Primavera dos Museus, intelectuais 

que conviveram com o escritor paraibano

useus, Memó-
rias e Economia 
da Cultura” é o 
tema central da 
10ª Primavera 
dos Museus, 
que vem sendo 
promovido em 

753 instituições do gênero espalhadas 
pelo País desde a última segunda-feira, 
pelo Instituto Brasileiro dos Museus 
(Ibram), e prosseguirá até o próximo 
dia 25. Nesse sentido, a Fundação 
Casa de José Américo (FCJA) integra a 
programação do evento e, por inter-
médio do seu Museu, localizado em 
João Pessoa, reúne, a partir das 15h de 
hoje, no Auditório da sede instalada no 
bairro do Cabo Branco, intelectuais que 
conviveram com seu patrono para fazer 
uma revisitação da vivência e releitura 
da obra do renomado escritor paraiba-
no, que nasceu na cidade de Areia, em 
1887, e faleceu na capital do Estado, em 
março de 1980, aos 83 anos de idade.

Na opinião da historiadora Lourdi-
nha Luna, ex-secretária do patrono da 
FCJA, “a diretora do Museu da Fundação 
Casa de José Américo, Janete Lins Ro-
driguez, teve uma feliz ideia ao resolver 
convidar pessoas que partilharam da 
intimidade com José Américo de Almei-
da para contar alguns desses momentos, 
o que é uma coisa diferente, porque a 
obra dele já foi muito estudada e divul-
gada”. Além dela, também participarão 
do evento o médico Ítalo Kumamoto, 
os jornalistas Gonzaga Rodrigues e Biu 
Ramos e a professora e escritora Neide 
Medeiros, que é especialista na vida e 
obra do autor - entre outros clássicos da 
literatura - do livro intitulado A Baga-
ceira, publicado em 1928 e considerado 
o marco inicial do romance regionalista 
do Nordeste do Brasil. 

“Vou contar coisas surpreendentes 
que presenciei e que ninguém imagi-
naria que José Américo faria e ele fez”, 
garantiu, para o jornal A União, do qual 
também é colaboradora, a historiado-
ra Lourdinha Luna. Ela antecipou que 
um dos casos que vai relatar, durante 

“M
o evento que acontece hoje, envolve o 
escritor e ex-ministro com o saudoso 
pescador, conhecido como Chico Trela, 
cuja área de trabalho era na Praia do 
Cabo Branco. 

- José Américo de Almeida deu 
para Chico Trela uma jangada e uma 
rede. O pescador, que gostava de contar 
mentiras, ia duas vezes por semana 
deixar os peixes na casa de José Amé-
rico, mas só vinha receber o dinheiro 
depois de vender o pescado. Certo dia, 
Chico Trela contou para José Américo 
que passou três dias e três noites frias 
sozinho, no mar. Até que percebeu que 
alguém pulou dentro do barco e, quan-
do viu, era uma sereia linda e loura. 
Muito atento, José Américo escutava, 
como se fosse uma verdade, relatou 
Lourdinha Luna.

A ex-secretária esclareceu que 
José Américo de Almeida escutava com 
atenção o relato do pescador Chico Tre-
la porque pretendia escrever um livro 
intitulado Histórias que me contaram. 
“José Américo não chegou a escrever 
essa obra, ou, se a escreveu, deve estar 
entre os rascunhos que ele deixou, e 
que ninguém consegue ler, que estão 
guardados em seis a oito caixas grandes 
que estão na Fundação Casa de José 
Américo”, comentou ela.

“José Américo de Almeida tam-
bém não era um homem orgulhoso, 
mas simples. Ele costumava visitar 
anualmente a Fazenda Riacho da Cruz, 
pertencente ao seu primo José Rufino 
de Almeida, localizada na cidade de 
Barra de Santa Roza. Ele recebia muitas 
visitas e, na hora do almoço, permitia 
que se sentassem à mesa com ele, para 
a refeição”, destacou, também, a histo-
riadora e escritora Lourdinha Luna. A 
ex-secretária também guarda a lem-
brança de um fato que aconteceu no dia 
10 de março de 1980, data em que o 
autor paraibano - ocupante da Cadeira 
nº 38 da Academia Brasileira de Letras 
(ABL) desde 1967 - faleceu na própria 
residência, agora transformada na sede 
da FCJA, localizada no bairro do Cabo 
Branco, na cidade de João Pessoa. “Não 
chore. O que vai acontecer é natural. 
Ele pediu para segurar a minha mão 
e morreu de mão dada com a minha”, 
disse ela. 

O escritor, político, advogado 
e professor universitário José 
Américo de Almeida (destaque) 

nasceu na cidade de Areia e 
faleceu na casa onde hoje 

funciona a FCJA (acima)

Zé Américo 
na intimidade
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Filho adotivo de Puxinanã, 
onde me tornei adulto, e enve-
redei pela literatura de cordel, 
o nosso encontro, meu com José 
Laurentino, muito mais tarde, 
quando ele já estava consagra-
do poeta, se constituiu um fato 
natural. 

Seu ingresso na 
Academia de Letras de 
Campina Grande, onde 
eu já estava, e fui por ele 
escolhido para a sauda-
ção de praxe, selou uma 
amizade que já estava 
amadurecida por razões 
óbvias. 

Acompanhei toda 
a sua trajetória de luz, 
espargindo poesia em 
tudo que era canto, e, 
por outro lado, dividindo 
seus sonhos com amigos e admi-
radores, que foram incontáveis 
e incansáveis nos aplausos e na 
admiração.

Estivemos sempre solidários, 
nas alegrias e nas dificuldades, 
sobretudo nessa sua última 

quadra em que se debateu em 
favor da vida, dádiva que utili-
zou, tanto quanto as amizades 
que soube fazer, como bênçãos 
de Deus. 

Recentemente, estivemos 
juntos em Campina Grande, 
quando fui homenageado no 

encontro anual dos ex-alunos e 
ex-professores do Colégio Esta-
dual da Prata. Ali estava esban-
jando, como sempre, alegria e 
solidariedade. 

As lembranças de uma longa 
e honrosa convivência ficarão 

para sempre.  Inclusive, as ma-
nifestações poéticas que nossa 
convivência o inspirava numa 
prova de gratidão e amizade, que 
foram marcas registradas de seu 
caráter. 

 Além disso (sem ele saber), 
flagrantes fotográficos desse nos-

so último encontro no 
Colégio Estadual, da Pra-
ta, estão expostos, desde 
então, no meu escritório 
de trabalho, aos pés de 
nossa padroeira, Nossa 
Senhora do Carmo,  que 
a ele e a mim sempre 
protegeu.      
 Pena que meu 
convite para que viesse 
ver de perto essa minha 
homenagem não pôde se 

consumar. A fragilidade 
de sua saúde não permitiu. Toda-
via, espero que esteja bem, e meu 
gesto de homenageá-lo no meu 
ambiente de trabalho seja uma 
alegoria do que ocorre com seus 
familiares e amigos, que o terão 
sempre em seus corações. 

Devido aos ataques terroristas de 14 de julho em 
Nice, na França, os turistas estão fugindo da França e 
optam por Portugal e Espanha.

O mesmo cenário ocorre com os turistas que se 
destinavam à Turquia que sofreu uma tentativa de 
golpe de estado e uma série de ataques terroristas e o 
Egito, com estes países apresentando um acentuado 
índice de redução de visitantes.

Com isso neste verão que terminou na Europa, 
os hoteleiros de Portugal e Espanha comemoram o au-
mento do número de turistas, com os hotéis e restau-
rantes e praias lotadas.

Já na França, os ataques terroristas, do Charlie He-
bdo ao Bataclan, provocaram uma diminuição de 5,4% 
nas reservas de voos para o País entre agosto de 2015 e 
julho de 2016, perda que chegou aos 7,5% em Paris.

No País como um todo, houve uma queda de 20% 
na reserva de voos este verão para a França comparado 
com o ano passado e para a Turquia de 52%.

A região do Algarve em Portugal, segundo o presi-
dente do Turismo de Algarve, Desidério Silva as taxas 
de ocupação subiram todos os meses desde janeiro e 
está convicto de que este vai ser o melhor ano de sem-
pre em termos de atividade turística da região.

A segunda quinzena de agosto foi lotado tanto 
quanto a primeira, o que é uma surpresa este ano, 
afirmou Desidério Silva.

Por outro lado a ilha da Madeira está comemorando 
o melhor verão de sempre no turismo. `Neste primeiro 
semestre entraram na ilha cerca de 654 mil turistas, um 

aumento de 12,9% em relação ao mesmo período do 
ano passado`, comemora o secretário regional da Eco-
nomia, Turismo e Cultura da Ilha da Madeira, Eduardo 
Jesus.

Outra região que comemora o bom fluxo turístico 
deste verão é o norte de Portugal. Segundo o presidente 
do Turismo do Porto e Norte de Portugal, Melchior Mo-
reira, os indicadores apontam um crescimento de 15,5% 
neste primeiro semestre. `Além da cidade do Porto e Vila 
Nova de Gaia, o turismo cresceu a todo o território do 
norte de Portugal`, frisa Melchior Moreira.

Os britânicos, franceses e espanhóis foram os que 
mais gastaram em Portugal.  Com a economia portugue-
sa a demorar a ganhar ritmo, a capacidade de cresci-
mento e geração de receitas do turismo tem sido funda-
mental para a retomada do desenvolvimento do País. E 
o peso do turismo no PIB está sempre crescente desde o 
ano de 2013, o que anima as bolsas de aposta e o trade 
turístico do País.

Apesar da diminuição de menos 5,6% em relação 
ao mesmo número no ano passado em Portugal, os 
brasileiros ainda ocupam o quinto lugar no número de 
visitantes. 

Portugal recebeu até junho cerca de 256. 600 
brasileiros. O primeiro lugar está com o Reino Unido, 
seguido da Espanha, França e Alemanha.

Entre os cinco primeiros, apenas os brasileiros redu-
ziram a presença em Portugal, mas mesmo assim o País 
e a Espanha comemoram a retomada do crescimento do 
turismo que neste verão europeu bateu recordes.

Ode a José Laurentino!

Crônica Evaldo Gonçalves - Escritor membro da APL

Vivências 
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“Ele agora é 
um protetor”

“Assim na vida, como na arte”

Desta forma, simples, sem emitir lamentações nem 
julgamentos, os índios da área da foz do Rio São Francisco 
tentam explicar o desaparecimento trágico do ator Domingos 
Montagner.

Vou logo adiantando que não sou noveleira, não gosto 
de ficar presa a um compromisso diário que me impeça de 
curtir outras atividades, mas, de vez em quando, assisto a um 
capítulo, principalmente os iniciais e os finais. Esta novela, por 
exemplo, me atraiu por causa da presença de muitos atores 
paraibanos como Zezita Matos, Lucy Alves, Fernando Teixeira, 
dentre muitos outros, além das suas cores, seu belo cenário. 
Conheço um pouco e admiro muito o trabalho de Montagner 
em Salve Jorge e Cordel do Fogo Encantado, mas não acom-
panhei nenhuma das suas novelas na totalidade. Admirei-me 
sempre que a Globo tenha incluído um ator que não é ca-
racterístico do padrão do mocinho Global. Não é bonitinho, ar-
rumadinho, almofadinha. Muito pelo contrário. Faz o tipo viril, 
selvagem, desalinhado, e, sinestesicamente, a gente chega a 
sentir o odor do suor que exala quando entra em cena.

Mas, talvez justamente por essas características, tenha 
conquistado o público feminino, tão cansado de figuras 
masculinas pasteurizadas, pouco convincentes. Montagner 
era convincente nos papéis que desempenhava e os brasilei-
ros e brasileiras foram conquistados pelas suas personagens, 
principalmente o Capitão Herculano e agora o seu Santo dos 
Anjos. Todos nós nos sentimos agora um pouco viúvas ou 
órfãos, juntamente com sua mulher e filhos, que tão pouco 
usufruíram da sua carismática presença. Todos nos coloca-
mos no lugar de sua família e colegas de trabalho e lamen-
tamos sua poderosa ausência. Além de tudo, ele também 
foi palhaço, essa figura simpática que nos faz rir e chorar ao 
mesmo tempo.

Isso só acontece porque esses personagens entram em 
nossos lares todas as noites, convivem conosco, preenchem 
nossa imaginação e através deles vemos o humano elevado 
à máxima potência, ou ao seu extremo oposto. Nobreza ou 
vilania é o que presenciamos.

Gosto do pronunciamento dos índios porque nos traz 
algum conforto e sugere que o sacrifício de Montagner não 
foi em vão: o que houve foi uma substituição energética, uma 
catarse tão necessária nesses nossos tempos em que a na-
tureza é tão desrespeitada, tão agredida, tão esquecida. Essa 
transposição do Rio São Francisco, essas hidroelétricas que 
desviam o curso do rio, reduzindo sua força, podem significar 
a redenção do Nordeste, mas podem também representar o 
fim do rio, aquele que é, e foi, identificado, desde o começo da 
história do Brasil, como o rio da integração nacional, pelo seu 
papel de nos unir através da sua generosa massa de água.  

O Rio São Francisco foi descoberto em 1502 e liga o 
Sudeste e Centro Oeste do Brasil com o Nordeste. Carinhosa-
mente apelidado de “Velho Chico”, tem sua nascente na Serra 
da Canastra, em Minas Gerais e sua foz faz a divisa entre os 
estados de Sergipe e Alagoas, justamente onde está situada a 
novela “Velho Chico”. Percorre 2.700 km no seu curso e banha 
5 estados. Podemos dizer que o Brasil profundo só existe por 
causa do Velho Chico. Sem ele, esses cinco estados morreriam 
de sede, como estão morrendo muitos que há muito esperam 
pela sua transposição, pelo seu desvio, a Paraíba dentre esses. 
Boqueirão, Lagoa Seca e Campina Grande que o digam. 

A tragédia que levou o ator Montagner serviu para 
chamar a atenção para a importância deste rio, daí a trans-
cendência deste nefasto acidente. Mas, repito, vamos botar 
fé no fato de seu “sacrifício” não ter sido em vão. Chamo aqui 
a atenção para os rituais celebrados pelos povos antigos que 
sacrificavam seres vivos, humanos ou animais para atraírem 
as bênçãos dos deuses para seus empreendimentos. Isso 
está na bíblia, na Odisseia, em culturas antigas, como as dos 
povos indígenas das Américas, Europa, África, etc. Mesmo 
no cristianismo temos uma cerimônia de transubstanciação 
que celebra a transformação de um corpo em outro. E esta 
cerimônia está no centro do nosso ritual cristão. 

Que o seu sacrifício, embora não voluntário, mas mesmo 
assim prenunciado no próprio roteiro da novela, onde a vida 
imitou a arte, não tenha sido em vão.

A novela está recheada de símbolos, dentre esses o do 
barco que transporta os mortos, o Encantado, que nos remete 
ao barco de Caronte, o barqueiro da morte, cuja função era 
transportar almas. Em vida ninguém penetrava em sua barca. 
No capítulo exibido na noite anterior à morte do ator, a velha 
Encarnação se debatia com suas visões de vida e morte, divi-
sando as figuras dos seus mortos amados a bordo do navio 
Encantado. O valor simbólico desta novela, sua transcendên-
cia, ainda está por ser farta e devidamente explorada. E seu 
roteiro terá que ser reescrito agora, porque a morte interferiu 
com a arte.

De certo modo, a novela “Velho Chico” celebra este mo-
mento político que estamos vivenciando, a catarse necessária 
para chegarmos à outra margem do rio de nossas vidas, de 
nossa história. E a TV Globo foi a grande celebrante que fez 
a passagem de um estágio para outro. Ela tem a responsabi-
lidade de resgatar, de nos resgatar, de completar o rito que 
iniciou. Espero que consigamos chegar à outra margem do rio 
renovados, revividos porque não queremos morrer, ainda.

Insegurança influi nos destinos turísticos

O poeta popular Zé Laurentino faleceu na última quinta-feira (15)
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Homenagem

Em cartaz

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

SERVIÇO

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

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

PROGRAMAÇÃO DE HOJE

Rádio Tabajara

Perdidos na Serra 
da Margarida

Crônica em destaque

Ninguém contesta o fato de que a 
Paraíba é geograficamente um pequeno 
Estado deste País, todavia, este “peque-
nino grão de areia” constitui um vasto 
celeiro para a história do Brasil, cujos 
prolegômenos das guerras de conquista 
do seu território se iniciaram no final do 
terceiro quartel do Século XVI, em 1574, e 
se prolongaram por mais de duas déca-
das. Por outro lado, no que tange à sua 
contribuição cultural pelos tempos afora a 
Paraíba vem enriquecendo sobremaneira 
o manancial das letras desta nação, tendo 
inclusive conseguido, ainda bastante 
jovem, extrapolar suas próprias frontei-
ras geográficas. Para fundamentar tais 
afirmativas menciono aqui apenas dois 
dos seus mais remotos exemplos. Assim, 
este Estado é o único que no contexto da 
história nacional pode ostentar com júbilo 
a elaboração de uma crônica primordial 
propriamente dita (protocrônica), ou seja, 
O Sumário das Armadas, concluído em 
1594. Além disso, em 1618 estava sendo 
rascunhado na Paraíba o célebre Dialogo 
das Grandezas do Brasil, obra que no 
entendimento do enciclopédico Prof. José 
Honório Rodrigues representa um dos 
doze maiores livros escritos sobre este 
País durante o nosso período colonial. 
Estes são apenas dois marcos pioneiros da 
iluminada maratona histórica e cultural 
da Paraíba, a qual, daí por diante, foi sendo 
palmilhada com muito valor e brilho até 
os dias atuais. Fica óbvio, dessa maneira, 
que uma abrangente ilustração da sua 
produção intelectual não caberia nestas 
exíguas linhas.

Pois bem, no último dia 7 de setem-
bro de 2016 (quarta-feira) o Instituto 
Histórico e Geográfico Paraibano (IHGP) 
celebrou em Sessão Magna o transcurso 
de seus 111 anos de existência, ele que é a 
mais antiga Casa da Memória e da Cultura 
da Paraíba em atividade contínua, sendo 
também conhecido com a Casa de Irineu 
Ferreira Pinto, seu  Fundador e Secretário 
Perpétuo, autor das reverenciadas Datas e 
Notas para a História da Paraíba. 

É portanto curioso  considerando 
que os nossos meios de comunicação 
costumam propalar seu apreço à nossa 
história e à nossa cultura o fato de aquela 
importante efeméride do IHGP ter tran-
sitado sem um único registro, por parte 
da imprensa local escrita em suporte de 
papel, assinalando a comemoração ali le-
vada a cabo, nem antes, nem durante, nem 
depois do referido evento. Diante disso, é 
de se imaginar que na óptica da imprensa 
local o aniversário mais que centenário da 
Casa da Memória e da Cultura da Paraíba 
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Thomas Bruno Oliveira
Historiador e Jornalista, Sócio da SPA, IHCG e Abrajet

Certa vez, em busca de um sítio arqueológico na Serra 
da Margarida, no interior do município de Salgado de S. Félix, 
fiquei perdido na mata, ou melhor, ficamos. Estávamos Prof. 
Vanderley de Brito, o fotógrafo Alfrânio Gomes de Brito, Vanu-
za Vieira e três conhecedores das serras e planícies da região, 
eram os guias: caçador João Sobrinho, o artesão Zé Pessoa e 
Antônio Lucas, da Secretaria de Educação do Município.

Íamos atrás de uma necrópole indígena visitada por Leon 
Clerot em 1944, onde existiam vários artefatos indígenas, além 
de esqueletos de seis nativos. O relato desta investida à Vila de 
Salgado (à época pertencente a Itabaiana) encontra-se no livro 
‘30 anos na Paraíba: Memórias corográficas e outras memó-
rias’ publicado em 1969 e reeditado recentemente pela coleção 
‘Edições do Senado Federal’, v.87.

Partindo da cidade, chegamos à Granja Progresso. Um 
morador nos ensinou o caminho da ‘Pedra da Caveira’ e no 
mesmo instante partimos. Alertou-nos o agricultor que, por ter 
chovido muito, a mata estaria densa. Após 250m, adentramos 
em uma vegetação serrana bem interessante, com Juremas 
e Catingueiras, em um cenário impressionante. A imensidão 
verde exalava seu perfume clorofilado, florações de Juremas 
Brancas rompiam a homogeneidade verde da floresta e o sol, 
vez por outra, dava o ar de sua graça, quando as copas das 
frondosas árvores assim permitiam. O caminho por meio de 
veredas era constantemente engolido pela vegetação que dava 
a nítida impressão de ser totalmente selvagem. Por muitos 
momentos tivemos que nos agachar tanto que encostávamos 
as mãos no chão. Envoltos por tanta natureza, vez por outra fi-
cávamos imobilizados, enquanto as foices dos guias bradavam, 
abrindo caminhos. 

Com o sol à pino, avistamos a lagoa do Mariz, desnível 
entre serras que acumula de forma natural águas pluviais 
que banham aquele recanto serrano. Ali, as águas capricho-
samente encobrem parte de troncos de dezessete Marizeiros. 
Duzentos metros após, a vegetação se abre. A partir de então 
caminhamos – no sopé da serra – por um capinzal da altura 
de nossos ombros. A sensação é intrigante, pois não sabíamos 
o que se tinha embaixo dos próprios pés. Por ali fomos, con-
tornando a floresta, buscando caminhar sem se perder. Sem 
dúvida o percurso seria maior, mas a noção de localização 
seria favorecida. 

Segundo os guias, a ‘Pedra da Caveira’ é enorme. Com-
põe um lajedo ocupando grande parte da serra. Contudo, a 
visão da pedra e a real localização foram dificultadas pela fina 
chuva que banhou a floresta, dificultando a locomoção serra à 
cima. Quatro horas se passaram, em resultado, não sabíamos 
onde estávamos. Os guias nunca foram à furna onde jaziam os 
indígenas, conhecem a dita ‘Pedra’, mas não o cemitério. 

Perdidos no mato, sem forças, sedentos e famintos, não ti-
vemos outra decisão a não ser desistir. Pior é que avistávamos 
relances da Pedra, mas, entorpecidos, ficamos sem ação. Na ar-
queologia, muitas vezes somos vítimas destas ‘artimanhas’ da 
natureza que miticamente parece até ocultar os testemunhos 
pré-históricos, causando-nos o insucesso, cuja consequência é 
sempre o planejamento para uma nova investida.à

pode transcorrer sem qualquer menção. O 
Mores, O Tempora ! Isto se mostra deveras 
lamentável até porque teve ou tem assen-
to nessa Instituição admiráveis figuras da 
nossa história e da nossa cultura como 
João Rodrigues Coriolano de Medeiros, 
Irineu Ferreira Pinto, Celso Mariz, João de 
Lyra Tavares, Eudesia de Carvalho Vieira, 
Josa Magalhães, Antonio Botto de Mene-
zes, Maurício de Medeiros Furtado, Clovis 
dos Santos Lima, Oscar de Oliveira Castro, 
Elpídio de Almeida, Horácio de Almeida, 
Humberto Carneiro da Cunha Nóbrega, 
Deusdedit de Vasconcelos Leitão, Lauro 
Pires Xavier, Heronides Alves Coelho 
Filho, Maurílio Augusto de Almeida, Joacil 
de Brito Pereira e tantos outros membros 
deste Silogeu. 

É bom que se diga que, a rigor, o IHGP 
não carece de loas ou nótulas para lem-
brar que ele merece o respeito de quem 
sabe da sua existência, até porque os fatos 
históricos têm, por si só, seu valor intrín-
seco e são sempre noticiáveis, todavia, 
nem sempre as notícias constituem fatos 
históricos. De todo modo, a citada festivi-
dade transcorreu plena de sucesso com 
a presença de uma centena de pessoas 
distintas e ilustres que a abrilhantaram 
na medida do seu merecimento. Dentre 
os que prestigiaram aquela solenidade 
contava-se inclusive um Professor Titular 
da Universidade Federal Rural de Per-
nambuco (UFRPE). Quanto às diversas 
mensagens de congratulações recebidas 
naquela ocasião há que se ressaltar as de 
autoridades universitárias estrangeiras, 
oriundas de Portugal (Universidade de 
Lisboa) e da Espanha (Universidade de 
Salamanca), além de uma muito especial 
enviada da Áustria por um dos Membros 
da Casa Imperial do Brasil, trineto de D. 
Pedro II, Dom Carlos Tasso de Saxe-Cobur-
go e Bragança, Sócio do Instituto Histórico 
e Geográfico Brasileiro (IHGB) e do IHGP. 
Também não faltou a mensagem do Prof. 

Dr. Arno Wehling, presidente do IHGB. 
Dessa maneira, o aniversário do IHGP foi 
sobejamente festejado por muita gente 
de destaque que reconhece e reverencia 
a história e a cultura da Paraíba. Entre 
muitos outros estavam presentes o pre-
sidente do Tribunal de Justiça da Paraíba, 
um desembargador do Tribunal Regional 
Eleitoral da Paraíba, membros do Minis-
tério Público do Estado, professores da 
UFPB (Cursos de História e de Direito), 
o presidente do Conselho Regional de 
Medicina, vários Conselheiros do Tribunal 
de Contas do Estado, o presidente da Aca-
demia Paraibana de Medicina (APMED) e 
diversos dos seus membros, o presidente 
da Academia Paraibana de Letras (APL) e 
vários dos seus membros, o presidente da 
Academia Paraibana de Letras Jurídicas 
(APLJ), membros da Academia Paraibana 
de Letras Maçônicas (APLM), o presidente 
da Sociedade Paraibana de Arqueologia 
(SPA) bem como alguns membros do 
Instituto Histórico de Campina Grande 
(IHCG), membros da Academia de Letras 
de Areia (ALA), o presidente da Academia 
Paraibana de Engenharia (APENGE), um 
representante da Academia Paraibana 
de Odontologia (APO), vários membros 
do Instituto Paraibano de Genealogia e 
Heráldica (IPGH) e, é claro, 22 membros 
do IHGP. Inegavelmente, estes são fatos 
digno de nota. 

Para concluir, a verdade é que, ape-
sar das muitas dificuldades enfrentadas 
até hoje por esta vetusta Instituição 
(aliás, esta é a regra geral das entida-
des congêneres neste País), as quais 
têm sido sempre superadas com muita 
dignidade, pode-se dizer que, mesmo 
diante dos ventos agrestes eventual-
mente açoitando seu frontispício, o 
IHGP permanece incólume e ativo há 
111 anos, trilhando seu caminho histó-
rico e cultural (além de educacional) e 
assim continuará no porvir.

O novo presidente, Guilherme Gomes da Silveira, discursando durante a posse

Instituto Histórico e Geográfico da 
PB comemora aniversário de 111 anos

A BRUXA DE BLAIR (EUA 2016). Gênero: Terror. 
Duração: 90 min. Classificação: 12 anos. 
Direção: Adam Wingard. Com Brandon Scott, 
Callie Hernandez, Valorie Curry. Sinopse: Um 
grupo de estudantes de Milwaukee, durante 
uma viagem para acampar em uma das flo-
restas da região, decide penetrar ainda mais 
no coração das árvores do que o previsto e 
acaba descobrindo que a floresta esconde 
seres perigosos. CinEspaço4: 14h, 17h40 
(DUB) e 15h50, 19h40, 21h40 (LEG). Mana-
íra6: 15h50, 20h30 (DUB) e 13h40, 18h10 
(LEG). Manaíra9: 14h45, 19h15 (DUB) e 17h, 
21h30 (LEG). Mangabeira1: 14h30, 16h45, 
19h (DUB). Tambiá5: 14h45, 16h45, 18h45 
e 20h45 (DUB).

A VIDA SECRETA DOS BICHOS (EUA 2016). Gêne-
ro: Aventura. Duração 90 min. Classificação: 
Livre. Direção: Yarrow Cheney e Chris Renaud. 
Com Louis C.K., Eric Stonestreet, Kevin Hart. 
Sinopse: Max é um cachorrinho que mora em 
um apartamento de Manhattan. Quando seu 
dono traz para casa um viralata desleixado 
chamado Duke, Max não gosta nada, já que o 
seu tempo de bichinho de estimação favorito 

parece ter acabado. Mas logo eles vão ter 
que colocar as divergências de lado pois um 
coelhinho branco adorável chamado Snowball 
está construindo um exército de animais 
abandonados determinados a se vingar de 
todos os pets que tem dono. CinEspaço2: 
14h e 16h(DUB). Manaíra4: 14h, 16h20 
(DUB). Manaíra5/3D: 12h45, 15h, 17h15 
e 19h40 (DUB).  Manaíra10/3D: 13h40 e  
15h10 (DUB).  Mangabeira5/3D: 13h25, 
15h45, 18h e 20h15 (DUB). Tambiá4: 14h30 
e 16h30 (DUB). Tambiá5/3D: 14h40, 16h40 
e 18h40 (DUB). 

ESQUADRÃO SUICIDA (EUA 2016). Gênero: 
Ação. Duração: 123 min. Classificação: 12 
anos. Direção David Ayer. Com Margot Rob-
bie, Will Smith, Jared Leto. Sinopse: Reúna 
um time dos super vilões mais perigosos 
já encarcerados, dê a eles o arsenal mais 
poderoso do qual o governo dispõe e os 
envie a uma missão para derrotar uma 
entidade enigmática e insuperável que 
a agente governamental Amanda Waller 
decidiu que só pode ser vencida por indi-
víduos desprezíveis e com nada a perder. 

No então, assim que o improvável time 
percebe que eles não foram escolhidos 
para vencerem, e sim para falharem inevi-
tavelmente, será que o Esquadrão Suicida 
vai morrer tentando concluir a missão ou 
decidem que é cada um por si?. Tambiá3: 
14h10 e 18h35 (DUB). 

AQUARIUS (BRA 2016). Gênero: Drama. 
Duração: 141 min. Classificação: 18 anos. 
Direção: Kleber Mendonça Filho. Com Sonia 
Braga, Maeve Jinkings e Irandhir Santos. 
Sinopse: Clara tem 65 anos, é jornalista 
aposentada, viúva e mãe de três adultos. 
Ela mora em um apartamento localizado 
na Av. Boa Viagem, no Recife, 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. Por mais que tenha deixado bem 
claro que não pretende vendê-lo, Clara 
sofre todo tipo de assédio e ameaça para 
que mude de ideia. CinEspaço2: 18h e 21h. 
Manaíra4: 18h40 e 21h40. 

 

Cantora paraibana Eliza Leão interpreta 
Clara Nunes em show hoje na Usina Energisa

O show com a cantora paraibana Eliza Leão traz a tona os 
clássicos do samba, imortalizados na voz da cantora mineira Clara 
Nunes hoje na Usina Cultural Energisa, às 21h. Desse modo, o público 
presente poderá conferir no repertório do show que, Eliza interpre-
tará clássicos como “Guerreira”, “Na Linha do Mar”, “Conto de Areia”, 
“Deusa dos Orixás” entre outros grandes sucessos que ganharam 
identidade na voz marcante de Clara Nunes. A entrada para a apre-
sentação custa R$ 15.

Show



Diversidade
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Literatura é a arte de compor e 
expor escritos artísticos, em prosa 
ou em verso. E é a partir disso, 
que à primeira Semana Literária 
de Tibiri (FLITI), que acontece em 
Santa Rita, vem para estimular e 
dar destaque a novas revelações 
na cena poética paraibana. Com 

programação iniciada na última segunda 
19, mas que segue durante toda a semana, o 
evento traz hoje como destaque três ativida-
des que envolvem poesia, literatura e artes 
plásticas. A festividade tem início às 8h e se-
gue até às 22h. Os interessados em participar 
possuem entrada gratuita. 

Algo importante a se destacar é que, 
como as atividades são itinerantes, muitas 
delas não possuem local fixo, portanto, é 
imprescindível que o público confira a pro-
gramação para ver onde serão realizadas as 
oficinas, debates e demais práticas do evento. 
A programação completa pode ser conferida 
na página oficial do Facebook chamada “Es-
paço Múltiplo”.  

Desse modo, dando início as práticas cul-
turais, a primeira atividade que faz com que 
Santa Rita se movimente é a intervenção ur-
bana intitulada “Um poema em cada Árvore”. 
A ação acontece em três praças da cidade – 
Chafariz, Quiosques e do Frei – das 8h às 22h. 
Segundo o coorganizador do evento, Ricardo 
Alves, a colocação das poesias em arvores da 
cidade é uma prática nacional que serve para 
disseminar a arte da poesia. 

Em seguida será a vez da roda de con-
versa trabalhando a temática “A Mulher na 
Literatura”. Os interessados em participar 
da discussão podem comparecer ao IFPB, 
Campus Santa Rita e se juntar aos presentes a 
partir das 14h. 

Sobre a roda de conversa, Alves comple-
tou dizendo que o debate sobre a mulher na 
literatura tem o intuito de explorar a mulher 
como personagem encorajador e heróico, já 
que na maioria das vezes elas não são vistas 

Bairro de Tibiri ganha destaque na cena artística e 
cultural da Paraíba com Primeira Semana Literária

Projeto Quartas 
Acústicas apresenta a 
banda Rasga Mortalha

Expressões diversas

Um médico obstinado que salva vidas

O lançamento do livro “Acorde o 
Governador”, do médico pernambucano,  
autor de uma obra abarrotada de emo-
cionantes histórias de superação e vidas 
em 1.000 transplantes de fígado, realiza-
dos por ele no Nordeste do Brasil, acon-
tece amanhã às 20h, na sede do Conse-
lho Regional de Medicina da capital. São 
fatos e episódios curiosos que retratam a 
difícil tarefa de salvar vidas. Fazem parte 
do livro, histórias especiais de pacientes 
de vários estados nordestinos que foram 
salvos por ele. Na Paraíba, já existe uma 
associação, cujo número de transplan-
tados do fígado já ultrapassa a casa dos 
setenta. À exemplo, o poeta Saulo Men-
donça, Socorro Navarro, Hudson Barbosa, 
Maria Luíza de Medeiros, (16 anos), Fred 
Pitanga, Ana Carmen Navarro, radialista 
Alex Duran,  entre outros.

O médico e escritor Dr. Cláudio 
Lacerda é também diretor do Núcleo de 
Transplante dos Hospitais Oswaldo Cruz e 
Jayme da Fonte, ambos situados na capi-
tal pernambucana e tem um bom serviço 
prestado à Paraíba. Com inúmeras vidas 
salvas por ele, através de transplan-
tes de fígado realizados na cidade do 
Recife, dispõe sempre de uma atenção 
especial aos paraibanos que chegam à 
sua equipe, encaminhados por médicos 
especializados do Estado da Paraíba e 
também por órgãos de saúde do Estado, 
à exemplo do Hospital Universitário da 
UFPB e outros. Além de acompanhá-los 
na árdua e difícil trajetória pré-opera-
tória, após a cirurgia de transplante, 
dá - por longo período ainda - o devido 
tratamento intensivo até levá-los ao total 
restabelecimento.

 Na programação do lançamento 
está inserida uma reunião científica, 

FOTOS: Divulgação

por essa ótica e sim por estereótipos. “A roda 
surgiu da ideia de omissão da mulher e de ne-
gros, pois esses personagens e autores poucos 
são explorados entre o público”, enfatizou.  

E encerrando o dia, no Espaço Múltiplo, o 
público da cidade poderá conferir a exposição 
do artista plástico Guto Holanda e a apresen-
tação do músico paraibano Milton Dornellas. 
O encerramento acontece às 19h30.

Sendo uma parceria realizada com 
o Instituto Federal da Paraíba (IFPB), a 
programação feita para toda a semana 
teve engajamento do grupo Espaço Múlti-
plo (EM), que é uma ONG cujo desenvolve 
suas atividades no município de Santa Rita, 
através das iniciativas de sua fundadora e 
coordenadora, Sandra Alves, junto com cola-
boradores.

Entre as atividades que possuem maior 
destaque na semana literária podemos desta-
car as seguintes: a Segunda leitura dos Contos 
de Fadas, Negritude na Literatura, além da 
questão da Participação Feminina na Produ-
ção Literária a nível nacional, estadual e local, 
entre outros. 

Para a organizadora do evento, Sandra 
Alves, a semana tem por objetivo maior, a 
conscientização sobre a importância da lite-
ratura como instrumento de inclusão social, 
e como forma de estimular o sentimento de 
pertencimento a comunidade.

“A proposta é dar visibilidade a literatura 
produzida na região, e quem sabe assim, mos-
trar o bairro de Tibiri de uma maneira dife-
rente da qual ele já é apresentado pela mídia 
local: como um bairro meramente violento”, 

afirmou convicto o coorganizador do evento, 
Ricardo Silva. 

Já caminhando para o fim da semana, o IV 
Encontro de Escritores e Escritoras irá encer-
rar a programação da Semana Literária. Uma 
conversa entre os que produzem literatura 
em Santa Rita, e cidades vizinhas, será uma 
espécie de síntese dos dias anteriores, e vai 
apresentar ao público, os que, cada um à sua 
maneira, movimentam a cena local e estimu-
lam a escrita paraibana. 

O evento acontece no Auditório Irmã 
Dulce, da Paróquia São Pedro e São Paulo, 
localizado na Rua Patos, em Tibiri II, e conta 
com apresentações culturais na área da poe-
sia e da música, a exemplo do poético Aedos, e 
do grupo musical Coisas do Choro, do maestro 
Lenilson Santos.

Exposições, shows musicais e rodas de diálogos compõem a programação do evento que movimenta com ações culturais o bairro de Tibiri

Lacerda foi destaque em transplante de órgãos

Grupo apresenta uma mistura de sons e ritmos

Lucas Silva 
Especial para A União

Saulo Mendonça 
Especial para A União

O Projeto Quartas Acústicas apre-
senta hoje a banda Rasga Mortalha. 
Com referências do tropicalismo, 
bebendo na fonte do choro, do samba e 
da vanguarda musical brasileira, a ban-
da do Agreste pernambucano, apre-
senta um trabalho autoral em com-
posições que refletem as lutas atuais 
brasileiras, as grandes questões polí-
ticas e sociais e o amor intenso num 
contexto que dialoga com as dores que 
a vida urbana traz.

O show tem início às 20 horas, na 
Sala Paulo Pontes, no Teatro Municipal 
Severino Cabral, em Campina Grande/PB. 
Os ingressos estão à venda por R$ 20 
(inteira) e R$ 10 (meia entrada). 

O Projeto Quartas Acústicas faz par-
te da programação do Teatro Municipal 
Severino Cabral, e acontece todas as 
quartas-feiras, na Sala Paulo Pontes. Na 
quarta, dia 28, quem se apresenta será 
o cantor Artur Soares.
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enfocando o transplante de fígado, com pa-
lestra proferida pelo médico e autor do livro. 
A obra já foi lançada com sucesso em Recife, 
Maceió e agora em João Pessoa. Atualmente 
encontra-se  em trabalho de adaptação, com 
vistas à produção de um seriado que será 
exibido - em breve - pela Rede Globo de Te-
levisão. O lançamento contará também com 
a presença especial da APHETUS, (Associação 
Paraibana de Transplantados do Estado da 
Paraíba).

Em reconhecimento ao seu trabalho e 
dedicação aos paraibanos, a Assembleia Le-
gislativa do Estado da Paraíba e Câmara dos 
Vereadores de João Pessoa, juntas prestarão 
- em novembro próximo - uma justa homena-
gem ao médico, outorgando-lhe medalhas e 
o título de Cidadão Paraibano, proposituras 
do deputado João Bosco Carneiro Júnior e do 
vereador Pedro Coutinho, já aprovadas por 

unanimidade por esses órgãos legislativos.
A vida profissional do médico cirur-

gião Dr. Claudio Lacerda, é marcada por 
histórias de sucesso e é conhecida no 
Brasil pelo desfeche de seus importantes 
registros. Um exemplo bem patente, em 
meio a tantos outros já vivenciados pelo 
médico, é o da paciente que recebeu um 
fígado novo em plena noite de Natal, cuja 
história pode ser lida em seu livro “Acorde 
o Governador”, contada pelo próprio:

“Às 20h daquela noite de Natal, 
entrei na sala de cirurgia com a operação 
já sendo iniciada. Emocionado, percebi a 
presença de todos. Nenhuma ausência. 
Todos com um semblante de alegria. Um 
fundo musical suave, uma atmosfera na-
talina. Uma forma diferente de comemo-
rar o nascimento de Cristo, promovendo 
um outro nascimento, ou, renascimento. 
Foram 12h de difícil cirurgia, como já 
estava previsto. Mas, Cristo estava ali, mais 
presente que nunca, a nos ajudar. No dia 
seguinte, o cansaço físico da equipe estava 
aliado a uma imensa satisfação espiritual, 
transcendental, divina. Desde então, todo 
ano, no dia 24 de dezembro, Maria do 
Carmo Fonseca de Lima, a paciente, plena 
de saúde, comemora o dia do nascimento 
de Jesus e o dia de seu renascimento.”

As pessoas transplantadas, segundo 
o médico Claudio Lacerda, vivem normal-
mente, só tendo os cuidados para tomar 
os remédios diariamente. Os sorrisos 
estampados nos rostos sadios, deixam o 
médico transbordando de orgulho e rea-
lização. Representam a certeza do dever 
cumprido, uma missão brilhante de profis-
sional da área de saúde, preocupado em 
tratar o outro com a dignidade, respeito e 
a cidadania que todos merecem.

O lançamento do livro ocorrerá na 
sede do CRM (Conselho Regional de Me-
dicina), situada à Avenida Dom Pedro II, n0 
1335, às 20h e será promovido pela Acade-
mia Paraibana de Medicina.



Obama pede correção 
no rumo da globalização 
durante discurso na ONU 
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Senado aprova MP de dívida rural
reNegOciaçãO

A medida vai beneficiar 
pequenos agricultores das
áreas da Sudene e Sudam
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O Senado aprovou on-

tem a Medida Provisória 
(MP) 733/2016, que bene-
ficia pequenos agricultores 
das áreas das Superinten-
dências de Desenvolvimen-
to do Nordeste (Sudene) e 
da Amazônia (Sudam) com 
descontos para quitação ou 
renegociação das dívidas até 
29 de dezembro de 2017.

A proposta, que agora 
segue para a sanção presi-
dencial, deve beneficiar agri-
cultores atingidos pela forte 
estiagem dos últimos anos. 
Os benefícios valerão para 
liquidação de dívidas contra-
ídas até 31 de dezembro de 
2011 com o Banco do Nor-
deste (BNB) ou com o Banco 
da Amazônia (Basa). Os des-
contos aplicados variam de 
15% a 95% e de 10% a 85%, 
respectivamente.

O plenário do Senado 
também aprovou nessa ter-
ça-feira a MP 731/2016, que 
extingue 10.462 cargos co-
missionados no Poder Exe-
cutivo destinados a funções 
de direção, chefia e assesso-
ramento. De livre nomeação 
e exoneração pelas autori-
dades responsáveis, os car-
gos podiam ser ocupados 
sem necessidade de concur-
so público.

A MP permite que o Exe-
cutivo substitua esses cargos 
por funções de confiança 
privativas de servidores efe-
tivos. Aprovada com altera-

ções feitas pela Câmara dos 
Deputados, a proposta tam-
bém segue para sanção do 
presidente Michel Temer.

Para efetivar a extinção 
dos cargos, o Executivo pre-
cisará editar decretos pre-
sidenciais aprovando as no-
vas estruturas regimentais 
ou estatutárias dos órgãos 
nos quais forem alocadas as 
funções de confiança. Segun-
do o governo, a medida faz 
parte do processo de profis-
sionalização administrativa 
da administração federal. 
Além disso, de acordo com o 
governo, haverá redução de 
despesas de cerca de R$ 250 
milhões ao ano.

Foro
Os senadores também 

aprovaram a MP 732/2016, 
que limita a 10,54% o reajus-
te do foro e da taxa de ocupa-
ção de imóveis da União para 
o exercício de 2016. O valor 
equivale ao IGP-M, índice de 
inflação medido pela Funda-
ção Getúlio Vargas, acumula-
do em 2015. A matéria segui-
rá para sanção presidencial.

O reajuste máximo inci-
dirá sobre as Plantas de Va-
lores Genéricos (PVGs), que 
determinam o valor do me-
tro quadrado.

As duas receitas são de-
vidas quando há utilização 
privada de terreno perten-
cente à União e correspon-
dem a 2% (taxa de ocupa-
ção) do valor do terreno 
mais 0,6% (foro). Os va-
lores devidos poderão ser 
pagos em parcela única ou 
em até seis cotas por meio 
de guias do Documento de 
Arrecadação de Receitas 
Federais (Darf).

Ana Cristina Campos
Da  Agência Brasil

O Governo Federal anunciou 
ontem a criação do Fórum Nacio-
nal do Desenvolvimento Produtivo, 
que será formado por representan-
tes de empresários e trabalhadores 
para definir uma estratégia de 
ações tendo como objetivo o des-
travamento dos setores produti-
vos. Entre os assuntos discutidos já 
na primeira reunião está a necessi-
dade de se acelerar os acordos de 
leniência das empresas denuncia-
das na Operação Lava Jato.

Segundo o presidente da For-
ça Sindical, deputado Paulinho 
da Força (SD-SP), a meta é fazer 
com que as punições sejam apli-
cadas a pessoas físicas, de forma 
a evitar prejudicar as empresas e, 
consequentemente, a geração de 
empregos.

“Estamos com problema grave 
no setor da construção pesada. Me 
parece que poucos têm coragem 
de dizer que os empresários que 
cometeram crime ficam presos; 
que os que cometeram crimes e 

Fórum para destravar setor produtivo

Ipea e Dieese vão participar

eSTraTÉgia De açÕeS

FOTO: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Paulinho da Força disse que a meta é que as punições sejam aplicadas a pessoas físicas, para evitar prejudicar as empresas

Pedro Peduzzi
Da  Agência Brasil

O presidente do Senado, 
Renan Calheiros (PMDB-AL), 
comunicou, durante a sessão 
plenária dessa terça-feira, o 
arquivamento de dois pedi-
dos de impeachment contra 
o ministro do Supremo Tri-
bunal Federal (STF) Gilmar 
Mendes. As petições foram 
apresentadas pelos juristas 
Celso Antônio Bandeira de 
Mello e Cláudio Fonteles com 
apoio de outros juristas.

A Petição 11/2016 ale-
ga que Mendes ofendeu os 
princípios de impessoalidade 
e celeridade processual no 
julgamento de processos no 
Supremo. Já a 12/2016 argu-
menta que o ministro come-

teu “atos incompatíveis” com 
a honra e o decoro no exercí-
cio de suas funções.

Renan afirmou que as 
duas denúncias basearam-
-se exclusivamente em maté-
rias jornalísticas, declarações 
e transcrições de votos. Ele 
considerou “insubsistente” o 
conjunto de provas presente 
nos autos, sem vislumbrar, na 
sua opinião, a incompatibili-
dade dos atos do ministro com 
a honra ou o decoro, nem que 
outros elementos configurem 
crimes de responsabilidade.

“Em juízo preliminar, não 
cabe ao Senado, como já fize-
mos em outras oportunida-
des, processar e julgar o mi-
nistro por condutas atinentes 
exclusivamente ao cargo que 

ocupa, e nos exatos limites de 
seus poderes”, afirmou o pre-
sidente do Senado.

Renan disse que o mes-
mo entendimento estende-se 
à conduta de Gilmar Mendes 
quando manifesta suas opini-
ões pessoais, o que entende 
como “uma faculdade que é 
garantida a qualquer cidadão”.

Mendes desqualificou 
na segunda-feira (19) os ju-
ristas que apresentaram pe-
dido de impeachment contra 
ele no Senado, na semana 
passada. O grupo acusa o mi-
nistro de adotar “comporta-
mento partidário”, mostran-
do-se leniente com relação a 
casos de interesse do PSDB e 
“extremamente rigoroso” no 
julgamento de processos de 

interesse do PT e de seus fi-
liados, “nomeadamente os ex
-presidentes Luiz Inácio Lula 
da Silva e Dilma Rousseff, 
não escondendo sua simpa-
tia por aqueles e sua ojeriza 
por estes”.

“Vi aquela ação e até 
achei ela um pouco engraça-
da. É um consórcio de famo-
sos quem, daqueles que já 
foram e daqueles que nunca 
serão. Se vocês olharem, é Fá-
bio Konder Comparato, que 
é um banqueiro travestido 
de socialista; o nosso Celso 
Bandeira de Mello, que é um 
latifundiário travestido de 
socialista, e outros famosos 
quem”, disse Mendes antes de 
participar de um evento na 
capital paulista. 

Renan arquiva impeachment contra Gilmar
iNcONSiSTêNcia De PrOvaS

As propostas a serem apre-
sentadas pelo grupo serão ela-
boradas com a ajuda do Instituto 
de Pesquisa Econômica Aplicada 
(Ipea) e do Departamento Inter-
sindical de Estatística e Estudos 
Socioeconômicos (Dieese).

De acordo com o assessor 
especial da Presidência da Re-
pública, Sandro Mabel, será por 
meio dessas duas entidades que 
o governo organizará as políti-
cas a serem implementadas.

Ele antecipou que, entre 
elas, não haverá espaço para se 
criar mais subsídios. “Este fórum 

será nacional e, conforme sur-
jam os problemas, como é o caso 
das empreiteiras [envolvidas na 
Lava Jato], a ideia é operaciona-
lizar as mudanças e ações que 
precisam ser feitas”.

Mabel antecipou que a 
prioridade abrangerá medidas 
para setores que se encontram 
em situação mais complicada, 
caso dos setores automotivo, 
de construção civil, construção 
pesada e setor químico. “Vamos 
discutir cinco ou seis setores ini-
cialmente e depois aumentar”, 
disse ele.

não foram presos têm de ser presos. 
Agora, não pode fechar empresa, 
porque quando fecha milhares de 
trabalhadores perdem emprego”, 
disse o deputado após deixar a pri-
meira reunião do grupo, no Palácio 
do Planalto.

Segundo ele, essa é uma ques-

tão que o governo precisa resolver 
o quanto antes, uma vez que o Tri-
bunal de Contas da União (TCU) e o 
Ministério da Transparência, Fiscali-
zação e Controle “são lentos; o Mi-
nistério Público diz que não pode; 
e ninguém tem coragem de falar 
que pode”. 

Mais de duas horas de-
pois de iniciada a segunda 
tentativa de votar a Lei de Di-
retrizes Orçamentárias (LDO) 
de 2017, a sessão de ontem 
do Congresso Nacional foi en-
cerrada por falta de quórum – 
257 deputados e 41 senadores 
-, como já havia ocorrido na 
noite de segunda-feira (19). 
O ápice de presença chegou a 
203 deputados e 40 senadores 
em um plenário visivelmen-
te vazio. A próxima sessão do 
Congresso está marcada para 
o dia 4 de outubro.

O resultado frustra a 
estratégia anunciada pelo 
presidente do Senado, Renan 
Calheiros (PMDB-AL), na úl-
tima semana, que pretendia, 
com duas sessões mistas 
marcadas para esta semana, 
avançar com os últimos itens 
da LDO, que autoriza o gover-
no a elaborar o orçamento 
para o ano e traça as regras 
para o uso dos recursos. O 
texto principal foi aprovado 
em agosto, mas deputados e 
senadores precisam apreciar 
três destaques para que a lei 
passe a ter validade.

Entre os destaques está 

um que retira a autorização 
do Executivo de remanejar 
até 20% dos recursos do Pro-
grama de Aceleração do Cres-
cimento (PAC), sem que seja 
exigida a autorização do Con-
gresso Nacional. Outros dois, 
tratam da autorização de blo-
queio de recursos destinados 
à área de ciência e tecnologia.

Além de não concluírem 
a LDO, o Congresso também 
mantém a pauta com a fila 
de sete vetos presidenciais a 
projetos aprovados pelo Le-
gislativo e projetos de resolu-
ção pendentes. Entre os vetos, 
estão reajustes salariais para 
diversas categorias do funcio-
nalismo público e a proibição 
de ampliar para 100% a pos-
sibilidade de participação de 
capital estrangeiro nas em-
presas aéreas brasileiras.

Congresso adia outra 
vez a votação da LDO

POr FaLTa De QUÓrUM

Carolina Gonçalves
Da  Agência Brasil

 A próxima 
sessão do 
Congresso 
está marcada 
para o dia 4 
de outubro

Da Agência Brasil
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Comissão anticorrupção pode 
antecipar legislação sobre caixa 2
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Geral

Decisões foram tomadas 
após manobra na Câmara para 
anistiar práticas anteriores
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A comissão especial da 
Câmara dos Deputados que 
analisa o projeto que trata 
das dez medidas de combate 
à corrupção vai tentar ante-
cipar um posicionamento so-
bre a criminalização do caixa 
2 nas campanhas eleitorais 
e pode apresentar uma pro-
posta ainda nas primeiras 
semanas de outubro.

O relator, deputado Onyx 
Lorenzoni (DEM-RS), anun-
ciou - na sessão do colegiado 
de ontem - que vai dedicar, 
pelo menos dois dias de tra-
balho, a ouvir depoimentos 
sobre o tema de ex-ministros 
do Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE) e advogados.

O primeiro a ser ouvido 
deve ser o vice-procurador 
-geral eleitoral Nicolau Dino, 
que teve o convite aprovado 
pela comissão ontem. O de-
poimento está marcado para 
10 de outubro.

As decisões foram to-
madas em reação à tentativa, 
na noite de ontem, do ple-
nário votar o Projeto de Lei 
(PL) 1210/2007, que trata 
de regras para eleições, com a 
emenda que criminaliza o caixa 
2 que anistiaria quem incorreu 
na prática em anos anteriores.

Relatório para outubro
“Esse tema é extrema-

mente sensível e tem que es-
tar no bojo das dez medidas. 
O relatório [da comissão es-
pecial] estará pronto na últi-
ma semana de outubro para 
ser votado na primeira sema-
na de novembro e estar no 
plenário até o final do mês”, 

opiniao.auniao@gmail.com

Ianoni
Marcus

Partido Operação Lava 
Jato quer condenar Lula

Carolina Gonçalves
Da Agência Brasil

Em artigo anterior, referi-me ao Partido Operação 
Lava Jato (POLJ), caracterizando-o como um grupo de in-
teresse e “braço investigativo-jurídico da coalizão neolibe-
ral-conservadora”. O corpo principal e a cabeça dessa coali-
zão estão nas elites econômicas – começando nos grandes 
rentistas e bancos e seus porta-vozes, as corporações mi-
diáticas – e nas elites governantes – aí se destacando a ala 
neoliberal do PMDB, que emergiu defendendo o programa 
“Uma ponte para o futuro” (Temer, Moreira Franco etc) e o 
PSDB. As pernas, ou seja, sua base popular, espalhada em 
varandas, ruas e locais de trabalho, são as classes médias 
conservadoras e os estratos sociais desorganizados dos 
trabalhadores.

Essa coalizão, pelos braços do POLJ, quer condenar 
Lula e criminalizar o PT, para interferir nos resultados 
das eleições de outubro desse ano e, principalmente, nas 
de 2018 e, assim, impedir que o ex-presidente e seu par-
tido recuperem espaço no sistema político-representativo. 
O PT perdeu espaço em função dos erros cometidos, mas 
muitíssimo também devido ao impacto negativo sobre sua 
imagem resultante da apropriação seletiva, partidarizada 
e irracional do combate, comandado por seus adversá-
rios e inimigos, aos crimes eleitorais e contra a adminis-
tração pública em que se envolveu. Sabe-se que, o tempo 
todo, a Lava Jato tem sido assumidamente implementada 
em aliança com o oligopólio do espetáculo midiático. Essa 
partidarização de direita da coerção penal às ilegalidades 
mencionadas serve ao propósito de resgatar o país para 
o elitismo liberal e oligárquico, força política tradicional e 
poderosa na história do Brasil, berço de uma nação pro-
fundamente estruturada nas desigualdades (de classe, de 
cidadania, de raça, de gênero etc) e nas violências dos de 
cima sobre os de baixo.

Após um impeachment altamente controverso, em-
balada na fantasia de neutralidade que supostamente 
rondaria a atmosfera pública devido à cassação de Cunha 
e às vésperas das eleições municipais, a denúncia organica-
mente politizada contra Lula, apresentada pelo procurador 
Deltan Dallagnol, coordenador da força-tarefa da Operação 
Lava Jato, e por Roberson Pozzobon é uma evidência ímpar 
da sede engajada de caça ao maior líder político do proces-
so democrático em curso desde os anos 1980, ora contra
-arrestado pela direita. Ao expor para a mídia as acusações 
contra o ex-presidente, por corrupção e lavagem de dinhei-
ro, esse procurador caracterizou-o “como o comandante 
máximo do esquema de corrupção identificado na Lava 
Jato”. Haveria tido uma propinocracia no Brasil e Lula teria 
sido chefe de uma organização criminosa, não só durante 
seus governos, mas também após eles.

Retórica espetaculosa e megalomaníaca à parte, as 
acusações são bem mais modestas e, como os próprios de-
nunciantes deixaram claro, sem provas cabais. Lula é acu-
sado pela reforma de um triplex que a própria Lava Jato 
assume não ter evidência de que é ou foi dele e pelo arma-
zenamento de objetos ganhos durante seus mandatos, que 
teriam sido pagos pela construtora OAS.

Até mesmo o jornalista Reinaldo Azevedo, membro 
ultraconservador e direitista da coalizão neoliberal, recla-
mou da denúncia de Dallagnol: “serve para inflamar a opi-
nião pública, mas constrange, na mesma medida, os meios 
jurídicos”. Especialistas em Direito, de vários cantos do 
país, questionaram a peça acusatória da força-tarefa. “Frá-
gil, pouco técnica e espetacularizada. Foi assim que juristas 
ouvidos pelo UOL classificaram a denúncia feita pelo MPF 
(Ministério Público Federal)”. A denúncia usa informações 
de delação rejeitada pela própria PGR etc.

Obviamente, o que está em jogo é muito grave. Uma 
coisa é combater, de modo isento e universal, os crimes 
contra a administração pública. Outra é politizar irracio-
nalmente processos investigativos e jurídicos e escolher 
arbitrariamente boi de piranha ou bode expiatório. Há vá-
rias menções a políticos da cúpula do PSDB nas delações da 
Lava Jato, mas a seletividade institucional não tem olhos e 
ouvidos para elas. Entrementes, uma elite de funcionários 
concursados da burocracia pública se comporta como se 
implementasse um inconfessável estado de exceção, infrin-
gindo o direito em nome da lei, do combate à saúva da cor-
rupção de seu adversário ou inimigo ideológico. Burocratas 
não eleitos se lançam, irresponsavelmente e sem mandato, 
ao cumprimento de uma meta política de salvação nacio-
nal: condenar antecipadamente e a qualquer custo a maior 
liderança de um partido político de trabalhadores, por 
meio de uma operação jurídico-investigativa-midiática in-
serida sistemicamente em uma ofensiva da coalizão neoli-
beral contra as políticas social-desenvolvimentistas.

Uma proposta sobre a matéria pode ser apresentada nas primeiras semanas do mês de outubro

lembrou Lorenzoni.
O parlamentar, declaran-

do o alívio de “hoje (ontem) 
não ter que amargar a tristeza 
de ver o parlamento come-
ter mais um equívoco”, com a 
suspensão da votação de an-
teontem, sinalizou que as oi-
tivas específicas sobre o caixa 
2 podem ocorrer na primeira 
semana de outubro.

“Estamos com o calendá-
rio em dia”, afirmou, lembran-
do que quase 60 pessoas já 
foram ouvidas pelo colegiado.

Defensor de que o tema 
tenha um encaminhamen-
to rápido, o deputado Carlos 
Sampaio (PSDB-SP) avaliou 
que a sessão de anteontem 
deixou claro que o debate so-
bre a criminalização do caixa 
2 precisa ser feito às claras 
e que, segundo ele, a melhor 
proposta continua sendo a en-
viada pelo Ministério Público 
Federal (MPF).

“O melhor texto é o en-
viado pelos procuradores, 
que são os operadores do 

problema. Eles sabem mais 
do que ninguém onde está o 
problema”, afirmou.

Ao longo dos depoimen-
tos tomados pela comissão, 
diversos especialistas alerta-
ram que, apesar dos alarmes 
sobre o volume de ocorrên-
cia da prática de caixa 2 no 
País, nos últimos dez anos, há 
apenas uma condenação pelo 
crime julgado pelo Tribunal 
Superior Eleitoral.

“É evidente que esta re-
formulação do caixa 2, tal 
como propôs o MPF, é funda-
mental”, disse, alertando ainda 
que qualquer norma de natu-
reza penal só pode valer para 
frente e não poderia retroagir 
a ocorrências anteriores.

O presidente da comissão 
especial, deputado Joaquim 
Passarinho (PSD-PA), exalta-
do pelos colegas do colegiado 
como um dos principais res-
ponsáveis pela suspensão da 
votação da proposta paralela 
na noite de anteontem, voltou 
a atacar a iniciativa.

Denúncia de golpe
Segundo ele, se algo pode 

ser classificado de “golpe é o 
que ocorreu ontem”, disse. “A 
gente espera que não aconte-
ça mais e que o trabalho das 
comissões seja tratado com o 
respeito que merece. Aí, sim, 
isto é golpe. Se esta palavra 
pode existir ela existiria on-
tem”, afirmou.

Um dos convidados da co-
missão para a sessão de ontem, 
Lucas Rocha Furtado, subprocu-
rador-geral do Tribunal de Con-
tas da União (TCU), engrossou os 
ataques à sessão de anteontem.

“A corrupção é um pro-
cesso que tem origem no en-
riquecimento ilegal de cam-
panha. Todo o trabalho dessa 
comissão é voltado para com-
bater a chaga da corrupção. A 
tentativa de anteontem cami-
nha no sentido oposto”, afir-
mou. Furtado ainda alertou 
que, enquanto o crime é orga-
nizado, o “Estado é totalmen-
te desorganizado”.

FOTO: Reprodução/Internet

O ministro da Saúde, Ricardo 
Barros, informou ontem que a 
bolsa dos profissionais que atuam 
no Programa Mais Médicos será 
reajustada em 9% a partir do 
ano que vem e que o convênio de 
cooperação com a Organização 
Pan-Americana da Saúde (Opas), 
que garante a atuação de médi-
cos cubanos no País, foi renovado 
por mais três anos.

A meta do governo é forta-
lecer a participação de médicos 
brasileiros e gradualmente substi-
tuir os profissionais cubanos que 
completam três anos de trabalho 
no país. A previsão é que, entre 
dezembro de 2016 e abril de 2017, 
cerca de duas mil vagas de coope-
rados sejam oferecidas em editais a 
brasileiros. A meta é, em três anos, 
substituir quatro mil cubanos à me-
dida que os profissionais brasileiros 
se interessem pelas vagas.

“Há, de fato, uma grande apro-
vação das ações do Mais Médicos, 
sempre reconhecendo a qualida-
de do trabalho dos profissionaisos 
cubanos. A implantação de novos 
cursos de Medicina produzirá pro-
fissionais a mais para que a oferta 
de brasileiros no mercado possa su-
prir a demanda que colocamos nos 
editais. Precisamos que haja uma 

disponibilização de profissionais 
brasileiros para realmente ocupar 
as vagas”, disse Barros, explicando 
que, enquanto isso não acontece, 
o convênio com a Opas e Cuba con-
tinuará suprindo a demanda.

Hoje, o Mais Médicos tem 
18.240 vagas na Atenção Básica 
de saúde em 4.058 municípios e 
34 distritos indígenas. Os profis-
sionais que preenchem essas vagas 
são 11.429 cooperados cubanos 
(62,6%), 5.274 brasileiros forma-
dos no Brasil (29%) e 1.537 estran-
geiros e brasileiros formados no 
exterior (8,4%). O programa chega 
a 72,8% dos municípios brasileiros 
e beneficia 63 milhões de pessoas.

A lei que prorroga o progra-
ma por três anos foi sancionada 
pelo presidente Michel Temer no 
último dia 12. Com o texto, pro-
fissionais intercambistas estran-
geiros e brasileiros formados no 
exterior que participam do Mais 
Médicos continuarão dispensados 
da validação dos diplomas de Me-
dicina para atuar no País.

Reajuste
Barros anunciou também o 

reajuste da bolsa para os profis-
sionais participantes em 9%. O 
repasse, que era de R$ 10.570 por 
médico, passa para R$ 11.520 a 
partir de janeiro de 2017. A pror-
rogação do programa garante ain-

da um reajuste anual com base na 
inflação. Médicos que atuam em 
áreas indígenas também tiveram 
aumento nos auxílios-moradia e 
alimentação, que desde agosto é 
de R$ 2.750.

Tanto o valor da bolsa quanto 
o auxílio dos profissionais que es-
tão em áreas indígenas e são pagos 
pelo Ministério da Saúde. Segundo 
Barros, o impacto do programa no 
orçamento da pasta é de R$ 2,7 bi-
lhões em 2016. Em 2017, serão in-
vestidos R$ 3 bilhões.

Reposição imediata
Os profissionais cooperados 

que completaram três anos de tra-
balho no Brasil entre julho e ou-
tubro deste ano e tiveram partici-
pação prorrogada em decorrência 
dos Jogos Rio 2016 e do período 
eleitoral serão substituídos por ou-
tros médicos cubanos, conforme as 
negociações da Opas com o gover-
no de Cuba.

A reposição de cerca de qua-
tro mil cooperados acontecerá 
até o fim deste ano. Essa é ape-
nas uma medida de reposição e 
não vai alterar a proporção entre 
cubanos e brasileiros no progra-
ma. Entretanto, aqueles que te-
nham constituído família no Bra-
sil poderão pedir ao governo de 
Cuba a permanência por mais três 
anos no programa.

Salário do Mais Médicos tem aumento
PRIORIdAde PARA bRAsILeIROs NO PROgRAmA

Andreia Verdélio
Da Agência Brasil
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Mundo

Obama pede correção de rumo da 
globalização para evitar divisões
Presidente americano vê 
capacidade limitida da ONU 
para resolver os desafios

Nova York  (AE) - O presi-
dente dos Estados Unidos, Ba-
rack Obama, pediu uma “corre-
ção de rumo” da globalização, 
de modo a evitar que as nações 
se tornem mais divididas. Em 
discurso na Assembleia Geral 
da Organização das Nações 
Unidas (ONU), Obama tam-
bém admitiu que a entidade e 
outros poderes mundiais têm 
capacidade limitada para re-
solver os desafios mais profun-
dos do mundo e reforçou que o 
conflito no Oriente Médio “não 
será facilmente revertido”.

“Se formos honestos, sabe-
mos que nenhum poder exter-
no será capaz de forçar comu-
nidades de diferentes religiões 
e grupos étnicos a coexistirem 
por muito tempo”, afirmou 
Obama. “Até que as questões 
sobre como comunidades co-
existem sejam respondidas, as 
brasas do extremismo continu-
arão queimando. Incontáveis 
seres humanos sofrerão”.

Numa referência pouco 
sutil ao candidato republicano 
à presidência dos EUA, Donald 
Trump, Obama disse que “o 
mundo é muito pequeno para 
nós simplesmente construir-
mos um muro e evitarmos que 
o extremismo afete nossas pró-
prias sociedades”. 

Ao fazer um diagnóstico 
sobre as “doenças” do mun-
do, Obama não deixou de cri-
ticar a Rússia. “Num mundo 
que deixou a era dos impé-
rios para trás, nós vemos a 
Rússia tentando recuperar 
uma glória perdida à força”, 
afirmou. As diferenças entre 
Obama e o presidente russo 
Vladimir Putin foram inten-
sificadas após as tentativas 
frustradas das duas forças 
de resolver a guerra civil da 
Síria juntas. 

 O discurso ilustra o pouco 
progresso que foi feito no senti-
do de reconciliar os interesses 
divergentes entre os dois pa-
íses. Há um ano, Obama usou 
o mesmo espaço para declarar 
que o presidente sírio Bashar 
Assad precisava deixar o poder, 
enquanto Putin fez um discur-
so avisando que seria um erro 
abandonar o ditador.
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Da Agência Estado

FOtO: Beto Barata/PR

A 71ª Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas foi aberta em Nova York, com a presença de vários chefes de Estado

Pedro Peduzzi
Da Agência Brasil 

 Ao abrir, nessa terça-feira, em Nova 
York, a série de pronunciamentos dos che-
fes de Estado e de governo na 71ª Assem-
bleia Geral da Organização das Nações 
Unidas (ONU), o presidente Michel Temer 
aproveitou a oportunidade para reiterar 
a posição brasileira em defesa da reforma 
do Conselho de Segurança da entidade. 
A abertura da sessão por um brasileiro é 
uma tradição iniciada em 1947 pelo di-
plomata Oswaldo Aranha, que na época 
chefiava a delegação brasileira na ONU.

“As Nações Unidas não podem resu-
mir-se a um posto de observação e conde-
nação dos flagelos mundiais. Devem afir-
mar-se como fonte de soluções efetivas. 
Os semeadores de conflitos reinventa-
ram-se. As instituições multilaterais, não. 
O Brasil vem alertando, há décadas, que é 
fundamental tornar mais representativas 
as estruturas de governança global, mui-
tas delas envelhecidas e desconectadas da 
realidade. Há que reformar o Conselho 
de Segurança da ONU. Continuaremos a 
colaborar para a superação do impasse 
em torno desse tema”, disse Temer.

No discurso, Temer informou que de-
positará nesta quarta-feira (21) o instru-
mento de ratificação pelo Brasil do Acor-
do de Paris sobre Mudança do Clima. “É 
necessário crescer de forma socialmente 

equilibrada com respeito ao meio am-
biente. O planeta é um só. Não há plano 
B”, disse o presidente ao reiterar o apoio 
brasileiro à concretização dos Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável.

 Nesse sentido, acrescentou Temer, a 
Agenda 2030 é a maior empreitada das 
Nações Unidas em prol do desenvolvimen-
to. “Uma sociedade desenvolvida é aquela 
em que todos têm direito a serviços pú-
blicos de qualidade – educação, saúde, 
transportes, segurança. É aquela em que 
se garante a igualdade de oportunidades. 
É aquela em que o acesso ao trabalho de-
cente não é privilégio de alguns”.

O presidente brasileiro ressaltou que 
há muitos desafios que, por ultrapassa-
rem fronteiras, merecem uma ação co-
letiva envolvendo vários países. É o caso 
do tráfico de drogas e de armas, que tem 
reflexos nas cidades, nas escolas e nas fa-
mílias. “O combate ao crime organizado 
requer que trabalhemos de mãos dadas.”

Temer falou também sobre a ajuda 
brasileira para o restabelecimento do 
Haiti. Segundo o presidente, é neces-
sário que a ONU se dedique a ajudar a 
fortalecer as instituições haitianas. “O 
Brasil lidera, desde 2004, o componente 
militar da Minustah [Missão das Nações 
Unidas para Estabilização do Haiti] e já 
enviou ao país caribenho mais de 33 mil 
militares. Confiamos em que a presença 
da ONU no terreno possa voltar-se mais 

Brasil reafirma defesa de reforma no Conselho de Segurança da ONU

 Nova York (AE) - Líderes de seis 
países latino-americanos protes-
taram contra o presidente Michel 
Temer durante a Assembleia-Geral 
da Organização das Nações Unidas 
(ONU). O presidente da Costa Rica, 
Luis Guillermo Solís, da Venezuela, 
Nicolás Maduro, do Equador, Ra-
fael Correa, e da Nicarágua, Daniel 
Ortega abandonaram o plenário 
no momento em que Temer entrou 
para realizar seu primeiro discur-
so perante a instituição, em Nova 

York. Raúl Castro, de Cuba, e Evo 
Morales, da Bolívia, nem chegaram 
a entrar no local.

“Nossa decisão, soberana e 
individual, de não escutar a men-
sagem do senhor Michel Temer 
na Assembleia-Geral, obedece à 
nossa dúvida de que ante certas 
atitudes e atuações, se pretende 
ensinar sobre práticas democráti-
cas”, afirma a nota divulgada pelo 
Ministério das Relações Exteriores 
da Costa Rica. 

Países protestam contra Michel temer

para o desenvolvimento e o fortaleci-
mento das instituições”.

Sobre a questão dos refugiados e dos 
migrantes, Temer disse que, na maioria 
das vezes, estes são vítimas de violações 
de direitos humanos, da pobreza, da 
guerra e da repressão política. Ele lem-
brou que o Brasil é “obra de imigrantes, 
homens e mulheres de todos os continen-
tes” e que, por isso, o País repudia todas 
as formas de racismo, xenofobia e outras 
manifestações de intolerância.

“A guerra na Síria continua a gerar 
sofrimento inaceitável. As maiores víti-

mas são mulheres e crianças. É inadiável 
uma solução política. Exortamos as partes 
a respeitarem os acordos endossados pelo 
Conselho de Segurança e a garantir o 
acesso de ajuda humanitária à população 
civil”, disse Temer. “Também nos preocu-
pa a ausência de uma perspectiva de paz 
entre Israel e Palestina. O Brasil apoia a 
solução de dois estados, em convivência 
pacífica dentro de fronteiras mutuamen-
te acordadas e internacionalmente reco-
nhecidas. É responsabilidade de todos dar 
novo ímpeto ao processo negociador”, 
acrescentou Temer.

Da Agência Ansa 

A Organização das Nações Uni-
das (ONU) suspendeu o envio de 
ajuda humanitária à Síria após um 
comboio ter sido atingido por um 
bombardeio aéreo nessa segunda-
feira (19), que deixou ao menos 20 
mortos na região de Aleppo.

O porta-voz do organismo 
Jens Laerke explicou que o envio 
foi suspenso “como medida ime-
diata de segurança” até que uma 
nova avaliação da situação seja 
realizada. “Continuamos, no en-
tanto, empenhados em fornecer 
ajuda a todos os sírios que preci-
sarem”, concluiu, em comunicado.

O enviado especial da ONU 
para a Síria, o italiano Staffan 
de Mistura, disse que “a indigna-
ção” é enorme. “O comboio foi 
resultado de um longo processo 
de permissão e preparação para 
ajudar civis isolados”. Para o pre-
sidente da Cruz Vermelha Inter-
nacional, Peter Maurer, o ataque 
foi “totalmente inaceitável e uma 
flagrante violação do direito hu-
manitário internacional”.

De acordo com o Observató-
rio Sírio de Direitos Humanos, os 
bombardeios destruíram ao me-
nos 18 dos 31 caminhões que le-
vavam alimentos e outros produ-
tos de primeira necessidade para 

a região de Aleppo, onde cerca 
de 78 mil pessoas receberiam 
a ajuda humanitária. Por estar 
passando por uma área rural sob 
domínio de rebeldes, analistas 
do Observatório Sírio acreditam 
que os ataques tenham sido rea-
lizados por aliados do governo 
de Bashar al-Assad.

Nas últimas semanas, as ofen-
sivas contra os inimigos de Da-
masco ampliaram o cerco a Alep-
po, especialmente com a ajuda 
de bombardeios de caças russos, 
afetando, além de rebeldes, mui-
tos civis. A população sofre com 
a falta de água, eletricidade, ali-
mentos e remédios.

Suspensa ajuda humanitária na Síria
guerra civil
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Trabalho doméstico
não é valorizado e nem 
renumerado na zona rural
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Angelina entra com pedido de divórcio de Brad Pitt

Brangelina chega ao fim
Da Agência Estado

A atriz Angelina Jolie en-
trou com um pedido de divór-
cio de Brad Pitt, de acordo com 
o site TMZ. A motivação foi um 
conflito sobre os filhos. A infor-
mação foi confirmada por um 
advogado do casal, Robert Of-
fer, nessa terça-feira, 20.

O site diz que Angelina 
iniciou o processo judicial na 
última segunda-feira, 19, ale-
gando “diferenças irreconci-
liáveis”. Offer disse que a de-
cisão foi tomada “pela saúde 
da família”.

De acordo com o TMZ, a 
atriz pediu a custódia dos seis 
filhos, mas pede ao juiz que Pitt 
tenha direito a visitação. Fon-
tes ligadas ao casal dizem que 
a Angelina estava insatisfeita 
com os métodos de parentes-
co dele, e que não há nenhuma 
“terceira pessoa”. A atriz não 
pediu pensão. Eles se casaram 
em agosto de 2014, e estavam 
juntos desde 2004. 

Foto: Reprodução/Internet

Brad Pitt se casou com Angelina Jolie em agosto de 2014, mas estavam juntos desde 2004

Eles eram considerados um dos 
pares mais belos - e poderosos - da 
indústria do entretenimento. Cha-
mados pelos fãs e pelas publicações 
dedicadas a celebridades de “Bran-
gelina” - uma junção do nome dos 
dois -, os atores se uniram após se 
aproximarem nas gravações do fil-
me Sr. e Sra. Smith , lançado em 
2005. Nele, intepretam um casal de 
agentes especiais.

Foi o segundo casamento de 
Pitt - o primeiro foi com a também 
atriz Jennifer Aniston. Jolie, por sua 
vez, havia sido casada com Billy Bob 
Thornton e com Jonny Lee Miller.

Desde a união, os dois viraram 
um dos casais mais celebrados de 
Hollywood. Eles são pais de Maddox, 
Pax, Zahara, filhos adotivos, e de Shi-
loh e os gêmeos Knox e Vivienne, fi-
lhos biológicos.

O casamento foi oficializado 
em uma cerimônia privada na re-
gião francesa de Provença, dois 
anos atrás. Os filhos carregaram as 
alianças e ilustraram o vestido bran-

co da mãe com seus desenhos. Jolie 
também se tornou conhecida por 
seu trabalho social - ela atuou como 
embaixadora da Boa Vontade da 
Agência de Refugiados das Nações 
Unidas por 11 anos antes de se tor-
nar, em 2012, embaixadora especial 
do órgão.

Em 2013, ela anunciou ter se 
submetido a uma dupla mastecto-
mia para reduzir as chances de ser 
acometida por câncer de mama, 
doença que matou sua mãe, a atriz 
Marcheline Bertrand. Dois anos de-
pois, teve os ovários e trompas de 
falópio removidos pelo mesmo mo-
tivo.

Trajetória no cinema
Filha do ator Jon Voight, Jolie 

alcançou a fama após se destacar 
em filmes como O Colecionador de 
Ossos (1999) e Garota, Interrom-
pida (1999)- pelo último, ganhou 
o Oscar de atriz coadjuvante em 
2000. Além de estrelar sequências 
como Tomb Raider e transitar en-

tre obras de diretores premiados, 
como A Troca (2008), de Clint Eas-
twood, e blockbusters como Malé-
vola (2014), da Disney, ela também 
tem se dedicado a dirigir películas. 
Entre elas, Invencível (2014), drama 
sobre um prisioneiro da Segunda 
Guerra Mundial indicado para três 
Oscars técnicos em 2015.

Estrelato
Já Pitt, que despontou para o 

estrelato após surgir como coadju-
vante em sucessos como Thelma e 
Louise (1991), coleciona uma série 
de sucessos e indicações ao Oscar.

Em seu currículo, estão filmes 
como O Clube da Luta (1999), Ba-
bel (2006) e O Curioso Caso de Ben-
jamin Button (2008).

Como produtor, ganhou o Os-
car de Melhor Filme em 2014 por 12 
Anos de Escravidão (2013), no qual 
fez uma participação especial.

No ano passado, Jolie e Pitt atu-
aram juntos no filme À Beira mar, 
dirigido e produzido por ela.

Marion Cotillard, de 40 anos, é 
apontada como pivô da separação 
de Angelina Jolie e Brad Pitt, apesar 
da atriz alegar que não houve uma 
terceira pessoa envolvida em sua de-
cisão. Segundo o site “Page Six”, o 
romance do casal teria acontecido 
durante as filmagens do longa-me-
tragem “Allied”, em Londres. An-
gelina Jolie descobriu o caso após 
investigação de um detetive, segun-
do uma fonte do site. “Ela contra-
tou um detetive porque sentiu que 

estava sendo enganada enquanto 
Brad Pitt estava no set de filmagem 
e realmente estava. Essa foi a gota 
d’água”. Além de Cotillard, o deteti-
ve ainda teria descoberto que o ator 
teria saído com algumas prostitutas 
russas.

De acordo com a publicação, 
Angelina, que enfrenta um estado 
avançado de anorexia, estaria cansa-
da da vida que os dois levavam em 
Hollywood. Brad não quer abrir mão 
da carreira e pretende continuar 

atuando na indústria de cinema, en-
quanto ela não teria mais vontade 
de atuar para se dedicar aos filhos e 
a trabalhos humanitários.

“Ele está em uma crise de meia 
idade insana e Angie está cansada. 
Quanto mais tempo passa, mais sé-
ria ela fica, e ela está cansada de 
toda essa coisa de Hollywood. Ele 
quer continuar fazendo filmes. Ela 
não. É uma diferença fundamental, 
porque dita a forma como você vive 
a sua vida”, disse a fonte.

Um dos casais mais celebrados e poderosos de Hollywood

Separação pode ter Marion Cotillard como o pivô

Ivan Richard 
Da Agência Brasil

Representantes da 
Campanha Nacional 
pelo Direito à Educação 
(CNDE) entregaram ao 
presidente da Comis-
são de Educação das 
Nações Unidas (ONU), 
Gordon Brown, em 
Nova York, dossiê com 
informações e críticas à 
Proposta de Emenda à 
Constituição 241/2016, 
que propõe limitar pe-
los próximos 20 anos 
o aumento dos gastos 
públicos de um ano à in-
flação do ano anterior, o 
que, conforme a CNDE, 
afetará a educação. O 
documento foi entre-
gue também a Kailash 
Satyarthi, fundador da 
Marcha Global contra 
o Trabalho Infantil, da 
Campanha Global pela 
Educação, Nobel da Paz 
2014 e integrante da 
alta cúpula da Comissão 

de Educação da ONU.  
O coordenador-geral 
da Campanha Nacional 
pelo Direito à Educação 
(CNDE), Daniel Cara, 
disse na última segun-
da-feira à Agência Bra-
sil que os representantes 
das Nações Unidas fica-
ram “incrédulos” com a 
possibilidade de o Bra-
sil limitar os gastos com 
educação por 20 anos. 
“Aqui em Nova York, 
todos ficam incrédulos 
quando se deparam com 
um teto de reajuste in-
flacionário por 20 anos, 
que irá asfixiar as políti-
cas de educação, saúde 
e assistência social. As 
pessoas não acreditam, 
mostramos as fontes 
dos dados que utiliza-
mos: Tesouro Nacional, 
Câmara dos Deputados. 
Ficam atônitos”, disse 
Daniel Cara à Agência 
Brasil. A entrega do do-
cumento ocorreu no úl-
timo domingo.

CNDE entrega dossiê 
à oNU sobre redução

RECURSOS NA EDUCAÇÃO

Elaine Patricia Cruz 
Da Agência Brasil

A organização Conectas 
Direitos Humanos denunciou 
a Polícia Militar de São Paulo 
ao Conselho de Direitos Hu-
manos da Organização das 
Nações Unidas (ONU). O pro-
nunciamento com a denúncia 
foi feito na última segunda-
feira, em Genebra. No pronun-
ciamento, os representantes 
da ONG criticaram a atuação 

violenta da Polícia Militar nas 
manifestações que estão ocor-
rendo na cidade de São Paulo 
contra o presidente Michel Te-
mer. No fim da leitura, a ONG 
pediu que o conselho se pro-
nuncie “contra a restrição ile-
gítima do direito de protesto 
no Brasil”. “No Estado de São 
Paulo, onde os protestos de 
rua têm sido os mais numero-
sos, o governador Geraldo Al-
ckmin reprimiu com truculên-
cia os manifestantes. Vários 

manifestantes foram feridos. 
Como resultado da repressão 
do dia 31 de agosto, uma es-
tudante universitária perdeu 
a visão do olho esquerdo após 
ser atingida por fragmen-
tos de bomba de gás”, disse a 
ONG sobre a jovem Deborah 
Fabri, de 19 anos. A organi-
zação também citou a prisão, 
que considerou ilegal, de 26 
pessoas poucas horas antes 
do protesto ocorrido no dia 4 
de setembro, em que houve o 

envolvimento de um agente 
infiltrado do Exército. “Essa 
prática remete às épocas mais 
obscuras da história de nossa 
região. A sociedade e a comu-
nidade internacional devem 
reagir condenando o fato com 
veemência”, afirmou a entida-
de. A Agência Brasil procurou 
a Secretaria de Segurança Pú-
blica e o governo de São Pau-
lo para comentar a denúncia, 
mas até o momento não obteve 
retorno. 

ONG denuncia PM de São Paulo à ONU
POR VIOLÊNCIA EM PROTESTO

No documento, a CNDE afirma que as me-
didas econômicas anunciadas pelo governo do 
presidente Michel Temer e recentes mudanças 
no Ministério da Educação, como a extinção 
de programas, “colocam em risco a garantia 
do direito a educação no Brasil”.

Para a CNDE, a PEC 241 contraria reco-
mendações do Comitê sobre os Direitos da 
Criança da ONU, que ressaltou a necessidade 
de assegurar recursos para a implementação 
do Plano Nacional de Educação, mesmo em 
momentos de crise.

“A conta já não fecha [sem a PEC], pois o 
Brasil pratica um péssimo custo-aluno ao ano. 
Entre os piores [países] dos pesquisados pela 
OCDE. Há crianças, adolescentes e jovens fora 
da escola. A Educação Superior ainda está dis-
tante de ser democratizada. O Brasil não está 
cumprindo o PNE [Plano Nacional de Educa-
ção] 2014-2024. Ou seja, a PEC 241 será o início 
do fim do processo de democratização da edu-
cação nacional, que tem a sociedade civil como 
protagonista”, argumentou Cara.

Segundo ele, a entrega do dossiê em meio 
à Assembleia-Geral da ONU tem como objeti-
vo levar uma mensagem “técnica e política” 
sobre a PEC 241/2016 para todos os espaços. 
“Nenhum Estado Nacional irá escantear um 
país da envergadura do Brasil. Considero que 
o ponto central é: se não bastasse enfrentar 
desconfiança sobre sua legitimidade, Temer 
ainda propôs a pior medida possível para o 
presente e para futuro do país. Não vamos 
ficar parados, vamos andar para trás. A so-
ciedade brasileira não pode permitir isso”. 

Debate
Daniel Cara reconheceu a necessidade de 

ajustes na economia do País, mas para ele, as 
mudanças não podem comprometer setores 
essenciais, como educação e assistência social.

“Reforço aqui o pedido ao relator e 
ao presidente da Comissão Especial da PEC 
241/2016 para nos ouvir. Independentemente, 
vamos continuar falando sobre o tema em to-
dos os lugares, apresentando a radicalidade e 
injustiça dessa PEC”.

Procurada, a assessoria do Ministério da 
Educação não se manifestou até a publicação 
da reportagem.

Garantia sob riscos
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Canudos realiza
romaria no dia 12

De 12 a 16 de outubro acon-
tece a 29ª Romaria de Canudos. O 
evento tradicional no município é 
uma realização do Instituto Popu-
lar Memorial de Canudos (IPMC) e 
da Paróquia Santo Antônio, com 
apoio de vários parceiros. Neste 
ano, a Romaria traz como tema 
“Canudos, Experiência de Vida e 
Natureza Sustentável” e como 
lema “Só Deus é Grande e Mise-
ricordioso”. O objetivo é Celebrar 
e Viver a Peregrinação Religiosa 
e fazer memória do papel das 
famílias rurais que sempre vi-
veram e preservaram o meio am-
biente (a Caatinga).

Startup insere 
filmes alternativos

O cinema sob demanda, 
uma nova forma de fazer com 
que os filmes de fora do circuito 
comercial cheguem às salas de 
cinema - sem que o produtor ou 
realizador do filme tenha que 
obrigatoriamente utilizar uma 
distribuidora tradicional - está 
dando os primeiros passos no 
Brasil. A startup Kinorama está 
começando a colocar em funcio-
namento no País uma plataforma 
que pretende facilitar a exibição 
nos cinemas de obras indepen-
dentes, não ligadas aos grandes 
estúdios e distribuidoras. 

Promotorias cobram
R$ 30 mi de máfia

As Promotorias de Justiça 
Criminal de Defesa dos Usuários dos 
Serviços de Saúde (Pró-Vida) e de De-
fesa da Saúde (Prosus) denunciaram, 
ontem, um grupo de 19 acusados de 
envolvimento no escândalo da ‘máfia 
das próteses’, incluindo médicos e 
funcionários da área administrativa 
do hospital investigado, por organiza-
ção criminosa. Na ação, os promotores 
Maurício Silva Miranda e Luiz Henrique 
Ishihara, do Ministério Público do Dis-
trito Federal e Territórios, pedem que 
os envolvidos paguem - quando o 
valor é dividido igualmente entre os 
réus - R$ 30 milhões, mais juros, pelo 
crime cometido.Tudo isto bem na 
porta do meu estabelecimento, 
em plena luz do dia”, afirmou.

Ensaio de Bruna 
chama atenção

Um clique dos bastidores 
do ensaio sensual Bruna Mar-
quezine para a revista Joyce 
Pascowitch rendeu muitos 
elogios para a atriz nas redes 
sociais. O maquiador Lavoiser 
divulgou a foto no Instagram, na 
sexta-feira, dia 16, com o elogio 
“Deusa!”. “Sexy sem ser vulgar”. 
“Tão maravilhosa que chega dar 
raiva. Linda demais!”. “Deusa, 
linda, perfeita! Haja adjetivos 
para falar dessa mulher!” Esta-
vam entre os comentários posi-
tivos dos internautas que admi-
ram a beleza de Marquezine.

Alfaiataria renasce 
em Semana de Moda

A alfaiataria apareceu re-
inventada na Semana de Moda de 
Londres, que terminou na última 
segunda, dia 19. A estilista Bar-
bara Casasola, brasileira que é 
destaque na temporada inglesa, 
apresentou uma coleção com itens 
de alfaiataria mais soltos e confor-
táveis. Vestidos com gola, camisas 
abertas e calças amplas mostram 
uma elegância despretensiosa. A 
estilista Emilia Wickstead tam-
bém foi na onda e trouxe peças 
femininas com botões, transpa-
rências e estampas delicadas.

Apesar de fundamental 
na dinâmica da vida social da 
família, o trabalho doméstico 
realizado pela mulher rural 
não é valorizado, nem re-
munerado e tampouco visto 
como esforço, mas como algo 
natural. A questão principal é 
que o campo continua sendo 
um espaço com uma divisão 
sexual do trabalho bastante 
evidente. Enquanto homens 
são responsáveis pelo tra-
balho produtivo, que resulta 
em ganhos monetários, as 
mulheres ficam responsáveis 
pelo trabalho reprodutivo 
com o cuidado das crianças 
e produtivo com os quintais 
produtivos, isto é, tudo o 
que está ligado ao ambiente 
interno da casa, o chamado 
trabalho doméstico.  O que 
se configura em uma dupla 
jornada de trabalho.

 Exemplos como é o caso 
da agricultora Josefa Lima, 
59 anos, que acorda às 4h 
da manhã, coloca o café no 
fogo, tira o leite da vaca, co-
loca a comida para os porcos, 
põe o feijão no fogo, varre e 
passa pano na casa, e depois 
prepara o almoço, cuida do 
quintal produtivo, vai ali-
mentar as galinhas de novo, 
e todos os outros bichos – é 

Emanuela Marinho 
Comunicadora da Casa da Mulher do Nordeste

Serviço não é valorizado e 
nem remunerado, apontam
mulheres na Caatinga

mais comum do que se pensa. 
E quando o sol se põe, ainda 
tem o jantar e assim é a últi-
ma a dormir. Enfrentar todos 
os dias essa jornada faz parte 
da maior parte das mulheres 
no campo. “Eu gosto demais 
de trabalhar com a terra. Não 
quero parar de fazer o que 
gosto. A terra dá o milho, o 
feijão, a batata, dá tudo. E 
preciso fazer as tarefas de 
casa também. Não paro um 
segundo”, falou.

É a primeira vez que Jo-
sefa recebe uma assessoria 
técnica na sua comunidade, 
através do projeto Mulheres 
na Caatinga, realizado pela 
Casa da Mulher do Nordeste, 
com o apoio do Programa de 
Pequenos Projetos Ecosso-
ciais (PPP-ECOS), gerenciado 
pelo Instituto Sociedade, Po-
pulação e Natureza (ISPN). O 
trabalho de conscientizar as 
mulheres sobre sua autono-
mia, fez com que ela enxer-

gasse as desigualdades, mas 
o diálogo ainda é difícil, prin-
cipalmente porque envolve 
costumes e cultura.

“Aprendi que a mulher 
tem direito igual ao homem. 
Como a gente trabalha no 
campo, temos que combinar 
tudo. Dividir as tarefas é im-
portante, não tem ninguém 
mais no campo, não tem tra-
balhador, e aí sou eu e meu 
marido pra fazer. Eu colho só 
para consumo próprio. Mas 

cuidar de animal e da casa não 
tem descanso. É o dia todo de 
trabalho”, contou. Já o marido 
trabalha o dia todo na roça. 

Visibilizar e tornar as 
tarefas dentro e fora de casa 
divididas igualmente entre 
todos e todas é o primeiro 
passo para minimizar as 
desigualdades existentes 
entre homens e mulheres. E 
deixar de serem apenas “es-
posas de”, e passarem a ter 
nome próprio.

FOTO: Arquivo/CMN

Josefa Lima acorda às 4h da manhã para exercer uma super jornada de trabalho, mas assessoria a fez enxergar a desigualdade

A Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa) 
suspendeu, ontem, o medica-
mento antibiótico Amoxicili-
na + Clavulanato de Potássio, 
fabricado por três empresas, 
A resolução foi publicada no 
Diário Oficial da União. 

De acordo com o órgão, 
foi constatada a ausência de 
estudos de bioequivalência 
nas formulações dos produ-
tos. Diante disso, está deter-
minada interdição cautelar 
de todos os lotes do remédio 

Amoxicilina + Clavulanato 
de Potássio, comprimidos 
875 mg + 152 mg, fabrica-
dos pelas empresas: Germed 
Farmacêutica LTDA, Legrand 
Pharma Industria Farmacêu-
tica e pela E.M.S. S/A. O me-
dicamento Policlavumoxil, 
fabricado pela Germed Far-
macêutica Ltda, também está 
incluído na medida. O estu-
do de bioequivalência em 
formulações, na produção 
de medicamentos, é exigido 
pela legislação sanitária. 

A AS-PTA realizou on-
tem no Rio de Janeiro a Ofi-
cina “Avanços e limites das 
políticas para a agricultura 
familiar: uma leitura a partir 
da agroecologia”.  O objetivo 
principal do evento é apre-
sentar e debater os resulta-
dos dos estudos realizados 
pela AS-PTA no âmbito do 
Projeto Aliança pela Agroeco-
logia, no Agreste da Paraíba, e 
por pesquisadores do CPDA/
UFRRJ na Serra Gaúcha. 

Além da apresentação 
dos estudos de caso, a oficina 
promoverá um debate sobre a 
incidência das políticas públi-
cas sobre as redes sociotécni-
cas de agroecologia de âmbito 
territorial. Entre as atividades 
previstas estão também o ba-

lanço e o planejamento das 
atividades da rede de pesquisa 
Políticas Públicas na América 
Latina e no Brasil, e uma aná-
lise sobre as possibilidades de 
interação entre as iniciativas 
do projeto e da rede. 

Participaram da oficina, 
além de membros da AS-PTA, 
representantes do grupo de 
pesquisa da Universidade de 
Brasília (Unb) sobre Políticas 
para a Agricultura Familiar, 
do Polo da Borborema, da 
ANA (Articulação Nacional de 
Agroecologia), ASA (Articu-
lação Semiárido Brasileiro), 
ASA-PB, do Núcleo de Exten-
são em Desenvolvimento Ter-
ritorial (Nedet) da Universi-
dade Federal da Paraíba e da 
ActionAid. Iniciado em 2013, 
o Aliança será concluído em 
novembro próximo.

Vigilância Sanitária 
suspende antibióticos

Oficina realiza estudo de 
caso no Rio de Janeiro

VENDAS IRREGULARES

AGROECOLOGIA NA PARAÍBA

ASA Paraíba

Presente em quase todos os cantos 
do planeta e conhecido por ser pratica-
mente indestrutível, o tardígrado (Hypsi-
bius dujardini) é um minúsculo animal 
aquático que resiste a temperaturas ex-
tremas e sobrevive à quase total desidra-
tação, à ausência de ar e comida e até 
mesmo às agressivas radiações do espa-
ço. Agora, cientistas japoneses descobri-
ram mais um “superpoder” do resistente 
animal: uma proteína que garante pro-
teção do seu código genético aos dano-
sos raios-x. O novo estudo, publicado on-
tem na revista Nature Communications, 
também demonstra que essa proteína 
pode ser usada para proteger o DNA hu-
mano dos raios X.

“O mais incrível é que a proteína 
que dá ao tardígrado essa resistência 
pode ser transferida para as células de 
outros animais”, disse o autor principal 
do estudo, Takekazu Kunieda, da Uni-
versidade de Quioto (Japão).

Apelidados de “ursos da água” por 
conta de seu corpo roliço, os tardígra-
dos são invertebrados de oito patas que 
medem cerca de meio milímetro. Eles se 
deslocam lentamente e podem viver por 
120 anos.

Por sua extraordinária capacidade 
de adaptação, que lhe permite sobrevi-
ver a condições que matariam qualquer 
outro ser vivo, o tardígrado têm interes-
sado cientistas de várias áreas.

Vários experimentos foram realiza-
dos com o pequeno animal. Eles já foram 
congelados a temperaturas próximas do 
zero absoluto e, 20 minutos depois de 
saírem da geladeira, já passeavam como 
se nada tivesse acontecido. A água fer-
vente não os incomoda.  Tardígrados já 
foram encontrados na Antártica, con-
gelados por mais de 30 anos e voltaram 
à vida normal. Em 2007, milhares deles 

foram lançados em uma nave espacial 
a 270 quilômetros de altitude. Na volta, 
não apresentavam qualquer alteração 
biológica e voltaram a se reproduzir. 
Eles também sobrevivem tranquilamen-
te a pressões 300 vezes maiores que a 
da atmosfera e doses mortais de raios 
ultravioleta não lhes causaram nenhum 
dano.  Depois de sequenciar o genoma 
do tardígrado, o grupo coordenado por 
Kunieda identificou uma proteína que 
protege seu DNA quando ele é subme-
tido a radiações. Segundo os autores do 
estudo, só o tardígrado possui essa pro-
teína. Levando o estudo adiante, os cien-
tistas constataram, em laboratório, que 
essa proteína especial garantia a prote-
ção de células humanas aos raios X.

“É surpreendente ver que um só 
gene é suficiente para melhorar, em 
uma cultura de células humanas, sua to-
lerância às radiações. Achamos que essa 
proteína pode funcionar como um escu-
do físico para proteger o DNA humano 
contra os ataques”, disse Kunieda.

Genoma
Segundo ele, no experimento, o 

DNA humano sofreu duas vezes menos 
danos graças à presença da proteína do 
tardígrado. O primeiro sequenciamen-
to do genoma do tardígrado também 
sugere que boa parte de seus genes 
foram adquiridos de outras espécies 
ao longo da evolução, por um processo 
que os cientistas chamam de transfe-
rência genética horizontal. A proteção 
e o reparo de DNA são considerados 
componentes fundamentais das células 
e aspectos centrais em várias doenças 
humanas, incluindo o câncer e o enve-
lhecimento precoce, de acordo com os 
autores. Para Kunieda, a descoberta 
pode um dia ajudar a proteger traba-
lhadores de radiações em instalações 
nucleares, ou ajudar a cultivar produtos 
agrícolas em ambientes extremos. 

Estudo da Nature revela novo 
superpoder do tardigrado

ANIMAL MAIS RESISTENTE DA TERRA

Fábio de Castro 
Agência Estado
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Pesquisa da FGV
Economia dá sinais de recuperação há sete meses

O Brasil começa a reu-
nir as condições necessárias 
para voltar a crescer. Segun-
do um estudo divulgado on-
tem pela Fundação Getúlio 
Vargas (FGV) e pelo The Con-
ference Board (TCB), o País 
registrou o sétimo avanço 
consecutivo em um indica-
dor que mede o desempenho 
econômico do País.

As duas entidades de-
senvolveram o Indicador 
Antecedente Composto da 
Economia (IACE), que reú-
ne uma série de pesquisas 
para tentar antecipar ten-
dências econômicas. Esse 
indicador pode ainda suge-
rir se o País está próximo de 
se recuperar.

Avanço
Os dados de ontem são 

referentes a agosto e, na 
comparação com o mês an-
terior, houve um avanço de 
0,7%. Com esse desempe-
nho, o indicador subiu para 
98,9 pontos e se aproxima do 
que era observado em 2010 
(100 pontos), quando a série 
começou a ser feita.

De oito pesquisas que 
compõem o índice, cinco de-
ram contribuições positivas: 

o SWAP 360; os Índices de 
Expectativas das Sondagens 
de Serviços e do Consumidor; 
o Índice de Ações Ibovespa; e 
o Índice de Termos de Troca. 
“A continuidade da trajetória 

de avanço do IACE nos últimos 
meses segue sendo explicada 
de forma majoritária pelas ex-
pectativas favoráveis”, afirma 
Paulo Picchetti economista 
e professor da Fundação Ge-

túlio Vagas responsável pela 
pesquisa. Os números, mes-
mo com a melhora, mostram 
que o Governo Federal ainda 
tem trabalho pela frente para 
garantir a retomada total do 

País. Parte dos indicadores 
ainda precisam, segundo in-
dica a pesquisa, evoluir mais 
para melhorar a percepção 
do brasileiro em relação à 
situação atual da economia.

Em agosto, os pre-
ços da batata, cebola, 
alface e cenoura foram 
os que tiveram maior 
queda no preço nos su-
permercados do País. 
A informação é do 9º 
Boletim Prohort de Co-
mercialização de Hor-
tigranjeiros nas Ceasas 
em 2016, divulgado, 
ontem, pela Compa-
nhia Nacional de Abas-
tecimento (Conab).

Segundo o estudo, 
batata e cebola lide-
ram a baixa de preço 
em todos os mercados 
estudados. Os maiores 
percentuais de redução 
para as duas hortaliças 
aconteceram na Ceasa 
Brasília: 23% para bata-
ta e 27,81% para cebola. 

Alface e cenoura 
também registraram re-
cuo de valores na maio-
ria das centrais de abas-
tecimento analisadas. As 
quedas nos preços acon-
teceram devido às con-
dições climáticas favorá-
veis que aumentaram a 
oferta dos produtos.

O levantamento é 
feito mensalmente, a 
partir de informações 
fornecidas por grandes 
mercados atacadistas 
do País, por meio do 
Programa Brasileiro de 
Modernização do Mer-
cado Hortigranjeiro 
(Prohort) da Conab. 

Para a análise do 
comportamento dos 
preços de agosto, fo-
ram considerados os 

principais entrepostos 
dos estados de São Pau-
lo, Minas Gerais, Rio de 
Janeiro, Espírito Santo, 
Paraná, Ceará, Pernam-
buco e Distrito Federal. 
A exceção deste mês foi 
o tomate, que registrou 
aumento em sete das 
nove Ceasas estudadas. 
Nas centrais de abaste-
cimento de Fortaleza e 
Recife houve queda de 
10,10% e 4,11%, res-
pectivamente. O estudo 
aponta que pode haver 
alta também em setem-
bro em função das ad-
versidades climáticas.

Nordeste
O menor reajus-

te aconteceu nas capi-
tais nordestinas Recife 
(39,34%) e Fortaleza 
(41,81%). A tendência 
deve se manter até o fim 
do ano, resultado da re-
dução da oferta em ra-
zão da seca no norte de 
Minas Gerais e no oeste 
do Espírito Santo.

A banana também 
apresentou alta nos va-
lores, principalmente em 
Curitiba (39,37%) Cam-
pinas (38,49%). 

Já a melancia apre-
sentou queda de preços 
em seis dos nove merca-
dos estudados, em fun-
ção da safra de Goiás e 
Tocantins, com aumen-
tos apenas no Nordeste 
– entre 10% em Recife 
e 15,7% em Fortaleza. 
Fonte: Portal Brasil, com 
informações da Conab.

Preço de hortaliça 
caem em agosto

EM OITO CAPITAIS

A confiança do empre-
sário industrial cresceu pelo 
quinto mês seguido ao alcan-
çar os 53,7 pontos em setem-
bro. Segundo a Confederação 
Nacional da Indústria (CNI), 
esse é o maior nível desde 
dezembro de 2013, quando 
estava em 54,3 pontos.

Com essa sequência de 
alta, o indicador acumula 
ganho de 16,9 pontos no pe-
ríodo. Na comparação com 
igual mês do ano passado, o 
aumento alcança 18 pontos. 
Semelhante a um termôme-
tro, quando esse indicador 

supera os 50, indica otimismo 
entre os empresários. Quan-
do ele está abaixo desse nível, 
sugere retração da confiança.

A pesquisa de setem-
bro mostra ainda que, pela 
primeira vez desde abril de 
2014, empresas de todos os 
portes ultrapassaram os 50 
pontos. As grandes chega-
ram a 55,7; as médias, a 52,9; 
e as pequenas, a 50,5 pontos.

O otimismo também se 
disseminou entre os ramos 
da indústria. Na de transfor-
mação, de 27 segmentos, 21 
ultrapassaram a linha de con-

fiança. Na extrativa, os dois 
ramos venceram os 50 pontos. 
Na de construção, apenas os 
serviços especializados fica-
ram abaixo desse patamar, 
mas seguem em ritmo de reto-
mada e, em setembro, aproxi-
maram-se da linha de confian-
ça ao alcançar os 49,2 pontos.

Em setembro de 2015, 
o cenário era outro. Nenhum 
segmento da indústria con-
siderado na pesquisa regis-
trava índice de 50 pontos ou 
mais. Ou seja, o clima era de 
desconfiança em relação à 
economia e ao futuro.

Confiança da indústria atinge 
o maior nível desde 2013

OTIMISMO ENTRE EMPRESÁRIOS

O Bradesco esclareceu 
que firmou compromisso com 
o Ministério Público Federal 
no âmbito da Operação Green-
field relativo ao FIP Enseada, 
que foi “no passado” adminis-
trado e gerido pelas empresas 
do grupo BEM - Distribuidora 
de Títulos e Valores Mobiliá-
rios e Bram - Bradesco Asset 
Management.

Em nota à Comissão de 
Valores Mobiliários (CVM), o 
banco diz que o compromisso, 
homologado pelo Juízo da 10ª 
Vara Federal do Distrito Fede-
ral, “visa a liberar as medidas 
constritivas de bens, mediante 
o oferecimento de garantias 
até R$ 104 milhões, ressal-
vando que sua assinatura não 

significa o reconhecimento 
de qualquer responsabilida-
de civil ou criminal por parte 
das empresas e seus admi-
nistradores”. A instituição diz 
ainda que os administradores 
e funcionários permanecem à 
disposição para prestar escla-
recimentos adicionais às auto-
ridades, independentemente 
de intimação formal e que “a 
Organização Bradesco reitera 
que exerce atividades relacio-
nadas à gestão e administra-
ção de fundos em consonância 
com as melhores práticas do 
mercado, normas e regula-
mentos do setor.”

Na última segunda-feira, 
o Broadcast (serviço de notí-
cias em tempo real do Grupo 
Estado) publicou que a BEM 
Distribuidora de Títulos e 

Valores Mobiliários, empre-
sa ligada ao Bradesco, fechou 
acordo com o MPF na Opera-
ção Greenfield, por meio do 
qual se compromete a dar ga-
rantias de R$ 104 milhões, em 
juízo, para cobrir eventuais 
prejuízos causados aos fundos 
de pensão Petros (Petrobras) 
e Funcef (Caixa).

O valor corresponde aos 
R$ 34 milhões aportados pelos 
fundos no FIP Enseada. O valor 
está atualizado pelo IPCA mais 
15% ao ano. A Greenfield inves-
tiga o aporte de quatro fundos 
de pensão - Petros, Funcef, Pre-
vi e Postalis - em 10 empreen-
dimentos. O FIP Enseada foi 
criado para que houvesse in-
vestimento na CBTD, empresa 
sucesso da Gradiente. A tran-
sação efetivou-se em 2008.

Bradesco se põe à disposição 
para esclarecimento à Justiça

OPERAÇÃO GREENFIELD

Da Agência Estado

Balança fica positiva 
na terceira semana

O Brasil exportou US$ 879 
milhões a mais do que importou 
na terceira semana de setembro. 
Segundo informações do Ministé-
rio da Indústria, Comércio Exterior 
e Serviços, com esse resultado do 
período, a balança comercial do 
mês segue positiva em US$ 2,36 
bilhões.O desempenho da semana 
é resultado da diferença entre US$ 
3,86 bilhões em exportações e 
US$ 2,98 bilhões em importações. 
Os produtos básicos foram res-
ponsáveis pelo cenário favorável 
do período.

E-commerce: Croma 
aponta potenciais

As redes de supermercados 
e de farmácias são as que mais têm 
potencial para explorar o comércio 
eletrônico, segundo pesquisa feita 
com clientes das lojas pela Croma 
Marketing Solutions. Levantamen-
to junto a três mil compradores 
detectou que, nestas categorias, 
há uma maior distância entre o 
porcentual de compradores que 
hoje já adquire mercadorias online 
e os que dizem estar dispostos a 
fazê-lo no futuro.

Petrobras vai deixar 
vários setores

O novo Plano de Negócios e 
Gestão 2017-2021 da Petrobras, 
anunciado ontem, prevê a retirada 
“integral” da estatal dos setores de 
produção de biocombustíveis, distri-
buição de GLP (gás de cozinha), produ-
ção de fertilizante e das participações 
da companhia na petroquímica para, 
segundo a empresa, “preservar com-
petências tecnológicas em áreas com 
maior potencial de desenvolvimento”. 
O novo plano foi aprovado ontem (19) 
pelo Conselho de Administração da 
companhia e prevê investimentos de 
US$ 74,1 bilhões. O volume é 25% 
menor que o previsto no plano ante-
rior para o período 2015-2019.

Inflação: meta é 
ambiciosa, diz BC

O presidente do Banco Central, 
Ilan Goldfajn, disse ontem, 20, à tarde, 
em Buenos Aires, que a meta de infla-
ção brasileira, de 4,5%, é ambiciosa, 
mas realista. Ele ressaltou que há um 
debate mundial sobre o número ade-
quado. “Nas economias avançadas se 
discute se a meta não deveria ser de 
3% ou 4%”, afirmou. Goldfajn salien-
tou que o mais importante é não colo-
car uma meta ousada que não possa 
ser alcançada, porque isso mina a 
credibilidade dos BCs. “Metas auda-
zes não são eficientes se ninguém 
acreditar”, reforçou. Goldfajn compa-
rou o desafio ao de uma dieta, quando 
o adequado é fazer passos pequenos.

eSocial já calcula 
verbas rescisórias

O eSocial tem nova funcio-
nalidade, que permite calcular as 
principais verbas rescisórias dos 
empregados domésticos. Segundo 
a Receita Federal, basta o empre-
gador informar a data e o motivo 
da rescisão e se é devido aviso 
prévio indenizado. O sistema faz o 
cálculo das verbas, como aviso pré-
vio indenizado, 13º salário, férias 
proporcionais, terço constitucional 
de férias e salário família, todos 
baseados no valor do salário con-
tratual do empregado.

FOTO: Reprodução/Internet



Jornalistas William Costa 
e Waldir Porfírio, tribu-
tarista Milton Soares, 
empresárias Romilda 
Barreto, Zélia Teotônio 
e Maria José Gomes da 
Silva, educadora Adriana 
Santos Diniz, ministro 
Vital do Rego Filho, sras. 
Judith de Barros e Silva, 
Pepita Miranda de Cabral.

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 21 de setembro de 2016

Social

Ele disse Ela disse

oretti G Zenaide
@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

Parabéns

Dois Pontos

  Em São Paulo acontece hoje 
o lançamento da Revista Eletrôni-
ca “Dança Brasil”.
  O evento será no Teatro Sér-
gio Cardoso com apresentações 
de vários ballets da cidade de 
São Paulo.

FOTO: Reprodução Facebook

Festejos
O COLUNISTA 

social Ewerton Vieira 
reúne hoje pessoas 
da sociedade parai-
bana para a come-
moração do seu 
aniversário, que será 
realizado a partir 
18h30 nos salões 
do Versailles Re-
cepções, no Bairro 
dos Estados.

Como sempre 
faz nas suas fes-
tas, ele trará uma 
personalidade do 
cenário nacional, que 
será a cantora e 
apresentadora Mara 
Maravilha.

Ewerton Vieira e a amiga Céu Palmeira, ele hoje comemora aniversário no Versailles Recepções

   O executivo Luiz Paulino Júnior e sua mulher Anne Stephenie felizes da vida com 
a destacada participação da filha, Maria Catharina, no Campeonato de Ginástica Rítmica do 
COPM, obtendo o 5o lugar. Ela representou o Colégio Marista tendo como treinadora Lenise 
Sousa e apoio da coordenadora de Esportes, Jaqueline Palmeira e o professor Sérgio.

FOTO: Goretti Zenaide

Arquiteta Larissa Vinagre no bonito espaço ambientado por ela no Casa Cor Paraíba

FOTO: Osmar Santos

Estimada Zélia Teotônio é a aniversariante de hoje

   O estimado casal Adalberto e Ezilda Rocha, com o filho Victor Hugo, promove 
hoje delicioso almoço para os idosos da Amem.

FOTO: Dalva Rocha

Médicos Luiza e Claudino Guerra, ele paraibano será homenageado hoje 
na cidade de Santos, em São Paulo

Mais ações no Cabo Branco
A  NOVA direção do Esporte Clube Cabo Branco, 

que tem à frente Gilberto Ruy Falcão como presidente 
e Jeová Colaço como vice, estão bastante empenhados 
para atrair cada vez mais seus associados, antigos e 
novos, com uma série de atividades esportivas e sociais, 
ainda em comemoração ao seu centenário.

No próximo dia 8 haverá o Baile da Primavera, com 
animação musical da banda Estação da Luz, com mesas a 
R$ 140 para sócios e R$ 200 não sócios e R$ 30 individual. 
Já no dia 12 de outubro a festa será para as crianças 
com várias ações esportivas e culturais, com torneios, 
distribuição de pipoca e picolé, além de pula pula.

Zum Zum Zum

20
“Posso partilhar tudo, 
menos o sofrimento”

“Antes o sofrimento legítimo 
do que o prazer forçado”

OSCAR WILDE CLARICE LISPECTOR

Encontro de intelectuais
UMA REVISITAÇÃO da vivência e releitura da obra do 

ilustre paraibano José Américo de Almeida é a proposta da 
reunião que hoje acontece na FCJA, no Cabo Branco, dentro 
das atividades que integram a 10a Primavera dos Museus, 
evento promovido pelo Ibram e os museus brasileiros.

O encontro de hoje, às 15h, vai reunir o médico Ítalo 
Kumamoto, os jornalistas Gonzaga Rodrigues e Biu Ramos, 
a historiadora Lourdinha Luna e a professora Neide Medei-
ros, especialista na vida e obra do escritor.

FOTO: Divulgação

Vice-presidente do Cabo Branco Jeová Colaço e os valorosos campeões mirins da Copa Campina Sub-6

Casa da Pólvora
 A GALERIA Gamela, 

a convite da Funjope, vai 
levar a coletiva “Feira no 
Mundo Naif da Paraíba”, 
para a Casa da Pólvora, 
no Centro Histórico de 
João Pessoa.

A mostra, que já 
está naquela Galeria em 
Tambaú, também poderá 
ser vista neste novo es-
paço, cuja abertura será 
amanhã às 17h.

Medalha
O MÉDICO parai-

bano, Claudino Guerra 
Zenaide será home-
nageado hoje pela Câ-
mara Municipal daquela 
cidade paulista com a 
outorga da Medalha 
de Honra ao Mérito 
“Braz Cubas”, proposta 
pelo vereador Ademir 
Pestana.

O homenageado, 
radicado há muitos 
anos em Santos-SP,  
é atualmente o pres-
idente da Unimed 
daquela cidade.

   O Cabo Branco Atlântico hospedou no último final de semana a dupla de cantores 
Jorge & Matheus que teceu elogios ao conforto e atendimento do hotel. Também por lá esteve 
a Comissão Organizadora do Comitê Olímpico Brasileiro dos Jogos Escolares, juntamente com 
todo o staff nacional do evento.

Nossos paralímpicos
A PARAÍBA está de parabéns com a perfomance de 

vários atletas nos Jogos Paralímpicos Rio 2016.
No atletismo, Petrúcio Ferreira conquistou o ouro na 

prova dos 100 metros rasos e prata no revesamento 4 por 
100 e ainda nos 400 metros. No futebol para deficientes 
visuais sagraram-se campeões Damião Robson, Marcos 
José, Luan Gonçalves, o técnico Fábio Luiz e o assistente 
Josinaldo Costa. No goalball, Romário e José Roberto levaram 
o bronze e a equipe feminina ficou na quarta posição. O 
quarto lugar em lançamento de dardo foi de Cícero Valdiran.

Em viagem
O PROCURADOR 

Marcílio Franca Filho 
está em Seoul, Coreia 
do Sul, onde participa 
de reunião sobre Direito 
Internacional, que reúne 
19 especialistas de 15 
países. Antes, ele pas-
sou por Roma, onde fez 
contatos a respeito de 
projetos para a UFPB.

Palestra
 O IESP promoveu  

ontem a palestra “Vou 
me formar em Direito, e 
agora?”, ministrado pelo 
desembargador federal 
Vicente Nogueira de Brito. 
A entrada foi a doação 
de um brinquedo destina-
do à Escola Belarmino de 
França, de Pombal.
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JOGOS ESCOLARES

Disputas começam hoje
Paraíba tenta superar as 12 
medalhas conquistadas na 
competição do ano passado

Página 24

Botafogo decide sorte 
na Copa do Brasil hoje 
contra o Palmeiras-SP

Quebrar o recorde de 12 meda-
lhas conquistadas no ano passado, 
fazer uma boa apresentação e ele-
var ainda mais o nome do Estado 
no maior evento esportivo estudan-
til do País. Esta é a meta dos 308 
atletas que desde ontem represen-
tam a Paraíba em mais uma edição 
dos Jogos Escolares da Juventude, 
etapa 12-14 anos, abertos no gi-
násio de esportes da Universidade 
Federal da Paraíba e que prossegue 
até o próximo dia 29. A competição 
é disputada em 13 modalidades: 
atletismo, badminton, ciclismo, gi-
nástica rítmica, judô, luta olímpica, 
natação, tênis de mesa, xadrez, bas-
quete, futsal, handebol e vôlei.

“Este ano temos uma delega-
ção mais forte e acreditamos que 
iremos superar as 12 medalhas 
conquistadas em 2015, mesmo sa-
bendo do potencial dos outros esta-
dos”, disse ontem o professor José 
Hugo, chefe da delegação paraiba-
na, que tem 168 atletas. “As expec-
tativas são as melhores possíveis. 
Nossos atletas estão otimistas para 
fazer bonito no evento”, afirmou a 
professora Sandra Lucena, chefe da 
delegação da cidade sede (João Pes-
soa), que soma 140 atletas, chegan-
do ao contingente de 308, número 
exato de representantes do Estado.

As esperanças de medalhas 
para a Paraíba, nos Jogos Escolares 
da Juventude 2016, etapa 12-14 
anos estão no judô, atletismo, na-
tação e luta olímpica. As surpresas, 
no entanto, podem ser nas moda-
lidades de xadrez, ciclismo e tênis 
de mesa. “São modalidades onde 
sempre temos paraibanos no pódio. 
Acreditamos que nossos atletas re-
petirão o mesmo sucesso de anos 
anteriores”, alegou Ricardo Ambró-
sio, membro do Comitê Organiza-
dor Local dos Jogos Escolares da 
Juventude.

Os alunos-atletas, representan-
tes da Paraíba na competição, foram 
selecionados durante os Jogos Esco-
lares 2016, promovidos pelo Gover-
no do Estado, por meio das Secreta-
rias de Esporte e Educação,  nas 14 
regionais de ensino. Foram feitas 
eliminatórias e as vagas garantidas 
durante a etapa estadual, que ocor-
reu, consecutivamente, nas cidades 
de Patos e João Pessoa. 

Organizados pelo Comitê Olím-
pico do Brasil (COB), os Jogos Es-
colares da Juventude são o maior 
celeiro de atletas olímpicos do País, 
revelando, a cada ano, novos ta-
lentos para o esporte brasileiro.  O 
objetivo principal do evento é con-
tribuir para a inclusão social dos 
jovens através do esporte, além de 
servir de plataforma para a identi-
ficação de atletas para o alto rendi-
mento. A capital paraibana também 
receberá a etapa de 15 a 17 anos, 
entre 10 e 19 de novembro.

A etapa nacional dos Jogos Es-
colares da Juventude contará com 
a participação de estudantes de 25 
estados, mais o Distrito Federal e 
uma delegação da cidade anfitriã. 
Uma delegação da Argentina tam-
bém disputará os Jogos com uma 
equipe de atletismo composta por 
12 atletas. Ao todo, mais de 5.300 
pessoas estarão envolvidos no 
evento.

Hoje as disputas ocorrem em 
todas as modalidades individuais. 
Atletismo (UFPB), Badminton e 
Natação (Vila Olímpica), Ciclis-
mo, Luta Olímpica, Xadrez e Judô 
(Centro de Convenções), Ginástica 
Ritmica (Ronaldão), Tênis de Mesa 
(Funad).

Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com

Otimismo é o que não 
falta aos professores que co-
mandam os atletas paraiba-
nos nas 13 modalidades em 
disputas nos Jogos Escolares 
da Juventude, edição 2016, 
etapa 12-14 anos. Todos es-
tão crentes de que os repre-
sentantes do Estado farão 
uma boa competição e que 
lutarão com muita garra por 
um lugar no pódio, princi-
palmente nas modalidades 
de judô, luta olímpica e na-
tação.

“Estamos com uma equi-

pe muito mais forte do que a 
que representou a Paraíba no 
ano passado, em Fortaleza”, 
disse o professor João Jacinto 
Neto, responsável pelos oito 
atletas masculinos de judô. 
“Vamos sim está presente no 
pódio”, garante ele, referin-
do-se, principalmente, aos 
atletas Layla (médio), Gilme-
lândia (leve), Gustavo Vieira 
(leve) e Lucas (peso pesado). 
“Temos mais com chances de 
pódios, mas, estes quatro es-
tão muito preparados”, disse 
o professor.

Na luta olímpica não é 
diferente. “Sempre estive-
mos no pódio. A luta olím-
pica da Paraíba tem sido re-
ferência nesta competição. 
Nesta etapa, em João Pessoa, 
não queremos decepcionar”, 
afirmou a professora Daniely 
dos Santos, que comanda os 
seis atletas, sendo três no 
masculino e igual número no 
feminino. Hoje as atletas fe-
mininas já entram no tatame. 
Amanhã será a vez do mas-
culino. Nesta modalidade, a 
Paraíba está representada 

pelas atletas Rúbia, Tailane 
e Gisele (feminino); Linconl, 
Luan e Wendel (masculino)

A natação paraibana 
também é favorita ao pódio. 
“Pretendemos fazer bonito, 
mesmo sabendo do potencial 
de atletas de outros Estados. 
Mesmo assim estamos otimis-
tas”, disse a professora Vi-
vianna Rabelo. As esperanças 
de medalhas na natação es-
tão nos atletas Ana Beatriz, 
50 metros borboleta; Guilhe-
me, nado peito e no reveza-
mento medley masculino.

Professores paraibanos creem em boa campanha

As provas de natação serão realizadas na piscina da Vila Olímpica Parahyba, no Bairro dos Estados, na capital e a Paraíba tem chance de subir ao pódio 

A pista de atletismo da Universidade Federal da Paraíba será palco, a partir de hoje, das provas dos Jogos Escolares da Juventude que foram abertos ontem
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Petrúcio Ferreira receberá 
R$ 120 mil como premiação
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Comitê Paralímpico paga 
R$ 2,9 milhões aos
122 atletas medalhistas

Hoje é o dia D para o Botafogo da Paraíba na Copa 
do Brasil de 2016. Numa missão quase impossível, o 
representante do Estado na competição tenta rever-
ter um quadro praticamente irreversível, que é tirar 
a diferença de 3 gols sofridos no Alianz Park, pelo 
Palmeiras-SP, na partida de ida. No entanto, como 
no futebol tudo pode acontecer, a nação paraibana, 
principalmente botafoguense, acredita no sucesso 
da equipe e numa vitória surpreendente sobre o líder 
do Campeonato Brasileiro da Série A para seguir na 
competição. Vamos Belo!. Nada está perdido!

Dia D do Belo

Bebidas alcoólicas nos 
estádios da Paraíba
Existe uma proibição clara, correta, imparcial, das 

autoridades paraibanas no que diz respeito ao acesso 
de bebidas alcoólicas às praças esportivas do Estado. 
O uso destas “drogas” liberadas na parte interna dos 
campos de futebol, é impedido com o objetivo de evi-
tar brigas, transtornos, vandalismos e outros tipos de 
violência, como ocorrem nos grandes centros do País, 
principalmente no eixo entre Rio-São Paulo.

Apesar desta proibição na Paraíba, ainda há aqueles 
torcedores movidos pelo alcoolismo que insistem em 
descumprir essas regras, normas, até mesmo porque, 
pelo que se saiba, não existem qualquer ato de punição.  
Essas ações puderam ser vistas claramente no último 
domingo, no Estádio Almeidão, em João Pessoa, duran-
te a partida entre Botafogo-PB x Fortaleza-CE, pela 
última rodada da fase classificatória do Campeonato 
Brasileiro da Série C.

Quem preferiu ficar nas barraquinhas do lado de 
fora do estádio, principalmente na parte da arquibancada 
sol, pôde ver como as bebidas entram de forma tranquila 
no estádio. Os torcedores pedem os produtos por cima 
dos portões de acesso às dependências do estádio e os 
comerciantes entregam as bebidas por baixo das portas, 
tudo sob os olhares do público. O policiamento, por sua 
vez, parece até fazer vista grossa em relação ao caso.

Como poucas pessoas estarão lendo o que está 
escrito aqui, creio eu que o caso irá se repetir hoje 
à noite, no mesmo estádio, quando da partida entre 
Botafogo-PB x Palmeiras-SP, pela Copa do Brasil. Fla-
grante que pode ser coibido e presenciado por aqueles 
que lidam com o esporte e que tentam, a todo custo, 
o cumprimento da lei. 

Quanto aos comerciantes, estes parecem querer 
de forma leviana ou até mesmo por falta de conhe-
cimento, burlar as normas e regras sobre o assunto. 
É fácil pegar os infratores! É somente ter rigor na 
fiscalização!

A ameaça de Remo e América-RN 
entrarem com uma denúncia no 
STJD, alegando irregularidade na 
escalação do volante Sapé, não 
tira a paz do Botafogo-PB. Para 
os dirigentes, os clubes querem 
tirar o foco após a frustração 
da última rodada.

Ameaça

Na tabela, a diferença que separa Palmeiras e Flamengo 
no Brasileirão é de apenas um ponto: 51 a 50. Na proba-
bilidade de  título, porém, os palmeirenses têm uma van-
tagem um pouco maior: de acordo com o site Infobola.
com.br, do matemático Tristão Garcia, o Verdão tem 46% 
de chances de levantar o caneco no fim do campeonato, 
contra 39% do Rubro-Negro. O Atlético-MG, com 8%, vem 
em terceiro lugar, seguido do Santos, com 6%.

marcosauniao@gmail.com

Marcos 
Lima

A Confederação Brasileira 
de Futebol marcou para a 
próxima sexta-feira, às 9h, 
o sorteio das equipes clas-
sificadas para as quartas 
de final da Copa do Brasil. 
Espero que o Botafogo-PB 
se classifique hoje.

Sorteio

Título da Série A

Com o maior núme-
ro de medalhas da 
história, o Comitê 
Paralímpico Brasi-
leiro desembolsa-
rá R$ 2.960.000,00 

como forma de premiação 
aos 122 atletas que somaram 
72 pódios na Rio 2016.

Como prometido no iní-
cio do ano, o CPB pagará R$ 
60 mil pelo ouro, R$ 30 mil 
pela prata e R$ 20 mil pelo 
bronze. Nos esportes cole-
tivos, os valores caem pela 
metade para cada atleta. A 
premiação foi possível gra-
ças ao aumento do repasse 
do Estado ao CPB através da 
Lei Agnelo Piva.

O paraibano Petrúcio 
Ferreira vai levar R$ 120 mil 
pela medalha de ouro e duas 
de prata.  Os atletas do go-
olball  recebem R$ 10 mil e 
do futebol de cinco ganham 
R$ 30 mil.

Quem sairá com o bolso 
mais cheio será o nadador 
Daniel Dias, que receberá 
R$ 370 mil após conquistar 
quatro ouros, três pratas e 
dois bronzes. Ele é seguido 
pela turma do atletismo: 
Felipe Gomes (R$ 150 mil), 
Ricardo de Oliveira (R$ 120 
mil), Petrúcio Ferreira (R$ 
120 mil), Shirlene Coelho 
(R$ 90 mil) e Silvânia de Oli-
veira (R$ 90 mil).

“Eu tenho 72 excelentes 
razões para comemorar. Ali-
ás, mais do que isso. Tenho 
122 atletas medalhistas bra-
sileiros nos Jogos. São núme-
ros impressionantes. Só cin-
co países ficaram na nossa 
frente no total de medalhas. 
Então, é um momento para 
comemorarmos. É um fim de 
ciclo”, declarou o presidente 
do Comitê Paralímpico Bra-
sileiro, Andrew Parsons, no 
evento de comemoração que 
aconteceu na noite da última  
segunda-feira (19) no Rio.

No total, foram 14 ouros, 
29 pratas e 29 bronzes. Des-
tas medalhas, os esportes co-
letivos ou em duplas obtive-
ram três ouros, cinco pratas 
e cinco bronzes.
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O Brasil conquistou nas 
Paralimpíadas do Rio um 
recorde no número de me-
dalhas. Apesar de não ter 
atingido a meta de ficar en-
tre os cinco primeiros paí-
ses no quadro geral, o País 
conseguiu 72 medalhas em 
esportes coletivos e indivi-
duais, com um total de 122 
medalhistas.

Se forem considerados 
os estados de nascimento 
dos atletas brasileiros, São 
Paulo lidera o ranking do to-
tal de medalhistas, com dez 
ouros e um total de 35 me-
dalhas. Muito da vantagem 
paulista vem do nadador 
Daniel Dias, de Santos, que 
conseguiu nove medalhas. 
O Rio de Janeiro vem logo 
atrás, com 21 atletas premia-
dos, sendo dois com o ouro. 
André Brasil, da natação, e 
Felipe Gomes, do atletismo, 
colaboraram com a marca 
fluminense com quatro me-
dalhas cada.

Em terceiro, vêm em-
patados o Rio Grande do 
Norte e Mato Grosso do Sul, 
com nove medalhas. Os poti-
guares – com um ouro, seis 

São Paulo lidera o ranking das 
medalhas brasileiras na Rio 2016

POR ESTADO

Petrúcio Ferreira, primeiro à direita, ganhou uma medalha de ouro e duas de prata nos Jogos Rio 2016

pratas e dois bronzes – saem 
na frente, graças a Petrúcio 
Santos, do atletismo, e Joana 
Silva, da natação, com três 
medalhas cada. Os sul-mato-
grossenses se destacaram 
no futebol de 7, com oito jo-
gadores na seleção que ven-
ceu o bronze, além do ouro 
com Silvânia Oliveira no 
atletismo. Outros 17 esta-
dos e mais o Distrito Federal 
também levaram atletas ao 
pódio.

Por região, o Sudeste 
acabou na frente das demais, 
com 64 medalhas. O Nordes-
te conseguiu 26 medalhas; 
o Centro-Oeste, 22; e o Sul, 

15. O Norte, com oito pódios, 
completa o ranking.

Naturalizado
 O Brasil ainda teve um 

atleta naturalizado que tam-
bém conquistou uma meda-
lha. Maurício Dumbo, que 
nasceu em Angola, vive no 
Brasil há 15 anos e se natu-
ralizou no começo deste ano 
para defender a Seleção de 
Futebol de 5, esporte para 
deficientes visuais. Apenas 
cinco estados não tiveram 
representantes no pódio 
das Paralimpíadas Rio 2016: 
Amapá, Mato Grosso, Piauí, 
Roraima e Sergipe.

A bandeira da Paraíba presente no futebol de 5 que ganhou o ouro

Segurança na Rio 2016 custou R$ 705 mi
A operação montada 

pelas Forças Armadas para 
garantir a segurança e a tran-
quilidade dos Jogos Olím-
picos e Paralímpicos no Rio 
envolveu 43 mil homens, dos 
quais 23 mil somente no Rio 
de Janeiro, durante os três 
anos de preparação da logís-
tica de atuação e no período 
em que a cidade efetivamente 
sediou o evento e custou R$ 
705 milhões. A informação 
foi prestada pelo ministro da 
Defesa, Raul Jungman.

Em balanço feito na úl-
tima segunda-feira, no Co-
mando Militar do Leste, Jung-
man falou sobre a atuação 
do Exército, da Marinha e da 
Aeronáutica no patrulhamen-
to e na garantia da segurança 
do megaevento no Estado do 
Rio e nas outras cinco capitais 
onde foram disputados jogos 
de futebol. Ele disse que, ini-
cialmente restrita a determi-

43 MIL POLICIAIS

nadas áreas que demandavam 
mais segurança, a operação foi 
revista e ampliada em função 
da necessidade de aumentar 
o grau de segurança do even-
to, incluindo no cálculo os 
três meses em que as tropas 
efetivamente garantiram, em 
conjunto com as forças de se-
gurança locais, o revezamento 
da tocha olímpica pelo País.

De acordo com o mi-
nistro, no Rio, além de atuar 
efetivamente nos locais onde 
foram realizadas competições 
olímpicas e paralímpicas, as 
Forças Armadas ampliaram  
sua área de atuação, passan-
do a proteger as principais 
vias da cidade, como as Linhas 
Amarela e Vermelha, e vias 
das zonas oeste e sul, como a 

Transolímpica e o Aterro do 
Flamengo, além dos aeropor-
tos e das estações ferroviárias.

O balanço mostrou que as 
tropas federais fizeram mais 
de 1.200 patrulhas somente 
na capital fluminense. Destas, 
6.457 foram patrulhas a pé, 
4.539 motorizadas e 896 ma-
rítimas, além de 90 mecaniza-
das com o uso de blindados. 

Delegacia móvel montada na Vila Olímpica que funcionou todos os dias durante os Jogos Olímpicos



Nenê acredita na virada hoje
VASCO X SANTOS

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 21 de setembro de 2016

No primeiro jogo, o time 
santista ganhou de 3 a 1 e 
pode perder até de 1 a 0

Curtas

Diego Simeone sai em defesa de Neymar

Robinho vê jogo perigoso contra o Bota

CuCA Vê OS pRóXimOS ADVeRSáRiOS mAiS COmpliCADOS 

Apesar de ter criado fama de um volante truculento nos tempos de jogador, o hoje 
técnico Diego Simeone é um apreciador de um futebol irreverente. Tanto que o treinador 
do Atlético de Madri saiu em defesa de Neymar e disse que se encanta com o estilo de 
jogo do brasileiro, que recebeu muitas críticas no último fim de semana. "Ele tem uma 
maneira de jogar que é assim. Cada um tem seu próprio estilo e seu jogo me agrada. Ele 
tem sido criticado, até mesmo em sua vida privada. Ele se diverte, canta, dança... e destrói 
(em campo). Podem continuar a criticar que ele responde onde tem que responder", 
disse. A declaração de Simeone é uma contestação ao ex-jogador Michael Laudrup, que 
no último fim de semana se irritou ao analisar que o brasileiro só provoca os adversários 
quando o Barça está com vantagem no placar. Laudrup viu firulas de Neymar quando a 
partida contra o Leganés já estava 4 a 0 para o Barcelona. O jogo terminou 5 a 1. 

O primeiro encontro entre Cruzeiro e Botafogo pela Copa do Brasil terminou 
em 5 a 2 para o time celeste. Hoje, no Mineirão, às 21h45 (de Brasília), as equipes 
voltam a se encontrar, mas a grande vantagem da Raposa não ilude o meia Robinho, 
que acha o resultado perigoso. "É um jogo traiçoeiro, a gente não pode achar que está 
decidido. Você vê que eles vieram aqui e fizeram 2 a 0 na gente. Imagina se fazem o 
terceiro gol. Espero que não venha com a equipe principal também. O Mano ainda não 
pensou na nossa equipe, mas deve ser a titular. É um jogo traiçoeiro, e temos que 
voltar a vencer. Temos que voltar a ter a confiança de duas, três rodadas atrás. Esse 
jogo tem importância muito grande e temos que voltar às vitórias", analisou. Robinho 
ainda alerta para o perigo de partidas no Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, que 
mostram resultados surpreendentes em vários momentos.

Depois de passar pela "sequência mais difícil" do Campeonato Brasileiro com 73% de aproveitamento, o Palmeiras tem 
pela frente cinco adversários que brigam contra o rebaixamento. O técnico Cuca, porém, já avisou que o Verdão não 
poderá bobear. E a advertência está no que aconteceu no primeiro turno da competição, quando a equipe perdeu cinco 

pontos justamente nessa série de confrontos. O primeiro a tirar pontos do Verdão nessa série foi o Coritiba, adversário deste 
sábado. No Couto Pereira, as equipes empataram por 2 a 2. Os donos da casa conseguiram a igualdade aos 49 da etapa 
final. “Nossa sequência vai ser muito mais difícil agora. Vamos pegar times do meio para baixo, que de repente estão no 
desespero, e isto acaba dificultando os jogos do que pegar times que brigam pelas primeiras colocações. “

Roth não consegue 
fazer o inter vencer

Parece até filme repetido: o 
Inter patina em sua saga para escapar 
do primeiro rebaixamento de sua 
história, e Celso Roth volta a procurar 
equilíbrio para o time como forma de 
estancar a crise. Após prometer, e 
alterar, o esquema de jogo, o treinador 
viu sua equipe ser batida por 1 a 0 pelo 
lanterna América-MG, em noite trágica 
no Independência. Com mais um revés 
na conta, passa a repensar, uma vez 
mais, sua formação inicial. O discurso é 
semelhante ao apregoado pelo técnico 
após a derrota por 1 a 0 para o Vitória, 
na última quinta-feira, na rodada 
anterior, dadas as dificuldades de seus 
comandados no Beira-Rio. Depois de 
repetir a formação pela quarta vez – 
salvo baixas pontuais –, Roth prometeu 
mudanças e as concretizou com um 
sistema recheado de cautela diante do 
Coelho. E o resultado foi ainda menos 
animador.

Nenê retornou ontem 
à sala de imprensa do Vas-
co depois de pouco mais 
de dois meses. O motivo é 
nobre: nesta quarta-feira, 
em São Januário, às 21h45, 
a equipe enfrenta o Santos 
e tenta uma virada heroica 
para conseguir uma classi-
ficação às quartas de final 
da Copa do Brasil. No pri-
meiro jogo, na Vila Belmiro, 
o Peixe venceu por 3 a 1. 
Para o camisa 10, que vem 
retomando o ritmo ideal 
após um período de instabi-
lidade por causa da lesão na 
coxa, o desafio é bem-vindo 
e possível de ser enfrentado 
com um desfecho positivo.

“Impossível não é. Vai 
ser difícil, mas estamos 
dentro de casa, vamos ten-
tar impor nosso jogo. Ten-
tar pressionar logo pra fa-
zer primeiro gol. Depois o 
segundo” disse o meia.

A presença do torcedor, 
frisou Nenê, é fundamental 
para que o Vasco consiga 
ditar o ritmo da partida em 
campo. 

“Creio que é vital. Fun-
damental a presença dele. 
Sempre dissemos isso. Fri-
samos que precisamos do 
torcedor. Creio que é o jogo 
do ano. Fazer de São Januá-
rio realmente um caldeirão. 
Com certeza o torcedor vai 
nos ajudar muito” declarou.

A vitória por 2 a 0 so-
bre o Joinville, no último 
sábado, deu certo ânimo no 
elenco do Vasco. Nenê afir-
mou que no período em que 
o time ficou sem vitórias, a 
equipe havia perdido sua 
identidade, a de ser prota-
gonista dos confrontos.

“Tínhamos perdido um 
pouco a nossa identidade, 
que era intensidade do iní-
cio ao fim. Ser protagonis-
tas. Voltamos a fazer isso 
nos últimos dois jogos, e a 
tendência é continuar isso. 
Dar o máximo em cada jogo, 
até o fim do ano. O Vasco re-
cebe o Santos em São Januá-
rio, às 21h45 pelas oitas de 
final. Para avançar de fase, 
o Cruz-Maltino precisa ven-
cer por 2 a 0. O resultado de 
3 a 1 leva a decisão para os 
pênaltis.

FOTO: Cesar Greco/Ag. Palmeiras
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FOTO: Paulo Fernandes/Vasco.com.br

Palmeiras tem o 
maior percentual 
de chance para 
ser campeão

Na tabela, a diferença que 
separa Palmeiras e Flamengo 
no Brasileirão é de apenas um 
ponto: 51 a 50. Na probabili-
dade de  título, porém, os pal-
meirenses têm uma vantagem 
um pouco maior: de acordo 
com o site Infobola.com.br, do 
matemático Tristão Garcia, o 
Verdão tem 46% de chances 
de levantar o caneco no fim do 
campeonato, contra 39% do 
Rubro-Negro. O Atlético-MG, 
com 8%, vem em terceiro lugar, 
seguido do Santos, com 6%.

Em relação às chances de 
Libertadores, os quatro pri-
meiros estão amplamente na 
frente do Corinthians, quinto 
colocado. Palmeiras (96%) e 
Flamengo (94%) estão muito 
próximos do torneio sul-ameri-
cano. Atlético-MG (70%) e San-
tos (65%) parecem bem enca-
minhados. Com a derrota no 
clássico paulista, o Corinthians 
reduziu suas possibilidades 
para 21%. O Fluminense, sexto 
colocado, tem 15%. 

De acordo com Tristão 
Garcia, um time chega mui-
to próximo da Libertadores 
se somar 65 pontos. Há ain-
da a possibilidade das quatro 
vagas para a Libertadores se 
tornarem apenas três, pois Fla-
mengo, Coritiba, Santa Cruz e 
Chapecoense disputam a Copa 
Sul-Americana e, se vencerem, 
conquistam um lugar no tor-
neio mais importante do con-
tinente e o "roubam" do quarto 
colocado.  

Na briga contra o rebaixa-
mento, o América-MG, mesmo 
com a vitória no fim sobre o 
Internacional, parece condena-
do. Chegou a apenas 18 pontos 
em 26 rodadas e tem 99% de 
chances de cair. O Santa Cruz, 
com 23, tem 89% e o Inter 
soma 62%. O Figueirense, 17º 
colocado na tabela, tem 50%, 
e o Coritiba, que derrotou o 
Sport e viu todos os outros ad-
versários na luta contra a dego-
la tropeçarem, tem apenas 8% 
de chances de cair. Para Tristão 
Garcia, 47 pontos é uma soma 
que praticamente assegura a 
permanência de uma equipe 
na Série A. 

Zé Ricardo poupa Diego e Willian Arão
Diego, Willian Arão, 

Réver e Everton. Esses são 
os jogadores que o técni-
co do Flamengo, Zé Ricar-
do, decidiu poupar do jogo 
contra o Palestino, hoje às 
21h45, pelas oitavas de fi-
nal da Copa Sul-Americana. 
O quarteto ficou fora da via-
gem a Santiago, no Chile. Zé 
convocou 20 atletas para a 
partida, sendo três goleiros. 
Além do quarteto poupado, 
três jogadores ficaram fora 
por problemas físicos. 

O atacante Gabriel, 
com um trauma no pé di-
reito, o atacante Leandro 
Damião, com um edema 
muscular no adutor es-
querdo, e o zagueiro reser-
va Alejandro Donatti, com 
pequenas dores no joelho 
direito, ficaram em trata-
mento no Rio. 

Na ausência de Diego, 
o principal nome entre os 
relacionados é Paolo Guer-
rero. O atacante, que não 
joga pelo clube há quase 
um mês, se recuperou da 
virose que o afastou do jogo 

PALESTINO X FLAMENGO

contra o Figueirense, no 
domingo passado, e vai re-
tornar ao time.  O jogo entre 
Palestino e Flamengo será 
no Estádio Monumental, a 
casa do Colo-Colo, às 21h45 
(de Brasília).

O técnico rubro-negro 

vai usar um time misto no 
jogo de ida. O goleiro Pau-
lo Victor, por exemplo, tem 
chances de jogar. Em breve, 
Alex Muralha vai se ausen-
tar para defender a Seleção 
Brasileira. PV poderia entrar 
para ganhar ritmo. O zaguei-

ro Juan é nome certo na par-
tida, assim como o atacante 
Paolo Guerrero. Uma prová-
vel formação: Paulo Victor, 
Rodinei, Juan, Vaz e Jorge; 
Márcio Araújo, Cuéllar e 
Alan Patrick; Cirino, Guerre-
ro e Fernandinho.

O atacante Paolo Guerrero está de volta ao time titular do Flamengo contra o Palestino do Chile

O meia Nenê, principal nome do Vasco, está convocando a torcida para empurrar o time no jogo decisivo contra o Santos em São Januário

Copa do Brasil
19h30
Botafogo-PB x Palmeiras 
Grêmio x Atlético-PR 
Ponte Preta x  Atlético-MG 
21h45
Corinthians x Fluminense
Vasco x Santos 
Cruzeiro x Botafogo-RJ 

Copa Sul-Americana 
19h15
Independiente x Chapecoense 
21h45
Independiente x Santa Cruz-PE 
Coritiba x Belgrano 
Palestino x Flamengo

Jogos de hoje
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Vantagem do time paulista 
não intimida os comandados 
de Itamar hoje no Almeidão

Belo vai pra cima do Verdão
COPA DO BRASIL

FOTOS: Cesar Greco/Ag.Palmeiras/Divulgação

Botafogo e Palmeiras 
decidem hoje uma vaga para 
as quartas de final da Copa 
do Brasil. O jogo será às 
19h30, no Estádio Almeidão 
em João Pessoa. Esta será 
a segunda partida entre as 
duas equipes. No primeiro 
jogo, disputado em São Pau-
lo, o Palmeiras venceu por 
3 a 0. Agora, o Verdão tem a 
vantagem de poder até per-
der por uma diferença de 2 
gols, ou de 3, caso consiga 
fazer algum gol na partida 
de hoje. A arbitragem será de 
um trio baiano. O juiz central 
será Jailson Macedo Freitas, 
auxiliado por Elicarlos Fran-
co de Oliveira e Jucimar dos 
Santos Dias.

Mesmo com a grande 
vantagem do Palmeiras, o 
elenco do Botafogo acha que 
é possível lutar pela vaga 
para as quartas de final da 
Copa do Brasil. "Não existe 
nada impossível no futebol. 
Nós vemos exemplos todos 
os dias", disse o goleiro Mi-
chel Alves.  O Belo precisa 
vencer a partida por 3 a 0, 
para levar a decisão para os 
pênaltis, ou por 4 gols de di-
ferença, para eliminar o time 
paulista.

Como sempre faz antes 
dos jogos, o técnico Itamar 
Schulle não forneceu a esca-
lação, mas deixou claro que 
não vai poupar nenhum jo-

gador, e vai escalar o que ele 
tem de melhor para esta par-
tida. "Sabemos que vamos 
enfrentar um dos melhores 
times do País, e temos uma 
desvantagem muito grande, 
construída pelo adversário, 
no primeiro jogo, mas esta-
mos em casa, diante de nossa 
torcida, e vamos tentar, até o 
último minuto, a nossa clas-
sificação", disse o treinador.

Sem grandes proble-
mas para escalar a equipe, o 
Botafogo deverá começar o 
jogo com Michel Bastos, João 
Paulo, Marcelo Xavier, Plínio 
e Jefferson Recife; Djavan, 
Val, Pedro Castro e Marcinho, 
Carlinhos e Rodrigo Silva.

No Palmeiras, o assun-
to principal é o Campeonato 
Brasileiro, onde o clube é lí-
der e um dos favoritos ao títu-
lo. Com uma larga vantagem 
sobre o Botafogo, existe a 
possibilidade do técnico Cuca 
poupar alguns jogadores do 
confronto de hoje na Paraíba. 
Cuca fez mistério na escalação 
da equipe, mas os próprios jo-
gadores afirmaram que o Pal-
meiras vai dar oportunidades 
a muitos reservas. Alguns 
atletas titulares viajaram com 
o grupo, mas deverão ficar no 
banco de reservas, para uma 
necessidade.

Esta deverá ser a prová-
vel escalação do Porco para 
enfrentar o Belo:  Vagner 
(Vinícius Silvestre); Fabiano, 
Thiago Martins, Roger Car-
valho e Zé Roberto (Egídio); 
Matheus Sales (Rodrigo), 
Arouca e Cleiton Xavier (Vi-
tinho); Allione, Rafael Mar-
ques e Lucas Barrios.

Sport Campina 
enfrenta Lucena 
hoje no Amigão 
pela 2a Divisão

Lucena e Sport Campina 
fazem hoje o último jogo da 
fase de classificação do Cam-
peonato Paraibano de Futebol 
da Segunda Divisão 2016. A 
partida está programada para 
as 20 horas, no Estádio Ami-
gão, em Campina Grande, e de-
finirá a situação do grupo do 
Agreste. A arbitragem será de 
Adricélio André, auxiliado por 
Márcio Freire e Flávia Rennaly. 

Este será o segundo jogo 
entre as duas equipes na com-
petição. No primeiro, houve 
um empate em 2 a 2. Para o 
Lucena, o jogo é apenas um 
amistoso, já que com apenas 1 
ponto conquistado, já não tem 
mais chances de se classificar 
à próxima fase do campeona-
to. A equipe vem de uma der-
rota para o Serrano, por 2 a 1.

 Para o Sport Campina, o 
jogo vale a liderança do gru-
po do Agreste. Com 5 pontos, 
se vencer, o Carneiro da Serra 
ultrapassará o Serrano, atual 
líder, com 7 pontos. Depois de 
conseguir a sua primeira vitó-
ria em jogos oficiais, no último 
domingo, contra o próprio lí-
der, por 1 a 0, o time agora é 
só empolgação para este jogo 
contra o Lucena.

Para o técnico Arthur Fer-
reira, os jogadores do Sport 
Campina, apesar de jovens, 
têm muita garra e talento, e 
acreditam que o clube ainda 
pode fazer muito bonito nesta 
competição. (IM)

FOTO: TVTorcedor

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

O dia de ontem foi 
um pouco agitado nos 
bastidores do Botafogo, 
após a divulgação da im-
prensa do Rio Grande do 
Norte, que os dirigentes 
do América de Natal e do 
Remo, clubes que estão 
fora da segunda fase da 
Série C, teriam ido a CBF, 
pedir uma punição ao Bo-
tafogo, por ter escalado, 
de forma irregular, o vo-
lante Sapé.

Ontem mesmo, a dire-
toria enviou documenta-
ção à CBF, provando que 
o atleta foi registrado 
sem problema, e que não 
procedem as acusações. 
“Isto é conversa de per-
dedor. Nosso atleta está 
registrado regularmente 

junto à CBF, e já tomamos 
providências para não 
deixar dúvidas sobre o as-
sunto”, disse o presidente 
do Botafogo, Guilherme 
Novinho.

A CBF já divulgou a 
data dos jogos do ma-
ta-mata que decidirão os 
semifinalistas da Série C, e 
os clubes que garantirão a 
participação na Série B do 
próximo ano. O primeiro 
jogo do Botafogo contra 
o Boa Esportes-MG será 
no dia 30 de setembro, às 
21 horas, no Estádio Al-
meidão, em João Pessoa. 
A segunda partida será 
no dia 9 de outubro, às 11 
horas, no Estádio Dilzon 
Melo, em Varginha, Minas 
Gerais. (IM)

O duelo de hoje contra o Bota-
fogo-PB, pelas oitavas de final da 
Copa do Brasil, servirá para o Palmei-
ras testar quem mal tem jogado no 
Campeonato Brasileiro. Um dos be-
neficiados com o time 'alternativo' 
é o meia argentino Agustín Allione, 
que busca recuperar o espaço perdi-
do na temporada 2016.

Entrevistado na manhã de on-
tem, minutos antes de a equipe dei-
xar a Academia de Futebol rumo ao 
aeroporto, o camisa 15 valorizou a 
oportunidade dada para o confron-
to, no qual a equipe possui uma van-
tagem de 3 a 0, placar do jogo de ida.

"Para quem não vem jogando é 
muito importante mostrar o nosso 
trabalho, para que o treinador possa 
confiar em botar alguém para jogar. 
Tomara que a gente consiga uma vi-

tória", destacou o jogador, que pro-
meteu a mesma seriedade de uma 
decisão mais 'acirrada'.

"O jogador vai com a mesma 
concentração, ainda mais pelo fato 
de o time reserva jogar, é uma opor-
tunidade. Vamos encarar este jogo 
com a mesma seriedade", acrescen-
tou.

Único remanescente da Era Ri-
cardo Gareca, Allione se disse feliz 
no clube, apesar das poucas opor-
tunidades nos últimos meses. No 
Campeonato Brasileiro, o argentino 
atuou em apenas quatro confrontos.

"Se eu fiquei é que o Palmeiras 
precisa de mim; a diretoria e a co-
missão técnica gostam de mim. Estou 
muito feliz, gosto de São Paulo. Es-
tou muito feliz por ter ficado", fina-
lizou.

Novinho tranquiliza torcida

Meia argentino ganha oportunidade

Botafogo só vai voltar a jogar pela Série C no próximo dia 30

O meia Agustin Allione só atuou em quatro partidas do Brasileiro e busca espaço no time

Lance do jogo 
disputado no 
Alianz Parque 
em que o 
Palmeiras 
venceu por 3 a 0



Protocolo...: 2016 - 051013
Responsavel.: KLEBER DE LIMA CAHINO
CPF/CNPJ....: 098622184-87
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            625,99
Apresentante: CONS REGIONAL DE EDUCACAO 
FISICA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 051048
Responsavel.: MARIA DE FATIMA PEREIRA DINIZ
CPF/CNPJ....: 132200394-72
Titulo......: CED CRE BAN IND  R$         13.997,99
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A
Protocolo...: 2016 - 050790
Responsavel.: MATEX IMPORTACAO E EXPOR LT ME
CPF/CNPJ....: 009137076/0001-38
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.522,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 050852
Responsavel.: RAPHAEL KALLY MARTINS MOURA ME
CPF/CNPJ....: 019121077/0001-48
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            871,81
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 050695
Responsavel.: RAPHAEL KALLY MARTINS MOURA - ME
CPF/CNPJ....: 019121077/0001-48
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            665,85
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 050948
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,  21/09/2016
Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO

- Titular -

Responsavel.: DISTRIBUIDORA ATRAENTE LTDA
CPF/CNPJ....: 013061173/0001-61
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.046,04
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 051072
Responsavel.: EULITONIO CANDIDO CHAVES FILHO
CPF/CNPJ....: 105367654-99
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.800,00
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 050930
Responsavel.: GENARIO PEREIRA GOMES
CPF/CNPJ....: 930114154-04
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.120,97
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 051113
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 - 050949
Responsavel.: JOANITA PEREIRA DA SILVA - ME
CPF/CNPJ....: 024867498/0001-52
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            340,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 050054
Responsavel.: KARNE KEIJO - LOGISTICA INTEGR
CPF/CNPJ....: 024150377/0007-80
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          3.720,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB

TOSCANO DE BRITO
SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL 

Rua Cândido Pessoa, 31
Fone: 241.7177

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU

SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA – 3ª Vara
Rua João Teixeira de Carvalho, 480 – Pedro Gondim

João Pessoa – PB – CEP: 58.031-220 – Fone: 2108-4040.
AÇÃO MONITÓRIA nº 0009560-13.2009.4.05.8200 - Classe 28.

Autor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF.
Réu: CASA DO CD LTDA e outro.

EDITAL DE INTIMAÇÃO
Edt. 0001.00 0021-7/2016

(PRAZO: 20 (VINTE) DIAS)
INTIMAR: CASA DO CD LTDA, CNPJ nº 05.313.640/0001-75, e o Sr. ÁLVARO WILSON DANTA 

SALDANHA DE PAIVA, CPF nº 732.751.407-44, por se encontrar em local incerto e não sabido.
FINALIDADE: Pagar, no prazo de 15 (quinze) dias, a quantia de R$117.076,06 (cento e dezessete 

mil, setenta seis reais e seis centavos) referente ao débito objeto desta ação monitória, tudo de 
conformidade com a sentença (fls. 232/235) e despacho (245) proferidos por este Juízo.

PUBLICIDADE: como não foi possível a realização da intimação pessoal dos requeridos, por se 
encontrarem residindo em lugar incerto e não sabido, e para que a notícia chegue ao seu conheci-
mento e não possam alega ignorância, mandou o MM. Juiz Federal da 1ª Vara expedir o presente 
edital, com prazo de 20 (vinte) dias, que ser publicado na rede mundial de computadores, na forma 
da lei, mediante o qual os réus ficam cientes da intimação.

SEDE DO JUÍZO: Seção Judiciária da Paraíba, 1ª Vara, Situada na RuaJoão Teixeira de Carvalho, 
480, Brisamar - João Pessoa/PB, fones (83) 2108-4057/2108/4060.

Eu, Glícia Olimpio de Almeida, Analista Judiciária, expedi este edital de ordem do MM. Juiz 
Federal da 1ª Vara/SJPB.

João Pessoa, 05 de setembro de 2016.
JOÃO PEREIRA DE ANDRADE FILHO Juiz Federal
Substituto da 1ª Vara, no exercício da titularidade

             
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES/PB

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILÕES
RESULTADO DE JULGAMENTO DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS

TOMADA DE PREÇOS Nº. 01.2016.
OBJETO: Construção de Unidade Básica de Saúde – (“UBS”), PORTE I, (Prog. Requalificação 

de unidades Básicas de Saúde) – Port. 1.160, de 17 de Maio de 2014 – MINISTÉRIO DA SAÚDE, 
Proposta nº 12044868000114002. Após analises e julgamentos pela Autoridade superior dos recursos 
administrativos interpostos pelas empresas CONSTRUFORTE CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP e 
CONSTRUTORA GM4 LTDA – ME, obteve-se o seguinte resultado: Negar Provimentos aos recursos 
interpostos, mantendo-se o resultado de Habilitação inicialmente divulgado.  A CPL comunica às 
licitantes HABILITADAS: PINHEIRO E BRAGA CONSTRUÇÕES LTDA – ME, NORDCON NOR-
DESTE CONSTRUTORA LTDA – ME, DAVUS ENGENHARIA E INCORPORAÇÕES, CADECON 
ENG. INCORPORAÇÃO LTDA – EPP, EBS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI – EPP, 
CONSTRUFORTE CONSTRUÇÕES EIRELLI – EPP, CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES SANTA 
LUZIA LTDA – ME e ALTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI – ME, que seus envelopes 
Propostas de Preços serão abertos no dia 29.09.2016, as 14h00min, na Praça João Pessoa, 48, 
Centro, Pilões/PB. Os envelopes PROPOSTAS DE PREÇOS das Licitantes INABILITADAS serão 
devolvidos devidamente lacrados oportunamente às empresas de origens. Os autos do processo 
encontram-se com vista franqueada aos interessados na Sala da CPL, Prédio Sede da Prefeitura 
Municipal de Pilões/PB. PUBLIQUE-SE E INTIME-SE.

Pilões, 20 de Setembro de 2016.
MARCONDES HONORATO DA SILVA - Presidente da CPL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2016
O Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, através do Presidente da Comissão de Licitação, 

torna público para conhecimento dos interessados,  que realizará procedimento licitatório na mo-
dalidade Tomada de Preços nº 001/2016, no dia 10 de outubro de 2016 às 14:00 horas (horário 
local), cujo objeto é a Contratação de empresa de construção para realizar reforma da Cobertura  
no Palácio da Justiça , conforme especificações estabelecidas no Projeto Básico e seus comple-
mentos anexos ao edital. Demais esclarecimentos poderão ser obtidos na sala da Comissão de 
Licitação, no 5º andar do Anexo Administrativo Des. Archimedes Souto Maior, situado à Praça 
Venâncio Neiva, s/n – Centro – João Pessoa – PB, de segunda a quinta-feira das 13:00 h às 18:00 
h e às sexta-feiras das 08:00 h às 13:00 h, através dos telefones (83) 3216-1456 , 3216-1617 ou 
ainda pelo e-mail comlic@tjpb.jus.br. A obtenção do Edital  e seus Anexos poderá ser feita no sítio 
do Tribunal de Justiça www.tjpb.jus.br .

João Pessoa, 20 de setembro de 2016
José Carlos Lopes Fernandes

Presidente CPL/TJPB

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE SAÚDE

A V I S O D E L I C I T A Ç Ã O
PROCESSO Nº 20.584/2015– PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.096/2016
DATA DE ABERTURA: 06/10/2016 – ÀS: 10:00h.
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E 

CALÇADOS PARA OS PROFISSIONAIS DO SAMU
A Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, através de sua Pregoeira, Srª. Juliana 

Pereira de Lima torna público, para conhecimento dos interessados, que fará licitação na moda-
lidade Pregão do tipo Eletrônico, sob o critério do menor preço global por lote. O Edital ficará à 
disposição dos interessados no prazo prescrito na legislação pertinente, no site www.licitacoes-e.
com.br, sob o número da licitação 646684, e no site http://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/
licitacoes. Consultas com a Pregoeira e sua equipe de apoio, no HORÁRIO ÚNICO de 08h00min 
as 14h00h, no Fone: 83. 3214-7937 ou pelo e-mail cel.smsjp@gmail.com. Fonte de Recursos: 
SUS/ORDINÁRIOS/TRANSF. REC. ESTADO PROG. SAÚDE. Fundamentação legal: Lei Federal 
nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 5.450/2005, Decreto Municipal nº 4.985/2003 e 5.716/2006, e, 
subsidiariamente, Lei Federal nº 8.666/1993.

João Pessoa, 20 de setembro de 2016. 
Juliana Pereira de Lima 
Pregoeira Oficial da CSL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE SAÚDE

A V I S O D E L I C I T A Ç Ã O
PROCESSO Nº 14.834/2015– PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.097/2016
DATA DE ABERTURA: 06/10/2016 – ÀS: 08:30h.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR A MANUTENÇÃO 

PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS PARA O SISTEMA 
DE RÁDIO COMUNICAÇÃO DO SAMU - 192

A Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, através de sua Pregoeira, Srª. Juliana 
Pereira de Lima torna público, para conhecimento dos interessados, que fará licitação na modalidade 
Pregão do tipo Eletrônico, sob o critério do menor preço global por lote. O Edital ficará à disposição 
dos interessados no prazo prescrito na legislação pertinente, no site www.licitacoes-e.com.br, sob o 
número da licitação 646689, e no site http://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/licitacoes. Consultas 
com a Pregoeira e sua equipe de apoio, no HORÁRIO ÚNICO de 08h00min as 14h00h, no Fone: 
83. 3214-7937 ou pelo e-mail cel.smsjp@gmail.com. Fonte de Recursos: SUS. Fundamentação 
legal: Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 5.450/2005, Decreto Municipal nº 4.985/2003 
e 5.716/2006, e, subsidiariamente, Lei Federal nº 8.666/1993.

João Pessoa, 20 de setembro de 2016. 
Juliana Pereira de Lima 
Pregoeira Oficial da CSL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO 

RESULTADO FASE PROPOSTA - TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2016
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA 

CIVIL PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE MARIA COSMO DOS SANTOS – SÍTIO 
QUIXABA NO MUNICÍPIO DE RIACHÃO/PB. LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo 
valor total da contratação: CONSTRUTORA EDFFICAR EIRELI - ME - Valor: R$ 31.745,01. Dos 
atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Fe-
deral nº. 8.666/93 e suas alterações. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão 
Permanente de Licitação, Rua Manoel Tomaz de Aquino, 485 - Centro - Riachão - PB, no horário das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3639-1002. Email: licitacao@riachao.pb.gov.br.

Riachão - PB, 19 de Setembro de 2016.
KALINE SILVA SANTOS - Presidenta da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE SAÚDE

SEGUNDO AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 05.685/2015 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.013/2016
DATA DE REABERTURA: 04 de OUTUBRO de 2016 – ÀS: 08:30h.
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE DIETAS ESPECIAIS 

(ORAIS, ENTERAIS E FÓRMULA INFANTIL)
A Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, através de sua Pregoeira, Srª. Juliana 

Pereira de Lima torna público, para conhecimento dos interessados, que reabrirá a licitação na mo-
dalidade Pregão do tipo Eletrônico, sob o critério do menor preço por lote, considerando alterações 
auferidas no Instrumento Convocatório, tendo em vista impugnação interposta por empresa, no 
qual não foi acatada pelo Setor Solicitante – GEMAF/CAF/NADE. O novo Edital, ficará à disposição 
dos interessados no prazo prescrito na legislação pertinente, no site www.licitacoes-e.com.br, sob 
o mesmo número da licitação: CHAVE: 639030, e no site http://transparencia.joaopessoa.pb.gov.
br/licitacoes. Consultas com a Pregoeira e sua equipe de apoio na sala da Comissão Setorial de 
Licitação, no HORÁRIO ÚNICO de 08h00min as 14h00h, pelo Fone: 83. 3214-7937, ou pelo e-mail 
cel.smsjp@gmail.com. Fonte de Recursos: SUS/ORDINÁRIOS. Fundamentação legal: Lei Federal nº 
10.520/2002, Decreto Federal nº 5.450/2005, Decreto Municipal nº 5.716/2006, e, subsidiariamente, 
Lei Federal nº 8.666/1993.

João Pessoa, 20 de Setembro de 2016. 
Juliana Pereira de Lima 

Pregoeira da CSL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DE RECURSO

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

torna público para conhecimento dos interessados que, na licitação supracitada, o Presidente do 
Tribunal de Justiça da Paraíba, adotando as razões do Parecer da DIPRO, CONHECEU do recurso 
administrativo interposto pela HARPIA CONSTRUÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI – EPP 
e, no mérito, decidiu pelo  DESPROVIMENTO, mantendo a decisão da COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
que a declarou inabilitada da Concorrência nº 002/2016 (arts.3º; 38, inc. VIII; 41 e 43, §3º da Lei 
Federal nº 8.666/93).

João Pessoa, 20 de setembro de 2016.
José Carlos Lopes Fernandes

Presidente da  CPL/TJPB

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00089/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, às 08:30 horas do dia 05 de Outubro 
de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: AQUISIÇÃO DE MADEIRA-
MENTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 08/13. Informações: 
no horário das 08:00 as 14:00 dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3250-3121.

Email: licitacaocabedelo@yahoo.com.br Site: www.cabedelo.pb.gov.br. Link: Transparencia.
Cabedelo - PB, 20 de Setembro de 2016

SIMONE MEDEIROS BEZERRA - Pregoeiro Oficial
  

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

 AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2016

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
Orcine Fernandes, S/Nº - Centro - Sapé - PB, às 09:00 horas do dia 11 de Outubro de 2016, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Execução dos serviços de substituição de 
piso - implantação de piso em granilite -, em diversos prédios públicos, deste Município. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações pos-
teriores. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 8146-1430.
Email: licitacaosape@hotmail.com

Sapé - PB, 20 de Setembro de 2016
MARCELO DE SOUZA PEREIRA - Presidente da Comissão   

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA

 HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00007/2016
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00007/2016, que objetiva: SER-
VIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, CONFORME 
TERMO DE REFERÊNCIA, PLANILHA E PLANTAS EM ANEXO; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: COSTA L CONSTRUÇÕES E EMPREENDI-
MENTOS LTDA - ME - R$ 638.453,92. Itapororoca - PB, 20 de Setembro de 2016

CELSO DE MORAIS ANDRADE NETO - Prefeito

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU

SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA – 3ª Vara
Rua João Teixeira de Carvalho, 480 – Pedro Gondim

João Pessoa – PB – CEP: 58.031-220 – Fone: 2108-4040
PROCESSO Nº: 0801906-63.2014.4.05.8200 - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

EXEQUENTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 
EXECUTADO: ESTRUTURAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME (e outros) 

3ª VARA FEDERAL - JUIZ FEDERAL TITULAR
EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS
(ID. 4058200.948818)

FINALIDADES: CITAÇÃO (art. 827 do CPC) do(s) executado(s) ESTRUTURAR COMÉRCIO 
E SERVIÇOS LTDA-ME (CNPJ 11.941.913/0001-29), ERINALDO SOARES DE OLIVEIRA (CPF 
n.° 048.381.554-33) e CARLA GOMES DA SILVA (CPF n.° 551.777.432-68), para PAGAREM, no 
prazo de 03 (três) dias, o valor de R$ 208.070,33 (duzentos e oito mil, setenta reais e trinta e três 
centavos), acrescido da verba honorária de 2% (dois por cento) sobre o valor da Execução - R$ 
4.161,40 (quatro mil, cento e sessenta e um reais e quarenta centavos), totalizando o valor de 
R$ 212.231,73 (duzentos e doze mil, duzentos e trinta e um reais e setenta e três centavos)  e 
INTIMAÇÃO da parte  executada de que terá o prazo de 15 (quinze) dias, contados da juntada 
aos autos deste mandado, para opor embargos à execução, independentemente da garantia do 
Juízo (artigos 914 e 915, caput do CPC), bem assim do bloqueio de veículo de propriedade da 
executada CARLA GOMES DA SILVA, por meio do RENAJUD (id. 4058200.808399), e, ainda, de 
que, havendo interesse, os executados poderão procurar qualquer agência da CAIXA para verificar 
a possibilidade de renegociação do débito. 

ADVERTÊNCIA - 1: Caso o pagamento seja efetuado no prazo de 03 (três) dias, haverá redução, 
pela metade, do valor da verba honorária, conforme dispõe o art. 827, §1º do CPC.

ADVERTÊNCIA - 2: Não ocorrendo o pagamento, proceder-se-á a penhora sobre tantos bens 
quantos bastem para integral pagamento do débito.

OBSERVAÇÃO 1: Não tendo o réu condições financeiras de contratar um advogado, poderá 
comparecer à Defensoria Pública da União, nesta Capital, para patrocinar sua defesa (Rua Professor 
José Coelho, nº. 25- Centro. Fones: 3133-1400/3133-1406).

OBSERVAÇÃO 2: “O autor ingressou com o feito eletronicamente. A resposta a essa ação 
também terá de ser feita de modo eletrônico (Atos nº 112/2010 e 276/2010, do TRF 5ª Região). Os 
advogados devem efetuar o cadastro no endereço eletrônico https://pje.trf5.jus.br/pje/PessoaAd-
vogado/avisoCadastro.seam e assinar o termo de compromisso no primeiro acesso ao sistema de 
Processo Judicial Eletrônico - PJe, sendo obrigatória a utilização de CERTIFICAÇÃO DIGITAL.”

PUBLICIDADE: e como não foi possível ser(em) citado(a)(s) pessoalmente os executados ES-
TRUTURAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME (CNPJ 11.941.913/0001-29), ERINALDO SOARES 
DE OLIVEIRA (CPF n.° 048.381.554-33) e CARLA GOMES DA SILVA (CPF n.° 551.777.432-68), 
por se encontrar(em) em lugar incerto e não sabido (art. 256, II, do C.P.C), conforme consta dos 
autos, é expedido o presente, sendo o mesmo afixado na sede deste Juízo, publicado uma vez no 
Diário da Justiça e duas vezes em jornal de grande circulação dentro do prazo máximo de quinze 
dias (art. 257, II, do CPC), mediante o qual fica(m) devidamente citado(s).

Dado e passado nesta cidade de João Pessoa, Capital do Estado da Paraíba, eu, Isabella Costa 
de Carvalho Lima, Técnica Judiciária, o digitei. 

  CRISTINA MARIA COSTA GARCEZ
Juíza Federal Titular da 3ª Vara

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Quinto Termo de Aditivo ao Contrato nº  00070/2015, em 02.06.2015.
PARTES: Prefeitura Municipal de Ibiara e a empresa  CONCRETISA CONSTRUTORA LTDA - ME.
OBJETO CONTRATUAL: Pavimentação em paralelepípedo conforme contrato de repasse Nº 

1020617-91-CEF. 
OBJETO DO ADITIVO: Prorrogação de Prazo
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Ibiara-PB, 26 de maio de 2016
Pedro Feitoza Leite  -  Prefeito                          

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Sexto Termo de Aditivo ao Contrato nº  00070/2015, em 02.06.2015.
PARTES: Prefeitura Municipal de Ibiara e a empresa CONCRETISA CONSTRUTORA LTDA - ME.
OBJETO CONTRATUAL: Pavimentação em paralelepípedo conforme contrato de repasse Nº 

1020617-91-CEF. 
OBJETO DO ADITIVO: Prorrogação de Prazo
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Ibiara-PB, 23 de agosto de 2016
Pedro Feitoza Leite  -  Prefeito                          

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO 00033/2016
Nº. CONTRATO 00077/2016
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
Contratada: CARLOS ANTONIO CUSTODIO DA SILVA - CPF nº 14.341.328-89
Objeto: Fornecimento de refeição tipo almoço comercial, refeição tipo jantar e refeição tipo 

café, com entrega de forma parcelada e preparo das refeições no município de Pedra Branca -PB.
Valor global: R$ 14.100,00 (quatorze mil e cem reais).
Data do Contrato: 20 de Setembro de 2016
Vigência: 31/12/2016

Allan Feliphe Bastos de Sousa
Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

De acordo com o relatório final do Pregoeiro oficial, ADJUDICO o procedimento do Pregão Pre-
sencial n° 00036/2016, para contratação de empresa para realização dos trabalhos de inventário 
patrimonial (tombamento) de todos os bens móveis/imóveis, pertencentes a esta edilidade, conforme 
edital e HOMOLOGO o seu objeto à empresa: ITS SERVIÇOS DE CONTROLE PATRIMONIAL 
E EDUCACIONAL LTDA-ME – CNPJ 10.580.684/0001-00, vencedora com o valor global de R$ 
13.954,00 (treze mil e novecentos e cinquenta reais), conforme proposta de preços e Resultado 
de julgamento.  

Ibiara - PB, 20 de Setembro de 2016.
Pedro Feitoza Leite

Prefeito 

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE RESCISÃO CONTRATUAL
Morada Incorporações Eireli, vem por meio da presenteNOTIFICAR os clientes abaixo para 

comparecerem à Av. João Maurício, nº 33B, Manaíra, João Pessoa/PB, no prazo máximo de 15 
(quinze) diasa contar desta data, para proceder o pagamento das prestações vencidas e as que se 
vencerem até o pagamento, juros convencionados e custas cartorárias referentes aoInstrumento 
Particular de Compromisso de Venda e Compra firmado entre as partes.

Caso não haja o pagamento integral do débito no prazo acima, o referido contrato será con-
siderado rescindido de pleno direito, nos termos do Art. nº 32 da Lei nº 6.766/79, bem como nos 
termos do contrato supramencionado, sem prejuízo das medidas judiciais cabíveis, custas e perdas 
e danos, e o(s) lote(s) adquirido(s)retornar(á)(ão) ao patrimônio da empresa ora citada, podendo, 
inclusive, ser(em) disponibilizado(s) à venda.

EMPREENDIMENTO BEACH PLAZA CONDOMINIUM & RESORT
Adailson Luiz Queiroz - QD– 03,  LT -18
Giuliana Montenegro Cavalcanti -  QD – 25,  LT - 007
Joelma Arimatea Rosa -  QD – 25,  LT -029
Josinalva de Oliveira Souza -  QD –12,  LT - 007
RemuloMaelson de Morais -  QD – 09,  LT - 009
Renato Augusto Almeida -  QD – 23,  LT - 014
Sayonara Josefa Ramos -  QD –4,  LT - 028
Sidney Pierre Marinho Paulino -  QD – 13,  LT -30

CONDOMÍNIO ÁGUAS DE CAMAÇARI
Ednaldo José da Silva -  QD– 04,  LT- 02
Mazureyk Nascimento Araújo -  QD– 04,  LT - 19
NorbertaDorand de Alcântara - QD - 14  LT - 15
Walter Costa da Silva -  QD - 10  LT - 06

EMPREENDIMENTOVILLAS CARAPIBUS ACQUA PARK RESIDENCE
Anna Thays Gomes Quirino -  QD- S  LT 22
Luiz Severino Gomes -  QD - C  LT - 03
Caso o referido débito já tenha sido quitado ao tempo do recebimento desta, favor desconsiderar 

essa notificação.
Certos de que seremos prontamente atendidos, desde já agradecemos pela compreensão.

João Pessoa/PB, 19 de Agosto de 2016. 
MORADA INCORPORAÇÕES EIRELI

CNPJ/MF nº 02.955.787/0001-70

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE RESCISÃO CONTRATUAL
ECO PARK SANTA RITA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. vem por meio da 

presenteNOTIFICAR os clientes abaixo relacionados para comparecerem à Av. João Maurício, nº 
33B, Manaíra, João Pessoa/PB, no prazo máximo de 15 (quinze) diasa contar desta data, para 
proceder com o pagamento das prestações vencidas e as que se vencerem até o pagamento, 
juros convencionados e custas cartorárias referentes aoInstrumento Particular de Compromisso 
de Venda e Compra com Pacto de Alienação Fiduciária e Outras Avenças firmado entre as partes.

Caso não haja o pagamento integral do débito no prazo acima, o referido contrato será con-
siderado rescindido de pleno direito, nos termos do Art. nº 32 da Lei nº 6.766/79, bem como nos 
termos do contrato supramencionado, sem prejuízo das medidas judiciais cabíveis, custas e perdas 
e danos, e o(s) lote(s) adquirido(s)retornar(á)(ão) ao patrimônio da empresa ora citada, podendo, 
inclusive, ser(em) disponibilizado(s) à venda.

EMPREENDIMENTOECO PARK CONDOMINIUM & RESORT
Jessé de Carvalho QD –29, LT - 504
Caso o referido débito já tenha sido quitado ao tempo do recebimento desta, favor desconsiderar 

essa notificação.
Certos de que seremos prontamente atendidos, desde já agradecemos pela compreensão.

João Pessoa/PB, 19 de Setembro de 2016. 
ECO PARK SANTA RITA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

CNPJ/MF Nº 20.265.900/0001-78

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2016

A Prefeitura Municipal de Caaporã, sediada na Rua Salomão Veloso, 30, Centro, Caaporã-PB, 
torna público que fará realizar licitação na modalidade de Pregão Presencial, do tipo menor preço 
por item, às 09:00 horas do dia 06 de outubro de 2016, para contratação de empresa especializa-
da para serviço de recuperação de trator agrícola (John Deere 5700), pertencente ao município. 
Fundamento legal: 10.520/02, Lei Federal nº 8.666/93 e Lei Complementar 123/06. Edital e anexos 
estarão disponíveis no endereço acima, das 08:00 às 12:00 horas.  

Caaporã-PB, 20 de Setembro de 2016
Robson Torres dos Santos

Pregoeiro

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU

SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA – 3ª Vara
Rua João Teixeira de Carvalho, 480 – Pedro Gondim

João Pessoa – PB – CEP: 58.031-220 – Fone: 2108-4040.
AÇÃO MONITÓRIA nº 0009560-13.2009.4.05.8200 - Classe 28.

Autor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF.
Réu: CASA DO CD LTDA e outro.

EDITAL DE INTIMAÇÃO
Edt. 0001.00 0021-7/2016

(PRAZO: 20 (VINTE) DIAS)
INTIMAR: CASA DO CD LTDA, CNPJ nº 05.313.640/0001-75, e o Sr. ÁLVARO WILSON DANTA 

SALDANHA DE PAIVA, CPF nº 732.751.407-44, por se encontrar em local incerto e não sabido.
FINALIDADE: Pagar, no prazo de 15 (quinze) dias, a quantia de R$117.076,06 (cento e dezessete 

mil, setenta seis reais e seis centavos) referente ao débito objeto desta ação monitória, tudo de 
conformidade com a sentença (fls. 232/235) e despacho (245) proferidos por este Juízo.

PUBLICIDADE: como não foi possível a realização da intimação pessoal dos requeridos, por se 
encontrarem residindo em lugar incerto e não sabido, e para que a notícia chegue ao seu conheci-
mento e não possam alega ignorância, mandou o MM. Juiz Federal da 1ª Vara expedir o presente 
edital, com prazo de 20 (vinte) dias, que ser publicado na rede mundial de computadores, na forma 
da lei, mediante o qual os réus ficam cientes da intimação.

SEDE DO JUÍZO: Seção Judiciária da Paraíba, 1ª Vara, Situada na RuaJoão Teixeira de Carvalho, 
480, Brisamar - João Pessoa/PB, fones (83) 2108-4057/2108/4060.

Eu, Glícia Olimpio de Almeida, Analista Judiciária, expedi este edital de ordem do MM. Juiz 
Federal da 1ª Vara/SJPB.

João Pessoa, 05 de setembro de 2016.
JOÃO PEREIRA DE ANDRADE FILHO Juiz Federal
Substituto da 1ª Vara, no exercício da titularidade

COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARICA LTDA - CNPJ/CPF 
Nº 16.700.564/0001-77 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do 
Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 2767/2016 em João Pessoa, 08 de setembro 
de 2016 - Prazo: 1095 dias. Para a atividade de: Comércio varejista de materiais de construção. 
Na (o) Rua Adalgisa C. Cavalcanti- nº1263 Município: JOÃO PESSOA - UF: PB. Processo: 2016-
004161/TEC/LO-2499

FRANGO MACAPÁ LTDA - EPP - CNPJ/CPF Nº 14.839.209/0001-58. Torna público que a SUDEMA 
- Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação nº 2388/2016 
em João Pessoa, 30 de agosto de 2016 - Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Criação e abate 
de frango de corte(Frango Macapá Ltda-EPP). Na (o) SÍTIO PADRE, ZONA RURAL Município: 
PRINCESA ISABEL - UF: PB. Processo: 2016-004246/TEC/LI-4936.

MARIA ALVES DE SANTANA – CNPJ/CPF Nº 217.254.114-15. Torna público que a SUDEMA - Su-
perintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença Prévia n° 2391/2016 em João 
Pessoa, 30 de agosto de 2016 - Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Construção de 02 Galpões 
para Criação de Frangos para Corte, no Lote 72, Gleba 05, do Projeto de Integrado de Colonização 
de Rio Tinto. Na(o) LOTE 72,GLEBA 05 DO PROJETO INTEGRADO DE COLONIZAÇÃO RIO 
TINTO– Município: MAMANGUAPE – UF: PB. Processo: 2016-005569/TEC/LP-2772 

MIRIRI ALIMENTOS E BIOENERGIA S/A – CNPJ/CPF Nº 09.090.259/0001-45. Torna público que 
a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação 
nº 2447/2016 em João Pessoa, 31 de agosto de 2016 - Prazo: 1095 dias. Para a atividade de: 
Fabricação de Açúcar, Etanol, Cachaça e Queima de Bagaço de Cana-De-Açúcar para Produção 
de Energia Elétrica. Na (o) FAZENDA MIRIRI. Município: SANTA RITA - UF: PB. Processo: 2016-
003542/TEC/LO-2324

POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREI DAMIÃO LTDA – CNPJ/CPF Nº 04.933.861/0001-83. Torna 
público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença 
de Operação nº 2267/2016 em João Pessoa, 26 de agosto de 2016 - Prazo: 1095 dias. Para a 
atividade de: Comércio varejista de combustíveis (gasolina, álcool,diesel e querosene), lubrificante, 
GNV, serviço de troca de óleo e loja de conveniência. Na (o) AV. RUI BARBOSA, N. 1024 – CENTRO 
Município: GUARABIRA - UF: PB. Processo: 2016-002566/TEC/LO-2032.

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO AR/PB (CLÍNICA ODONTOLÓGICA) – CNPJ Nº 
03.602.934/0006-04 Torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 2944/2016 em João Pessoa, 13 de setembro de 
2016 – Prazo 730 dias. Para a atividade de Clínica Odontológica Na(o) – RUA JILÓ GUEDES, Nº 
650, CENTRO Município: CAMPINA GRANDE – UF: PB. Processo 2016-005465/TEC/LO- 2932.

GDR ENGENHARIA E EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA, CNPJ 17.645.959;0001-87, torna 
público que recebeu da SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Agricultura de Cabedelo 
a licença prévia e a licença de instalação para a construção de um residencial multifamiliar situado 
na Via Litorânea, S/N, quadra D, lote 9, Loteamento Ponta de Campina, Cabedelo - PB

AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS CARVALHO LTDA - CNPJ/CPF Nº 12.611.713/0001-70. Torna 
público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de 
Alteração nº 3037/2016 em João Pessoa, 15 de setembro de 2016 - Prazo: 200 dias. Para a atividade 
de: Implantação do piso da ilha de abastecimento em concreto com drenagem pluvial direcionada 
para caixa separadora de água e óleo, desativação dos tanques subterrâneos de armazenamento 
de combustíveis. Na(o) RUA GENERINO MACIEL - Nº 751  Município: JOÃO PESSOA - UF: PB.  
Processo: 2016-003860/TEC/LA-0630.

AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS CARVALHO LTDA - CNPJ/CPF Nº 12.611.713/0001-70. Torna 
público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença 
de Operação nº 2989/2016 em João Pessoa, 14 de setembro de 2016 - Prazo: 200 dias. Para a 
atividade de: Comércio varejista de combustíveis e lubrificantes em geral (GASOLINA, ALCOOL, 
DIESEL).  Na(o)  RUA GENERINO MACIEL - Nº 751  Município:  JOÃO PESSOA – UF: PB. Pro-
cesso: 2016-000843/TEC/LO-1616.

GFT CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - CNPJ/CPF Nº 01.683.232/0001-54. Torna 
público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de 
Instalação nº 2268/2016 em João Pessoa, 26 de agosto de 2016 - Prazo: 365 dias. Para a atividade 
de: CONSTRUÇÃO DE UM CONDOMÍNIO VERTICAL MULTIFAMILIAR COM 06 BLOCOS DE 04 
PAVIMENTOS Na(o) - RUA PROJETADA, S/N, QD. 06, LT. 04 - DISTRITO INDUSTRIAL.  Município: 
SANTA RITA - UF: PB. Processo: 2016-002839/TEC/LI-4816.

KATE LIRA ANDRADE MORORO DE OLIVEIRA – CNPJ/CPF Nº 011.222.754-63. Torna público 
que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Autorização 
Ambiental nº 2248/2016 em João Pessoa, 25 de agosto de 2016 - Prazo: 67 dias. Para a atividade 
de: Propaganda ao Volante (VW GOL - PLACA MOL-5658/PB Na(o) -  JOÃO PESSOA E REGIÃO  
Município:  JOÃO PESSOA - UF: PB.  Processo: 2016-005844/TEC/AA-4100.

GEMILL LTDA – CNPJ/CPF Nº 09.216.474/0003-01. Torna público que a SUDEMA - Superintendência 
de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 2621/2016 em João Pessoa, 2 
de setembro de 2016 - Prazo: 730 dias. Para a atividade de: LAVRA E BENEFICIAMENTO DE AREIA 
CASCALHOSA. ÁREA REFERENTE AO PROCESSO DNPM Nº 840.437/1987. PORTARIA DE 
LAVRA Nº 581/92.  Na(o) - Município:  MATARACA - UF: PB.  Processo: 2016-003016/TEC/LO-2150.

FRANCIVALDO PEREIRA SANTOS – CNPJ/CPF Nº 431.375.717-15. Torna público que a SUDEMA 
– Superintendência de Administração doMeioAmbiente, emitiu a Licença de Operação nº 2177/2016 
em João Pessoa, 23 de agosto de 2016 – Prazo:730 dias. Para a atividade de: Lavra e beneficiamento 
de minerais de tantalita, feldspato, muscovita e quartzo – SITIO FORTUNA – CENTRO Município: 
FREI MARTINHO – UF: PB.   Processo: 2016-002332/TEC/L0-1958.

CERAMICA SANTA CANDIDA LTDA– CNPJ/CPF Nº 10.313.089/0001-08. Torna público que aSU-
DEMA – Superintendência de Administração doMeioAmbiente, emitiu a Licença de Operação para 
Pesquisa nº 2898/2016 em João Pessoa, 13 de Setembro de 2016 – Prazo:365 dias. Para a atividade 
de: LAVRA EXPERIMENTAL DE ARGILA, PARA USO NA INDUSTRIA DE CERAMICA, REALIZADA 
DE FORMA MECANIZADA, ÁREA REFERENTE AO PROCESSO DNPM N. 846.318/2006. – AREA 
DENOMINADA AUSENTE S/N – ZONA RURAL Município: GURINHEM – UF: PB.   Processo: 
2016-004510/TEC/LOP-0323.

F.M MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA – CNPJ/CPF Nº 04.577.062/0001-11Torna público que a 
SUDEMA – Superintendência de Administração doMeioAmbiente, emitiu a Licença de Operação nº 
2015/2016 em João Pessoa, 16 de agosto de 2016 – Prazo:1460 dias. Para a atividade de: Comercio 
Varejista de Artefatos de Madeira e Material de Construção em geral. – JARDIM BELA VISTA BR 230 
KM 464 S/N – ZONA RURAL Município: SOUSA – UF: PB.   Processo: 2016-002424/TEC/LO-1996.

ESTADO DA PARÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D’ÁGUA

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D’ÁGUA-PB – CNPJ/CPF Nº 08.944.076/0001-87. Torna 
público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença 
de Instalação nº 2828/2016 em João Pessoa, 09 de setembro de 2016 – Prazo 730 dias, para a 
atividade de: Implantação de um cemitério público no Município de Olho D’Água – PB Na(o) RUA 
PROJETADA, 21, LOT. YAYA CARVALHO. Município: OLHO D’AGUA- UF: PB. Processo: 2016-
002098/TEC/LI-4759.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM
EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATUAL AO CONTRATO Nº 00035/2015
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PERFURAÇÃO DE POÇOS, 

PARA FINS DE CONSUMO HUMANOS, DESTINADO AO PROGRAMA ÁGUA PARA TODOS NO 
MUNICÍPIO DE CAPIM.

PARTE CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM 
PARTE CONTRATADACONSTRUTORA REUNIDAS LTDA CNPJ: 10.986.583/0001-25
FUNDAMENTO LEGAL: TOMADA DE PREÇOS Nº 00007/2015
DOTAÇÃO:RECURSOS ORIUNDOS DA SUDENE- (SUPERINTENDÊNCIA DE DESENCOLVI-

MENTO DO NORDESTE) ATRAVES DO TERMO DE COMPROMISSO Nº 012/13 E PREFEITURRA 
MUNICIPAL DE CAPIM E RECURSOS PROPRIO DO MUNICIPIO DE CAPIM PELA DOTAÇÃO 
02.07 – SECRETARIA DE OBRAS, TRANPORTES E SERVIÇOS URBANOS 15 512 10006 1014 
– IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES – MSD 4490.51.00.002 OBRAS 
E INSTALAÇÕES.

ADITIVO DE PRAZO: MAIS 165 (CENTO E OITENTA DIAS)
 VIGÊNCIA DO ADITIVO: 16.09.2016 A 28.02.2017

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

 RESULTADO FASE PROPOSTA - TOMADA DE PREÇOS Nº 00010/2016
OBJETO: Execução dos serviços de reforma e ampliação de unidade escolar, neste Município - 

EMEIEF Nerivan Alexandre. CLASSIFICAÇÃO FINAL: 1º - J.F Santos Construções e Serviços Eireli 
- ME - Valor: R$ 170.631,31. 2º - LRM Construções e Empreendimentos Ltda - Valor: R$ 178.701,63. 
3º - R R F Lacerda Construções e Serviços Eireli - EPP - Valor: R$ 180.433,72. 4º - Construforte 
Construções Eireli - EPP - Valor: R$ 184.313,40. 5º - CONSFOR Construtora Fortaleza Ltda - ME 
- Valor: R$ 188.310,38. 6º - VN Construções e Incorporações Eireli - ME - Valor: R$ 190.322,28. 
7º - EBS Construções e Serviços Eireli - EPP - Valor: R$ 194.327,18. 8º - Poligonal Projetos e 
Construções Eireli - ME - Valor: R$ 197.928,39. Maiores informações poderão ser obtidas junto a 
Comissão Permanente de Licitação, Rua Orcine Fernandes, S/Nº - Centro - Sapé - PB, no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis.

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

Sapé - PB, 20 de Setembro de 2016
MARCELO DE SOUZA PEREIRA - Presidente da Comissão 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

 AVISO DE CANCELAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00062/2016

O Pregoeiro Oficial comunica o cancelamento da sessão pública das 10:00 hs do dia 28 de 
Setembro de 2016, destinada ao recebimento das propostas relativas ao Pregão Presencial nº 
00062/2016, que objetiva: AQUISIÇÃO DE RELOGIO DIGITAL PARA REGISTRO DE PONTO 
POR BIOMETRIA, INCLUIDO SOFTWARE PARA REGISTRO E CONTROLE DE FREQUENCIA 
FUNCIONAL.. Justificativa: Após o acatamento do pedido de impugnação efetuado pela empresa 
VLADMIR DE MATOS LEITÃO - ME, inscrita no CNPJ: 17.018.554/0001-19 - por não existir fabricante 
que produza equipamentos como especificações utilizadas no termo de referência, de acordo com 
portaria 1510MTE/2009 e 595INMETRO/2013, com esse tipo de material. Informações: no horário 
das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no seguinte endereço - Avenida Joca Claudino, S/N - Por 
do Sol - Cajazeiras - PB. 

Telefone: (083) 3531-2534.
Email: cplprefeituracajazeiras@gmail.com

Cajazeiras - PB, 20 de Setembro de 2016
EMÍDIO DINIZ BATISTA - Pregoeiro Oficial
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ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASSERENGUE

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Durval da Costa Lira, 343 - Centro - Casserengue - PB, às 09:00 horas do dia 04 de Outubro de 
2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, restrita à participação 
de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição parcelada de 
materiais gráficos. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº 001/2010. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (83) 36341146.
Casserengue - PB, 20 de Setembro de 2016

LUCIANA PAULA DE OLIVEIRA SILVINO - Pregoeiro Oficial
 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: executar serviços na Reforma dos PSF’s (Lagoa de Pedra/Barra de Salgado/Sítio São 
Bento). FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00004/2016. DOTAÇÃO: Recursos: FPM, 
ICMS, TRIBUTOS, FUS e PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO: 4.4.90.51.01 - Obras e 
Instalações. VIGÊNCIA: 3 (três) meses. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Arara 
e: CT Nº 00088/2016 - 05.09.16 - SENA CONSTRUÇÕES EIRELI - ME - R$ 136.056,98.

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: executar serviços na Conclusão de uma Unidade Básica de Saúde Porte I, localizada 

na Rua Manoel Cândido do Nascimento - Centro - Arara - PB. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada 
de Preços nº 00005/2016. DOTAÇÃO: Recursos FPM, ICMS, TRIBUTOS, FUS e MINISTÉRIO DA 
SAÚDE: 4.4.90.51.01 - Obras e Instalações. VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias. PARTES CONTRATAN-
TES: Prefeitura Municipal de Arara e: CT Nº 00092/2016 - 05.09.16 - POLYEFE CONSTRUÇÕES, 
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - EPP - R$ 77.919,02.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI
EXTRATO DE ADITIVO DE PRAZO

INSTRUMENTO: Quinto termo aditivo ao contrato nº: 00029/2014 que entre si celebram a 
Prefeitura Municipal de Cubati-Pb e F.B. DE MELO NETO-ME.

OBJETO CONTRATUAL: Execução de obras de construção de um centro de atenção a saúde 
fisioterapia e laboratório de análise clinica.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 57 da Lei 8.666/93, alterações Art. I,- Lei n° 8.666/93, e 
alterações.

PRAZO CONTRATUAL: Fica prorrogado até 23/12/2016 o prazo de execução das obras de 
EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO A SAÚDE FISIO-
TERAPIA E LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLÍNICA – que inicialmente eram 150 dias, conforme 
Clausula Sétima, do contrato nº 00029/2014, referente à Tomada Preços n° 0002/2014, Homologada 
em 02/07/2014, Art. 57 da Lei 8.666/93, alterações Art. I,- Lei n° 8.666/93, e alterações. Signatário 
EDUARDO RONIELLE GUIMARÃES MARTINS DANTAS E F.B. DE MELO NETO & CIA. LTDA-
-ME – CubatÍ-PB, 29 de Julho de 2016. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI
EXTRATO DE ADITIVO DE PRAZO

INSTRUMENTO: Quinto termo aditivo ao contrato nº: 00029/2014 que entre si celebram a 
Prefeitura Municipal de Cubati-Pb e F.B. DE MELO NETO-ME.

OBJETO CONTRATUAL: Execução de obras de construção de um centro de atenção a saúde 
fisioterapia e laboratório de análise clinica.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 57 da Lei 8.666/93, alterações Art. I,- Lei n° 8.666/93, e 
alterações.

PRAZO CONTRATUAL: Fica prorrogado até 23/12/2016 o prazo de execução das obras de 
EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO A SAÚDE FISIO-
TERAPIA E LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLÍNICA – que inicialmente eram 150 dias, conforme 
Clausula Sétima, do contrato nº 00029/2014, referente à Tomada Preços n° 0002/2014, Homologada 
em 02/07/2014, Art. 57 da Lei 8.666/93, alterações Art. I,- Lei n° 8.666/93, e alterações. Signatário 
EDUARDO RONIELLE GUIMARÃES MARTINS DANTAS E F.B. DE MELO NETO & CIA. LTDA-
-ME – CubatÍ-PB, 29 de Julho de 2016

JOANA LEITE DE SOUZA GUIMARAES - CNPJ/CPF Nº 06.154.147/0001-12. Torna público que a 
SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação 
nº 2964/2016 em João Pessoa, 14 de setembro de 2016 - Prazo: 730 dias. Para a atividade de: 
COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS LIQUEFEITO - G.L.P. Na(o) -  RUA JOAO BELO VIEIRA, S/N 
MANGABEIRA  Município:  JOÃO PESSOA – UF: PB.  Processo: 2016-003350/TEC/LO-2272.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 001/2016

RESULTADO DE IMPUGNAÇÃO 
A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana, torna público que, a Impugnação impetrada 

pela empresa SERTTEL LTDA referente à Concorrência Nº 001/2016 - Processo Administrativo 
nº 2016/117180, cujo objeto é a Outorga de concessão da implantação, operação, manutenção e 
gerenciamento do sistema de estacionamento rotativo pago instalado nos leitos das vias, logra-
douros e áreas públicas do Município de João Pessoa, foi intentada tempestivamente, no entanto 
NEGADO PROVIMENTO. 

João Pessoa, 15 de Setembro de 2016
EDYLAINE KATIANA DE FREITAS LIRA

Membro de Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO 
AVISO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL DA CHAMADA PÚBLICA N. º 09001/2016

PROCESSO ADM. Nº. 2016/029978
OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Fa-

miliar Rural (ANEXO I), para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE.
A Secretaria de Educação e Cultura do município de João Pessoa através da Pregoeira torna 

público que na data de hoje fora disponibilizado o Edital V da chamada pública acima epigrafada, 
tendo em vista algumas retificações quanto ao julgamento dos projetos de venda. 

João Pessoa, 20 de setembro de 2016.
Gláucia Kaline A. da Fonseca Carvalho

Pregoeira da CSL/SEDEC

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA

PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
E R R A T A  

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2016
O TJ-PB, através do Pregoeiro, informa aos interessados, que no Edital do Pregão Eletrônico nº 

024/2016, cujo objeto é  contratação de empresa especializada para fornecimento eventual e futuro 
de licenças e atualização de licenças do software antivírus da TREND MICRO, incluindo garantia e 
serviços de suporte técnico especializado durante o período de 36 meses, através do Sistema de 
Registro de Preços, conforme especificações no anexo I do edital., onde se lê : 28/06/2016, leia-se: 
28/09/2016 (página 2 do edital) Demais esclarecimentos poderão ser obtidos na sala da Comissão 
de Licitação, no 5º andar do Anexo Administrativo Des. Archimedes Souto Maior, situado à Praça 
Venâncio Neiva, s/n – Centro – João Pessoa – PB, de segunda a quinta-feira das 13h00 às 18h00 
e às sexta-feiras das 08h00 às 13h00, através do telefone (83) 3216-1456, ou ainda pelo e-mail 
comlic@tjpb.jus.br. A obtenção do Edital poderá ser feita no sítio do Tribunal de Justiça www.tjpb.
jus.br ou pelo www.licitacoes-e.com.br

João Pessoa, 20 de setembro de 2016
Nélson de Espíndola Vasconcelos

Pregoeiro TJ-PB

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX
EXTRATO DE TERMO ADITIVO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2016

1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 036/2016 –Partes Contratantes: Fundo Municipal de Saúde de 
Bayeux e Suframed Comércio de Materiais Médicos Hospitalar Ltda. Objeto:Prestar o fornecimento 
parcelado de medicamentos diversos da farmácia básica. Aditivo: Percentual de 25% sobre o valor 
contratado, ficando acrescido em R$ 26.415,00 passando-se seu valor original de R$ 105.660,00 
para R$ 132.075,00. Fundamentação: Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Cláusula Oitava 
do Contrato do Pregão Presencial nº 003/2016. Assinatura: 19/09/2016.

Bayeux/PB, 19 de setembro de 2016
Ana Cristina da Costa Gomes

Gestora do FMS

A Mercúrio Saúde Comércio Serviços e Locações LTDA ME torna público que requereu a SEMAM 
– Secretaria de Meio Ambiente a Renovação da Licença de Operação, para sua atividade princi-
pal: Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos 
de irradiação; e suas atividades secundárias: Comércio Atacadista de Instrumentos e Materiais 
para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios; Comércio Varejista de outros produtos 
não especificados anteriormente; Instalação de máquinas e equipamentos industriais; Aluguel de 
equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador, situado na Rua Leonel Coelho, nº. 
365, no bairro de Pedro Gondim, na cidade de João Pessoa, no Estado da Paraíba.

Protocolo...: 2016 - 051421
Responsavel.: JR CABELEIREIRO LTDA - ME
CPF/CNPJ....: 008585600/0001-70
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            440,49
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 050670
Responsavel.: KAFLEX COM E REPRES DE MOVEIS 
PARA
CPF/CNPJ....: 003142410/0001-65
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            417,44
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 049898
Responsavel.: KAFLEX COM E REPRES DE MOVEIS 
PARA
CPF/CNPJ....: 003142410/0001-65
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            389,02
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 049899
Responsavel.: LIVACY DOS SANTOS FELEX
CPF/CNPJ....: 078374704-78
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          6.995,15
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 050306
Responsavel.: MP CONSTRUCOES SPE LTDA
CPF/CNPJ....: 020072185/0001-57
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             69,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 050990
Responsavel.: MARCELO MONTE DE SOUSA
CPF/CNPJ....: 960211443-68
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.359,50
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 050991
Responsavel.: MARCOBUS NOSSA SENHORA DE FATI
CPF/CNPJ....: 012408508/0001-02
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            714,48
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 050845
Responsavel.: OLIVAL RODRIGUES DE MEIRELES
CPF/CNPJ....: 297624647-53
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             50,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 050008
Responsavel.: RAFAEL RODRIGUES AMORIM
CPF/CNPJ....: 079282994-88
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            843,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 050262
Responsavel.: TAMBAU COMERCIO VAREJISTA DE G
CPF/CNPJ....: 012822577/0001-68
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            726,83
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 050745
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,  21/09/2016
----------------------------------------

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.: ALDIVAN TEIXEIRA REALIZACOES I
CPF/CNPJ....: 015465772/0001-76
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            206,52
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 050777
Responsavel.: ALMEIDA JP LANCHONETES EIRELI
CPF/CNPJ....: 024994870/0001-91
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.793,33
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 050796
Responsavel.: BRASGLASS C S VIDROS ESQUA-
DRIAS LT
CPF/CNPJ....: 011809968/0001-80
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            392,09
Apresentante: HSBC BANK BRASIL-0017012010001.89
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 050871
Responsavel.: CAMILA DE ALBUQUERQUE BARBOSA
CPF/CNPJ....: 073649264-02
Titulo......: CED CRE BAN IND  R$         36.902,69
Apresentante: GIULIO ALVARENGA REALE
Protocolo...: 2016 - 050664
Responsavel.: COMERCIO DE APARELHOS MUSI-
CAIS MIL
CPF/CNPJ....: 087270690/0015-82
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          3.701,31
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 050923
Responsavel.: COMERCIO DE CONFECCOES SO-
BRINHO E S
CPF/CNPJ....: 022777626/0001-41
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          3.886,02
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 050794
Responsavel.: CONSORCIO ACAUA
CPF/CNPJ....: 012849028/0001-87
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.152,50
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 051004
Responsavel.: DIONE MARIA ALVES RAMALHO
CPF/CNPJ....: 151512554-87
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.899,66
Apresentante: CONS REGIONAL DE EDUCACAO FISICA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 051059
Responsavel.: EMILIANO DA CRUZ DOS SANTOS
CPF/CNPJ....: 069437974-33
Titulo......: CED CRE BAN IND  R$          2.691,48
Apresentante: REALE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE 
ADVOC
Protocolo...: 2016 - 045198
Responsavel.: ICARO GOMES DE CASTRO
CPF/CNPJ....: 090289924-48
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            500,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 051420
Responsavel.: ICARO GOMES DE CASTRO
CPF/CNPJ....: 090289924-48
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            500,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB

VIA LIMPA PB SERVIÇOS AMBIENTAIS E LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS LTDA – CNPJ Nº 
13.583.598/0002-11, torna público que requereu a SEMAM - Secretaria de Meio Ambiente a Licença 
de Operação para atividade: Transporte acondicionamento, destinação de resíduos, situado na Rua 
Doutor Walter Bellian Nº 1460 BL02 - Distrito Industrial – João Pessoa – PB.
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