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clima & tempo
Sertão

Fonte: INMET

LitoraL

Altura
0.3m

Moeda

Informações úteis para a semana:Cariri-agreste

Marés Hora

Fonte: Marinha do Brasil

Altura

31o Máx.
23o  Mín.

34o  Máx.
20o Mín.

36o Máx.
22o Mín.

DÓLAR    R$ 3,224  (compra) R$ 3,225  (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 3,050  (compra) R$ 3,370  (venda)
EURO   R$ 3,606  (compra) R$ 3,609  (venda)

l Mais um trecho do viaduto do Geisel será liberado amanhã. Página 5

l Campanha para doação de órgãos e tecidos tem início amanhã. Página 7

l Sérgio Moro manda prender Mantega e soltar logo em seguida. Página 13

l vacina de DNA contra zika mostra eficiência em macacos . Página 18
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Sol e poucas 
nuvens

Sol e poucas 
nuvens

Texto que regulamenta 
o Fundo Estadual de Equi-
líbrio Fiscal foi publicado 
no DoE.  PÁGInA 8

Local oferece spa gestacional com 
leito, poltrona reclinável e área para 
as atividades de fisioterapia. PÁGInA 8

Publicado decreto 
de equilíbrio fiscal

Estado inaugura nova 
sala de parto humanizado

HoSPItAl DE quEIMADAS

Esportes

Stefany Simões foi a primeira
gestante atendida no espaço

Foto: Divulgação Foto: Secom-PB

Foto: Ricardo Puppe/Secom-PB

FotoS: Marco Russo e Evandro Pereira

Conteúdo obrigatório será reduzido e as disciplinas de artes, educação física, filosofia e sociologia deixam de ser obri-
gatórias. Ministério Público Federal divulgou nota criticando a implantação de uma reforma do ensino via MP. PÁGInA 14

Medida Provisória institui 
reforma do Ensino Médio

sem debate com a sociedade

voz E sAnFonA Sandra Belê realiza show hoje à noite na 
Pedra dos Índios, no município de Monteiro.  PÁGInA 9

“nEnhuM DIREITo A MEnos”  Protestos do Dia Nacional de Paralisação em João Pessoa retiraram ônibus e trens 
de circulação no início da manhã; à tarde, manifestantes fizeram um ato público no Centro da capital.  PÁGInA 5

Nublado com 
chuvas ocasionais

Últimas

AltA

AltA

16h00

03h26

0.8m

0.6m

baixa

baixa

09h43

22h9

2.0m

2.0m

Polícia localiza computadores furtados
Equipamentos pertencem a uma escola de Alagoa Grande e 

estão avaliados em R$ 300 mil. Uma pessoa foi presa.  PÁGInA 6

Roubo em escola



O fato de a Paraíba vir apresentando 
bons resultados nas áreas econômica e 
social, por exemplo, em um contexto na-
cional marcado por uma das mais graves 
e imprevisíveis crises da história, sur-
preende quem não acompanha de perto 
a administração socialista do governa-
dor Ricardo Coutinho.

Os indicadores sociais e econômicos 
do país estão em queda livre. O Produto 
Interno Bruto (PIB), de alta relevância 
para se aferir as condições econômicas 
gerais do país, vem recuando há seis 
semestres, uma prova incontestável de 
que, por enquanto, não se consegue ver o 
túnel, muito menos a luz.

Em meio a tudo o que de negativo 
vem acontecendo no país, com eviden-
tes reflexos na Paraíba - afinal, o Estado 
não é uma ilha isolada do Brasil -, ainda 
assim Ricardo Coutinho conseguiu a me-
lhor avaliação dentre todos os governa-
dores brasileiros, aí incluídos, óbvio, os 
dos Estados mais ricos.

A avaliação positiva de um governa-
dor significa dizer que ele soube geren-
ciar os recursos públicos com probidade 
e competência administrativa. Ou seja, 
além de respeitar os bens que perten-
cem ao povo, o gestor sabe aplicá-los de 
maneira a obter os maiores e melhores 
benefícios para a população.

E foram essas e outras qualidades da 
gestão socialista, no plano estadual, que 
criaram um diferencial positivo, para a 
Paraíba, no cenário nacional. A Paraíba 

é pequena, geograficamente, e enfrenta 
graves problemas, como a seca e a que-
da no Fundo de Participação de Estados 
(FPE), mas agiganta-se.

Daí ter o governador paraibano o 
moral elevado, para, nos encontros com 
os demais gestores estaduais brasilei-
ros, notadamente os das regiões Norte 
e Nordeste, reivindicar, da União, apoio 
financeiro em maior volume e com maior 
urgência, de modo a concluir, iniciar e 
projetar ações sociais.

O Brasil vem perdendo postos for-
mais de trabalho, mas a Paraíba parece 
responder a cada mazela social oriun-
da da crise com uma notícia positiva. 
Aconteceu novamente agora, com o 
anúncio, feito pelo IBGE, de que as em-
presas de serviços da Paraíba geraram 
mais de R$ 7 bilhões em receitas.

De acordo com os dados da Pesqui-
sa Anual de Serviços (PAS), relativos a 
2014, divulgados, nesta semana, pelo 
IBGE, “a Paraíba apresentou melhores 
taxas de crescimento que a média do 
país nas categorias de pessoal ocupado 
(4,5%) sobre o ano anterior e também 
das receitas (6,5%) sobre 2013”.

Trata-se de notícia muito importan-
te, haja vista que, além de demonstrar 
a capacidade que tem a Paraíba de ge-
rar bons negócios e, consequentemente, 
emprego e renda, injeta otimismo na po-
pulação, de uma maneira geral. Avançar. 
Eis o verbo que a Paraíba transformou 
em palavra de ordem.

Editorial

A Paraíba surpreende
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EM 16 ESTADOS

SEM TIRAR NEM PôR

Manifestantes fizeram on-
tem atos em vários pontos 
de João Pessoa. Todos os 
trens que circulam na Re-
gião Metropolitana da cida-
de e parte dos ônibus que 
atendem a população da 
capital ficaram sem circular 
pela manhã. A CUT informou 
que não tem estimativa de 
quantas pessoas participa-
ram dos protestos. 

Os protestos fizeram parte do 
Dia Nacional de Paralisação e 
Mobilização das Categorias, 
convocado pela Central Única 
dos Trabalhadores (CUT), con-
tra perda de direitos trabalhis-
tas e a reforma da Previdência. 
Todos os atos, em 16 estados, 
contaram com apoio dos movi-
mentos Frente Brasil Popular e 
Povo sem Medo, além de ou-
tras centrais sindicais.

O juiz federal Emiliano Zapata  pe-
diu vista e adiou o julgamento do  
pleno do Tribunal Regional Eleitoral 
(TRE-PB),  do recurso pedindo a 
nulidade do pedido de impugnação 
do registro de candidatura do de-
putado Nabor Wanderley (PMDB) 
à prefeitura de Patos. O relator 
do processo, juiz Ricardo Freitas, 
votou favorável  ao deferimento  
do registro. 

Doze anos depois. A barragem de Camará, em Alagoa Grande, a 119 km de João Pessoa, que se rom-
peu no dia 17 de junho de 2004 despejando de uma só vez algo aproximado a 17 milhões de metros 
cúbicos de água que percorreram cerca de 25 km afetando diretamente a cidade de Alagoa Grande,  
onde deixou mortos e dezenas de famílias desabrigadas, além dos prejuízos no comércio e zona rural, 
será entregue definitivamente, agora totalmente reconstruida e segura, nesta segunda-feira pelo 
governador Ricardo Coutinho. Um presente inesquecível. Cidades próximas vão receber água de lá.

A Átila também abriga o acervo do Diário 
da Borborema, com 808 livros com aproxi-
madamente 17 mil exemplares do extinto 
jornal e em torno de 6 mil imagens, além 
do acervo de Severino Bezerra de Carva-
lho, que conta com livros dos séculos XX 
e XXI, muitos de edições raras e especiais 
das mais diversas áreas. Endereço: http://
bibliotecaatilaalmeida.uepb.edu.br/.

O acervo é composto por mais de 64 mil exemplares, 
entre livros e cordéis, a Biblioteca de Obras Raras Áti-
la Almeida, da Universidade Estadual da Paraíba, está 
com um novo site. Desenvolvido pela equipe de web-
design da Coordenadoria de Tecnologia da Informação 
e Comunicação (CTIC), juntamente com a equipe da 
biblioteca, o novo site ganhou ferramentas que facili-
tam o acesso às informações por parte dos usuários.

BIBLIOTECA DE OBRAS RARAS
DIÁRIO DA bORbOREMA

PROTESTOS

CAMARÁ

NO bICO DO CORvO

“Estão conclusas 
para decisão na 
77ª Zona Eleitoral 
da Paraíba duas 
Ações de Investi-
gação Judicial Elei-
toral (AIJE) denun-
ciando o suposto 
uso da Prefeitura 
Municipal de João 
Pessoa para coagir servidores e propagar ações institucionais na rede social Facebook do candida-
to à reeleição do atual prefeito Luciano Cartaxo (PSD), condutas que são vedadas durante período 
eleitoral. Em uma das ações, os advogados da Coligação “Trabalho de Verdade”, argumentam que 
o prefeito se beneficiou de parte da estrutura de seu gabinete e da Secretaria de Comunicação do 
Município para manter e “turbinar” o conteúdo da sua página do Facebook. Eles reiteram que até o 
dia 29 de agosto foram usados vídeos e fotografias patrocinadas com recursos públicos, “em que se 
observa uma promíscua relação do público institucional, em período vedado, com o apelo de promo-
ção pessoal e político-eleitoral”. O jurídico da coligação menciona também que até a data de 29 de 
agosto, a página era alimentada pela assessoria de imprensa do prefeito, e não do candidato. A ação 
foi impetrada no dia 15 de setembro, e no último dia 21 os advogados reiteraram o requerimento 
liminar, alegando que no dia 19 de setembro, o candidato à reeleição Luciano Cartaxo voltou a utilizar 
sua página de Facebook para fazer propaganda institucional, inclusive com imagens presenciais em 
prédios e equipamentos públicos. Ainda na ação, os advogados denunciam que uma revista do Sena-
do teria sido usada para fazer divulgação de Luciano Cartaxo”. (do ClickPB)
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O jornalismo não vai, o cinema denuncia

Assisti quarta-feira à noite, na tevê Bra-
sil, ao documentário completo do cineasta 
Sílvio Tendler, “Militares que disseram Não”, 
entregue ao público em 2014. Trata-se de 
uma grande reportagem audiovisual, sobre 
a situação dos militares que resistiram ao 
golpe de 64, em apoio ao governo do presi-
dente João Goulart.

Mais que isso, é um capítulo tenebroso 
do período, um relato duro para ser guardado 
na memória da nossa história recente, onde 
apresentam-se, com todas as tintas, os requin-
tes de crueldade, arbitrariedades variadas, 
assassinatos e prisões,  sem falar das torturas 
morais e físicas impingidas a esses militares.

No documentário, os sobreviventes falam 
do orgulho de haverem defendido a nação, o 
governo do presidente Jango, mas denunciam 
as marcas dos terríveis dias que viveram pre-
sos ou fugitivos da sanha golpista.

Em um depoimento, um militar conta de 
que maneira quebraram a sua força espiri-
tual, minaram a sua vontade de viver. O tor-
turador descreveu, com riqueza de gestos e 
detalhes verbais, como faria para arrancar 
com as mãos, do útero da sua mulher, o filho 
que os dois estavam esperando.

Não direi que estejamos vivendo uma es-
pécie de repetição desse ciclo tenebroso. Mas 
é certo que os desenvolvimentos recentes da 
política brasileira nos arremessam para um 
perigoso estado de exceção, chancelado por 
parte do Poder Judiciário, pelo grupo político 
que planejou e executou o impeachment da 
presidenta Dilma Rousseff, pela imprensa co-
mercial privada, monopolista e sintonizada 
com esse processo, responsável por conso-
lidar junto à opinião pública, a narrativa de 
desqualificação dos 13 anos de governança do 
Partido dos Trabalhadores e de transformar 

em espetáculo midiático, a vigorosa crimina-
lização que se abate diuturnamente sobre os 
líderes do partido. 

O trabalho da imprensa é sistemático. 
Trazer à linha de frente das suas pautas, 
a narrativa de cada episódio do processo, 
como numa espécie de novela, que pode ser 
consumida vinte e quatro horas por dia, nos 
canais de tevê fechada, com flashes nas te-
vês abertas e ampla cobertura nos jornais 
de circulação nacional.

O episódio de hoje trata da prisão do 
ex-ministro Guido Mantega, numa situação 
dramática. Foi retirado do bloco cirúrgico 
de um hospital paulista, onde acompanha-
va sua mulher, que se submeteria a uma ci-
rurgia de tratamento de um câncer.

Ausentes da pauta midiática, estão a 
aprovação do Projeto de Lei 257, efetivado 
na noite da última quarta-feira, na Câmara 
dos Deputados, e que promoverá um profun-
do arrocho salarial para os servidores pú-
blicos, que em todo o Brasil, fizeram ontem 
uma paralisação de protesto associada à pa-
ralisações em diversos setores, convocadas 
pelas centrais sindicais.

Fecha-se o cerco em torno do ex-presiden-
te Lula, com ampla cobertura midiática, en-
quanto que as notícias sobre Eduardo Cunha 
dão conta da sua andança pelo país, da feitura 
do livro que promete divulgar até o Natal, so-
bre os bastidores do impeachment.

O jornalismo brasileiro não pode mesmo 
ir até onde estiveram as câmeras de Sílvio 
Tendler. O jornalismo, em nosso país, está ocu-
pado em publicizar a narrativa dominante do 
tempo presente. Se antes era preciso narrar 
a caça aos comunistas, agora é preciso nar-
rar o extermínio do PT, e das esquerdas que 
o apoiam.

Artigo Joana belarmino - joanabelarmino00@gmail.com

Trata-se de uma grande reportagem audiovisual, sobre a situação dos militares 
que resistiram ao golpe de 64, em apoio ao governo do presidente João Goulart.”
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Lígia participa de reunião pela 
aprovação das alterações no FDNE

A vice-governadora 
Lígia Feliciano represen-
tou o governador Ricardo 
Coutinho na XIX Reunião 
do Conselho Deliberativo 
da Sudene, realizada nessa 
quinta-feira (22), no Ins-
tituto Ricardo Brennand, 
em Recife (PE). Na ocasião, 
foram aprovados os portes 
mínimos de financiamento 
do Fundo de Desenvolvi-
mento do Nordeste (FDNE), 
além da inclusão de três 
novos setores considera-
dos prioritários e que se 
tornam aptos aos financia-
mentos do FDNE.

Em um dos temas da 
pauta também estava o fim 
do veto ao financiamento 
do Fundo de Desenvolvi-
mento do Nordeste (FDNE) 
para o setor de energia, 
alterando, dessa forma, 
as diretrizes e priorida-
des do Fundo, já valendo 
para o exercício de 2016, 
no entanto, por solicitação 
do ministro da Integração 
Nacional, Helder Barbalho, 
que presidiu a reunião, foi 
retirada de pauta a propo-
sição, que possibilitaria o 
financiamento a parques 
eólicos, centrais fotovol-
taicas, centrais geradoras 
hidrelétricas e pequenas 
centrais hidrelétricas. De 
acordo com o ministro, o 
assunto vem sendo discu-
tido pelos Ministérios da 

Indústria, Comércio e Ser-
viços e de Minas e Energia, 
a proposição será discutida 
e votada posteriormente, 
quando o debate sobre o 
tema for esgotado pelos mi-
nistérios.

Com relação aos portes 
mínimos de financiamento 
do Fundo de Desenvolvi-
mento do Nordeste (FDNE), 
que eram de R$ 50 milhões 
de investimentos totais ou 
R$ 35 milhões de receita 
bruta anual ou anualizada, 

passaram a ser estabeleci-
dos de acordo com a locali-
zação do empreendimento 
e levando em consideração 
o fato de ser um projeto 
voltado para implantação 
ou modernização/amplia-
ção, variando entre R$ 15 
milhões e R$ 30 milhões. 
Esses valores ainda podem 
ser reduzidos a R$ 5 mi-
lhões em função da opor-
tunidade, importância ou 
relevância socioeconômica 
do projeto para o desenvol-

vimento regional ou local. 
Ainda durante a reu-

nião foi aprovada a inclu-
são de três novos setores 
considerados prioritários 
e que se tornam aptos aos 
financiamentos do FDNE. 
São eles: a cadeia produti-
va da indústria naval e de 
aviação, inclusive manuten-
ção e reparo; infraestrutura 
hospitalar; e infraestrutura 
educacional. 

Na próxima reunião do 
Condel, Lígia pretende apre-

sentar o Plano de Desenvol-
vimento Econômico Social 
e Sustentável. “É uma coo-
peração, que eu espero na 
próxima reunião colocar em 
pauta e explicar a importân-
cia do plano para a Paraíba e 
que também pode ser esten-
dido para todo o Nordeste”, 
explicou a vice-governadora.

Conforme proposta do 
vice-governador do Mara-
nhão, Carlos Brandão, os 
conselheiros aprovaram uma 
moção de apoio à retomada 

da isenção do Adicional do 
Frete para Renovação da Ma-
rinha Mercante (AFRMM), a 
qual deverá ser entregue ao 
presidente Michel Temer e 
que prevê a extensão do in-
centivo, que vigorou até de-
zembro de 2015, por mais 
cinco anos. “A renúncia não 
representa um grande im-
pacto para o Governo Federal 
e é muito importante para o 
Nordeste”, destacou o supe-
rintendente da Sudene,  Mar-
celo Neves.

Conselho da Sudene 
aprovou portes mínimos 
para financiamentos

Três estudantes da Rede 
Estadual de Ensino foram 
pré-selecionados para par-
ticipar do programa Parla-
mento Juvenil do Mercosul 
(PJM). Nesta etapa, cada es-
tudante elaborou um proje-
to autoral de protagonismo 
juvenil e foi pré-selecionado 
pela Secretaria de Estado da 
Educação (SEE). 

Os alunos selecionados 
foram Haulisson Radynny 
Lira da Silva e Tatiane Soa-
res Dias, da Escola Estadual 
Professor Lordão, da cidade 
de Picuí, e Victor da Rocha 
Silva, da Escola Estadual Or-
lando Venâncio dos Santos, 
de Cuité.

Na próxima etapa, os 
candidatos participarão da 
seleção final, que será reali-
zada por meio de processo 
eleitoral democrático, con-
duzido pelo Ministério da 
Educação (MEC), que elegerá 
um representante de cada 
unidade federativa. Durante 
o processo eleitoral, o aluno 
poderá promover sua candi-
datura por meio de vídeos 
e postagens em suas redes 
sociais, utilizando a hashtag 
#EleiçãoPJMBrasil2016. 

A data para o lançamen-
to da candidatura será 10 
de outubro pelo site http://
pjm.mec.gov.br, e as eleições 
nacionais ocorrerão entre 
os dias 30 de outubro a 5 de 
novembro.

O programa Parlamen-

to Juvenil do Mercosul tem 
como objetivo promover o 
protagonismo juvenil, con-
tribuindo para a integração 
regional dos jovens parla-
mentares que, após discus-
sões conjuntas, acordam e 
recomendam a adoção de 
políticas educativas que 
promovam uma cidadania 
regional e uma cultura de 
paz e respeito à democracia, 
aos direitos humanos e ao 
meio ambiente. 

O jovem eleito para re-
presentar sua Unidade da 
Federação e o Brasil no PJM 
tem mandato de dois anos e, 
durante esse período, parti-
cipa ativamente do processo 
de elaboração e divulgação 
da Declaração do Parlamento 
Juvenil, documento produzi-
do pelo coletivo do PJM, com-
posto pelos parlamentares 
juvenis de todos os países-
membros e associados. 

Estudantes da PB vão 
disputar eleição na web

PARLAMENTO JUVENIL

Tramita na Câmara Municipal 
de João Pessoa um projeto de lei 
que visa revogar a Lei nº 13.105, 
de 30 de novembro de 2015, que 
proíbe o uso de carros particulares 
cadastrados em aplicativos como 
o Uber para fins de transporte re-
munerado, individual ou coletivo, 
no município. O PL 1563/2016 é de 
autoria do vereador Lucas de Brito 
(PSL) e será analisado pelo plená-
rio da Casa Napoleão Laureano.

A Lei nº 13.105 dispõe sobre 
a exploração do serviço de trans-
porte de passageiros através de 
aplicativos, softwares, programas 
ou qualquer suporte tecnológico 
utilizando-se de veículos particu-
lares registrados ou não, com fins 

lucrativos na capital paraibana. 
No entanto, Lucas destacou que 
a regra é inconstitucional e está 
em desacordo com os interesses 
da população uma vez que invade 
a competência da União, a quem 
cabe legislar sobre as diretrizes da 
política nacional de transportes. 

“Além de inconstitucional e 
contrária aos interesses do povo 
de João Pessoa, é extremamente 
retrógrada e anacrônica, atrapa-
lhando a vida dos pessoenses e 
prejudicando o desenvolvimen-
to econômico da capital. Merece, 
portanto, ser urgentemente revo-
gada”, ressaltou o parlamentar. 
Ele destacou até a inexistência de 
lei complementar que autorize os 

“estados a legislar sobre questões 
específicas das matérias relaciona-
das neste artigo” (Art. 22, pará-
grafo único, da CF).

Dos atuais vereadores da Câ-
mara Municipal de João Pessoa, 
Lucas de Brito foi o único que 
votou pela liberação de aplicati-
vos como o Uber. Ele avalia que, 
ao vedar a prestação de serviços 
que se tratam de atividade eco-
nômica, a lei em vigor viola o 
fundamento constitucional da 
livre iniciativa, o princípio cons-
titucional da livre concorrência 
e a garantia do livre exercício de 
qualquer atividade econômica, 
independentemente de autori-
zação de órgãos públicos.

Lucas quer revogar lei na CMJP
PARA DERRUBAR A PROIBIÇÃO AO UBER

A Ordem dos Advoga-
dos do Brasil, seccional da 
Paraíba (OAB-PB) acolheu 
considerações do Ministério 
Público Federal no Estado 
(MPF-PB) e deixou de cobrar 
anuidades em atraso e taxa 
de cancelamento de advoga-
dos que pretendem se desli-
gar do órgão de classe.

Desde 2013, o MPF vem 
questionado a OAB-PB com 
relação à exigência de que ad-
vogados que pretendem se de-
sassociar da seccional arquem 
com as mensalidades penden-

tes, bem como paguem taxa de 
cancelamento (para que haja 
desvinculação do órgão).

O MPF argumentou que 
tal exigência seria contrária 
ao direito de livre associa-
ção, uma vez que a condição 
imposta seria uma forma de 
impedir a desvinculação do 
advogado, impondo-lhe uma 
cobrança, por meio indevido, 
quando deveria ser realizada 
através das vias administra-
tivas e judiciais cabíveis, in-
dependentemente do desli-
gamento dele.

Num primeiro momento, 
a OAB-PB sustentou o cabi-
mento da “taxa de cancelamen-
to”, argumentando que seria 
cobrada “em razão da deman-
da de tempo e material huma-
no dispendido no procedimen-
to, ante o número de processos 
administrativos existentes na 
referida seccional”.

No entanto, após novas 
ponderações do MPF, a OAB 
informou que deixou de fazer 
a cobrança e que o pedido de 
cancelamento de inscrição 
de advogado já está sendo 

deferido sem a exigência de 
pagamento prévio da respec-
tiva taxa e de eventuais anui-
dades em atraso, em respeito 
ao disposto no artigo 5º, XX, 
da Constituição Federal.

O procurador da Repúbli-
ca Guilherme Ferraz elogiou 
a disposição da seccional pa-
raibana em acolher as ponde-
rações do Ministério Público 
e dar exemplo de autocrítica e 
correção de rumos, como insti-
tuição que defende não apenas 
as prerrogativas dos advoga-
dos, mas da cidadania em geral.

OAB-PB revê cobrança a ex-advogados
APÓS QUESTIONAMENTOS DO MPF

O programa 
Parlamento 
Juvenil do 
Mercosul tem 
como objetivo 
promover o 
protagonismo 
juvenil

FOTO: Walter Rafael/Secom-PB

Na reunião com o ministro Helder Barbalho foi aprovada a inclusão de três setores: cadeia produtiva da indústria naval e de aviação, infraestruturas hospitalar e educacional
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Políticas

CPI vai criar calendário 
de fiscalização na Paraíba 
Claro foi a última operadora 
de telefonia a assinar o 
Termo de Compromisso

O presidente da Comis-
são Parlamentar de Inquéri-
to (CPI) da Telefonia Móvel, 
deputado João Gonçalves 
(PDT), confirmou que a em-
presa Claro decidiu assinar 
o Termo de Compromisso 
com a Assembleia Legisla-
tiva da Paraíba no dia 4 de 
outubro. Agora, a CPI deve-
rá instituir um calendário 
para fiscalizar as empresas. 

O parlamentar infor-
mou que depois de ter sido  
assinado o Termo de Com-
promisso com as operado-
ras TIM, Vivo e OI, a CPI 
decidiu colocar em pauta a 
convocação do presidente 
da Claro para uma acarea-
ção com o presidente da 
Anatel, e com dois enge-
nheiros da Universidade 
Federal de Campina Gran-
de. “Porém, fomos procu-
rados pela direção da Claro 
que pediu para também 

AGENDA DOS CANDIDATOS
(JOÃO PESSOA)

6h - Adesivagem e panfletagem
8h40 - Caminhada no Miramar,
10h - Reunião com a coordenação de 
campanha
12h - Debate na Rádio Arapuan FM
15h40 - Caminhada no Valentina
16h - Gravação para a TV Master
17h40 - Caminhada no bairro Jardim 
Cidade Universitária

9h - Agenda administrativa 
12h30 - Debate na Rádio Arapuan FM
15h -  Gravação de Guia Eleitoral
17h - Reunião com equipe de 
campanha
18h - Caminhada no Esplanada
21h - Reunião com articuladores da 
Penha

Cida Ramos (PSB)

Luciano Cartaxo (PSD)

Charliton Machado (PT)

Não informou a agenda.

CAMPINA GRANDE

8h - Participação no Jornal da 
Manhã da Rádio Caturité
10h30 - Visita a restaurante para 
reunião com funcionários 
11h30 - Visita à construtora 
16h23 - Caminhada no bairro Santa 
Rosa
19h - Reunião com lideranças

7h – Entrevista à Panorâmica FM
8h – Agenda administrativa
14h – Visita empresas no Distrito 
Industrial
16h – Ação no Conjunto Nossa 
Senhora Aparecida e Tambor
19h- Passeata no Santo Antônio
20h – Reunião com a coordenação 
de campanha

Artur Bolinha (PPS)

Romero Rodrigues (PSDB)

Adriano Galdino (PSB)

Não informou a agenda.

Manhã – Visita ao Genipapo e ao 
Marinho
Tarde – Reunião com mães de 
pessoas com deficiência
Noite – Estudo Bíblico com moci-
dade evangélica

Walter Brito Neto (PEN)

Veneziano Vital do Rêgo (PMDB)

9h15 - Visita à Comunidade São 
Januário
15h15 - Caminhada no bairro da 
Bela Vista
19h15 - Encontro com lideranças 
20h15 - Encontro no bairro do 
Monte Santo
21h15 - Encontro na Vila Sandra, 
com concentração na esquina da 
Rua Vigário Calixto com a Rua Luis 
Sodré Filho

Não informou a agenda.

Victor Hugo (PSol)

David Lobão (PSol)

6h30 - Panfletagem em escolas 
privadas no Centro da Cidade 
12h20 - Entrevista para a Rádio 
Panorâmica 
15h - Corpo a Corpo no Bairro das 
Malvinas (Piramidal)
18h - Panfletagem em universidades 
privadas

João Gonçalves (PDT) e Bosco Carneiro (PSL), presidente e relator da CPI, comemoram resultados

FOTO: Divulgação/ALPB

assinar o Termo de Com-
promisso”, explicou João 
Gonçalves.

Em uma reunião nessa 
terça-feira (20), os repre-
sentantes da Claro e os inte-
grantes da CPI da Telefonia 
trataram sobre a minuta do 
documento a ser assinado.

A próxima etapa da 
CPI  será criar um calendá-
rio de fiscalização da apli-
cação das ações que todas 
as operadoras se compro-
meteram a realizar. “Nós 
teremos que visitar mais 
de 5 mil escolas públicas 
na zona rural e urbana. 

Vamos formar vários gru-
pos de trabalho para visi-
tar  toda a Paraíba. Todos 
os novos sinais das opera-
doras nos municípios im-
plantados pelas operado-
ras serão fiscalizados pela 
CPI da Telefonia”, destacou 
João Gonçalves.

Nesta sexta-feira, 
23, o auditório da Fa-
culdade Maurício de 
Nassau, em João Pes-
soa, receberá os quatro 
candidatos a prefeito 
da capital para um de-
bate a partir das 20h. 
O evento terá a par-
ticipação dos alunos, 
docentes e convidados 
que na ocasião terão 
a oportunidade de co-
nhecer os candidatos 
e suas propostas de 
governo. Haverá, tam-
bém, transmissão ao 
vivo pelo portal Leia Já.

Para o diretor da 
unidade, Thiago Dei-
glis, trazer o debate 
para a faculdade é in-
centivar o voto cons-
ciente. “Sabemos da 
descrença dos eleitores 
com relação à política, 
mas não podemos fe-
char os olhos e deixar 
que qualquer um nos 
represente. É respon-
sabilidade de cada ci-
dadão não só escolher, 
como também acom-
panhar e cobrar dos 
governantes. Por isso, 
vamos trazer esse de-
bate para dentro da 
Faculdade Maurício 
de Nassau, não apenas 
para ouvir o que cada 
um tem a dizer, mas 
também para incenti-
var os nossos alunos a 
se interessarem e se-
rem mais ativos na po-
lítica”, destacou.

A mediação e con-
dução do debate será 
feita pelos jornalistas 
Wendell Rodrigues e 
Vanessa Braz. Dividi-
do em três blocos, no 
primeiro e no segundo 
bloco, os candidatos 
farão perguntas entre 
si. Os temas aborda-

dos nestes blocos serão 
Saúde, Mobilidade e 
Segurança, Educação 
e Economia. No tercei-
ro bloco, os candida-
tos irão responder as 
perguntas feitas pelos 
alunos da faculdade, 
um total de 12 pergun-
tas divididas entre os 4 
candidatos. As pergun-
tas terão tema livre, e 
serão entregues antes 
do debate para que se-
jam sorteadas.

Para participar da 
plateia os coordenado-
res dos cursos irão con-
vidar os alunos e cadas-
trá-los. As fichas com 
as perguntas para os 
candidatos serão ela-
boradas pelos próprios 
alunos. Os candidatos 
terão um minuto para 
fazer as perguntas, um 
minuto e meio para res-
posta, um minuto para 
réplica e um minuto 
para tréplica. No tercei-
ro bloco, eles terão um 
minuto para responder 
as perguntas feitas pe-
los alunos e sorteadas 
na ocasião. “Espera-
mos que o debate seja 
produtivo, que cada 
candidato mantenha o 
respeito e que possam 
expor suas propostas e 
dessa forma ajudar o 
eleitor na melhor esco-
lha”, finalizou Thiago.

A Polícia Militar, 
Corpo de Bombeiros e 
Semob estarão dando 
apoio na realização 
deste evento. A mili-
tância poderá apoiar 
o seu candidato na 
área externa da facul-
dade, localizada na 
Avenida Rio Grande 
do Sul, onde a Semob 
estará organizando o 
trânsito.

Faculdade promove 
debate em João Pessoa

CANDIDATOS À PMJP

O procurador-geral de 
Justiça do Ministério Público 
da Paraíba (MPPB), Bertrand 
de Araújo Asfora, presidente 
do ‘Comitê de Gestão da Cri-
se Hídrica na Paraíba’, esteve 
na manhã dessa quinta-feira 
(22) na região do município 
de Sousa para participar de 
reunião que discutiu os atra-
sos nas obras do Eixo Norte 
do Projeto de Integração do 
Rio São Francisco (Transpo-
sição das Águas).

Acompanhado dos pro-
curadores de Justiça Valberto 
Cosme de Lira (2º-subpro-
curador-geral de Justiça do 
MPPB) e Francisco Sagres 
Macedo Vieira (integrante do 
Comitê da Crise Hídrica), o 
procurador Bertrand Asfora 
também visitou, ao lado de 
técnicos da Agência Executiva 
de Gestão das Águas do Esta-
do da Paraíba (Aesa), o Canal 
da Redenção, que atende ao 
Distrito de Irrigação das Vár-
zeas de Sousa, a ser beneficia-
do com as águas do Eixo Norte 
da Transposição.

Na Promotoria de Jus-
tiça de Sousa, também par-
ticiparam da reunião com a 
Aesa e outros integrantes do 
‘Comitê de Gestão da Crise 
Hídrica na Paraíba’ os pro-
motores de Justiça Manoel 
Pereira de Alencar, Valfredo 
Alves Teixeira e Maria Neves 
Pedrosa Bezerra.

Cortando os estados de 
Pernambuco, Ceará e Paraíba, 
as obras do Eixo Norte do Pro-
jeto de Integração do Rio São 
Francisco estão atrasadas. Em 
julho deste ano, chegaram a fi-
car paralisadas, com a demis-
são de 700 trabalhadores e a 
concessão de férias coletivas 
para outros 600 funcionários 
por parte da Mendes Júnior, 
construtora responsável pelo 
trecho. O Ministério da Inte-
gração Nacional já teria inves-
tido R$ 5,1 bilhões nesse eixo. 
A previsão é que obra seja en-
tregue no começo de 2017.

Com 477 quilômetros de 
extensão em dois eixos (Leste 

e Norte), a Transposição das 
Águas do São Francisco, rea-
lizada nos governos de Lula e 
Dilma Rousseff, vai garantir a 
segurança hídrica de 12 mi-
lhões de pessoas em 390 mu-
nicípios da região Nordeste, 
onde a estiagem é frequente.

No Estado da Paraíba, no 
Eixo Leste a água da Trans-
posição passará pelos rios do 
Cariri e Agreste, enchendo o 
Açude Poções, em Monteiro, 
Epitácio Pessoa, em Boquei-
rão, e a Barragem de Acauã, 
em Itatuba. A água chegará 
por meio de canais e túneis 
subterrâneos. Parte dessa 
água do Eixo Leste também 
será distribuída para toda a 
região do Cariri, com a pos-
sibilidade de levar água até a 
região do Curimataú.

No Eixo Norte, a água 
chegará na Paraíba pela Barra-
gem de Caiçara e seguirá para 
o Açude Engenheiro Ávidos, 
em Cajazeiras, e em seguida 
para o Açude São Gonçalo e 
Rio Piranhas, chegando ao Es-
tado do Rio Grande do Norte, 
onde terá outras distribuições. 
A Paraíba também conseguiu 
a aprovação de uma entrada 
no Eixo Norte para o Açude 
de Condado, na cidade de 
Conceição, no Sertão.

Segundo o Ministério da 
Integração, em todo o Nordes-
te o Projeto de Transposição 
das Águas do Rio São Francis-
co emprega diretamente cerca 
de 10 mil pessoas, tendo cerca 
de 477 quilômetros, atingindo 
27 reservatórios, 14 aquedu-
tos, nove estações de bombea-
mento e quatro túneis.

Presidido por Bertrand 
Asfora, o ‘Comitê de Gestão 
da Crise Hídrica na Paraíba’ 
foi criado no dia 10 de junho 
deste ano e, em um primeiro 
momento, teve como principal 
foco o Açude de Boqueirão e 
o abastecimento de água na 
região polarizada pelo muni-
cípio de Campina Grande. O 
‘Comitê’ é composto por ins-
tituições governamentais e 
instituições da sociedade civil. 

Promotoria em Sousa 
discute atraso nas obras

TRANSPOSIÇÃO
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Manifestantes criticam as 
reformas da Previdência e 
da legislação trabalhista

Ônibus e trens param em João Pessoa
Mobilização CoNTRa o GoVERNo TEMER

Cerca de 80% dos ônibus 
urbanos de João Pessoa e os 
trens que trafegam na capital 
e nos municípios de Santa Rita 
e Cabedelo deixaram de cir-
cular durante parte da manhã 
de ontem porque tiveram suas 
garagens e linhas bloqueadas 
com pneus em chamas. As ma-
nifestações fizeram parte do 
Dia Nacional de Paralisação, 
com o tema “Nenhum Direito a 
Menos”, organizado pela Fren-
te Brasil Popular e outras enti-
dades contra o governo Michel 
Temer, que vem sinalizando 
com propostas de reforma da 
legislação trabalhista e da Pre-
vidência Social.

O Terminal de Integra-
ção de ônibus também ficou 
interditado para usuários. A 
recomendação durante os pro-
testos era de que todos pegas-
sem os ônibus na parada mais 
próxima fora da Integração.

Para o membro do movi-
mento Frente Brasil Popular, 
Marcos Freitas, o protesto atin-
giu o objetivo.  “A finalidade foi 
parar a produção da riqueza 
no Brasil, causar prejuízo aos 
empresários e não à popula-
ção. Afinal quando um moto-
rista de ônibus, por exemplo, 
deixa de ir ao trabalho por 
causa de um movimento como 
este, ele deveria enxergar que, 
faltando ao trabalho por um 
dia, está deixando de ser ex-
plorado pelo seu empregador, 
uma vez que trabalha além de 
sua carga horária e pratica-
mente todos os dias é assedia-
do moralmente", afirmou. 

Durante o movimento, 
cerca de 400 ônibus, segun-
do os organizadores do pro-
testo, não puderam sair para 
as ruas porque, por volta das 
4h, os manifestantes atearam 
fogo em pneus em frente à ga-
ragem da Unitrans, no bairro 
do José Américo. Os ônibus só 
voltaram a circular por volta 
das 9h, quando os manifes-
tantes liberaram a saída.

Trens
Já os trens só foram libe-

rados às 10h28, primeiramen-
te com destino a Cabedelo e 
em seguida para Santa Rita.  A 
CBTU informou que, durante a 
manifestação, nove viagens de 
trem foram canceladas, atingin-
do cerca de três mil usuários. A 
operação foi comprometida de-
vido à interdição das linhas du-

rante a madrugada por mani-
festantes que colocaram pneus 
queimados nas duas saídas da 
Estação de João Pessoa. 

Às 10h, os manifestan-
tes da Frente Brasil Popular 
se concentraram no Parque 
Solon de Lucena, de onde 
partiram em caminhada pelo 
Centro da capital distribuindo 
panfletos informando sobre os 
ataques do governo Temer aos 
direitos dos trabalhadores e 
dos servidores públicos.

População
Alguns trabalhadores, 

como João Marcos, que reside 
em Santa Rita, estavam ontem 
revoltados com o não funcio-
namento dos trens. "Acho este 
protesto um absurdo. Ninguém 
respeita mais as leis neste País. 
Os manifestantes deveriam en-
tender que parando os trans-
portes públicos, estão prejudi-
cando os trabalhadores e não o 
governo Temer".

A comerciária Carolina 
Oliveira disse que essa mani-
festação é bastante injusta por-
que só prejudica o trabalhador. 
"Eu saí de Bayeux por volta das 
6h30, para poder chegar no 
trabalho às 8h, mas estou aqui 
em frente a CBTU sem condi-
ção de chegar no meu trabalho 
que fica no bairro de Mangabei-
ra, porque não tem ônibus cir-
cular. Estou prejudicada", disse.

Por outro lado, havia tam-
bém os que apoiavam o mo-
vimento. A secretária Patrícia 
Vieira pegou carona para não 
faltar ao trabalho, mas disse ser 
favorável aos protestos. “Você 
sabe o que está em jogo? O go-
verno quer aumentar a idade 
de aposentadoria para 70 anos. 
Quer autorizar os empresários 
a negociarem com os traba-
lhadores direitos como 13º e 
férias. Quem você acha que vai 
levar vantagem nessa negocia-
ção? Acho que o povo precisa 
protestar mesmo e muito mais 
do que o que está acontecendo 
hoje”, declarou.

De acordo com Marcos 
Freitas, membro da Frente 
Brasil Popular, o movimento 
pelos direitos dos trabalhado-
res e contra o governo Temer 
atingiu o objetivo. "Esse é nos-
so recado para um governan-
te ilegítimo e golpista que é 
Michel Temer que agora quer 
retirar os direitos conquista-
dos dos trabalhadores", disse 
Freitas enfatizando que os tra-
balhadores de um modo geral 
deveriam entender e parti-
cipar do movimento porque 
eles trabalham além da carga 
horária, fazem dupla função e 
praticamente todos os dias são 
assediados moralmente.

José Alves
zavieira2@gmail.com

A partir das 5h de ama-
nhã, o Governo do Estado, por 
meio da Superintendência de 
Obras do Plano de Desenvol-
vimento do Estado da Paraíba 
(Suplan), vai liberar mais um 
trecho das obras integrantes 
do Viaduto do Geisel (Viaduto 
Eduardo Campos), na BR-230, 
no sentido Três Lagoas/Ca-
bedelo, via que contém três 
faixas e promete acabar com 
os problemas de congestio-
namento daquela localidade. 
Às 8h, o governador Ricardo 

Coutinho fará inspeção do an-
damento das obras. 

As obras do Viaduto do 
Geisel seguem em ritmo ace-
lerado e para que os serviços 
tenham continuidade será fei-
ta a liberação desse novo tre-
cho. Com isso, os condutores 
passarão direto pela rodovia, 
agora nos dois sentidos. Com 
o descongestionamento dos 
acessos e desvios, as alças res-
tantes serão concluídas mais 
rapidamente. Ainda com a 
nova liberação, parte do con-

gestionamento vai deixar de 
existir no entorno do viaduto. 

A diretora-superinten-
dente da Suplan, Simone Gui-
marães, pede a compreensão 
e atenção de todos. "Os con-
dutores que por ali trafegam 
devem redobrar a atenção, 
pois ainda estamos em obras, 
trabalhando dia e noite. Essas 
intervenções são imprescin-
díveis para conclusão do nos-
so viaduto. Muita calma, pa-
ciência e bastante atenção ao 
circular na BR. Contamos com 

o apoio de todos vocês. O via-
duto é uma intervenção enor-
me que vem para resolver as 
dificuldades de circulação de 
veículos na interseção da BR-
230, beneficiando os morado-
res das Zonas Sul e Sudeste e 
também quem vem de outras 
cidades", destacou. 

As obras de construção 
do Viaduto do Geisel repre-
sentam um investimento 
de cerca de R$ 38 milhões, 
oriundos do Governo do Es-
tado e Governo Federal.

Mais um trecho será liberado amanhã
ViaDUTo Do GEiSEl 

Após um dia marcado por pa-
ralisações de trabalhadores, foi rea-
lizado, na tarde de ontem, um ato 
que reuniu cerca de 300 manifes-
tantes na frente do Liceu Paraiba-
no, em João Pessoa. Participaram 
da manifestação grupos sindicais e 
movimentos sociais. Na pauta dos 
manifestantes estava a luta contra 
medidas do governo Temer, que 
consideram ilegítimo, e pautas que 
circulam na Câmara dos Deputados 
e no Senado Federal que, de acordo 
com os protestantes, ameaçam os 
direitos garantidos pelos trabalha-
dores ao longo dos anos. 

Após a concentração na fren-

te da escola, o grupo seguiu o 
percurso tradicional rumo ao Pon-
to de Cem Réis. De acordo com 
um dos organizadores do even-
to, Gleyson Melo, da Frente Bra-
sil Popular, ainda não existe um 
consenso entre os grupos sobre a 
pauta da realização de uma nova 
eleição. Para Gleyson, deveria ha-
ver primeiramente uma reforma 
política. "Esse tema das eleições 
gerais não é um consenso ainda 
no movimento. O movimento está 
centrado no Fora Temer e contra a 
redução dos direitos. Mas a gente 
costuma dizer o seguinte: quem 
está defendendo "diretas já", está 
defendendo porque percebe que 
o povo teve a democracia usurpa-
da e quer votar, mas não resolve o 

nosso problema porque o sistema 
político é o mesmo", declarou.

Sobre o tema da greve geral, 
que está sendo organizada pelos 
movimentos sindicais, Gleyson dis-
se que não é fácil organizar uma 
paralisação dessa magnitude, mas 
que algumas categorias estão ade-
rindo a ideia. "Não é uma coisa da 
noite para o dia, mas a gente já 
está percebendo várias categorias 
como a dos bancários, dos profes-
sores de vários segmentos, petro-
leiros, dos Correios. Então a greve 
geral está sendo construída. Aqui 
é um primeiro passo para a greve 
geral porque essa é a única forma 
que os trabalhadores encontraram 
ao longo da história para conquis-
tar os seus direitos", finalizou.

Caminhada no Centro de João Pessoa
PEla GaRaNTia DoS DiREiToS

Feliphe Rojas
Especial para A União

Integrantes de grupos sindicais e movimentos sociais seguiram da frente do Liceu Paraibano até o Ponto de Cem Réis 

FoTo: Marcos Russo
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Prisão administrativa é extinta 
na Polícia Militar da Paraíba
Decreto assinado pelo 
governador foi publicado 
no Diário Oficial de ontem 

O governador Ricardo 
Coutinho assinou decreto 
que proíbe a prisão admi-
nistrativa de policiais mi-
litares, o que veda o cer-
ceamento da liberdade de 
profissionais por pequenas 
faltas cometidas adminis-
trativamente. Conforme o 
decreto Nº 36.924/2016, 
publicado no diário Oficial 
de ontem, a punição conti-
nua para efeitos de anota-
ção na ficha do PM e classi-
ficação de comportamento, 
não existindo mais o fato 
de prender o policial que 
chegou atrasado ao servi-
ço, por exemplo. 

Com a assinatura, que 
foi proposta pelo coman-
dante-geral da Polícia Mi-
litar, coronel Euller Chaves, 
o governador da Paraíba 
deu um salto em relação a 
várias Polícias Militares do 

Brasil, que atualmente rei-
vindicam no Congresso Na-
cional a extinção da prisão 
disciplinar, como é chama-
da a prisão administrativa. 
Em âmbito nacional, o pro-
jeto saiu agora da Comis-
são de Constituição, Justiça 
e Cidadania do Senado Fe-
deral e aguarda para ir ao 
plenário da Casa.

O fim da prisão discipli-
nar, no entanto, não elimi-
na a aplicação dos códigos 
penais militar e comum. A 
punição que o governador 
Ricardo Coutinho extinguiu 
era uma conveniência po-
lítica criada no passado e 
abria espaço para a arbitra-
riedade contra os policiais, 
o que possibilitava que um 
PM fosse preso apenas por 
prestar continência fora 
dos padrões.

Policiais militares de 
toda a Paraíba comemoram 
a conquista, já que adequa 
a profissão de policial mi-
litar ao atual estado demo-
crático de direito.

A Polícia Militar lança hoje a 
Operação Criança Feliz, que tem 
o objetivo de arrecadar brinque-
dos para serem distribuídos para 
crianças de todo o Estado. As doa-
ções podem ser feitas até o dia 14 
de outubro em qualquer Batalhão 
ou Companhia da Polícia Militar, 
inclusive na sede do Comando-
Geral, no Centro da capital, e no 
Centro de Educação, no bairro de 
Mangabeira VII, em João Pessoa.  

O coordenador de Comuni-
cação Social e Marketing da Po-
lícia Militar, major Cristóvão Lu-
cas, disse que a participação da 

população é fundamental para o 
sucesso da operação. “Contamos 
com a participação das pessoas, 
que podem fazer a doação até o 
dia 14 de outubro em qualquer 
unidade da Polícia Militar no Es-
tado para podermos levar esse 
gesto de carinho e solidariedade 
às crianças de várias cidades pa-
raibanas”, disse.

A entrega dos brinquedos 
será feita na semana das crian-
ças. Até lá, os policiais vão parti-
cipar de uma competição inter-
na para ver qual o Batalhão ou 
Companhia que mais arrecada 

brinquedos. No ano passado, fo-
ram mais de 15 mil brinquedos 
arrecadados e distribuídos em 
todo o Estado.

PM lança hoje Operação Criança 
Feliz para arrecadar brinquedos

SOLIDARIEDADE

A Polícia Civil, por meio 
da 8ª delegacia Seccional de 
Guarabira, na região do Brejo, 
recuperou, no final da manhã 
de ontem, 25 computadores 
novos e vários objetos furtados 
da Escola Normal Osvaldo Tri-
gueiro de Albuquerque e Melo, 
que fica no centro da cidade de 
Alagoa Grande. O material le-
vado pelos ladrões na madru-
gada da quarta-feira (21) está 
avaliado em mais de R$ 300 
mil. Um dos suspeitos do rou-
bo foi preso.

No registro da ocorrência, 
a diretora da escola disse que 
foi informada do furto às 6h30 
da manhã e quando chegou 
na unidade de ensino viu os 
portões abertos e os cadeados 
das portas serrados. Segundo 
ela, os ladrões teriam revirado 
os objetos das salas e levado, 
monitores, centrais de proces-
samento de computadores, 
uma roçadeira, um botijão de 
gás e parte da merenda do co-
légio. Os computadores furta-
dos seriam instalados no novo 
laboratório de informática da 
escola.

durante os levantamentos 
realizados no local, os agentes 

de investigação descobriram 
que o crime teria sido pratica-
do por três pessoas que chega-
ram à escola em uma carroça. 
Entre os suspeitos estava um 
ex-presidiário que cumpriu 
pena por roubo. Ele foi visto 
passando pelo colégio na noite 
do furto. Esta informação aju-
dou na localização do suspeito, 
que foi preso no inicio da ma-
nhã dessa quinta-feira. duran-
te o depoimento na delegacia o 
ex-presidiário informou onde o 
material roubado estava.

“Ele levou nossa equipe 
até o assentamento Maria da 
Penha I e lá encontramos em 
um local ermo no meio do 
mato próximo a um açude tudo 
que foi furtado da escola. Ele 
falou que pretendia vender os 
objetos por 70 mil reais, mas 
não informou a quem. Com a 
prisão desse suspeito conse-
guimos identificar os outros 
dois envolvidos com o crime. 
Agora vamos entregar o mate-
rial apreendido e continuar as 
investigações para descobrir o 
paradeiro dos outros dois, um 
deles inclusive é menor”, disse 
o delegado responsável pelo 
inquérito, danilo Orengo.  

Computadores e objetos 
furtados são recuperados

Em ALAgOA gRAnDE

A programação da Se-
mana Nacional de Trânsito 
elaborada pelo departamen-
to Estadual de Trânsito (de-
tran-PB) tem continuidade 
hoje com a realização de dois 
eventos de grande repercus-
são envolvendo os temas fis-
calização, saúde, segurança 
e educação, com a finalidade 
de atingir públicos específi-
cos e gerais.

Assim, a partir das 
8h, a divisão de Educação 
de Trânsito e a direção do 
órgão farão a abertura do 
I Simpósio de Urgências e 
Emergências Químicas, no 
auditório da Escola de Ser-
viço Público do Estado da 
Paraíba (Espep). Com du-
ração de dois dias, o curso 
tem o objetivo de informar 
sobre os possíveis riscos à 
vida oferecidos pelo ma-
nuseio incorreto de produ-
tos químicos, assim como 
acidentes envolvendo tais 
produtos, a prevenção con-
tra esses acidentes, incên-

dios e outros desastres, so-
bretudo no trânsito. 

O público-alvo são as 
entidades públicas e priva-
das de defesa e promoção 
da saúde, do meio ambiente 
e da segurança, tais como 
ONGs, Samu, Corpo de 
Bombeiros, Ibama, Polícia 
Militar, Polícia Rodoviária 
Federal, Infraero e órgãos 
de trânsito.

O outro evento desta 
sexta-feira é o I Seminário 
Paraibano sobre Fiscaliza-
ção, Saúde e Educação de 
Trânsito, que será aberto 
às 9h, pela Escola Pública 
de Trânsito e a direção do 
detran-PB, no auditório da 
Escola Técnica Estadual de 
Mangabeira. Tem como pú-
blico-alvo os profissionais 
do trânsito, da Saúde, dire-
tores e professores da rede 
pública e privada de ensino, 
estudantes e acadêmicos, 
gerentes regionais de Edu-
cação e da Saúde, ONGs e 
demais interessados.

Detran promove simpósio e seminário 
SEmAnA nACIOnAL DE TRÂnSITO

No ano passado, a Polícia Militar arrecadou e distribuiu mais de 15 mil brinquedos, roupas e calçados infantis em todo o estado

Simpósio 
Dia 23/9/2016 (sexta-feira)
8h – Abertura - Agamenon Vieira (Detran)
9h40 – Produtos perigosos
13h – Prevenção e combate a incêndios
15h40 – Transporte de vítimas

Dia 24/9/2016 (sábado)
7h30 – Traumas de extremidades
9h40 – Segurança e saúde no trabalho 
com líquidos inflamáveis
13h – Triagem de vítimas 
15h40 – Prevenção, preparação e respos-
tas às emergências químicas

Dia 25/9/2016 (domingo)
13h – Preparação para o exercício 
17h – Exercício de emergência química

Seminário :
Dia 23/9/2016 (sexta-feira)
9h – Apresentação do Programa de Inclu-
são através da Música (Prima)
9h30 – Abertura oficial - Leitura da Ata

9h30 – Entrega das Medalhas de Honra ao 
Mérito Paraibano de Trânsito

Palestra 1 - 10h: 
Acidentes de trânsito e seus impactos na 
saúde: Uma realidade dos Hospitais Esta-
duais de Emergência e Trauma da Paraíba
Palestrantes: Renata Nóbrega, gerente 
executiva de Vigilância e Saúde da Paraíba 
e José Bezerra Júnior, Hospital de Trauma 
de Campina Grande
Mediador: Sabrina Bernardo

Palestra 2 - 11h 
Lei Seca: Mitos e verdades sobre a ativida-
de de fiscalização e legislação
Palestrante: Jackson Alves – Detran/PB
Mediador: Ricácio Lima da Cruz – Detran

Palestra 3 - 14h: 
Educação de trânsito: Eu sou + 1 por um 
trânsito + seguro
Palestrante: Irene Rios (SC)
Mediador: Poliana Figueiredo – Detran

PROGRAMAÇÃO

FOTO: Wagner Varela

As doações podem 
ser feitas até o 
dia 14 de outubro 
em qualquer unidade 
da Polícia Militar

Material furtado estava no meio do mato, em um assentamento

FOTO: Secom-PB
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Campanha para doação de órgãos 
e tecidos tem início amanhã na PB
Objetivo é sensibilizar a 
população para aumentar 
número de transplantes

O Governo do Esta-
do, por meio da Central de 
Transplante, inicia amanhã a 
16ª Campanha Estadual para 
Doação de Órgãos e Tecidos, 
com o tema “Mais doação, 
mais vida”, que se prolonga 
até a terça-feira (27), data 
em que se comemora o Dia 
Nacional da Doação de Ór-
gãos. O evento começa com 
a realização de um culto ecu-
mênico, às 16h, no auditório 
do Centro Turístico de Tam-
baú, para familiares de doa-
dores e receptores de órgãos 
e tecidos, além dos profissio-
nais envolvidos no processo 
de doação e transplante.

A ação continua no do-
mingo (25), com a "Caminha-
da pela Vida", às 15h30. A 
concentração será em frente 
ao Posto 99 (entre as Aveni-
das Ruy Carneiro e Epitácio 
Pessoa), com percurso até o 
Busto de Tamandaré. Parti-
cipam da caminhada grupos 
de motoclube e ciclismo, 
acompanhados de carro de 
som, além da população. O 
encerramento da 16ª Cam-
panha Estadual para Doação 
de Órgãos e Tecidos será na 
terça-feira (27), às 7h30, no 
Terminal de Integração do 
Varadouro, com panfleta-
gem, divulgação das ações da 
central, além da sensibiliza-
ção sobre a importância de 
doar órgãos para a popula-
ção que circula no local.

“A campanha tem o ob-
jetivo de sensibilizar a po-
pulação e, consequentemen-
te, aumentar o número de 
transplantes. É importante 
que as pessoas se conscienti-
zem desse gesto de solidarie-
dade. Hoje você é convocado 
para doar, mas em algum 
momento você também pode 
precisar dessa doação. En-
tão, a gente pede que refli-
tam sobre isso, se coloquem 

no lugar de quem está pre-
cisando de uma doação de 
órgãos, avise sobre sua von-
tade, pois só a família pode 
decidir sobre a doação”, dis-
se a coordenadora da Central 
de Transplante da Paraíba, 
Gyanna Lys Montenegro.

De acordo com o Minis-
tério da Saúde, a Paraíba re-
alizou no primeiro semestre 
deste ano 92 transplantes, 
número 41,5% maior em 
relação ao mesmo período 
do ano passado, quando fo-
ram feitos 65 procedimen-
tos. Quanto à recusa das fa-
mílias, no Estado o número 
está 47%, menor em relação 
ao mesmo período de 2015, 
quando a porcentagem era 
de 62%. Isso significa que 
quase metade das famílias 
ainda rejeita a doação de 
órgãos de um parente com 
diagnóstico de morte ence-
fálica.  “Mesmo sabendo que 
quem decide é a família, cada 
um precisa externar o seu de-
sejo de ser doador de órgãos, 
pois assim será formada uma 
grande rede de consciência 
para a importância do ato de 
doação de órgãos e tecidos”, 
sugeriu Gyanna.

Sobre o serviço
A Central de Notificação, 

Captação e Distribuição de 
Órgãos da Paraíba, vincula-
da à Secretaria de Estado da 
Saúde, foi criada com a fina-
lidade de fazer busca ativa, 
receber notificação, capta-
ção e distribuição de órgãos 
e tecidos, conforme a Lei n.º 
9.434/97. A central desenvol-
ve o Programa de Educação 
Continuada com cursos de 
capacitação profissional nas 
universidades, hospitais, es-
colas públicas, privadas e es-
tabelecimentos empresariais.

Para ser doador, basta 
manifestar o desejo à famí-
lia. Cabe a ela a decisão so-
bre a doação. A Central de 
Transplante disponibiliza o 
telefone (083) 3244-6192 
para informações.

“A utilização de produtos 
sem registro junto ao Ministé-
rio da Saúde pode causar sé-
rios riscos aos usuários, sejam 
eles cosméticos, equipamen-
tos estéticos, de saúde, gêne-
ros alimentícios, de higiene, 
etc., por não serem submeti-
dos ao controle de qualidade, 
tanto técnico quanto sanitá-
rio”, alertou a diretora-geral da 
Agência Estadual de Vigilância 
Sanitária, Glaciane Mendes.

Destaque da edição de 
ontem do programa “Momen-
to Agevisa”, que vai ao ar no 
Jornal Estadual da Rádio Ta-
bajara (AM 1.110 e FM 105.5), 
entre as 6h e 7h, a preocupa-
ção da Agevisa/PB em relação 
ao assunto, segundo a diretora 
técnica de Ciência, Tecnologia 
Médica e Correlatos, Helena 
Lima, se deve à constatação de 
que a população vem consu-
mindo cada vez mais produtos 
de origem desconhecida, pro-
venientes principalmente do 
exterior, devido às facilidades 
de acesso proporcionada pelo 
avanço tecnológico globaliza-
do e também pelas fronteiras 

desguarnecidas.
Helena Lima observou 

que a desinformação, aliada à 
forma como os produtos são 
anunciados através dos veícu-
los de comunicação de massa, 
se constitui num dos princi-
pais agravantes dos riscos a 
que as pessoas são expostas, 
à medida que se estimula o 
consumo pelo consumo, sem 
alertar os consumidores para 
a necessidade de se buscar in-
formações sobre os produtos 
adquiridos e consumidos.

Os clareadores dentais 
podem ser citados como exem-
plo de produtos que oferecem 
perigo ao usuário. Em 2015, 
segundo Helena Lima, a Anvi-
sa proibiu a venda desse tipo 
de produto sem prescrição de 
dentistas em atendimento a 
pedido do Conselho Regional 
de Odontologia de São Paulo. 
“A decisão teve por base o fato 
de os clareadores conterem 
alto teor abrasivo, podendo 
danificar o esmalte dos dentes, 
causar inflamações na boca 
e provocar dores em pessoas 
com maior sensibilidade”.

Agevisa alerta para riscos 
de produtos sem registro 

VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Os visitantes da 49ª edição da 
Feira Paraíba Agronegócios, que 
acontece no Parque de Exposições 
Henrique Vieira de Melo, em João 
Pessoa, têm no stand da Gestão 
Unificada (GU) Emepa/Interpa/Ema-
ter uma diversidade de atividades 
que ajudam no fortalecimento da 
agricultura familiar.  O evento é or-
ganizado pelo Governo do Estado, 
por meio da Secretaria de Estado 
do Desenvolvimento da Agrope-
cuária e Pesca (Sedap).

Quem desejar poderá comprar 
hortaliças orgânicas produzidas 
por agricultores familiares, assisti-
dos pela Emater. Vindos do Assen-
tamento 1º de Maio, do município 
de Maturéia, os produtos da Silva-
nia Agrorgânicos estão chamando 
a atenção de consumidores.  Por-
tadora de selo fornecido pelo IBD 
orgânico – Ministério da Agricul-
tura, Pecuária e Abastecimento, 
seus produtos são comercializados 

em feiras livres, supermercados da 
região de Patos, e fornecidos aos 
programas de compras governa-
mentais, PAA e PNAE.

O grupo familiar do assenta-
mento que trabalha com a produ-
ção orgânica é composto de oito 
pessoas, trabalhando com uma 
grande variedade de hortaliças, 
quais sejam tomate cereja, tomate 
salada, repolho, quiabo, abobrinha, 
pepino, pimentão, cenoura, cinco 
tipos de batata-doce, milho verde, 
vagem, couve-flor e maracujá. “Po-
deríamos trabalhar com uma maior 
diversificação de culturas, mas devi-
do à escassez de água tivemos que 
reduzir as plantações”, informou 
Silvania Maria de Lima Cordeiro.

A atividade em grande escala 
se consolidou há oito anos depois 
que passou a receber assistência 
da Emater, na unidade operativa 
do município de Maturéia, regio-
nal de Princesa Isabel, recebendo, 

inclusive, orientação para obter o 
selo orgânico. “A gente trabalha-
va com a hortaliça convencional, 
comercializava nas feiras livres até 
que, a pedido da Fazenda Taman-
duá, buscamos o selo para atender 
o mercado de exportação para ou-
tros estados”, comentou.

Quando fornecia para os mer-
cados de grandes cidades, deparou-
se com o período de estiagem que 
se alastra por quase três anos, obri-
gando a diminuir a área de plan-
tação. No momento trabalha para 
atender os clientes das feiras livres, 
o PAA, PNAE e um supermercado 
na cidade de Patos.

Usando o sistema de irriga-
ção por gotejamento, as famílias 
do assentamento que trabalham 
com hortaliças, por orientação dos 
extensionistas da Emater utilizam 
para o controle de pragas, os extra-
tos produzidos a partir de plantas 
nativas da região.

Hortaliças orgânicas são destaque 
PARAÍBA AGRONEGÓCIOS

FOTO: Secom-PB

Grupo familiar do Assentamento 1o de Maio, assistido pela Emater, trabalha com hortaliças como tomate, repolho, quiabo e pepino

O Núcleo de Imunização 
da Secretaria de Estado da 
Saúde (SES) promove ama-
nhã, no município de Bayeux, 
o Dia D da Campanha de 
Multivacinação. A abertura 
das atividades será às 8h30, 
no Posto de Saúde da Família 
Mário Andreazza, e a vaci-
nação seguirá normalmen-
te nos postos até as 17h. A 
Campanha de Multivacina-
ção começou em todo o Esta-
do na segunda-feira (19) e se 
estende até 30 de setembro.

“Geralmente nossa equi-
pe escolhe para o Dia D um 
município com baixa cober-
tura vacinal, para estimular 
e informar a população so-
bre a importância da imu-
nização. Desta vez, fizemos 
diferente – além do objetivo 
de melhorar a cobertura, es-
colhemos Bayeux por ser um 
município próximo da capi-
tal. O bairro é de fácil acesso 

e com grande circulação de 
crianças”, informou a chefe 
do Núcleo de Imunização da 
SES, Isiane Queiroga. 

A Campanha de Multi-
vacinação tem o objetivo de 
atualizar a caderneta de vaci-
nação e melhorar a cobertu-
ra vacinal de crianças meno-
res de 5 anos e na faixa etária 
de 9 a menor de 14 anos – a 
inclusão dos adolescentes é 
uma novidade desta edição.

“Por se tratar de uma 
avaliação e atualização das 
cadernetas, esta campanha 
não tem metas a cumprir. 
Nossa missão é colocar as ca-
dernetas do público-alvo em 
dia. O Estado rotineiramente 
já envia vacinas e insumos 
necessários para todas as Ge-
rências Regionais de Saúde 
que, posteriormente, passam 
aos 223 municípios”, expli-
cou Isiane.

A secretária de Saúde 

de Bayeux, Ana Cristina da 
Costa Gomes, disse que as 
expectativas são as melhores 
possíveis. “Os agentes comu-
nitários e as equipes de Saú-
de da Família estão, durante 
toda esta semana, comuni-
cando sobre o Dia D e pas-
sando informações da Cam-
panha de Multivacinação. A 
vacina previne doenças e é 
um investimento em saúde 
para toda a população”.

Segundo Ana Cristina, 
foi preparado um dia dife-
rente. “Preparamos um dia 
cheio de atrativos, com brin-
quedos e atividades lúdicas 
para as crianças, banda com 
apresentação musical, distri-
buição de camisas, além da 
presença dos profissionais 
de saúde. O bairro Mário An-
dreazza tem muitas crianças 
e uma média de 40 mil habi-
tantes”, destacou.

As vacinas disponibiliza-

das durante a campanha são: 
BCG, Hepatite B, VIP (Vacina 
Inativada Poliomielite), VOP 
(Vacina Oral Poliomielite ate-
nuada), Rotavírus, Pentava-
lente, Pneumo 10, Meningo 
C, Tríplice Viral, Tetraviral/
Varicela, DTP (Tríplice Bac-
teriana), Dupla Adulto, HPV, 
Hepatite A e DTP Acelular. 
Destas, três são específicas 
para adolescentes: HPV, Trí-
plice Viral e Dupla Adulto, 
que é a antitetânica.

Isiane Queiroga disse 
que o alerta é para que os 
pais levem as crianças e ado-
lescentes com suas caderne-
tas aos postos de vacinação 
para que sejam avaliadas, in-
dependente de estar em dia 
ou não. “Caso a criança ou 
adolescente tenha deixado 
de tomar alguma vacina ofe-
recida pelo Calendário Na-
cional de Vacinação, as doses 
serão atualizadas”, ressaltou.

Dia D é realizado na cidade de Bayeux
CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO
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Publicado decreto que regulamenta 
Fundo de Equilíbrio Fiscal na PB
Objetivo é a manutenção 
do equilíbrio das finanças 
públicas do Estado

O Governo do Estado 
publicou ontem, no Diário 
Oficial do Estado, o decreto 
que regulamenta o Fundo 
Estadual de Equilíbrio Fiscal 
(FEEF), criado pela Lei nº 
10.758, que tem como obje-
tivo a manutenção do equilí-
brio das finanças públicas do 
Estado da Paraíba. O FEEF, 
que vai produzir efeitos a 
partir de 1º de outubro des-
te ano e terá duração de 30 
meses, será composto por 
alguns segmentos da indús-
tria, atacado/distribuidor e 
do varejo do regime Normal, 
que possuem benefícios ou 
incentivos fiscais do Estado. 
Já as micro e pequenas em-
presas, optantes do Simples 
Nacional na Paraíba, não se-
rão incluídas. 

A criação do FEEF é de-
corrente da grave situação fi-
nanceira experimentada por 
todos os entes das unidades 
da Federação. A implantação 
do Fundo na Paraíba será 
também um passo importan-
te da administração pública 
na busca pela manutenção 
do equilíbrio das contas do 
Tesouro Estadual. O decreto 
tem como objetivo ainda a 
busca do reequilíbrio das fi-
nanças públicas estaduais e 
possibilitar o financiamento 
das ações do Estado compro-
metidas com a solução dos 
problemas advindos da atual 
crise econômica que atinge 
todo o País e, particularmen-
te, o Estado da Paraíba.  

Antes da aprovação da 
Lei do FEEF na Assembleia 
Legislativa, o governador 
Ricardo Coutinho discutiu 
o teor do projeto com as en-
tidades de classe do setor 
produtivo da Paraíba para 
ouvir contribuições para o 
aperfeiçoamento da lei. A 
criação do Fundo Estadual 
de Equilíbrio Fiscal no Esta-
do da Paraíba está ancorada 
no Convênio ICMS 42, de 3 
de maio de 2016, editado 
pelo Conselho Nacional de 
Política Fazendária (Con-
faz), que foi chancelada pela 
Carta de Maceió, elaborada 

no V Encontro dos Governa-
dores do Nordeste, realiza-
do em maio deste ano.

Composição do FEEF 
O FEEF será composto 

por recursos oriundos de 
depósitos efetuados pelas 
empresas beneficiadas de 
incentivo e benefícios fis-
cais, financeiros-fiscais ou 
financeiros já concedidos 
ou que vierem a ser conce-
dido pelo Estado, no âmbi-
to do ICMS. Os estabeleci-
mentos beneficiários por 
meio de incentivos e de be-
nefícios fiscais com inscri-
ção estadual, incluídos no 
decreto, deverão realizar 
o depósito de 10% sobre o 
valor do respectivo incen-
tivo ou benefício utilizado 
em cada período de apura-
ção do ICMS ao Fundo Esta-
dual de Equilíbrio Fiscal.

Segundo o texto do de-
creto, o depósito ao FEEF 
deverá ser efetuado até o 
dia 15 do mês subsequente 
ao da ocorrência do fato ge-
rador, mediante Documen-
to de Arrecadação Estadual 
(DAR), com o código de 
receita específico do FEEF 
que será definido poste-
riormente em Portaria pela 
Secretaria de Estado da Re-
ceita. A medida produz efei-
tos no fato gerador das em-
presas somente a partir de 
1º de outubro. O primeiro 
depósito para o Fundo de-
verá ser efetuado até o dia 
15 de novembro pelos seg-
mentos incluídos no decre-
to. A gestão do Fundo será 
pela Secretaria de Estado 
de Planejamento, Orçamen-
to, Gestão e Finanças.

Já a falta de depósito no 
FEEF do montante dispos-
to vai implicar na perda do 
respectivo incentivo ou be-
nefício naquele mês de apu-
ração do ICMS. Caso ocorra o 
descumprimento do depósi-
to pelo beneficiário por três 
meses consecutivos ou não, 
vai resultar na perda definiti-
va do respectivo incentivo ou 
benefício. O texto do decreto 
prevê ainda o depósito de 
10% ao FEEF do contribuin-
te cujo incentivo ou benefício 
tenha menos de 12 meses da 
sua concessão.

Contudo, caso o contri-
buinte aumente seu recolhi-
mento do ICMS no período de 
apuração em valor monetá-
rio superior ao valor pago no 
mesmo mês do ano anterior 
deverá depositar no FEEF 
somente o correspondente 
a diferença do imposto em 
relação ao montante do que 
seria depositado ao Fundo. O 
aumento de recolhimento do 
ICMS deve ser analisado con-
frontando o valor do ICMS a 
ser recolhido no período de 
apuração de exigência do de-
pósito no FEEF por cada es-
tabelecimento.

Setor industrial
Outra ponderação do 

Fundo é que as indústrias 
com benefício ou incentivo, 
que realizaram investimen-
tos relevantes em máqui-
nas e equipamentos de, no 
mínimo, R$ 10 milhões nos 
últimos 24 meses, ficarão 
dispensadas de depositar 
no FEEF nos três primeiros 
meses, contados a partir do 
início de sua obrigatorie-

dade. Após esse período de 
dispensa, a empresa indus-
trial vai realizar o depósito 
no FEEF de forma gradativa. 
O percentual será de apenas 
3% do quarto ao sétimo mês; 
de 6% do oitavo ao décimo 
primeiro mês; e se aplicará 
os 10%, a partir do 12º mês 
da obrigatoriedade.

O Decreto 36.927 afirma 
ainda que o gozo do benefí-
cio ou incentivo do estabele-
cimento, que contribui com 
o FEEF, será prorrogado em 
razão do número de perío-
dos fiscais em que houver a 
exigência ou efetivo depósito 
ao Fundo, mas limitado ao 
prazo máximo de 30 meses.

Nos próximos dias, a Se-
cretaria de Estado da Receita 
da Paraíba deverá publicar 
Portaria para disciplinar os 
procedimentos a serem adota-
dos pelas empresas beneficiá-
rias dos incentivos e benefícios 
fiscais, especialmente quanto à 
forma de apuração do valor a 
ser depositado no FEEF, à es-
crituração fiscal e às demais 
obrigações acessórias.

Ponderações do FEEF

A Paraíba conquistou, ontem, 
no Centro de Convenções, a pri-
meira medalha de ouro nos Jogos 
Escolares da Juventude 2016 ca-
tegoria 12 a 14 anos. O feito veio 
com Luan Lima, da Escola Francis-
ca Moura, na luta olímpica, pela 
categoria médio. Ainda no segun-
do dia de disputa, Linconl Lima 
e Wendell Santos, conquistaram, 
cada um, o bronze, nas categorias 
pesado e médio, respectivamente.

Com o bronze de Gustavo 
Vieira, no judô e a prata de Rúbia 
Ferreira, na luta, na quarta-feira 
(21), os paraibanos já somam cin-
co medalhas na competição, em 
dois dias de disputa. “Excelente 
participação por se tratar apenas 
de dois dias de competição”, dis-
se José Hugo, chefe da delega-
ção paraibana.

Os Jogos Escolares da Juventu-
de 2016 são realizados pelo Comi-
tê Olímpico do Brasil (COB) e têm 
o apoio do Governo do Estado. O 
evento vai se estender até o dia 30 
deste mês. Em novembro, será a vez 
dos jovens entre 15 e 17 anos, par-
ticiparem dos Jogos, que também 
serão em João Pessoa.

Paraíba é ouro na luta olímpica  
Jogos EscolarEs da JuvEntudE 2016

O Auto Esporte também 
vai disputar a Copa São Paulo 
de Futebol Júnior de 2017. A 
confirmação foi dada na tar-
de de ontem pelo presidente 
da Federação Paraibana de 
Futebol, Amadeu Rodrigues, 
que se encontra no Rio de 
Janeiro onde foi tratar de as-
suntos do futebol do Estado 
na CBF. O Botafogo já tinha 
conquistado uma das vagas 
porque foi campeão do Pa-
raibano Especial Sub-19 e o 
Alvirrubro de Mangabeira 
aguardava a confirmação do 

convite, já que a FPF tinha 
solicitado uma segunda vaga.

O presidente do Auto 
Esporte, Watteau Rodrigues, 
agradeceu a confirmação do 
convite ao clube pelas redes 
sociais: “É com grande satis-
fação que nós que fazemos o 
Auto Esporte, vimos de públi-
co, agradecer ao presidente 
da FPF, Amadeu Rodrigues, 
por conseguir junto à CBF, a 
segunda vaga da Paraíba para 
a Copa São Paulo de Futebol 
Juniores”, disse o dirigente.

A competição em São 

Paulo será disputada de 2 a 
25 de janeiro de 2017 com 
jogadores nascidos entre os 
anos de 1997 e 2001. Tanto 
o Botafogo como Auto Es-
porte têm até o próximo dia 
30 para confirmar, via ofício, 
a participação na disputa. 
Quem desistir depois de con-
firmado pagará uma multa 
de R$ 20 mil à Federação 
Paulista de Futebol, entidade 
organizadora. Este ano, a Pa-
raíba foi representada pelo 
Botafogo que, pela primeira 
vez passou de fase, e o CSP.

Auto vai disputar a Copa São Paulo
FutEbol JÚnior

Foto: Secom-PB

Luan Lima, da Escola Francisca Moura, ganhou o ouro na luta olímpica para a Paraíba

Confirmação 
foi dada na 
tarde de ontem 
pelo presidente 
da Federação 
Paraibana de 
Futebol, Amadeu 
Rodrigues

Manuela Sofia foi o pri-
meiro bebê a nascer na Sala de 
Parto Humanizado, do Hospital 
Geral de Queimadas (a 140km 
de João Pessoa), que faz parte 
da rede hospitalar da Secreta-
ria de Estado da Saúde (SES). 
O parto foi um sucesso e acon-
teceu na tarde da quarta-feira 
(21), poucas horas depois da 
secretária de Estado da Saúde, 
Roberta Abath, ter inaugurado 
o novo equipamento da unida-
de de saúde. 

A mãe da criança, Stefany 
Simões, foi a primeira a usu-
fruir dos recursos disponibili-
zados no ambiente que têm o 
objetivo de tornar o parto nor-
mal num momento único, de 
troca de amor, carinho e mui-
to cuidado por parte de uma 
equipe multiprofissional. “Fui 
muito bem atendida por todos. 
A parteira ficou dando aten-
ção o tempo todo e minha mãe 
também ficou ao meu lado. 

Gostei muito”, disse Stefany.
A Sala do Parto Humani-

zado é composta do spa gesta-
cional, com um leito, poltrona 
reclinável e um espaço para 
as atividades de fisioterapia. 
Utilizando uma bola suíça e 
barras na parede, as mulheres 
fazem exercícios de alonga-
mento; agachamento; massa-
gem e fortalecimento da pelvis, 
com o objetivo de fortalecer a 
musculatura para o momento 
do parto. O local ainda conta 
com música ambiente; pintu-
ra e iluminação apropriadas 
para a preparação e o espaço, 
com equipamentos modernos, 
onde acontece o parto propria-
mente dito.

A diretora-geral do hos-
pital, Samara Farias, informou 
que ainda é oferecida acupun-
tura para as gestantes, para 
trabalhar a questão da ansie-
dade e, consequentemente, mi-
nimizar a dor.

Estado inaugura sala 
no Hospital Geral

Parto Humanizado Em QuEimadasHabilidades 
emocionais para 
a cultura de paz 
nas escolas

Os professores da Rede Es-
tadual de Ensino que trabalham 
com a Metodologia Liga pela Paz 
comemoram os resultados da 
iniciativa, que vem mudando a 
postura dos estudantes em sala 
de aula, desde 2014. Na zona ru-
ral de Catolé do Rocha, por exem-
plo, o material pedagógico é bas-
tante elogiado pelos alunos, que 
destacam o uso de personagens 
infantis como forma de repasse 
do conteúdo. A metodologia Liga 
pela Paz é aplicada pelo Governo 
do Estado, por meio da Secreta-
ria de Estado da Educação (SEE). 

O material pedagógico é 
específico para cada faixa etá-
ria. Dessa forma, a Metodolo-
gia estimula a cultura de paz 
por meio da “Educação para 
as Emoções”. Além de reduzir 
a violência nas escolas, a ação 
favorece a melhoria dos índices 
de aprendizagem e a diminui-
ção da evasão escolar.

Centrais fazem 
caminhada na 
Paulista contra 
as reformas

Em um ato unificado pelo 
Dia Nacional de Paralisação e 
Mobilização das Categorias, as 
centrais sindicais começaram 
no fim da tarde de ontem uma 
caminhada pela Avenida Paulis-
ta, com destino à Praça da Re-
pública, no centro de São Paulo. 
A caminhada saiu do vão-livre 
do Museu de Arte de São Paulo 
(Masp). Os organizadores esti-
mam a presença de 30 mil pes-
soas. A Polícia Militar não divul-
gou expectativa de público.

A mobilização nacional foi 
organizada por diversas cen-
trais sindicais (CUT, CTB, CSB, 
CGTB, NCST e CSP-Conlutas 
e Intersindical) em protesto 
contra possíveis mudanças na 
Previdência, como o aumento 
da idade mínima para aposen-
tadoria; dentre outras.

Elaine Patricia Cruz
Da Agência Brasil



Festa no Cariri

Os filmes “Aquarius” e 
“Rebecca” continuam em 
cartaz no Cine Banguê
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A cantora Sandra Belê se apresentará amanhã com o show
Voz e Sanfona no Projeto Som nas Pedras, em Monteiro 

um projeto incrível, mais uma ação 
voltada para o turismo. É algo louvá-
vel. Eu me sinto honrada e feliz em 
poder participar. Não considero um 
show, mas uma festa, pois será uma 
troca entre a cantora e o público, em 
contato com a natureza, em equilíbrio 
com o ambiente e aglutinados em 

torno do som. As pessoas que forem se sentirão presen-
teadas e banhadas de coisas belas”, disse para o jornal A 
União a artista paraibana Sandra Belê, conhecida como a 
“Patativa do Cariri”, referindo-se à primeira apresentação 
- em caráter especial e cujo título é Voz e Sanfona - que 
realizará amanhã, a partir das 19h, na Pedra dos Índios, 
localizada no Assentamento Santa Catarina, na zona rural 
do Município de Monteiro, na região Cariri do Estado, 
dentro do Projeto Som nas Pedras. Na ocasião, acom-
panhada do acordeonista Lucas Carvalho e tendo como 
convidados o compositor Ilmar Cavalcante e o cantor 
Osmando Silva, ela interpretará obras clássicas e contem-
porâneas da música nordestina.

Durante o show, sentado sobre um grande lajedo 
que fica incrustado no Complexo Turístico Zabé da Loca, 
na zona rural de Monteiro, o qual integra a Rota Cariri 
Cultural, uma ação do Sebrae Paraíba e da Prefeitura 
Municipal, o público terá as estrelas como teto e ouvirá, 
pela voz de Sandra Belê - com a força e propriedade que 
lhe são características e fazem dela, atualmente, uma das 
principais intérpretes nordestinas - canções de diversos ar-
tistas, a exemplo de Luiz Gonzaga, Sivuca, João do Vale e Zé 
Marcolino, mas em arranjos que ganharam tom intimista. 
Além do acordeonista Lucas Carvalho, que é um jovem 
instrumentista e pesquisador natural de João Pessoa, e dos 
músicos Ilmar Cavalcante e Osmando Silva, ambos nas-
cidos em Monteiro, a “Patativa do Cariri” também tocará 
pandeiro, tambor indígena e utiliza arremedos, apitos que 
imitam sons de pássaros típicos da fauna regional.

“Vou me sentir em casa, pois sou da região”, disse, 
ainda, Sandra Belê, referindo-se à apresentação que 
realizará no Projeto Som nas Pedras, lembrando ser 
natural da cidade de Zabelê, localizada no Cariri. “O lugar 
é mágico, místico, incrível. É uma área cheia de riqueza, 
que precisa ser visitada”, comentou, ainda, a intérprete, 
ressaltando a acústica que a Pedra dos Índios propor-
ciona. “É uma coisa linda, inusitada”, garantiu ela, que 
concebeu o Voz e Sanfona no final de 2015 e, desde então, 
a artista já contou com diversos convidados, a exemplo 
das cantoras Ellen Oléria e Khrystal. Agora, apresenta o 
seu show pela primeira vez no Cariri da Paraíba.

 Com relação aos convidados da “Patativa do Cariri” 
para o show no Projeto Som nas Pedras, Ilmar Cavalcante 
é natural de João Pessoa, mas foi criado em Monteiro. 
Trata-se de um compositor que possui mais de 300 mú-
sicas gravadas por grandes nomes da música, dentre os 
quais Dominguinhos, Flávio José, Santanna, Novinho da 
Paraíba e Dejinha de Monteiro, além da própria anfitriã 
do evento, Sandra Belê. Já Osmando Silva é de Monteiro, 
onde reside até hoje. Ele se interessou pela música ainda 
muito jovem, quando aprendeu a cantarolar músicas de 
Luiz Gonzaga, Trio Nordestino, Jackson do Pandeiro e 
Dominguinhos e começou se apresentando em bandas de 
baile. No entanto, hoje, ele segue carreira solo, defenden-
do o forró autêntico.

Sobre o projeto
A mentora do Som nas Pedras é a produtora cultural 

Josivane Caiano, que também cuida do Complexo Turís-
tico Zabé da Loca. Considerada original, pois as atrações 
musicais se apresentam na Pedra dos Índios, uma forma-
ção que lembra o solo da Lua e onde existem muitas ins-
crições rupestres, a iniciativa é uma das primeiras ações 
para estruturar uma cadeia, na área, em torno da Rota 
Cultural do Cariri, a qual possui outro atrativo: o almoço, 
oferecido pela organizadora do evento, Josivane Caiano, 
no restaurante regional Casa de Zabé, onde a própria 
Zabé da Loca, tocadora de pífano, mora atualmente.

mÚSICA

Festa “Baile Muderno”  
acontece hoje no 
Centro Histórico de JP 

Também conhecida 
como “A Patativa 
do Cariri”, Sandra 

Belê tem o seu 
trabalho musical 
reconhecido pelo 

Brasil afora
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Primavera dos museus está 
homenageando o escritor 
José Américo de Almeida



A 10ª Primavera dos Mu-
seus teve um diferencial 
nas suas comemorações 
realizadas na Fundação 
Casa de José Américo, na 
capital. Na quarta-feira 
(21) foi realizado um 
debate em torno de as-

suntos inéditos sobre a vida do seu pa-
trono, compartilhado por pessoas que 
tiveram a oportunidade de participar 
da intimidade daquele ilustre ministro, 
governador e escritor paraibano. Os 
participantes falaram para a plateia 
interessada em conhecer mais sobre o 
aspecto pessoal de José Américo. 

A conversa foi marcada por re-
velações. Uma delas partiu de Ítalo 
Kumamoto que, além de seu médico, 
estendia a visita para trocar ideias 
com o paciente. Segundo ele, numa 
dessas ocasiões, José Américo previu 
as dificuldades que acontecem no 
panorama político atual do Brasil. 
“Ele sabia que eu gostava de políti-
ca e, após a consulta, me sentava ao 
lado da rede e conversávamos sobre 
o assunto. Aprendi muito com ele”, 
lembrou.

Além de Ítalo Kumamoto, parti-
ciparam do bate-papo os jornalistas 
Gonzaga Rodrigues e Wills Leal, a his-
toriadora Lourdinha Luna e a profes-
sora Neide Medeiros, a única que não 
o conheceu pessoalmente, mas que é 
uma especialista em torno da obra de 
José Américo, tecendo comentários 
literários e críticos da obra.

Gonzaga Rodrigues destacou que 
José Américo era uma figura legendá-
ria e que não era um político comum, 
porque vivia o seu Eu natural, inde-
pendente do ambiente em que estava. 
Acrescentou que o admirava desde a 
adolescência e que vinha frequente-
mente a sua residência.

Lourdinha Luna, sua secretária du-
rante 17 anos, disse que José Améri-
co admirava as mulheres e que, certa 
vez, ele mesmo colou uma foto de 
Brigitte Bardot na parede com iscas 
de sabão. Segundo ela, também era 
admirador de Ney Matogrosso, gos-

Diversidade 
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Legado do escritor paraibano José Américo de Almeida é 
destaque na programação da Primavera dos Museus

Uma gama de 
intelectuais 
participou de 
rodas de diálogos 
com revelações 
em torno da vida 
e da obra de 
José Américo de 
Almeida, na FCJA

Ninfa Parreiras será a ministrante da oficina que acontece na capital

Sesc João Pessoa inscreve para oficina sobre criação literária
“A Criação Literária” é o tema 

da oficina que a psicanalista, es-
critora e professora de literatura 
mineira - radicada no Rio de Janei-
ro - Ninfa Parreiras ministrará nos 
próximos dias 6 e 7 de outubro, 
das 19h às 22h, no Sesc Centro, em 
João Pessoa, dentro do Projeto A 
Arte da Palavra. Os interessados 
em se inscrever gratuitamente 
podem solicitar o formulário pelo 
e-mail priscilaaraujovital@gmail.
com, ou então no Setor de Cultu-
ra da instituição, que se localiza à 
Rua Desembargador Souto Maior, 
nº 281, no Centro da capital, no 
período das 8h às 18h. Mais infor-
mações podem ser obtidas pelo 
número 3208-3158.

O objetivo da oficina é desen-
volver uma criação literária, a partir 
de obras - consagradas e, outras, 
contemporâneas - selecionadas, 
abordar a escrita como processo de 
subjetivação e de identidade, pro-
mover atividades de criação textual 
baseada em imagens e palavras, 
desenvolver a criação de versos e 
narrativas curtas e, ainda, fomen-
tar a leitura e discussão de textos 
infantojuvenis.

Mineira da cidade de Itaúnas, 

tando de sua maneira artística de se 
apresentar.

Wills Leal destacou que José Amé-
rico tornou-se romancista para fugir de 
sua austeridade e que, sempre pessoal, 
autêntico, entendia que escrever bem 
não era gravar o pensamento grama-

ticalmente impecável, mas aproximar-
se da fala do povo. Para concluir o 
evento houve declamações de poesias 
por Bené Siqueira e Lindalva Xavier. 
O encontro foi aberto pelo presidente 
da Fundação Casa de José Américo, 
professor Damião Ramos Cavalcanti, 

e coordenado pela diretora do Museu, 
professora Janete Rodriguez.

A programação integrou as ativi-
dades da 10ª Primavera dos Museus, 
projeto promovida pelos museus bra-
sileiros em parceria com o Instituto 
Brasileiro dos Museus – Ibram. 

mas residindo, agora, no Rio de Ja-
neiro, Ninfa Parreiras é graduada em 
Letras e em Psicologia pela Pontifícia 
Universidade Católica (Puc) carioca e 

Mestre em Literatura Comparada pela 
Universidade de São Paulo (USP). Ao 
longo de 20 anos, ela trabalhou como 
especialista na Fundação Nacional do 

Livro Infantil e Juvenil. É autora de 
diversas obras em prosa e em poe-
sia para crianças e jovens, a exem-
plo de A Velha dos Cocos (2006), 
Um Teto do Céu (2009), O Morro 
Encantado (2010), O Mergulho no 
Espelho (2010) e Um Mar de Gente 
(Girafinha, 2007/ Rovelle, 2014). E, 
também, publicou ensaios sobre 
literatura e psicanálise em revistas, 
jornais e livros.

O projeto A Arte da Palavra 
incentiva a criação literária, com 
o intuito de mobilizar o público 
comerciário, educadores, alunos 
oriundos das escolas de João Pes-
soa e universitários para as ações 
literárias do Sesc. A intenção é 
formar novos grupos produtores e 
consumidores de textos literários, 
em diferentes modalidades, temas 
e níveis de leitura, ampliando os 
espaços de diálogos sobre literatu-
ra, congregando gêneros contem-
porâneos e a oralidade. A iniciativa 
ainda privilegia a experimentação 
e a dinâmica da escrita, funcionan-
do como uma usina de criação e 
de aprendizado de novos ofícios 
literários, possibilitando o conheci-
mento de técnicas para o exercício 
da produção textual.

  



Roteiro
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Em cartaz

Filmes
Crônica em destaque

AM                                 
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 - Transa Reggae

FM
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 - Afro-Brasil
19h - Voz do Brasil
20h - Programação Musical
22h - E por falar em saudade

“Aquarius” e “Rebecca” continuam 
em cartaz no Espaço Cultural

Rádio Tabajara

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

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

 Serviço

A última bolacha 
do pacote

É assim que algumas pessoas se sentem: muito espe-
ciais! Mais especiais do que realmente são. Entendem-se, 
como se diz por aí, a última bolacha do pacote. Todos nós 
conhecemos alguém com essas notáveis características. Não 
há ramo da atividade humana em que não se note a presença 
dessas criaturas. Estão espalhadas pelo mundo e proliferam 
exponencialmente para nos exibir talento, autoridade e qui-
çá outras supostas virtudes que atribuem a si mesmos com 
orgulho e desenvoltura. São atributos que via de regra não 
possuem, mas a vaidade ou idiossincrasias outras, os fazem 
exibir essas supostas aptidões ou prerrogativas. Essas exibi-
ções de engenho, capacidade ou competência não chegam a  
me incomodar. Já a “carteirada” , quase sempre acompanha-
da do inseparável “você sabe com quem está falando?” me 
aporrinha. Nos meus distantes tempos de caserna já se ouvia 
dizer que todo general gostaria de ter a mesma autoridade 
que um cabo julga que tem. É uma verdade! 

A esses dois grupos de indivíduos: os “geniais” e os das 
“autoridades”, recomendaria ouvir uma palestra do filósofo 
Mario Sergio Cortella, onde o ilustre professor nos coloca de 
maneira genial o real papel que desempenhamos no univer-
so; ou seja, quase nada. 

Ao ver a exposição do eminente educador, confesso que 
lá nos grotões escuros de minha alma apareceu-me aquela 
inveja pequenina, mas despretensiosa a me cobrar o “como foi 
que não pensei nisso”. Brilhante a argumentação. Vejamos.

Supõe-se que o universo tenha a forma cilíndrica em 
função da curvatura do espaço. Há cerca de 15 bilhões de 
anos, tudo estaria adensado em único ponto e uma grande 
explosão a qual se deu nome de “Big Bang” deu origem ao 
nosso universo e  por isso ainda esteja em expansão. Há ain-
da, segundo física quântica, a real possiblidade da existência 
de outros universos. Teríamos então o MULTIverso e não de 
UNIverso. Dessa mega explosão é que surgiu o nosso univer-
so com duzentos bilhões de galáxias. Uma delas é a nossa Via 
Láctea que por sua vez possui cem bilhões de estrelas e uma 
dessas estrelas é o nosso sol. Esse nosso sol, tem girando em 
torno de si nove planetas (considerando Plutão um deles). 
Um desses planetas é a Terra, onde a ciência catalogou três 
milhões de espécies e uma delas é a nossa – o homo sa-
piens – com cerca de seis bilhões e quatrocentos milhões de 
indivíduos vivos. Um desses indivíduos é você que lê esses 
escritos. 

Na verdade, tanto você amigo leitor, como esse escre-
vinhador aqui, somos dois indivíduos dentre seis bilhões e 
quatrocentos milhões de habitantes de uma única espécie 
entre três milhões já catalogadas pela ciência em um dos 
nove planetas que giram em torno de uma estrela de se-
gunda grandeza,  dentre outras cem bilhões de estrelas que 
estão em uma galáxia dentre outras duzentos bilhões de 
galáxias localizadas em um dos universos possíveis  e que irá 
desaparecer.

Isso dá a ideia de como somos “importantes”! Mas há 
sempre alguém   achando  que Deus  criou tudo isso só para 
ele existir.

Assim sugere o palestrante, do qual ousei extrair essa 
argumentação, que quando alguém vier com essa história de 
“você sabe com quem está falando?” basta perguntarmos:

- Você tem tempo para eu responder?
Vai que essa pessoa esteja disposta a ouvir o revide. Aí 

é a sua vez caro leitor (ou leitora). Não perca essa chance: 
explique!

Luiz Augusto Paiva da Mata 
guthov@gmail.com

O filme brasileiro mais badalado do 
momento, “Aquarius’ continua em cartaz 
no Cine Bangüê da Fundação Espaço Cul-
tural, em João Pessoa.  Entre o próximo 
sábado, e o dia 6 de outubro, ‘Aquarius’ 
contará com quatro sessões (duas em 
horários especiais). A programação se-
gue com um clássico de Alfred Hitchcock 
(‘Rebecca’), além de ‘Olmo e a gaivota’ e 
‘Esperando Acordada’.

Com direção do pernambucano Kle-
ber Mendonça Filho, ‘Aquarius’ estreou 
no Festival de Cannes em maio, cinco 
dias após o processo de impeachment 
ser instaurado. O longa adquiriu visibili-
dade política desde que diretor e equipe 
empunharam cartazes contra o afasta-
mento da presidente Dilma, no tapete do 
festival francês.

O elenco tem Sônia Braga, Hum-
berto Carrão, Maeve Jinkings, Irandhir 
Santos, Carla Ribas, Daniel Porpino, Buda 
Lira, Tavinho Teixeira, Arly Arnaud e 
Fernando Teixeira. Sônia é a protagonis-
ta, uma jornalista aposentada lutando 
contra o perigoso poderio do ramo 
imobiliário. A classificação indicativa é 
16 anos.

Rebecca
Clássico de Alfred Hitchcock, ‘Re-

becca’ foi lançado em 1940 nos Estados 
Unidos. Gênio do suspense, Hitchcock 
conta a história de uma jovem e inocente 
dama de companhia que casa com um 
rico viúvo.

Juntos, residem na mansão Man-
derley. O viúvo ainda vive atormentado 
pela morte da primeira mulher em um aci-
dente. A nova esposa é aterrorizada pelas 
memórias em torno de Rebecca e se deixa 
dominar pela governanta da casa.

O elenco conta com Laurence 
Olivier, Joan Fontaine, Judith Anderson, 
George Sanders, Nigel Bruce, Reginald 
Denny, C. Aubrey Smith, Gladys Cooper, 
Florence Bates, Melville Cooper, Leo G. 
Carroll.

Olmo e a gaivota
Petra Costa e Lea Glob consegui-

ram dirigir um filme com nacionalidade 
quíntupla. Lançado em 2014 ‘Olmo e a 
gaivota’ foi filmado no Brasil, Portugal, 
Dinamarca, França e Suécia. O docu-
mentário com 87 minutos de duração 
e classificação indicativa de 12 anos é 
sobre Olívia, uma atriz que se prepara 
para encenar “A Gaivota”, de Tchekov.

 

Domus Hall leva dois fãs 
para o camarim d’O Rappa

Com data marcada para vir a João Pessoa no próximo dia 
30, O Rappa vai apresentar sua nova turnê na Domus Hall e para 
presentear os fãs da banda, a casa de shows está realizando uma 
promoção no seu perfil do Instagram que vai sortear um ingresso, 
com direito a acompanhante, para o camarote frontstage e levará 
os sortudos para conhecer os integrantes no camarim. Para parti-
cipar, basta seguir a Domus no Instagram (@domushall), curtir a 
foto oficial e marcar dois amigos nos comentários. O sorteio será 
realizado dia 26 de setembro, às 12h.

Evento

FoTo: Bruno Martins

FoTo: Divulgação

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 florestas da região, decide penetrar 
ainda mais no coração das árvores do que o 
previsto e acaba descobrindo que a floresta 
esconde seres perigosos. CinEspaço2: 16h e 
21h (LEG). Manaíra5: 20h10 (DUB) e 22h30 
(LEG). Manaíra7: 19h30 (DUB) e 17h20, 
21h50 (LEG). Mangabeira1: 22h (DUB). Tam-
biá3: 14h50, 16h50, 18h50 e 20h50 (DUB).

A VIDA SECRETA DOS BICHOS (EUA 2016). 
Gênero: Aventura. Duração 90 min. Classifi-
cação: 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 Manhat-
tan. 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 diver-
gências de lado pois um coelhinho branco 
adorável chamado Snowball está construin-
do um exército de animais abandonados 
determinados a se vingar de todos os pets 
que tem dono.  Manaíra5/3D: 13h30, 15h40 
e 17h50 (DUB). Manaíra7/3D: 15h (DUB).
Manaíra11: 14h e 16h20 (DUB).  Manga-
beira5/3D: 13h45, 16h e 18h15 (DUB). 
Tambiá2: 14h35, 16h35 e 18h35 (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 de-
cidiu que só pode ser vencida por indivíduos 
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 inevitavelmente, será 
que o Esquadrão Suicida vai morrer tentan-
do concluir a missão ou decidem que é cada 
um por si?. Tambiá2: 20h35 (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 constru-
tora 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: 16h e 21h. Manaíra1: 14h. 

n 4/9

18h: Olmo e a gaivota

 

n 25/9

18h: Aquarius

 

n 26/9

18h30: Esperando Acordada

 

n 27/9

19h* Horário especial: Rebecca

 

n 28/9

17h30: Olmo e a gaivota

19h30: Tintin Cineclube

 

n 29/9

19h* Horário especial: Aquarius

 

n 1 e 2/10: não haverá sessão

 

n 3/10

18h30: Esperando Acordada

20h30: Olmo e a gaivota

 

n 4/10

19h* Horário especial: Aquarius

 

n 5/10

17h30: Esperando Acordada

19h30: Tintin Cineclube

 

n  6/10

19h* Horário especial: Aquarius

ProgramaçãoQuando o espetáculo começa a tomar 
forma, Olivia e seu companheiro desco-
brem que ela está grávida. Conforme a 
gravidez evolui, o seu desejo por liberda-
de e êxito profissional se depara com os 
limites impostos pelo seu próprio corpo.

Ela, então, se olha no espelho e vê 
as duas personagens femininas de “A 
Gaivota” - Arkadina, atriz que está enve-
lhecendo, e Nina, atriz que se perde na 
loucura - como inquietantes reflexos de si 
mesma. O elenco tem Olivia Corsini, Serge 
Nicolai, Philippe Duquesne e Shaghayegh 
Beheshti.

 Esperando Acordada
Uma comédia sobre a culpa. A dire-

tora Marie Belhomme consegue dar um 
tom cômico a um tema sério. Lançado 
este ano, ‘Esperando acordada’ é sobre 
Perrine (Isabelle Carré), uma violinista 
amadora que ganha a vida tocando em 
festas de aniversário de crianças e em 
lares para idosos.

Um dia, a caminho de um evento 
para o qual foi contratada, ela se perde. 
Ao perguntar a um desconhecido como 
chegar ao local, ela acidentalmente 
provoca um acidente e, logo em seguida, 
foge. No dia seguinte ela descobre que o 
homem está no hospital, em coma.

Sem ter a menor ideia de quem ele 
seja, mas tomada pelo sentimento de cul-
pa, Perrine decide fazer o que for possível 
para amenizar sua dor. A classificação in-
dicativa é de 10 anos. No elenco do filme 
(que tem 83 minutos de duração), Olivia 
Corsini, Serge Nicolai, Philippe Duquesne 
e Shaghayegh Beheshti.



Sábado

Baile Muderno movimenta Centro Histórico 
da capital hoje com três atrações culturais

m mais uma edição, o Baile Muderno marca mais um encontro na Vila do Porto hoje e traz dessa vez como atrações os DJs ChicoCorrea, Maga Bo e a banda So-ciedade Recreativa. Com apresentação marcada para ter início às 22h, o evento quer mostrar ao público pessoense um mundo afora no formato de Sound System, que passa por diversos universos, mas chega a João Pessoa com toda sua desenvoltura. Os ingres-sos R$ 30 inteira e R$ 15 meia-entrada.

n Atrações: Felipe Matheus Lima, Gutem-
berg Lima, Thaiane Veloso e Marco Galindo
n Quando: Amanhã 
n Onde: Vila do Porto
n Horário: 23h
n Entrada: R$ 20 e na porta: R$ 30

PHOsPHOrEscEnt

n Quando: Domingo
n Onde: Vila do Porto
n Horário: 17h
n Entrada: R$ 25 antecipado 
(meia-entrada) e R$ 30 antecipado 
entrada social + 1kg de alimento não 
perecível no dia do evento

IndIE sEssIOns APrEsEntA 
sElvAgEns à PrOcurA dE lEI

sOu nEgrA + FrEdErIcA

n Quando: Domingo
n Onde: Usina Cultural Energisa
n Horário: 18h30
n Entrada: R$ 10

Domingo

Domingo

Hoje

E

Hoje

Agenda

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 23 de setembro de 2016

Paraíba: todos os cantos teresa duarte - teresaduarte2@hotmail.com

Fim de semana
AtrAÇÕEs dIvErsAs

n Atração: Henrique Ornellas
n Quando: Hoje
n Onde: Vila do Porto
n Horário: 17h
n Entrada: Franca

Pôr dO sOl nA vIlA 

Sábado

n Quando: Amanhã
n Onde: Usina Cultural Energisa
n Horário: 21h
n Entrada: R$ 10

AbOut tHE bluEs vOltA 
AO cAFé dA usInA

l   Pacote de turismo
Ao contratar um pacote turístico 

oferecido pela agência de viagens o con-
sumidor deve ficar atento ao que está 
sendo oferecido no material de divul-
gação do pacote e verificar se os itens 
constam no contrato que será assinado 
com a agência de turismo.O material 
promocional divulgado pela agência tam-
bém deverá estar incluídos no contrato 
quando ele for assinado, pois, caso a 
agência não cumpra com o que foi ofe-
recido no pacote, a pessoa deverá ter 
em mãos o material promocional para 
poder cobrar os seus direitos na justi-
ça, e também, jamais fazer depósito de 
pagamento em conta pessoa física, de-
vendo este ser feito exclusivamente na 
conta da agência que é jurídica.

l  Areia 
“Civilização do Açúcar” é o tema da V Super Trilha, o maior evento ecológico e 

de aventura do Brejo paraibano, no Município de Areia PB. Marque na sua agenda dia 
12 e 13 de novembro próximo e venha vivenciar experiências em contato direto com a 
natureza, durante dois dias sendo no primeiro uma trilha de 7 km na Mata Pau Ferro 
com acampamento, alojamento e pousada em áreas bem estruturadas. Na Super Tri-
lha, além de uma programação cultural, será realizada visita ao Engenho Triunfo com 
degustações de frutas, cachaça e sorvete. O roteiro será finalizado com um passeio 
contemplativo à bordo da Jardineira Flor da Trilha carro adaptado para passeios tu-
rístico. Mais informações pelo fone (83) 99855-9197. 

l  Agronegócios 
A grande movimentação na Praça de Alimentação da Feira Paraíba 49ª 

Expofeira Paraíba Agronegócios, iniciada no último domingo, tem superado as 
expectativas dos comerciantes. O evento promovido pelo Governo do Estado, 
por meio da Secretaria de Desenvolvimento da Agropecuária e da Pesca, em 
parceria com Banco do Nordeste, Senar Paraíba e Sebrae, acontece até o pró-
ximo domingo no Parque de Exposições Henrique Vieira de Melo, no bairro do 
Cristo Redentor em João Pessoa. A Praça da Alimentação ocupa uma área de 
500 metros quadrados e conta com três restaurantes, 12 food trucks, além de 
barraquinhas de produtos artesanais. O espaço está sendo coordenado pelo 
Sebrae-PB e também conta com apresentações culturais e shows gratuitos 
que acontecem essa semana sempre no período das 16h às 22h.

l  litoral norte
Trilhas dos Potiguaras, projeto tu-

rístico lançado pelo Governo do Estado 
no Litoral Norte, compreende as imedia-
ções do Município de Baía da Traição, 
para atender o Litoral Norte com o 
objetivo de valorizar a cultura indígena 
e incentivar a economia e o fortaleci-
mento do turismo sustentável na área. 
A trilha é resultado de um trabalho de 
levantamento do governo da Paraíba 
que elencou pousadas, restaurantes, 
praias, pontos históricos e aldeias in-
dígenas nos 66 km de Litoral do Norte 
paraibano. Se você gosta da natureza, 
histórias encantadoras, esporte e da 
boa gastronomia, esse é o roteiro certo 
para se vivenciar. Informações no site 
www.trilhaspotiguaras.com.be.

FotoS: teresa Duarte

l  galante
O Restaurante Regional Casa de Cumpade, na zona rural de Galante, distrito de Campina 

Grande, lança neste domingo uma programação que será iniciada a partir de outubro próximo 
em homenagem ao mês da criança. A nova proposta da casa será anunciada à imprensa e 
convidados pelo Cumpade João durante o café da manhã regional que é servido sempre aos 
domingos, seguido do almoço acompanhado do forró pé de serra. Aproveitando o ambiente 
de fazenda, atrativo e confortável em contato direto com a natureza, se torna perfeito para 
o lazer das famílias nos finais de semana. Uma estrutura foi montada para proporcionar as 
crianças como vive os animais, como alimentá-los, ou seja, os pequenos poderão vivenciar os 
prazeres de uma fazenda. Informações: (83) 99187-5587 (83) 98770-4760.



Emergência é decretada 
em cidade dos EUA devido 
a protestos violentos
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Moro prende Mantega e depois solta
oPErAção lAvA jAto

13

O juiz federal Sérgio 
Moro, que conduz a Operação 
Lava Jato, determinou o blo-
queio de até R$ 10 milhões do 
ex-ministro Guido Mantega e 
outros sete investigados na 
Arquivo X. O ex-ministro foi 
preso temporariamente nes-
sa quinta-feira e solto horas 
depois por ordem do magis-
trado. A Arquivo X investiga 
crimes de corrupção e lava-
gem de dinheiro envolvendo 
obras do pré-sal. Em despa-
cho, Moro revogou a prisão 
de Mantega “sem prejuízo das 
demais medidas e a avaliação 
de medidas futuras”.

Mantega é suspeito 
de ter pedido, em 2012, 
enquanto era ministro da 
Fazenda e presidente do 
Conselho de Administração 
da Petrobras, R$ 5 milhões 
ao empresário Eike Batista 
para pagar dívidas de cam-
panha do PT. Eike afirma 
que a solicitação foi feita no 
então gabinete de Mantega.

O sequestro de ativos 
foi pedido pelo Ministério 
Público Federal. Para Moro, 
é “viável o decreto do blo-
queio dos ativos financeiros 
dos investigados em relação 
aos quais há prova de rece-
bimento de propina”.

“Não importa se tais va-
lores, nas contas bancárias, 
foram misturados com va-
lores de procedência lícita. 
O sequestro e confisco po-
dem atingir tais ativos até o 
montante dos ganhos ilícitos. 
Considerando os valores da 
propina paga, resolvo de-
cretar o bloqueio das con-
tas dos investigados até o 

montante de R$ 10 milhões. 
Defiro, portanto, o requeri-
do e decreto o bloqueio dos 
ativos mantidos em contas 
e investimentos bancários 
dos seguintes investigados: 
Guido Mantega, Luiz Clau-
dio Machado Ribeiro, Ruben 
Maciel da Costa Val, Danilo 
Souza Baptista, Luiz Eduardo 
Carneiro, Luiz Eduardo Neto 
Tachard, Júlio Cesar Olivei-
ra Silva e Francisco Corrales 
Kindelán”, ordenou Moro.

Os bloqueios serão im-
plementados pelo Bacen-
Jud, sistema online do Ban-
co Central.

“Observo que a medida 
ora determinada apenas gera 
o bloqueio do saldo do dia 
constante nas contas ou nos 
investimentos, não impedin-
do, portanto, continuidade 
das atividades das empresas 
ou entidades, considerando 
aquelas que eventualmente 
exerçam atividade econômi-
ca real. No caso das pessoas 
físicas, caso haja bloqueio de 
valores atinentes a salários, 
promoverei, mediante reque-
rimento, a liberação”, afirmou 
o juiz da Lava Jato.

São alvos da Arquivo X, 
além de Mantega, executivos 
das empresas Mendes Júnior 
e OSX Construção Naval S.A., 
assim como representantes 
de empresas por elas utiliza-
das para suposto repasse de 
vantagens indevidas. A Pro-
curadoria da República rela-
ta que, em 26 de julho 2012 
o Consórcio Integra Offsho-
re, formado pelas empresas 
Mendes Júnior e OSX, firmou 
com a Petrobras contrato no 
valor de US$ 922 milhões, 
para a construção das plata-
formas P-67 e P-70 (unidades 
flutuantes de produção, ar-
mazenamento e transferência 
de petróleo voltadas à explo-
ração dos campos de pré-sal).

Da Agência Estado

Da Agência Brasil 

O Partido dos Trabalha-
dores  divulgou nota ontem 
(22) afirmando que a prisão 
do ex-ministro Guido Man-
tega foi um “espetáculo da 
Polícia Federal (PF)” e que 
causou “indignação geral” de 
parlamentares e pessoas li-
gadas à legenda. Mantega foi 
preso temporariamente nessa 
manhã, durante a 34ª fase da 
Operação Lava Jato, chamada 
de Arquivo X. 

De acordo com a nota, o 
presidente nacional do PT, Rui 
Falcão, afirmou que a prisão 
do ex-ministro Guido Mantega 
é “arbitrária, desumana e des-
necessária”. Segundo ele, [a 
operação] deveria se chamar 
“Operação Boca de Urna”, uma 
vez que acontece às vésperas 
das eleições municipais”.

No documento, Rui Fal-
cão lembrou que Mantega é 
ex-ministro, tem endereço fixo 
e nunca se negou a dar esclare-
cimentos, sendo assim “midiá-
tica a prisão em um hospital”.

O ex-ministro estava no 
hospital acompanhando a es-
posa em uma cirurgia quan-
do a operação foi deflagra-
da. Segundo a PF, os agentes 
desconheciam o fato de que 
a mulher de Mantega estava 
internada no Hospital Albert 
Einstein e que, ao chegar à 

casa do ex-ministro, os poli-
ciais tomaram conhecimento 
da situação e se dirigiram ao 
local antes de iniciar as bus-
cas no apartamento. A PF in-
formou que ele se apresentou 
espontaneamente na portaria 
do hospital.

Sobre as informações 
apresentadas pela PF de re-
passes de verbas para pa-
gamento de propina, o PT 
refutou os argumentos apre-
sentados. “Todas as operações 
financeiras do partido foram 
realizadas estritamente den-
tro dos parâmetros legais e 
posteriormente declaradas à 
Justiça Eleitoral.”

Revogação da prisão
Poucas horas depois da 

prisão de Guido Mantega, o 
juiz federal Sérgio Moro re-
vogou a prisão do ex-minis-
tro alegando que, “diante do 
quadro de saúde da esposa e 
como as buscas e apreensões 
de documentos nos endereços 
residenciais e comerciais dos 
investigados já foram feitas, 
não há mais a necessidade de 
manter Mantega detido, já que 
ele não pode mais interferir na 
colheita de provas”.

O juiz deixou claro não ter 
consultado nem o Ministério 
Público Federal (MPF), nem 
a autoridade policial antes de 
tomar sua decisão.

PT aponta espetáculo da PF

Da Agência Estado
   
O Supremo Tribunal Fede-

ral (STF) marcou para o dia 5 
de outubro a retomada do jul-
gamento sobre a possibilidade 
de prisão após condenação pela 
justiça de segundo grau e, por-
tanto, antes do final do proces-
so. As duas ações que voltarão a 
ser julgadas pelo plenário do STF 
foram apresentadas pela Ordem 
dos Advogados do Brasil (OAB) e 
pelo Partido Ecológico Nacional 
(PEN), que alegam que a prisão 
enquanto houver direito a recur-
so viola o princípio da presunção 
de inocência.

Em fevereiro, o Supremo de-

cidiu permitir que as penas pas-
sassem a ser executadas já na 
segunda instância, ou seja, antes 
de todas as possibilidades de re-
cursos serem esgotadas. O enten-
dimento anterior era o de que o 
cumprimento da pena começaria 
após o chamado trânsito em jul-
gado da condenação, podendo 
chegar aos Tribunais Superiores.

Esvaziamento
Até aqui, apenas o ministro 

Marco Aurélio Mello, relator das 
duas ações que questionam a ju-
risprudência fixada pela Corte 
em fevereiro, pronunciou o seu 
voto. Segundo ele, não é consti-
tucional aplicar uma pena antes 

que se esgotem todas as possibi-
lidades de recurso a que o conde-
nado tem direito. 

Um dos temores do Minis-
tério Público é que, caso o STF 
volte atrás no entendimento, as 
investigações da Operação Lava 
Jato sejam esvaziadas, já que isso 
desestimularia que condenados 
que temessem a prisão firmassem 
acordos para colaborar com os 
procuradores. 

Em conversa gravada com 
o presidente do Senado, Renan 
Calheiros (PMDB-AL), o ex-pre-
sidente da Transpetro Sérgio 
Machado afirmou que o novo 
entendimento do STF “está apa-
vorando todo o mundo”. 

STF vai retomar o julgamento 
sobre prisão em 2ª instância

EM oUtUBro

Da Agência Estado

O Tribunal de Contas 
da União (TCU) autorizou 
nessa quinta-feira, 22, a re-
tomada parcial do progra-
ma de reforma agrária do 
Instituto Nacional de Colo-
nização e Reforma Agrária 
(Incra). Os processos de 
regularização de terras es-
tavam paralisados desde 
abril por determinação do 
tribunal, após realização de 
uma auditoria que apontou 
fraudes e irregularidades 
graves no programa.

De uma lista de 15 
itens que geraram as para-
lisações, nove foram sus-
pensos temporariamente 

pela corte, que recebeu do 
Incra um plano de provi-
dências para resolver as 
falhas. A autorização tem 
validade de 120 dias para 
oito tipo de casos. Um de-
les teve prazo de autoriza-
ção fixado em 180 dias. 

“A decisão do tribunal 
se deu por entender que 
grande parte dos benefi-
ciários identificados com 
suspeita de fraude foi clas-
sificada dessa forma princi-
palmente por falhas nos ca-
dastros e banco de dados do 
Incra e não necessariamen-
te por ação do agricultor”, 
declarou o tribunal.

O TCU determinou que 
seja exigido do agricultor 

familiar a documentação 
necessária para comprovar 
sua regularidade com o Pro-
grama Nacional de Reforma 
Agrária e ter acesso a bene-
fícios como crédito rural e 
assistência técnica. O tribu-
nal pediu ainda que o Incra 
encaminhe para o órgão um 
relatório mensal atualizado 
das providências adotadas 
e resultados alcançados du-
rante a vigência da suspen-
são da medida cautelar.

A precariedade do sis-
tema de regularização de 
terras foi um dos temas da 
série de reportagens Terra 
Bruta, publicada pelo jor-
nal “O Estado de S. Paulo” 
em julho. O trabalho deta-

lhou a grilagem de terras 
em sete estados do Norte 
e Centro-Oeste do País, e 
identificou 482 focos ati-
vos de tensão e violência 
em 143 municípios.

Na auditoria realizada 
pelo TCU em abril, a Corte 
identificou mais de 578 mil 
beneficiários irregulares do 
programa do Governo Fede-
ral. São dezenas de proble-
mas de extrema gravidade 
identificados, entre eles a 
relação de 1.017 políticos 
que, criminosamente, rece-
beram lotes do programa. A 
relação inclui 847 vereado-
res, 96 deputados estaduais, 
69 vice-prefeitos, quatro 
prefeitos e um senador. 

Programa de Reforma Agrária 
do Incra é liberado pelo TCU

rEtoMADA PArciAl

O ministro Marco Aurélio, relator de duas ações que questionam a jurisprudência, foi o único a votar, sendo contra a decisão

Foto: Wilson Dias/Agência BrasilO ex-ministro é suspeito 
de ter pedido R$ 5 milhões 
a Eike Batista para o PT
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Governo envia MP com a reforma do 
Ensino Médio e quer educação integral
Artes, Sociologia, Filosofia 
e Educação Física passam a 
ser disciplinas optativas

opiniao.auniao@gmail.com

Nos anos 80 do século 20 foi desencadeado um complexo 
e diversificado processo transformador que culminou com o in-
gresso do capitalismo numa nova fase, a globalização, expressa 
em mudanças como a reestruturação produtiva, a financeiri-
zação da economia, a revolução técnico-científica, as políticas 
socioeconômicas neoliberais, a internacionalização extensiva e 
impetuosa de todas as relações, a debilitação da soberania e da 
autonomia deliberativa dos Estados nacionais, etc.

O processo de globalização implicou alterações múltiplas 
e substanciais: 1) o movimento do capital ganhou velocida-
de excepcional e sua capacidade de reprodução foi potencia-
lizada; 2) o mercado financeiro foi tornado global e virtual e 
o fluxo de moedas e capitais alcançou agilidade exponencial; 
3) a circulação de mercadorias e capitais, o deslocamento 
de pessoas e grupos, em todas as direções e regiões, criaram 
condições para a desterritorialização econômica e o desen-
raizamento cultural e identitário, desalinhando ou dissipando 
fronteiras, reais ou imaginárias; 4) as relações de trabalho, a 
sociabilidade e a representação, os meios de informação e co-
municação viram-se drasticamente alterados e transtornados; 
5) a redefinição das atribuições e soberania dos Estados nacio-
nais levou à corrosão da autoridade e da jurisdição, à efemeri-
dade das instituições e esferas de representação e deliberação, 
fragilizando a sociedade civil e política (Parlamento e Judiciá-
rio, partidos e sindicatos, etc.) – o alcance e o significado da 
democracia foram obstados ou mesmo constrangidos.

Nessas circunstâncias, houve o deslocamento abran-
gente da indústria e dos serviços para a periferia do capita-
lismo, transferindo-se empregos e capital, com diminutos 
custos tributários, poucas exigências de reposição ambiental 
e alta rentabilidade. No sentido inverso, os contínuos fluxos 
migratórios da Ásia, África e América Latina para a Europa e 
os Estados Unidos, permitiram a constituição de um exército 
de trabalhadores disponíveis, constituído de mão de obra ba-
rata. Concomitantemente, a introdução de novas tecnologias 
(informática, robótica, etc.) e métodos de gestão promoveu a 
reestruturação da produção e da circulação de mercadorias, 
eliminando, em larga escala, antigos postos de trabalho – a 
extinção de profissões tradicionais gerou uma população de 
trabalhadores excluídos por não se adequarem às exigências 
do mercado de trabalho, altamente competitivo.  Soma-se a 
esses fatos as sucessivas crises econômicas, como a de 2008, 
causada em grande medida pela financeirização da economia 
e pelas políticas de austeridade para combatê-la.

Em congruência com a globalização, desencadeou-se uma 
forte ofensiva contra o Estado de bem-estar social e a favor 
da desregulamentação das relações sociais e da supressão de 
quaisquer obstáculos à liberdade das mercadorias (inclusive 
a mão de obra) e à sua livre circulação. Movido pela lógica da 
economia política neoliberal, o processo de globalização, imple-
mentado nas últimas três ou quatro décadas, cobra agora seu 
preço. Mesmo nos países protagonistas na sua indução, parce-
la considerável da sociedade foi acometida por suas vicissitu-
des: crises econômicas, decréscimo da estatura e abrangência 
do Estado, subtração de direitos, aviltamento das condições de 
existência e aumento das desigualdades, contenção das políti-
cas públicas, deslocamento de empregos e precarização das re-
lações de trabalho, mercantilização brutal das relações sociais e 
humanas, esgarçamento de identidades coletivas, perturbação 
de sociabilidades, disseminação da instabilidade.

Ademais, se a globalização tem corroído e reordenado 
os poderes dos e nos Estados-nação, promovendo e intensi-
ficando o movimento de mercadorias e capitais, indivíduos e 
mão de obra em todos os países e continentes, não resolveu a 
contento o problema do exercício dos direitos de cidadania do 
adventício, que continuam sendo privilégio dos nacionais – ao 
mesmo tempo que criou um mercado mundial de produtos, 
capitais e mão de obra, não criou o cidadão do mundo.

Tomados em conjunto, esses fatores têm suscitado mal-es-
tar e ressentimentos incomuns, particularmente nos países da 
Europa e nos Estados Unidos. Têm também despertado patrio-
tismos, promovido o reavivamento de ideologias políticas e reli-
giosas fundamentalistas, intolerantes e anti-humanistas, poten-
cializando extremos: direita tradicionalista – Frente Nacional 
(França), Ukip (Inglaterra), Pegida e AfD (Alemanha), Liga do 
Norte (Itália), etc.; e esquerda negativa – Podemos (Espanha), 
Movimento Cinco Estrelas (Itália) e outras organizações.

Emblemáticos desse fenômeno são o plebiscito, recém
-realizado, que determinou a saída da Grã-Bretanha da União 
Europeia (Brexit) e a ascensão do candidato à presidência dos 
Estados Unidos DonaldTrump. Não por acaso, as plataformas 
de ambos são quase análogas: defesa da soberania e resgate 
de valores e identidade nacional, fortalecimento das frontei-
ras contra a imigração, pregação do chauvinismo e da xenofo-
bia, proteção da moeda, repatriamento de empresas, capitais 
e empregos perdidos, prerrogativa de direitos para os nativos. 
Trump promete que, com sua eleição, “o povo americano vai de-
clarar novamente a independência dos Estados Unidos”.

O mal-estar da globalização

Segatto
José Antônio

Mariana Tokarnia e 
Pedro Pedruzzi 
Da Agência Brasil 

O presidente Michel Te-
mer assinou e  encaminhou 
ontem ao Congresso Nacio-
nal uma Medida Provisória 
(MP) para reestruturação do 
Ensino Médio que, quando 
aplicada, possibilitará que o 
aluno escolha diferentes tri-
lhas de formação e formação 
técnica. O governo também 
anunciou plano de ampliar a 
educação integral a partir de 
2017.

A intenção é que o Ensi-
no Médio tenha, ao longo de 
três anos, metade da carga 
horária de conteúdo obri-
gatório, definido pela Base 
Nacional Comum Curricu-
lar – ainda em discussão. O 
restante do tempo deve ser 
flexibilizado a partir dos in-
teresses do próprio aluno e 
das especificidades de cada 
rede de ensino no Brasil. Os 
alunos poderão escolher se-
guir algumas trajetórias: Lin-
guagens, Matemática, Ciên-
cias da Natureza e Ciências 
Humanas.

As mudanças pretendem 
favorecer, também, a aplica-
ção dos conhecimentos em 
diversas áreas – inclusive no 
dia a dia dos alunos e na rea-
lidade do Brasil e do mundo. 
Pelo Plano Nacional de Educa-
ção (PNE), até 2024, 50% dos 
matriculados cumprem jorna-
da escolar em tempo integral 
de, no mínimo, sete horas por 
dia, somando 4,2 mil horas em 
todo o Ensino Médio.

De acordo com o minis-
tro da Educação, Mendonça 
Filho, a pasta investirá R$ 1,5 
bilhão para ofertar o ensino 
integral a 500 mil jovens até 
2018. O tempo integral pas-
sará a ser fomentado a partir 
do ano que vem. “O tempo 
integral retira os jovens da 
vulnerabilidade nas grandes 
e médias cidades do Brasil 
e garante uma educação de 
qualidade”, disse.

Ao discursar durante o 
evento de assinatura da MP, 
o presidente Michel Temer 
garantiu que “não haverá 
redução das verbas para 
Educação”. Segundo Temer, 
a reforma no Ensino Médio 
pretende fa zer com que seja 
dado um “salto de qualidade 
na educação brasileira”.

A expectativa é de que 
essas mudanças comecem 
a ser aplicadas a partir de 
2017, de acordo com a capa-
cidade de cada rede de ensi-
no. Conforme Mendonça, não 
há prazo de implementação 
para a reforma, mas a pri-
meira turma deve ingressar 
no novo modelo em 2018.

A reforma do Ensino Mé-
dio passou a ser priorizada 
pelo governo após o Brasil 
não ter conseguido, por dois 
anos consecutivos, cumprir as 
metas estabelecidas. De acor-
do com dados do Índice de 
Desenvolvimento da Educa-
ção Básica (Ideb), que mede a 
qualidade do ensino no País, o 
Ensino Médio é o que está em 
pior situação quando compa-
rado às séries iniciais e finais 
da educação fundamental: a 
meta do ano era de 4,3, mas o 
índice ficou em 3,7.

O Grupo de Trabalho Educação, 
da Procuradoria Federal dos Direitos 
do Cidadão (PFDC), do Ministério Pú-
blico Federal, lançou nota pública no 
qual alerta para os riscos de uma re-
forma do Ensino Médio brasileiro por 
meio de medida provisória.

O texto destaca que a necessidade 
de reforma do Ensino Médio brasileiro 
é real e vem sendo debatida nos meios 
educacionais e no Congresso Nacional 
há alguns anos. “Contudo, a utilização 
do instrumento da Medida Provisó-

ria para tratar de tema tão sensível e 
complexo é temerário e pouco demo-
crático”, diz o texto.

Para o Grupo de Trabalho Educação, 
as mudanças a serem implementadas em 
um sistema que envolve 28 redes públi-
cas de ensino (União, Estados e Distrito 
Federal) e ampla rede privada precisam 
de estabilidade e segurança jurídica – o 
que o instrumento da Medida Provisó-
ria não pode conferir, uma vez que fica 
sujeito a alterações em curto espaço de 
tempo pelo Congresso Nacional.

MPF alerta sobre risco na educação

O que muda na LDB com a MP do MEC
INFOGRÁFICO: Reprodução/Internet

Ministério Público Federal lançou nota alertando para os riscos de uma reforma por Medida Provisória

FOTO: Reprodução/Internet
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Emergência é decretada em cidade
americana por causa da violência

15

A morte de um negro pela 
polícia em Charlotte vem 
motivando manifestações

Charlotte, principal ci-
dade do Estado da Carolina 
do Norte, nos Estados Uni-
dos, teve uma madrugada 
caótica em razão de protes-
tos violentos de moradores 
contra a morte de um ho-
mem negro, atingido a tiros 
pela polícia na última ter-
ça-feira. Durante todo o dia 
de quarta-feira (21), o cli-
ma da cidade estava tenso, 
mas piorou quando, às 20h, 
centenas de manifestantes 
marcharam pelas ruas e gri-
tavam “black lives matter” 
(vidas negras têm valor).

A passeata era seguida 
de perto por policiais vesti-
dos com equipamento con-
tra motim. Os manifestantes 
jogaram garrafas e pedras 
na polícia, em carros, em ca-
sas e lojas.  A polícia respon-
deu atirando neles balas de 
borracha, spray de pimenta 
e gás lacrimogêneo.

Esta foi a segunda noi-
te seguida de tumultos em 
Charlotte. O governador da 
Carolina do Norte, Pat Mc-
Crory, decidiu decretar esta-
do de emergência e solicitar 
ajuda de tropas federais. A 
Casa Branca e o Departa-
mento de Justiça norte-a-
mericano enviaram funcio-
nários para acompanhar os 
acontecimentos e analisar 
que outras medidas podem 
ser adotadas para acalmar a 
situação. Vários manifestan-
tes foram feridos e atendi-
dos em hospitais.

Versões conflitantes
Os protestos em Char-

lotte vêm sendo incenti-
vados por mensagens di-
vulgadas em redes sociais 

que contestam os motivos 
apresentados pela polícia 
pela morte de Keith Lamont 
Scott, de 43 anos. Segundo 
a versão da polícia, Keith 
Scott foi atingido a tiros 
porque estava armado e não 
obedeceu à ordem de colo-
car a arma no chão e levan-
tar os braços. Pela versão de 
parentes da vítima, Scott es-
tava esperando a chegada do 
filho em um ônibus escolar 
e tinha um livro, e não uma 
arma, nas mãos.

Em uma entrevista, a 
prefeita de Charlotte, Jenni-
fer Roberts, pediu calma à 
população e prometeu total 
transparência na investiga-
ção do caso. Ao lado dela, o 
chefe da polícia de Charlot-
te, Kerr Putney, afirmou que 
“a história é muito diferente 
da que foi contada nas redes 
sociais”.

Segundo Putney, os po-
liciais pediram a Scott que 
largasse a arma que trans-
portava quando saiu de um 
carro. O investigador não 
especificou, porém, se a víti-
ma chegou a apontar a arma 
para os policiais. O chefe da 
polícia garantiu que, no local 
do incidente, foi encontrada 
uma arma perto do corpo da 
vítima e não um livro.

José Romildo
Da Agência Brasil

A Casa Branca e 
o Departamento 
de Justiça dos
EUA enviaram 
funcionários para 
acompanhar os 
acontecimentos 
e analisar que 
outras medidas 
devem tomar

Polícia e manifestantes entraram em confronto na cidade de Charlotte, na Carolina do Norte, onde ocorreu a morte de um negro 

A polícia do Egito prendeu 
preventivamente quatro tripu-
lantes do barco clandestino que 
naufragou nessa quarta-feira 
(21) com centenas de pessoas 
no Mar Mediterrâneo. Segundo 
a Ansa Brasil, os quatro detidos 
são acusados de tráfico de seres 
humanos e homicídio culposo e 
ficarão na cadeia por pelo menos 
quatro dias, enquanto os promo-

tores concluem a investigação.
O último balanço da tragédia 

contabiliza pelo menos 51 mortos 
e 165 passageiros resgatados com 
vida. De acordo com o site Al Ah-
ram, cerca de 400 migrantes esta-
vam a bordo da embarcação.

Um dos passageiros, um jo-
vem egípcio identificado como 
Mahmoud Aly, contou à rede CNN 
que o barco estava “superlotado”, 
como costuma acontecer neste 
tipo de viagem pelo Mediterrâ-

neo. O desastre ocorreu no litoral 
de Rosetta, cidade situada na foz 
do Rio Nilo e que abriga um dos 
principais portos da região.

As primeiras informações dão 
conta de que a embarcação estava 
a caminho da Itália.

 Segundo a Organização Inter-
nacional para as Migrações (OIM), 
neste ano, 298 mil pessoas já atra-
vessaram os mares Mediterrâneo 
e Egeu rumo à Europa, e 3,3 mil 
morreram tentando a travessia.

Egito prende tripulantes de barco
naufrágio no mediterrâneo

Da Ansa Brasil

foto: Jeff Siner/Associated Press/Estadão Conteúdo

San Diego (AE) - O Depar-
tamento de Segurança Interna 
dos Estados Unidos afirmou 
nessa quinta-feira que estava 
ampliando os esforços para 
deportar haitianos, em res-
posta à chegada de milhares 
de imigrantes da nação do 
Caribe em passagens frontei-
riças entre o México e a Cali-
fórnia. A decisão do governo 
do presidente Barack Obama 

retira proteções especiais que 
protegiam os haitianos da de-
portação após o terremoto 
ocorrido no país em 2010.

 Desde 2011, autoridades 
americanas evitavam depor-
tar haitianos a menos que eles 
tivessem cometido crimes ou 
representassem uma ameaça à 
segurança nacional. Agora, eles 
serão tratados como as pes-
soas de outros países.

O secretário de Seguran-
ça Interna, Jeh Johnson, afir-

mou que a nova postura não 
se aplica aos haitianos que 
receberam autorização tem-
porária para viver e trabalhar 
nos EUA após o terremoto e 
permanecem no país desde 
janeiro de 2011.

A mudança pode afetar 
dramaticamente a situação 
de haitianos que têm chega-
do até a fronteira norte-ame-
ricana na Califórnia e alegam 
que viviam no Brasil há vários 
anos, mas deixaram o país por 

questões econômicas, viajan-
do pela América Central e pelo 
México. Autoridades de segu-
rança disseram que cerca de 5 
mil haitianos foram barrados 
no porto de San Ysidro, em 
San Diego, desde outubro, em 
comparação com apenas 339 
no ano fiscal de 2015. Gran-
des contingentes também se 
apresentaram a inspetores 
dos EUA em Calexico, Califór-
nia, cerca de 200 quilômetros 
a leste de San Diego.

EUA endurecem jogo contra haitianos
imigraÇÃo

Colômbia(EFE) - As For-
ças Armadas Revolucionárias 
da Colômbia (Farc) trabalha-
ram ontem nas conclusões 
secundárias de sua Décima 
Conferência Nacional e se 
preparam para o dia histórico 
que se viverá amanhã quando 
espera-se que suas bases rati-
fiquem o acordo de paz alcan-
çado com o governo.

Essa decisão será fun-
damental para pôr fim a 
mais de meio século de 
conflito armado e traçar o 
caminho para se transfor-
mar em um partido políti-
co após meio século de luta 
armada.

Segundo informações 
obtidas pela Agência Efe, da 
conferência sairá a instru-
ção de fazer um congresso 
no qual esse “partido ou mo-

vimento” ficará oficialmen-
te configurado com seus 
comandantes à frente e seu 
ideário posto sobre o papel.

Movimento 
Até o momento, nos de-

bates da conferência tinham 
sido mencionados vários 
nomes, mas o que ganha 
mais força é o de Movimento 
Bolivariano por uma Nova 
Colômbia, o que faria com 

que as Farc percam sua sigla 
histórica.

Esse nome inclusive apa-
receu esta madrugada em um 
cartaz colocado em uma das 
construções temporárias do 
acampamento guerrilheiro 
instalado em El Diamante, 
uma área remota de Llanos 
del Yarí, entre os departa-
mentos de Meta e Caquetá, 
onde está sendo realizada a 
Décima Conferência Nacional.

Farc prepara ratificação de acordo
CoLÔmBia

Da EFE

Da Agência Estado
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Escola satisfaz apenas um a cada 10 jovens no País

Educação brasileira
Aline Leal 
Repórter da Agência Brasil

Pesquisa divulgada ontem 
pelo Instituto Inspirare mostra 
os jovens não estão satisfeitos 
com as escolas brasileiras, o que 
envolve aulas e material peda-
gógico. “Os alunos demonstram 
claramente que não estão feli-
zes com a forma como o ensino 
e a aprendizagem ocorrem”, diz 
Anna Penido, diretora do ins-
tituto. De acordo com Anna, os 
alunos reclamam da inadequa-
ção das aulas e do material didá-
tico e afirmam que as relações 
entre eles e entre os professores 
“não é legal”.

Feita em parceria entre o 
portal Porvir, programa espe-
cializado em inovações educa-
cionais do Instituto Inspirare, e 
a Rede Conhecimento Social, a 
pesquisa Nossa Escola em (Re)
Construção mostra que um em 
cada 10 jovens que responde-
ram ao questionário está satis-
feito com as aulas e o material 
pedagógico. Para o levanta-
mento, foi usada a metodologia 
participativa com a qual foram 
ouvidos 132 mil adolescentes e 
jovens de 13 a 21 anos de todas 
as regiões do País. Mais de 85% 
dos entrevistados são da região 
Sudeste; 9,4% do Centro-Oeste, 
3,6 do Sul, 1,4% do Nordeste e 
0,2% do Norte.

Oito em cada 10 entrevis-
tados disseram que as relações 
dos alunos com a equipe esco-
lar e com os colegas precisam 
melhorar. Apesar das críticas, 
os estudantes ouvidos na pes-
quisa demonstram que ainda 
têm vínculo afetivo com o espa-
ço escolar: 70% deles gostam 
de seus colégios e 72% dizem 
que aprendem lá coisas úteis 
para sua vida.

“Eles gostam da escola, 
eles não desistiram dela. Eles 
querem que a escola seja dife-
rente, mas que continue exis-
tindo. A escola se desconectou 
da realidade desses alunos, e 
agora, para se reconectar, vai 
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ser importante escutá-los, ver 
porque não estão aprendendo”, 
frisou Anna.

Para a diretora do Inspira-
re, no mundo todo, vive-se atu-
almente a maior crise do mo-
delo educacional desde que se 
criou a escola como existe hoje. 
“A escola de hoje foi construída 
na revolução industrial para 
educar as pessoas em larga es-
cala, um modelo mais padroni-
zado para educar muita gente 
ao mesmo tempo.”

Anna disse que esse mode-
lo respondeu a uma realidade 
“mais cartesiana, mais linha de 
produção, quando as pessoas se 
preparavam para uma profissão 
conhecida, em um cenário mais 
estável”. “Vivemos hoje em um 
mundo mais volátil, [com] mui-
ta intermediação tecnológica, e 
a escola tem que acompanhar 
as novas demandas”, acrescen-

tou Anna. A estrutura física das 
escolas também é motivo de 
descontentamento. Para meta-
de dos entrevistados, a sala de 
aula tradicional, com carteiras 
dispostas em filas, não faz parte 
da escola dos sonhos. Os alunos 
ouvidos na pesquisa expressa-
ram a vontade de diversificar 
o local em que estudam. As op-
ções mais populares são o uso 
de ambientes internos e exter-
nos e de móveis variados, como 
pufes, bancadas, almofadas e 
sofás, dispostos em diferentes 
configurações, Os entrevistados 
não querem estudar apenas em 
lugares fechados: 44% sonham 
com uma escola com bastante 
área verde.

A pesquisa revela ainda 
que 36% dos estudantes consi-
deram que “atividades práticas 
ou resolução de problemas” os 
faria aprender mais, e 27% en-

tendem que o uso da tecnologia 
contribui para a aprendizagem. 
Para 51%, a tecnologia não de-
veria se restringir a laborató-
rios de informática, mas tam-
bém estar presente nas salas de 
aula e em outros ambientes.

Os jovens também acre-
ditam que a escola deve pre-
pará-los para o futuro. Mesmo 
quando imaginam uma insti-
tuição inovadora, 27% dizem 
que o foco deve ser “o preparo 
para o Enem e o vestibular” e 
23% dão prioridade à “prepa-
ração para o mercado de traba-
lho”. Quanto ao currículo, 25% 
querem ter algumas disciplinas 
obrigatórias e o direito de esco-
lher outras, enquanto 21% de-
fendem disciplinas obrigatórias 
no horário de aula e eletivas no 
contraturno. Para entender o 
que os alunos pensam da escola 
e, principalmente, o que espe-

ram dela, a pesquisa usou uma 
metodologia chamada Pergun-
tAção, que envolveu os jovens 
em todas as etapas do processo 
– da elaboração do questionário 
à análise das respostas.  O ques-
tionário ficou disponível na in-
ternet de 28 de abril a 31 de ju-
lho deste ano, para que alunos 
ou ex-alunos de todo o Brasil 
pudessem responder às per-
guntas feitas com o apoio de 
um conselho de especialistas 
e de um grupo de 25 jovens de 
13 a 21 anos. Algumas Secre-
tarias de Educação empenha-
ram-se em divulgar a pesquisa 
entre os jovens. Segundo Anna 
Penido, o Instituto Inspirare 
busca apresentar a pesquisa 
ao Ministério da Educação e às 
Secretarias de Educação, para 
que a voz dos jovens possa in-
fluenciar na tomada de decisão 
diante dos gestores.

Face de líder 
moche morto há 
2 mil anos será 
reconstituída

Quase dois mil anos de-
pois de sua morte, o Senhor 
de Sipán, considerado o “Tu-
tankamon das Américas”, vai 
renascer digitalmente. A re-
constituição do crânio e da 
face do governante do povo 
moche, civilização pré-inca 
que ocupou o norte do Peru 
entre 100 a.C e 700 a.C , foi 
apresentada na última quar-
ta-feira, em Lima. O trabalho, 
conduzido pelo designer Cíce-
ro Moraes, é resultado de uma 
parceria internacional que 
tem a colaboração do Centro 
de Tecnologia da Informação 
Renato Archer, ligado ao Mi-
nistério da Ciência, Tecnolo-
gia, Inovações e Comunicações 
(MCTIC).

A reconstituição digital foi 
feita com base nos restos mor-
tais do líder mochica. A tumba 
do Senhor de Sipán, descober-
ta em 1987, é considerada um 
dos maiores tesouros arqueo-
lógicos do século 20. No túmu-
lo, os arqueólogos encontra-
ram partes do crânio, objetos 
e ornamentos em ouro, prata, 
cobre e pedras preciosas.

Software livre
O designer Cícero Moraes 

explica que o projeto teve iní-
cio em 2015, a partir de foto-
grafias de partes do crânio do 
Senhor de Sipán. As imagens 
foram inseridas em um pro-
grama de computador, que 
ajudou a reconstituir o for-
mato original. Para chegar à 
imagem digital tridimensional 
(3D) do crânio, foi utilizado o 
InVesalius, um software livre 
desenvolvido pelo CTI Renato 
Archer, e também o software 
Blender, que é aberto.

O passo seguinte foi a re-
constituição do rosto. O desig-
ner conta que, depois de con-
cluir a montagem do crânio, 
começou o trabalho de mo-
delagem digital da face. Essa 
fase incluiu o desenho de cada 
músculo, do traçado do nariz e 
do posicionamento dos olhos. 
Tudo isso feito a partir de pa-
râmetros anatômicos e artigos 
científicos sobre as caracterís-
ticas do povo moche.

Adornos
 A imagem final mostra 

o Senhor de Sipán com os 
adereços utilizados pelo lí-
der, como adorno na cabeça, 
narigueira e cetro de ouro. 
Até o fim deste ano, será fei-
ta também a impressão em 
3D do crânio e da face do 
Senhor de Sipán. As peças 
serão impressas no CTI Re-
nato Archer, e o material uti-
lizado será resina em pó. As 
impressões tridimensionais 
ficarão ao lado dos restos 
mortais e artefatos originais 
encontrados na tumba do 
governante mochica. O pro-
jeto é uma parceria entre a 
Universidade Inca Garsilaso 
de La Veja, a Equipe Brasilei-
ra de Antropologia Forense 
e Antropologia Legal (Ebra-
fol), o museu e o CTI. 

Desenvolvido por estudantes do 
curso de Odontologia da Universidade 
Estadual da Paraíba (UEPB), no Cam-
pus de Campina Grande, o trabalho 
“Violência interpessoal, circunstâncias 
das agressões e padrões dos traumas 
maxilofaciais: uma abordagem usando 
técnicas de Data Mining”, coordenado 
pelo professor Sérgio d’Avila Lins Be-
zerra Cavalcanti, foi premiado durante 
a 33ª Reunião da Sociedade Brasileira 
de Pesquisa Odontológica, realizada na 
cidade de Campinas (SP), entre os dias 
7 e 10 de setembro.

A pesquisa, que conta com a parti-
cipação dos estudantes da UEPB, Ítalo 
de Macedo Bernardino, Alysson Porto 
e Lorena Nóbrega, recebeu Menção 
Honrosa no evento na categoria “Gra-
duação”. Essa foi a terceira vez conse-
cutiva que o trabalho foi considerado 
entre os mais importantes do País, uma 
vez que esse mesmo prêmio foi con-
quistado nas edições de 2014 e 2015 
da Reunião da Sociedade Brasileira 
de Pesquisa Odontológica. Segundo o 
estudante Ítalo de Macedo, esse é um 
dos prêmios mais concorridos na área 

de Odontologia do Brasil. “Todos os 
anos são inscritos inúmeros trabalhos. 
Desse, três são escolhidos para receber 
o prêmio de Menção Honrosa por sua 
contribuição na área da pesquisa. Fo-
mos premiados em 2014 e em 2015 e, 
mesmo contrariando a expectativa de 
muita gente, conseguimos mais uma 
vez esse ano”, destacou.

De acordo com o pesquisador, “Vio-
lência interpessoal, circunstâncias das 
agressões e padrões dos traumas maxi-
lofaciais: uma abordagem usando técni-
cas de Data Mining” tem como objetivo 
traçar o perfil das vítimas de violência 
interpessoal em Campina Grande e re-
gião, através do trabalho desenvolvido 
pelo Núcleo de Medicina e Odontologia 
Legal (Numol), analisando as circunstân-
cias em que as agressões acontecem. 

Segundo ele, o número de ocorrên-
cias de trauma na região facial é muito 
alto, o que chamou atenção para que 
a pesquisa fosse realizada. O trabalho 
premiado está inserido no grupo de pes-
quisa “Epidemiologia, diagnóstico e tra-
tamento dos problemas de saúde com 
repercussão bucal por ciclo de vida”. 

Estudo da UEPB é premiado 
pela sociedade odontológica

AGRESSÕES E TRAUMAS MAXILOFACIAIS

André Richter 
Repórter da Agência Brasil

O Supremo Tribunal Fe-
deral (STF) decidiu na última 
quarta-feira reconhecer que 
pais biológicos devem cumprir 
suas obrigações judiciais mes-
mo se os filhos forem criados 
pelos pais afetivos. Com a deci-
são, a Corte reconheceu a dupla 
paternidade de filhos e enten-
deu que pais biológicos a afeti-
vos têm as mesmas obrigações. 
Por 8 votos a dois, os ministros 
seguiram voto do relator, Luiz 
Fux. O ministro entendeu que é 
possível o reconhecimento de 
outro tipo de paternidade que 
não deriva do modelo tradicio-
nal de casamento.

Para Fux, o reconheci-
mento da paternidade biológi-
ca e afetiva, simultaneamente, 
somente poderia ser rejeitada 
no caso de abandono do pai 
biológico. “A paternidade so-
cioafetiva, declarada ou não em 
registro público, não impede o 
reconhecimento do vínculo de 

filiação concomitante baseado 
na origem biológica, salvo nos 
casos de aferição judicial do 
abandono afetivo voluntário e 
inescusável dos filhos em rela-
ção aos pais”, disse o relator. O 
ministro Gilmar Mendes classi-
ficou a tentativa do pai biológi-
co de se eximir das obrigações 
legais de “cinismo”. “A mim me 
parece que isso é um grande 
estímulo à ideia de paternida-
de irresponsável. A mim me 
parece que é a dose de cinismo 
manifesta”, afirmou ele.

Para a presidente do STF, 
Cármen Lúcia, “amor não se 
impõe, mas cuidado, sim. Se-
gundo a ministra, o direito 
ao cuidado é assegurado nos 
casos de paternidade e mater-
nidade. “Alguém que cuidou 
com afeto, cuidou muito mais 
e foi muito mais pai, às vezes, 
do que este outro. No entanto, 
o que nós estamos decidindo 
aqui não é por um ou por ou-
tro, mas pelos deveres decor-
rentes da paternidade respon-
sável”, argumentou a ministra.

Pais têm as mesmas 
obrigações com filhos

BIOLÓGICOS E AFETIVOS

Oito em cada 10 disseram que as relações dos alunos com a equipe escolar e com os colegas precisam melhorar, diz pesquisa do Inspirare
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A ampliação do acesso à 
saúde e planejamento familiar 
e a redução da mortalidade 
materna e infantil estão entre 
as melhorias alcançadas pelos 
países na busca por alcançar os 
Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS). Apesar dos 
avanços, a obesidade infantil, o 
consumo de álcool e as mortes 
causadas pela violência conti-
nuam sendo obstáculos signifi-
cativos para muitas nações no 
cumprimento das metas.

As conquistas e desafios 
estão listados no estudo Glo-
bal Burden of Disease (GBD), 
divulgado esta semana. O rela-
tório analisou o progresso de 
188 países em 33 indicadores 
relacionados à saúde. Os paí-
ses foram classificados por 
pontuações em uma escala de 
zero a 100 e divididos em cinco 
categorias, com base em uma 
combinação entre educação, 
fertilidade e renda per capita. 
Segundo o estudo, esta nova 
categorização ultrapassa a de-
finição de “desenvolvidos ver-
sus em desenvolvimento”.

A Islândia ficou no topo 
da lista com uma pontuação 
de 85. No final do ranking 
está República Centro-Afri-
cana, com 20 pontos. O Brasil 
está na 90ª posição, com 60 
pontos, seguido de Indonésia, 
China e Oman (todos com 60 
pontos). De todos os indicado-
res em que foi avaliado, o Bra-
sil obteve seu pior resultado 
no quesito “violência”.

Índices melhoraram na 
saúde, na mortalidade e 
no planejamento familiar Faculdade oferece 

cursos grátis

A Faculdade de Tecnologia Ter-
momecanica, instituição de Ensino 
Superior totalmente gratuita manti-
da pela Fundação Salvador Arena na 
cidade de São Bernardo do Campo, 
região da Grande São Paulo, está com 
inscrições abertas para 160 bolsas 
integrais para os cursos presenciais 
de Bacharelado em Administração, 
Engenharia de Alimentos, Engenha-
ria de Computação e Engenharia de 
Controle e Automação. A inscrição 
deve ser feita até o dia 23 de outu-
bro no site www.ftt.com.brp

desaposentação 
será julgada dia 26

Milhares de aposentados que 
retornaram ao mercado de trabalho  
poderão ser favorecidos com a deci-
são do Supremo Tribunal Federal (STF) 
sobre a troca de aposentadoria, mais 
conhecida como desaposentação. O 
tema estará na pauta de julgamentos 
do Supremo do próximo dia 26 de ou-
tubro. Os ministros do STF decidirão 
pela validade ou não do instituto. A 
estimativa é de que existam cerca 
de 182 mil ações na Justiça requi-
sitando um novo benefício.

Filho de Mia morre 
em acidente de carro

O filho adotivo da atriz Mia 
Farrow, Thaddeus Wilk Farrow, mor-
reu nessa quarta-feira, dia 21, aos 
27 anos de idade, após sofrer um 
acidente de carro no Estado ame-
ricano de Connecticut. O rapaz foi 
encontrado ainda com vida no veícu-
lo, mas não resistiu aos ferimentos, 
falecendo pouco depois em um hos-
pital. Thaddeus Farrow foi adotado 
em 1994, quando tinha 12 anos. Ele 
contraiu poliomielite em um orfana-
to em Calcutá, na Índia, e ficou parali-
sado da cintura para baixo.

PC investiga falhas 
em atendimento

A Polícia Civil em Pernambuco 
(PC-PE) informou, por meio de nota, 
que vai enviar à Corregedoria-Geral 
um pedido para investigar a denún-
cia de uma série de falhas ocorridas 
nessa quarta (21) no atendimento a 
uma vítima de abuso sexual no Recife. 
De acordo com a delegada da Mulher, 
Ana Elisa, o suspeito deveria ter sido 
preso em flagrante, mas ele foi libera-
do na Central de Plantões da capital 
(Ceplanc), onde a vítima e sua mãe 
afirmam terem sido mal recebidas.

Gisele comemora 
estreia de sua série

Gisele Bündchen comemorou 
a estreia da segunda temporada 
do programa “Years of living dan-
gerously”, veiculado no National 
Geographic Channel, e postou, na 
última quarta-feira, 21, uma foto 
com o marido, o jogador de futebol 
americano Tom Brady. A imagem foi 
feita no Museu de História Natural, 
em Nova York, onde foi feito o lança-
mento da nova temporada.

bueiro explode e 
deixa três feridos

Três funcionários da Compa-
nhia Estadual de Gás (CEG) ficaram 
feridos após uma explosão que ocor-
reu durante a realização de obras em 
um bueiro na esquina da Avenida Rio 
Branco com a Rua Buenos Aires, no 
centro do Rio, por volta das 13 horas 
de ontem. Segundo a CEG, nenhum 
teve ferimentos graves, e  apenas um 
continuava internado. A explosão que 
feriu os operários foi a segunda ocor-
rência na mesma área no intervalo de 
quatro horas. 

Marieta Cazarré
Da Agência Brasil

Saiba Mais

l Amamentação para o desenvolvimento sustentável é tema de campanha mundial
A Colômbia ficou na 88ª posição, com 61 pontos; e a Venezuela em 78ª, com 62 pontos. Argentina (52ª) e Chile (54ª) ficaram com 67 pontos.

l Mortalidade infantil
O estudo destacou o progresso feito pelo Brasil na redução da mortalidade infantil, eliminando quase 50% das mortes de crianças menores 
de 5 anos, nos últimos 15 anos. Em 2000, 31 crianças morriam para cada mil nascidos vivos no Brasil. Esse número caiu para 17 em 2015.
Segundo a pesquisa, o mundo obteve, nos últimos 25 anos, uma melhora significativa na sobrevivência materna e infantil. Além disso, 
muitos países têm atualmente maior acesso a serviços essenciais de saúde, especialmente às terapias antirretrovirais para o tratamen-
to do HIV, e menos pessoas estão morrendo por beber água contaminada e por falta de saneamento, assim como pela poluição do ar.
Mais de 60% dos 188 países analisados no relatório têm taxas de mortalidade materna abaixo de 70 mortes por 100 mil nascidos vivos, 
atingindo a meta dos ODS, definidos em setembro de 2015 pelas Nações Unidas. Por outro lado, nenhuma nação atingiu o objetivo de 
acabar com o excesso de peso infantil, ou eliminar totalmente as doenças infecciosas como o HIV ou a tuberculose.

Obesidade infantil é um dos obstáculos para muitas nações no cumprimento de metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
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A Empresa Paraiba-
na de Turismo (PBTur) e 
ABIH-PB retomam, nesta 
sexta-feira (23), as capa-
citações e treinamentos 
de agentes de viagem 
das principais opera-
doras de São Paulo. A 
expectativa é capacitar 
mais de 400 agentes de 
viagem das operadoras 
Submarino (Santo An-
dré), E-HTL, CVC 900 e 
TREND na capital pau-
lista.  Durante os treina-
mentos, técnicos da PB-
Tur e representantes da 
hotelaria vão apresentar 
os principais roteiros, 
gastronomia, artesana-
to e os equipamentos 
turísticos da Paraíba.

A primeira cidade a 
ser visitada é Santo An-
dré, na região do ABCD, 
onde está localizada a 
operadora virtual Sub-
marino/CVC televendas/
LIVELO. 

As capacitações têm 
início às 8h e se esten-
dem até o início da noi-
te. Na segunda-feira (26) 
será a vez de treinar as 
agentes de viagens da 
operadora da E-HTL, em 
São Paulo.

Na terça-feira (27) 
estão confirmadas mais 
duas ações: na CVC 900 
ocorrerá a ‘Manhã da 
Paraíba’ onde será apre-
sentada uma amostra 

de produtos típicos do 
Estado e degustação de 
tapioca. À noite, na ope-
radora Trend, acontece-
rá no ‘Boteco da Trend 
Paraíba’, em São Paulo.   

A presidente da PB-
Tur, Ruth Avelino, desta-
cou que o contato dire-
to com os profissionais 
tem demonstrado muita 
eficácia nos resultados 
para o turismo paraiba-
no. “Com o treinamen-
to, o agente estará mais 
preparado e motivado a 
vender o Destino Paraí-
ba, com forte impacto 
no aumento da compe-
titividade no mercado”, 
afirmou.

Capacitações
A agenda de treina-

mentos dos agentes de 
viagem para 2016 segue 
até novembro. A pre-
visão é de que mais de 
800 agentes participem 
dessas capacitações. 

Famtour Azul Via-
gens  Entre os dias 26 
e 29 estará em João 
Pessoa um grupo de 12 
maiores vendedores da 
operadora Azul Viagens 
de Belo Horizonte. O 
grupo vai conhecer “in 
loco” os principais pon-
tos e serviços turísticos 
para ampliar as vendas 
do destino junto aos 
seus clientes. 

PBTur e hoteleiros 
divulgam atrativos

dEstINO PARAÍbA

Os coordenadores de 
cursos de medicina das insti-
tuições de educação superior 
têm novo prazo, agora até as 
23h59 de hoje (23), para fazer 
a inscrição on-line dos alunos 
na Avaliação Nacional Seriada 
dos Estudantes de Medicina 
(Anasem). 

O novo prazo foi estabele-
cido pelo Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Educacio-
nais (Inep), órgão vinculado 
ao Ministério da Educação. As 
inscrições são de inteira res-
ponsabilidade das instituições 
de ensino. O exame tem cará-

ter obrigatório para o estu-
dante, cuja regularidade será 
atestada no diploma. A prova 
será aplicada em 9 de novem-
bro, às 13h (horário de Brasí-
lia), nas próprias instituições 
de ensino. 

Nesta primeira edição da 
Anasem, participarão os es-
tudantes que ingressaram no 
curso em 2015 (segundo ano). 
Serão aplicadas 60 questões 
de múltipla escolha e três dis-
cursivas. Apenas o estudante e 
o coordenador do curso terão 
acesso ao resultado, que será 
informado em mensagem ele-

trônica no e-mail fornecido no 
ato da inscrição e estará ba-
seado em um dos três níveis 
de proficiência: básico, ade-
quado e avançado.

 Ao inscrever os estudan-
tes, a instituição deve comu-
nicar a situação de cada um 
ao Inep, matrícula trancada, 
aluno transferido ou aluno 
em atividade acadêmica fora 
do município, por exemplo. 
Aqueles que fazem parte do 
curso e não estiverem na 
base de dados encaminhada 
pelo Inep também devem ser 
inscritos. 

Exame de avaliação tem as 
inscrições estendidas até hoje

MEdICINA

Uma nova candidata a va-
cina de DNA contra o vírus da 
zika, desenvolvida pelos Insti-
tutos Nacionais de Saúde (NIH, 
na sigla em inglês) dos Estados 
Unidos, mostrou alto nível de 
eficiência em testes com ma-
cacos. Aplicada em duas doses, 
a vacina deu proteção total a 
17 primatas em um grupo de 
18 animais. A vacina se baseia 
em um DNA que codifica duas 
proteínas exclusiva do vírus da 
zika, fazendo com que o orga-

nismo desenvolva uma respos-
ta imune contra a infecção. Os 
testes, realizados por cientistas 
da NIH, com participação da 
brasileira Leda Castilho, da Co-
ppe-UFRJ, tiveram seus resul-
tados publicados nessa quin-
ta-feira, 22, na revista Science. 
De acordo com os autores do 
artigo, os resultados dos en-
saios serão utilizados nos tes-
tes clínicos com humanos, já 
em andamento, para ajudar a 
estabelecer os níveis mínimos 
de anticorpos no sangue para 
que uma proteção completa 
seja possível. Uma vacina pre-

ventiva é vista pelos cientistas 
como a melhor alternativa 
para reduzir o alastramento 
do vírus pelo mundo e evitar 
suas graves consequências 
para gestantes. Uma das pos-
sibilidades é o desenvolvi-
mento de vacinas de DNA, que 
codifica proteínas específicas 
do vírus. Quando as células do 
paciente absorvem esse DNA, 
elas o utilizam para sintetizar 
as proteínas virais, levando o 
organismo a reconhecê-las e 
desencadeando uma respos-
ta do sistema imune contra a 
infecção.

Vacina de DNA contra zika 
mostra eficiência em macacos  

COMbAtE AO vÍRus

Fábio de Castro
Agência Estado
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Atuações da RF até agosto chegam a R$ 73,23 bilhões

Sonegação e multa 
Daniel Lima 
Da Agência Brasil

Os créditos tributários 
(os impostos não pagos, mul-
tas e os juros) lançados pela 
Receita Federal chegaram a 
R$ 73,233 bilhões de janeiro 
a agosto em 2016, com uma 
queda expressiva (14%) em 
comparação com o mesmo pe-
ríodo do ano anterior.

Segundo o subsecretário 
de Fiscalização da Receita Fe-
deral, Iágaro Jung Martins, a 
Receita espera, porém, alcan-
çar, pelo menos, o mesmo valor 
alcançado em todo o ano de 
2015. No ano passado, os cré-
ditos tributários chegaram a 
R$ 125,6 bilhões.

Para compensar a dife-
rença, a Receita destaca que 
atualmente estão em execução 
procedimentos de fiscalização 
que envolvem casos de grande 
relevância e abrangência, em 
sua maioria, com “cometimen-
to de ilícitos como lavagem de 
dinheiro, interpostas pessoas, 
empresas de fachada, noteiras, 
fraudes diversas, entre outros”.

Iágaro Martins disse 
que a queda no lançamento 
dos créditos deve-se, além 
dos movimentos dos audito-
res por melhores salários, à 
grande participação da Re-
ceita nas operações especiais 
de combate à corrupção, que 
tem demandado maior empe-
nho da fiscalização.

“Estamos trabalhando 
muito mais intensivamente nas 
operações de combate à cor-
rupção, e o nosso foco não é o 
volume do crédito tributário 
nessas operações, mas traba-

Prévia do IPCA tem 
inflação de 8,78% 

A prévia da inflação oficial, medi-
da pelo Índice Nacional de Preços ao Con-
sumidor Amplo–15 (IPCA-15), ficou em 
0,23% em setembro deste ano. Em todo 
o País, a taxa é menor se comparada com 
a de agosto (0,45%) e setembro do ano 
passado (0,39%), segundo dados di-
vulgados ontem pelo Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatística (IBGE). 
O IPCA-15 acumula taxa de 5,9% em 
2016. Em 12 meses,  acumula 8,78%, 
abaixo dos 8,95% registrados nos 12 
meses encerrados na metade de 
agosto. Apesar disso, a inflação ofi-
cial continua acima do teto da meta 
do Governo federal, que é de 6,5%.

Acordo estimula uso 
racional da água 

Aprimorar o gerenciamento de 
recursos hídricos no Brasil e incentivar 
o uso eficiente da água no setor in-
dustrial. Esse é o objetivo do acordo de 
cooperação assinado na última quar-
ta-feira (21) pela Agência Nacional de 
Águas (ANA), Confederação Nacional 
da Indústria (CNI) e o Ministério da 
Indústria, Comércio Exterior e Serviços 
(MDIC). A parceria terá vigência de dois 
anos a partir da assinatura, prorrogável 
por igual período. O acordo consolida 
a disposição das três instituições em 
construir uma agenda positiva que 
contribua para reduzir os problemas 
enfrentados pela sociedade e pelo se-
tor industrial devido a escassez hídrica.

Volume de gás 
comercializado cai 

O consumo de gás natural no 
mês de julho em todo o País foi de 
56,18 milhões de metros cúbicos por 
dia, o que corresponde a uma queda 
de 22,5% na comparação com os 
72,532 milhões de metros cúbicos 
diários de igual mês do ano passado 
e uma retração de 4,95% em relação 
ao mês de junho, quando foram con-
sumidos 59,105 milhões de metros 
cúbicos de gás natural por dia. Os 
dados fazem parte de levantamento 
estatístico da Associação Brasileira 
das Empresas Distribuidoras de Gás 
Canalizado (Abegás), feito com con-
cessionárias em 20 estados.

Inflação converge 
para o alvo, diz BC

O diretor de Assuntos Interna-
cionais e de Gestão de Riscos Corpo-
rativos do Banco Central, Tiago Couto 
Berriel, citou nessa quinta-feira, 22, 
durante palestra no Rio de Janeiro, que 
é possível “ver a inflação gradualmente 
convergindo para o alvo”. A frase cons-
ta de apresentação, em inglês, feita 
por Berriel e disponibilizada no site do 
BC. Na apresentação, mostrada no “SII 
Americas Roundtable in Brazil”, even-
to promovido pelo Sovereign Investor 
Institute (SII), Berriel destacou ainda 
a turbulência vivida pelo Brasil até o 
primeiro trimestre de 2016.

Eletroeletrônicos: 
exportação avança

As exportações de produ-
tos eletroeletrônicos totalizaram 
US$ 482,7 milhões em agosto, alta 
de 1,3% em relação ao resultado 
registrado no mesmo mês de 2015, 
quando as vendas no mercado externo 
somaram US$ 476,4 milhões, segundo 
dados divulgados ontem pela Associa-
ção Brasileira da Indústria Elétrica e Ele-
trônica (Abinee). Na comparação com 
julho deste ano, o crescimento foi de 
11,8%. A entidade também informa 
que as importações de bens do se-
tor eletroeletrônico no mês passado 
chegaram a US$ 2,391 bilhões.

lhar em conjunto com os outros 
órgãos para trazer prova para a 
condenação dos envolvidos.”

Zelotes
Uma dessas operações é a 

Zelotes, que investiga esquema 
criado para influenciar deci-
sões do Conselho Administra-
tivo de Recurso Fiscais (Carf) e 
reduzir ou anular autos de in-
fração e multas decorrentes de 
autuações fiscais, ressaltou o 
subsecretário da Receita. Des-
ta operação até o fim do ano 
de 2016, existe a previsão de 
lançamento de ofício de cerca 
de R$ 23 milhões, sem incluir 
multas ou juros. A maioria dos 
atingidos é de pessoas físicas.

Lava Jato
No caso da Operação Lava 

Jato, cuja nova fase foi defla-
grada nessa quinta-feira (22), 
a expectativa é de recupera-
ção de um crédito tributário 
de R$ 8 bilhões até dezembro 
deste ano, informou o coorde-
nador-geral de Fiscalização da 
Receita, Flávio Vilela Campos. 
O total inclui valores do que a 
Receita Federal chama de fase 
0 da Lava Jato. Ou seja, antes da 
deflagração da operação.

Após dois anos, as ações 
de fiscalização envolvem 80 
auditores fiscais, sendo que já 
foram constituídos créditos em 
torno de R$ 1,9 bilhão. Como 
foram lavrados autos de R$ 4,6 
bilhões, o valor total, até agora, 
chega a R$ 6,5 bilhões. A Recei-
ta tem a expectativa de mais R$ 
1,5 bilhão até fim do ano. Mais 
de mil procedimentos de fisca-
lização foram abertos na ope-
ração, acrescentou Campos.

Os cheques devolvidos por falta de 
fundos em agosto alcançaram 2,18% 
do total de emissões. Esse percentual 
é o mais baixo desde setembro do ano 
passado, segundo pesquisa do Indica-
dor Serasa Experian de Cheques Sem 
Fundos. No mês anterior, em julho, a 
taxa tinha sido de 2,26% e 2,11% em 
igual período do ano passado.

Comparado a agosto dos anos 
anteriores, este foi o que apresentou 
pior desempenho desde 1991, quando 
teve início esse levantamento. Foram 
compensados 50.602.130 cheques, dos 
quais 1.101.093 tiveram de ser devolvi-
dos por falta de dinheiro na conta.

Por outro lado, no acumulado 
de janeiro a agosto, o índice atingiu 
2,36%, a mais elevada da série históri-
ca. O Estado do Amapá aparece como 
a localidade em que ocorreu a maior 
proporção de devoluções (17,79%). 
Apenas em agosto, este Estado regis-
trou 16,16% ante 17,31%, em julho. 
Em agosto do ano passado, as devolu-
ções no Amapá somaram 10,53% do 
total de cheques compensados.

Regiões
A menor taxa no acumulado do 

ano até agosto foi registrada em São 
Paulo (1,79%). Por região, o Nordeste 
lidera com 4,59%, enquanto o Sudes-
te teve 1,94% de devoluções.

Em agosto, a região Norte teve 
4,19% de devoluções ante 4,16% em 
julho, e 3,99% em igual mês do ano 
passado. No Nordeste, a taxa ficou em 
4,30%, também abaixo do mês ante-
rior (4,56%), mas superior à variação 
em agosto de 2015 (4,16%).

No Sudeste, o índice foi de 1,79%, 
menor do que em julho (1,86%), mas 
superior ao resultado do mesmo mês 
no ano passado (1,68%). No Sul, fo-
ram devolvidos 1,84% do total com-
pensado, volume inferior ao montan-
te de julho último (1,91%) e ao índice 
de agosto de 2015 ( 1,94%).

Na avaliação dos economistas da 
Serasa Experian, o resultado de agosto 
evidencia o comportamento de tentati-
va do consumidor de sair da situação de 
inadimplência, “reduzindo seu nível de 
consumo e renegociando dívidas”.

Número é o menor em doze 
meses, informa a Serasa 

CHEQUES DEVOLVIDOS
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Cheques devolvidos em agosto mostram o mais baixo percentual do ano, afirma a Serasa

Empresários de João 
Pessoa irão se reunir na 
próxima terça-feira (27), 
no Versailles Recepções, 
a partir das 19h, para 
participar do Encontro 
Empresarial Desafios do 
Crescimento. O evento 
contará com uma pa-
lestra do consultor Fred 
Rocha, jantar e networ-
king. Especialista em 
varejo e consumo, o 
consultor irá focar a dis-
cussão na inovação e no 
atual cenário econômi-
co, com a palestra “Pen-
se fora da loja”.

De acordo com a 
analista técnica do Se-
brae Paraíba, Normélia 
Borges, o evento é um 
encontro empresarial 
com a finalidade de 
promover a educação 
empreendedora e o 
crescimento das micro 
e pequenas empresas 
do Estado. “Até o mês 
de novembro, realizare-
mos mais duas palestras 
nesse mesmo formato, 
em que os empresários 
e o palestrante podem 
interagir mais”, disse a 
analista.

Ela acrescentou que 
Fred Rocha irá falar so-
bre diversos temas de in-
teresse dos empresários, 
além da inovação, como 
marketing, e-commerce, 

desafios e estratégias 
para crescer durante a 
crise econômica. “Quem 
sempre inova e se capa-
cita não corre o risco de 
ficar estagnado. É preci-
so realizar práticas dife-
rentes para se chegar a 
resultados diferentes”, 
completou Normélia.

Formado em Publi-
cidade pela Universida-
de de Ribeirão Preto, 
Fred se especializou em 
atendimento de peque-
nas empresas, desen-
volvendo estratégias de 
varejo, desde um peque-
no negócio até o desen-
volvimento de grandes 
redes. Como palestran-
te, apresenta dicas que 
fazem diferença em um 
negócio. “Não podemos 
parar de empreender 
nos negócios. Temos que 
estar sempre buscando 
novidades e inovando, 
mesmo que de maneira 
simples”, diz o consultor.

O Encontro Empre-
sarial começa às 19h, no 
Versailles Recepções (Av 
São Paulo, 1255, Bairro 
dos Estados), com a pa-
lestra, seguida de jantar 
e networking. A inscri-
ção custa R$ 50, com o 
jantar incluso, e pode 
ser feita no site: https://
www.eventick.com.br/
encontro-empresarial

Empresários debatem 
inovações na capital

EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA

Pedro Peduzzi 
Da Agência Brasil

A produção da indús-
tria brasileira parou de cair 
pela primeira vez após 21 
meses de queda, e registrou, 
em agosto, um índice de 50,8 
pontos. Contribuiu para o re-
sultado a melhora do desem-
penho das grandes empresas, 
que registraram 54,4 pontos. 
No caso das pequenas, o indi-

cador acusou 46 pontos, en-
quanto nas médias ficou em 
48,5 pontos. A notícia ruim é 
que há, ainda, uma expectati-
va de redução do número de 
empregos. Os dados constam 
da Sondagem Industrial, di-
vulgada ontem pela Confede-
ração Nacional da Indústria 
(CNI). Em uma escala de zero 
a 100 pontos, valores acima 
de 50 pontos são considera-
dos positivos. As perspectivas 

de emprego para os próximos 
seis meses apresentaram, no 
entanto, índices abaixo de 50 
pontos, mantendo as expec-
tativas de mais demissões. De 
acordo com a CNI, o índice 
de expectativa de número de 
empregados registrou 47,9 
pontos em setembro. O uso da 
capacidade instalada também 
continua baixo, segundo a 
CNI, em 66% – mesmo índice 
registrado em agosto de 2015. 

CNI diz que produção parou de 
cair pela 1a vez após 21 meses

INDÚSTRIA BRASILEIRA

Os pagamentos das mi-
cro e pequenas empresas fi-
caram mais pontuais de julho 
para agosto. Segundo a Serasa 
Experian, de cada 1 mil paga-
mentos realizados, 959 foram 
quitados à vista ou com atraso 
máximo de sete dias. Um mês 
antes, esse índice era de 952 

para cada 1 mil. Esse indica-
dor é importante porque mos-
tra que o nível de inadimplên-
cia entre os micro e pequenos 
empresários está em nível bai-
xo e mantém uma tendência 
de estabilidade, ou seja, esse 
segmento tem se mostrado 
forte independentemente do 

cenário econômico. As empre-
sas do comércio apresentaram 
o maior nível de pontualidade 
em agosto de 2016: 96,5% 
(965 pagamentos pontuais a 
cada 1 mil). Nas indústrias, a 
pontualidade foi de 95,0%, e 
no setor de serviços, a pontu-
alidade foi de 95,2%.

Pagamentos entre pequenas 
empresas ficam mais pontuais 
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@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

Zum Zum Zum
   O advogado Rodrigo Toscano, em sua passagem por Brasília esta semana, 
encontrou alunos da faculdade de Direito da UFPB, que faziam visita ao Supremo Federal, 
no âmbito do projeto “Constituição Viva”, desenvolvido pelo procurador paraibano 
Luciano Maia.

FOTOs: Goretti Zenaide

Comitê dos Jogos Escolares com a vice-governadora Lígia Feliciano e o deputado João Gonçalves na 
abertura do evento em João Pessoa

Terezinha Cavalcanti e Stella Barros confirmaram presenças no 
festivo Almoço Regional em prol da Amem dia 16 de outubro

FOTO: Dalva Rocha

Dois Pontos

Estudantes Rafaela Nó-
brega Cunha Lima, e Maria 
Clara Guerra, psicóloga 
Jane Palmeira Nóbrega 
Cavalcanti, cantora Yêda 
Lima do Valle, empresários 
Valderi Almeida de Melo e 
João Batista Dantas, depu-
tado Marcondes Gadelha, 
agente de turismo Gilson 
Ribeiro Sales, bibliotecá-
ria Maria Marta Andrade, 
engenheiro agrônomo 
Raimundo Rabelo de Sá, 
publicitário Chicó Moura, 
Sras. Alderi Raposo e Maria 
de Fátima Lira.

Parabéns

Robotec
NA PRAÇA do 

Mangabeira Shopping, 
próximo ao Cinépo-
lis, acontece hoje a 
primeira edição da 
Competição Parai-
bana de Robótica, a 
Robotec/PB.

O evento, 
cuja temática é “A 
Robótica Contra o 
Aedes” está sen-
do organizado pelo 
Governo do Estado, 
através da Gerência 
de Ensino Médio da 
Secretaria de Edu-
cação em parceria 
com a Brink Mobil.

Unimed
O ANUÁRIO Valor 

1000, editado pelo jornal 
Valor Econômico, listou 
as maiores empresas do 
País, onde a Unimed João 
Pessoa está entre os 50 
maiores planos de saúde 
do País. Entre as escol-
hidas, 30 delas são do 
Sistema Unimed.

Jogos escolares
EM JOÃO Pessoa acontecem até o próximo dia 29 os 

Jogos Escolares da Juventude, abertos na última terça-fei-
ra pela vice-governadora Lígia Feliciano e que teve como 
mestre de cerimônia o medalhista de bronze em Atenas 
2004, no judô, Flávio Canto.

No primeiro dia de disputa os estudantes Gustavo 
Vieira, do Colégio Marista Pio X ficou com prata no judô e 
Rúbia Ferreira, do Colégio Interativo Tambiá, com o bronze.

No Versailles Recepções: Lúcia Padilha, Graça Meira, Stella Barros, Cleide Costa, Tereza Neuman Vaz, o 
festejado Ewerton Vieira, Roziane Coelho, Hélia Botelho, Sônia Vitoriano e Evelyn César
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Inauguração em Guarabira
A FAMÍLIA Porto, capitaneada pela matriarca e esti-

mada Diana Nóbrega Porto, deverá prestigiar hoje a inau-
guração do Fórum Eletoral “Desembargador Sylvio Pélico 
Porto”, na cidade de Guarabira, construído dentro dos 
padrões de moderna arquitetura.

O Fórum, cuja iniciativa do nome partiu do presidente 
do TRE/PB, desembargador José Aurélio da Cruz, vai atender 
além de Guarabira, os municípios de Araçagi e Pilõezinhos, 
no Brejo paraibano.

Concertos em igrejas
A ORQUEsTRA Sinfônica da Paraíba, sob a regência 

do maestro Luiz Carlos Durier, vai levar a música erudita e 
popular para dois bairros de João Pessoa.

No dia 29, o concerto será às 19h na Igreja São Fran-
cisco de Assis, em Mangabeira e no dia 6 de outubro, será 
na Igreja Nossa Senhora Aparecida, no Valentina Figueiredo.

   A escritora Renata Ashcar 
lança no mercado nacional uma 
edição atualizada do seu livro "Brasil 
Essência: a cultura do Perfume".
  A obra é dividida em três 
capítulos: “O Perfume”, “O Perfume 
no Mundo” e “O Perfume no Brasil”, 
considerado um verdadeiro compên-
dio sobre a origem, história e atuali-
dade deste item indispensável no dia 
a dia de qualquer pessoa.

   A Aemp promove hoje o Encontro da Paz com uma reflexão do pastor Robson 
Granjero. Será às 10h no auditório da entidade, no térreo do TJPB.

Ensino superior

O EMPREsÁRIO 
Janguiê Diniz, natu-
ral de Santana dos 
Garrotes, no Sertão 
paraibano, assumiu 
na semana passada a 
secretaria executiva 
do Fórum de Entidades 
Representativas do 
Ensino Superior Par-
ticular.

Janguiê é fun-
dador do maior grupo 
educacional do Nor-
deste, a Ser Educa-
cional  e diretor 
presidente da As-
sociação Brasileira 
de Mantenedoras do 
Ensino Superior.

Wine days

PARA Os parai-
banos que forem ao Rio 
de Janeiro até o próximo 
dia 31, o Hotel Sofitel 
está promovendo o Wine 
Days, festival gas-
tronômico que celebra o 
período de colheita das 
uvas na França.

O evento acontece 
nos Hotéis Caesar Park 
Ipanemba by Sofitel, 
Sofitel Copacabana e no 
Santa Tereza Hotel Mgal-
lery by Sofitel.

    Os convites para o almoço regional em prol da Amem , proximo dia 16 no Versailles, 
podem ser adquiridos através dos telefones 3245-2761, 3566-5651 e 3225-8501. 

Membro substituto
Os DEsEMBARGADOREs que compõem o Pleno do 

Tribunal de Justiça da Paraíba indicaram, esta semana, 
o desembargador Romero Marcelo da Fonseca Oliveira 
para a vaga de Membro Substituto, na categoria de De-
sembargador, do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba. O 
magistrado irá substituir o desembargador Leandro dos 
Santos cujo biênio terminará em 13 de outubro.

No restaurante Casa do Bacalhau reencontro das amigas Miriam 
Carvalho e Yedda Lima do Valle que hoje aniversaria

Mente Global
A DIRETORA geral da Fundação PaqTePB, Francilene 

Procópio Garcia pariticipou até ontem da conferência 
Mundial da Associação Internacional de Parques de 
Ciência e Áreas de Inovações, que acontece pela primeira 
vez na Rússia. 

O encontro teve como tema “Mente Global: a conexão 
tecnológica de comunidades e o futuro do planeta.

“Não perdi o meu roman-
tismo ou deixei de acreditar 
no amor, apenas deixei de 
arriscar por quem não vale a 
pena ou não sabe amar”

“Romantismo não significa 
dependência, fragilidade e 
burrice. Podemos perfei-
tamente ser românticos, 
fortes e racionais”

EDER DOS SANTOS INÁCIO CLARA FURTADO

FOTO: Walter Rafael
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CONFERÊNCIA NORDESTE

Espectros tem novo desafio
Time paraibano vai jogar 
contra o Recife Mariners 
no próximo domingo

Página 24

Botafogo esquece a 
Copa do Brasil e foca 
as atenções na Série C

O João Pessoa Espectros 
volta a campo no próximo 
domingo, em sua última par-
tida da fase classificatória, da 
Conferência Nordeste da Su-
perliga Nacional de Futebol 
Americano 2016. O time que 
já está classificado para a se-
mifinal, enfrenta o Recife Ma-
riners, às 14h, na Vila Olím-
pica Parahyba (antigo Dede), 
no Bairro dos Estados, na 
capital. O jogo é considerado 
muito importante para o re-
presentante paraibano, haja 
vista disputar a liderança do 
seu grupo.

Os Fantasmas precisam 
da vitória para tentar termi-
nar na liderança, que garanti-
ria a vantagem de decidir em 
casa os confrontos das fases 
decisivas dos playoffs regio-
nais. Até pela importância da 
partida e pela qualidade do 
time pernambucano, o run-
ning back Everton Antero, o 
Pingo, fez questão de convo-
car a torcida fantasma, que já 
deu um show de animação no 
duelo contra o América Bulls, 
na última rodada. Naquela 
ocasião, o Espectros saiu per-
dendo, mas conseguiu a vira-
da no segundo tempo.

“Jogar contra o Mari-
ners é sempre importante, 
independente da situação. 
A importância desse jogo é 
manter o ritmo de vitórias, 
continuar bem no campeo-
nato e garantir a vantagem 
na próxima fase. A presen-
ça da torcida é fundamental 
nesse jogo, temos que levar 
o máximo de pessoas à Vila 
Olímpica. A ajuda que a nos-
sa torcida está nos propor-
cionando não existe igual”, 
disse o atleta.

A rivalidade entre Espec-
tros e Mariners é histórica. De 
2011 para cá, as duas equipe 
decidiram três vezes a Super-
liga Nordeste, com três triun-
fos do time paraibano. A últi-
ma delas foi no ano passado, 
quando os Fantasmas vence-
ram o adversário de domingo 
na casa deles, com um chute 
espetacular de Diego Aranha 
a 24 segundos do fim da par-
tida. Por essa sequência de 
derrotas, Pingo espera que 
os rivais vão vir com tudo em 
busca da vitória.

“Acredito muito que eles 
virão com fogo nos olhos. 
Perder tantos jogos decisivos 
em sequência deixa o time 
mais motivado a vencer. Es-
tamos nos preparando e es-
tudando eles a semana toda, 
então, estamos confiantes 
em um bom resultado em 
casa, com o apoio do nosso 
torcedor”, concluiu.

Ingressos
As entradas para o due-

lo contra o Mariners estão à 
venda a um preço promocio-
nal de R$ 10, até amanhã. No 
dia da partida, os bilhetes da 
arquibancada custarão R$ 20 
(inteira) e R$ 10 (meia). As 
entradas podem ser adqui-
ridas na Red Zone Academia, 
Domani Restaurante, CNA 
Ruy Carneiro, Açaí Empó-
rio e nas lojas Sport & Ação 
do Manaíra Shopping e Sho-
pping Tambiá. Além disso, o 
torcedor pode comprar seu 
ingresso com nossos atletas 
e dirigentes entrando em 
contato através do Facebook.

Foto: Divulgação

Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com

Bombeiros vão 
realizar mais 
uma edição do 
Aquathlon

O Corpo de Bombeiros 
Militar da Paraíba continua 
com inscrições abertas para 
o XII Aquathlon, que será 
disputado no dia 8 de outu-
bro, com largada e chegada 
em frente a Fundação Casa 
de José Américo, na Praia 
de Cabo Branco, em João 
Pessoa. As inscrições pros-
seguem até o próximo dia 6, 
podendo as mesmas serem 
realizadas online, através 
do site http://www.zenite-
esportes.com.br, defidcbm-
pb@gmail.com , ou pelos 
telefones (83)98109-3341 e 
(83)98723-4155.

 De acordo com o regula-
mento geral da competição, 
a prova principal terá 10 mil 
metros de natação e 5 km de 
corrida. Estão sendo ofere-
cidas 200 vagas. O evento é 
destinado a atletas militares 
e civis profissionais e ama-
dores de ambos os sexos. A 
retirada dos kits será no dia 
7 de outubro, das 16 às 21h, 
no Batalhão de Busca de Sal-
vamento, na Praia do Cabo 
Branco, no local da prova, 
bem como no dia 8 de outu-
bro, das 5 horas às 6h30, no 
local do evento.

O  congresso técnico 
será realizado na noite do 
dia 7 de outubro, no auditó-
rio Sesc Cabo Branco, vizi-
nho ao Batalhão de Busca e 
Salvamento do CBMPB, iní-
cio às 19 horas. Desde o úl-
timo dia 5 que as inscrições 
estão abertas.

A Paraíba terá apenas dois 
atletas no 40º Troféu Norte-Nor-
deste Caixa Adulto de Atletismo 
“Professor Manoel Trajano”, que 
será disputado de hoje a domingo 
(25), na Universidade de Fortale-
za (UNIFOR), na capital do Ceará. 
Maria Gabriella Lacerda Sales e 
Rhayssa Caroline Dantas de Lima 
são os representantes do Estado 
na competição e desde ontem se 
encontram na cidade para as dis-
putas. Maria Gabriella  competirá 
nos 100 metros livre,  100 me-
tros com barreira e revezamento  
4x400 metros, enquanto Rhayssa 
Caroline disputará a prova do lan-
çamento de martelo.

O 40º Troféu Norte-Nordeste 
Caixa Adulto de Atletismo “Pro-

fessor Manoel Trajano” reúne 
atletas do Acre, Amazonas, Ala-
goas, Rio Grande do Norte, Pará, 
Paraíba, Pernambuco, Maranhão, 
Bahia, Piauí, Sergipe, Rondônia, 
Roraima, Tocantins, Amapá, Cea-
rá, Mato Grosso, Mato Grosso do 
Sul, Goiás e Distrito Federal.

A competição será aberta às 
15h30 de hoje, com a disputa das 
provas finais masculina e femini-
na dos 20 km de marcha atlética. 
O  Troféu Norte-Nordeste Adulto 
de Atletismo “Professor Manoel 
Trajano” é uma realização da 
CBAt e da Federação Cearense de 
Atletismo e tem patrocínio da Cai-
xa Econômica Federal.

A tradicional competição passa 
a homenagear o professor Manoel 

Trajano por decisão da última As-
sembleia Geral Ordinária da CBAt, 
realizada em abril, em São Paulo, 
seguindo indicação das federações 
que compõem as regiões Norte e 
Nordeste. Trajano, falecido em no-
vembro de 2015, prestou relevantes 
serviços ao Atletismo brasileiro e em 
especial às duas regiões do País.

A participação dos dois parai-
banos na competição deve-se a 
indicação por parte da Federação 
Paraibana de Atletismo. No mo-
mento, ambos são considerados 
os melhores do Estado em suas 
provas. O presidente da FPAt, Jô-
natas Martins acredita que o Esta-
do está bem representado com os 
atletas e que os mesmos são for-
tes candidatos ao pódio.

Paraíba terá dois atletas no Norte-Nordeste
ATLETISMO EM FORTALEZA

Pista da 
Universidade 
de Fortaleza 
onde serão 
disputadas 
as provas 
do Troféu  
Norte-
Nordeste que 
começa hoje

Atletas da equipe paraibana de futebol americano que vem se destacando na Conferência Nordeste da Superliga Nacional vão enfrentar os pernambucanos no dia 25

Foto: Reprodução/Internet



Marcos Goto ministra palestra 
para técnicos nos Jogos Escolares
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Profissional diz que a 
disciplina é fundamental 
na formação do atleta

“Pequeno” é adjetivo correto para classificar o árbitro 
baiano Jailson Macedo Freitas, que apitou o jogo Botafo-
go-PB 1x0 Palmeirasa-SP, na última quarta-feira, no Al-
meidão, pela Copa do Brasil. Além de inverter várias faltas, 
dando sempre prioridade ao time paulista, foi ao cúmulo 
do absurdo ao anotar em súmula o seguinte questiona-
mento: “Aos 47 minutos do 20 tempo, houve arremesso 
de metade de uma laranja, vindo da direção da torcida do 
Botafogo FC. Informo que o objeto não atinguiu ninguém 
no campo de jogo e quando arremessado, o jogo encon-
trava-se paralisado”. Quanta mesquinhez!!!

Árbitro muito “pequeno”

Botafogo: um time 
merecedor de Série B

Confesso, sem medo de errar, que nunca vi tanta 
garra, força de vontade, futebol arte e seriedade do 
Botafogo Futebol Clube. Claro que me refiro ao Belo, 
de João Pessoa, que, até à noite da última quarta-fei-
ra, era nosso único representante da Copa do Brasil 
2016. Em campo, na segunda partida contra o Palmei-
ras-SP, mostrou que se trata de um time merecedor 
de acesso á Série B do Campeonato Brasileiro de 
2017. Não se intimidou, mesmo tendo como adversá-
rio, a equipe paulista, lider da Série A do Brasileirão.

Com uma equipe mista, já que foi uma alternati-
va encontrada pelo treinador Itamar Shulle, devido a 
partida do próximo dia 30 contra o Boa Esporte-MG, 
pelas quartas de final da Série C, o Botafogo-PB 
jogou como time grande. Não levou em conta alguns 
“menosprezos” de sulistas de que sofreria humilhação 
do Palmeiras, mesmo jogando em seus domínios.

Partiu para cima do Verdão do começo ao final 
do jogo, pois, somente a vitória por três (para ir às 
penalidades) ou mais gols de diferença importava 
para seguir adiante na Copa do Brasil. Se não fosse 
a falta de pontaria do seu setor ofensivo, até que o 
placar poderia ocorrer, mas, acabou eliminado, mesmo 
vencendo a partida por 1 a 0. Entrou para a história 
da Copa do Brasil da atual temporada e fica entre os 
16 melhores clubes do País. Hoje, a CBF deverá divul-
gar a posição oficial do time paraibano.

Agora, o foco é o acesso á Série B do Campeona-
to Brasileiro, fato que não está muito distante. Está 
a exatos 180 minutos desta façanha, muito aguarda-
da pelo clube, pela torcida e por todos que lidam com 
futebol na Paraíba.

Injusto mesmo será a não classificação ao 
acesso, pois, planter, futebol, organização e apoio, 
o Botafogo-PB tem de sobra. A Paraíba toda torce 
pelo Belo.

O cambista, natural de Irari-
pina, interior de Pernambu-
co, foi levado para a prisão 
e autuado em flagrante 
delito. Além dos ingressos, 
foram aprendidos também 
certa quantia em dinheiro. O 
ingresso custava R$ 50,00.

Ingressos falsos 2

Até agora não se sabe os motivos, mas, os paraibanos Álva-
ro Filho e Vitor Felipe desfizeram a parceria no vôlei de praia. 
Ontem, através das redes sociais, Álvaro Filho informou que 
para o restante deste ano e próxima temporada, seu novo 
parceiro de dupla será Saymon, que se trata de um novo de-
safio na carreira. “Esperamos alcançar os nossos objetivos 
e, como sempre, contamos com a torcida de todos vocês”, 
afirmou Álvaro Filho em apelo aos paraibanos.

marcosauniao@gmail.com

Marcos 
Lima

Cerca de 100 ingressos 
falsos foram apreendidos 
pela Polícia Militar com um 
cambista pernambucano, na 
parte externa do Estádio Al-
meidão, na noite de quarta-
feira, quando do jogo entre 
Botafogo x Palmeiras.

Ingressos falsos

Vôlei, parceria desfeita

Vários treinadores das 
modalidades individuais que 
estão sendo disputadas nos 
Jogos Escolares da Juventu-
de João Pessoa 2016 viveram 
uma noite inesquecível na 
última  quarta-feira. Respon-
sáveis pelo desenvolvimento 
esportivo de jovens de todo 
o Brasil, eles passaram qua-
se duas horas ouvindo dicas, 
sugestões e orientações de 
um dos mais vitoriosos trei-
nadores do Brasil – Marcos 
Goto, responsável por Arthur 
Zanetti e Diego Hypolito. Os 
dois ginastas brilharam nos 
Jogos Olímpicos Rio 2016, 
com duas medalhas de prata, 
na argola e no solo, respec-
tivamente. Zanetti é ainda 
campeão olímpico na me-
morável campanha dos Jogos 
Londres 2012. 

 Goto falou descontraida-
mente para um atento grupo 

de treinadores e gestores. O 
recado principal foi direcio-
nado à confiança de que o tra-
balho incessante traz resul-
tados. Por mais difíceis que 
sejam as condições, é sempre 
possível trazer melhorias 
ao sistema de treinamento. 
“Não podemos reclamar de 
infraestrutura. Quando fomos 
campeões olímpicos, nossos 
aparelhos de musculação não 
eram de última geração. Não 
temos dinheiro sobrando. 
Também viajamos de ônibus, 
também ficamos hospedados 
em alojamentos. O nosso re-
sultado é o conjunto de uma 
gama de pessoas trabalhando 
juntos e trabalhando muito”, 
disse Goto.

 Para o campeão olím-
pico, a disciplina é funda-
mental para a trajetória do 
atleta. “Aqui dentro eu que 
mando. O atleta não pode fa-
zer o que quer, tem que fazer 
o que eu quero. O treinador 
tem que ter esse procedi-
mento. Estudamos muito 

para isso. Eu não preciso me 
adaptar ao atleta, ele tem 
que se adaptar ao técnico”, 
ensinou o treinador, reve-
lando um período de turbu-
lência de um Zanetti ainda 
em formação. “Quando o 
Arthur tinha 15 anos ele es-
tava rebelde. Não me ouvia, 
não queria treinar o que eu 
pedia. Ele queria treinar na 
hora que quisesse, chegava 
atrasado, eu pedia pra fazer 
uma coisa ele fazia outra. 
Não é assim. 

Um manda e outro obe-
dece, e quem manda é o téc-
nico”, disse Goto, revelando a 
solução. “Conversei com ele 
e deixei ausente por um mês 
dos treinamentos. Os pais 
ficaram desesperados, não 
queriam que ele fosse embo-
ra. Depois disso ele entendeu 
a minha proposta e voltou 
focado nos treinamento. Por 
isso sempre digo que mais 
importante do que o atleta, 
principalmente na base, são 
os pais”, completou.

 Goto aproveitou para 
elogiar a disciplina do cam-
peão olímpico das argolas. 
“Hoje o Arthur treina aos do-
mingos às vezes. Se eu falo 
que o treino começa às 10h 
da noite, ele está no treino às 
10h da noite. Se eu falo que o 
treino começa às 5 da manhã 
de domingo ele não se atrasa”, 
disse Goto. “Arthur não era o 
meu melhor atleta, mas era 
o mais dedicado. Eu sempre 
digo aos atletas que o mais 
importante é ser educado, es-
tudar, porque a carreira dura 
pouco”, completou um dos 
maiores treinadores do Bra-
sil.

Os Jogos Escolares da 
Juventude são organizados 
e realizados pelo Comitê 
Olímpico do Brasil (COB), 
correalizados pelo Minis-
tério do Esporte e Organi-
zações Globo, com apoio 
do Governo da Paraíba e da 
Prefeitura Municipal de João 
Pessoa e patrocínio master 
da Coca-Cola.

Vários técnicos participaram da palestra ministrada por Marcos Goto na semana dos Jogos Escolares da Juventude em João Pessoa

Justiça bloqueia contas do Comitê Rio 2016
A Justiça do Rio de Janeiro 

determinou o bloqueio de R$ 
9,8 milhões da conta bancária 
do Comitê Organizador da Rio-
2016. A decisão foi tomada a 
pedido da empresa ucraniana 
Euromedia, contratada pelos 
organizadores da Olimpíada 
para fornecer faixas e banners 
que decoraram os locais de 
competição do evento.

A Euromedia alega ter 
trabalhado para o Comitê Rio-
2016 sem receber os valo-
res combinados pelo serviço. 
Alega também que teve seu 
contrato rescindido unilate-
ralmente pelo comitê sem um 
acerto de contas.

Por causa desses dois mo-
tivos, a empresa decidiu pro-
cessar o Comitê Rio-2016. A 
ação foi aberta em 29 de agos-
to, dias depois do fim dos Jogos 
Olímpicos. No último dia 12, 
durante a Paraolimpíada de 
2016, a juíza Mabel Christina 
Castrioto Meira de Vasconce-
llos, da 18ª Vara Civel do Rio, 
atendeu ao pedido da Eurome-
dia e pediu o arresto da conta 
da Rio-2016.

O sequestro dos recursos 
foi determinado em decisão 
liminar, ou seja, provisória. O 
dinheiro, agora, deve ficar re-
tido em uma conta bancária 

FALTA DE PAGAMENTOS

acessível pela Justiça para que 
seja usado no pagamento da 
Euromedia quando o processo 
contra ao Rio-2016 for encer-
rado ou para que seja devolvi-
do ao Comitê Organizador se 
ficar comprovado que o órgão 
não tem dívidas com sua forne-
cedora. Procurado pelo UOL 
Esporte, o Comitê Rio-2016 
não quis dar detalhes sobre o 
caso pois ele está sendo dis-
cutido na Justiça. Adiantou, 
contudo, que não deve nada a 
Euromedia. Segundo o órgão, 
a empresa não cumpriu com 
suas obrigações e, por isso, 
teve seu contrato rescindido.

Desorganização 
Já o advogado Antonio 

Joaquim Pires de Carvalho e 
Albuquerque, que represen-

ta a Euromedia no processo 
contra o Comitê Rio-2016, 
tem uma versão diferente. 
Segundo ele, a Euromedia 
cumpriu seu contrato com o 
Rio-2016 e, além disso, acei-
tou todas as modificações “de 
última hora” necessárias por 
“desorganização” do comitê.

Albuquerque afirmou 
que organizadores da Olim-
píada “esqueceram” de incluir 
800 itens no contrato que fir-
maram com a Euromedia em 
maio. Por isso, esse contrato 
foi modificado em julho. Com 
mais itens, o valor do servi-
ço foi reajustado. O meio de 
transporte do material usado 
para decorar as arenas tam-
bém precisou ser alterado.

“Tudo viria para o Brasil 
de navio. Com as mudanças, a 

empresa teve que trazer tudo 
em avião, o que é mais caro”, 
explicou o advogado. “Houve 
um acordo para que a Euro-
media pagasse pelo transpor-
te e depois fosse reembolsa-
da. O reembolso não foi feito. 
Por isso, existe a dívida. ”

A juíza Mabel Christi-
na informou em sua decisão 
que documentos apresenta-
dos à Justiça pela Eurome-
dia comprovam o débito do 
Comitê Rio-2016. Na liminar, 
ela lembrou que o órgão tem 
existência temporária e deve 
ser liquidado após o fim dos 
Jogos do Rio. Por isso, decidiu 
bloquear os recursos dos or-
ganizadores da Olimpíada vi-
sando a garantir o pagamento 
da dívida caso ela seja confir-
mada.

Vista do Parque Olímpico que foi o maior sucesso tanto nos Jogos Olímpicos como Paralímpicos

FOTOS: COB/Divulgação
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Ainda sem 
previsão 
de retorno

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 23 de setembro de 2016

Atacante não deve enfrentar o 
Cruzeiro pelo Brasileiro nem o
Palestino na Copa Sul-America

Ainda não há previsão de retorno para 
Leandro Damião. Com um edema mus-
cular no adutor esquerdo, o atacante do 
Flamengo não enfrenta o Cruzeiro neste 
domingo, pelo Brasileiro, e é dúvida para 
quarta-feira que vem, no jogo da volta con-
tra o Palestino, pela Sul-Americana. Ele 
está em tratamento, mas, segundo o técni-
co Zé Ricardo, precisará de pelo menos 10 
dias para voltar aos treinos com bola. Che-
fe do Departamento Médico do Rubro-Ne-
gro, Márcio Tannure voltou do Chile com a 
delegação na manhã de ontem e comentou 
rapidamente a situação de Damião na pas-
sagem pelo saguão do aeroporto.

“Ele tem evoluído bem. Pode ficar fora 
dos dois próximos jogos, sim, mas precisa-
mos aguardar. Vamos avaliá-lo e acompa-
nhar” afirmou. 

Com a ausência de Damião, titular nas 
cinco partidas anteriores ao jogo contra o 

Palestino, pela Copa Sul-A-
mericana, Guerrero seguirá 
no time. O peruano voltou na 
partida disputada em Santiago e 
foi o capitão da equipe. 

Além de Damião, não viajaram 
para o Chile por questões físicas o ata-
cante Gabriel e o zagueiro Donatti. Ga-
briel sofreu um trauma no pé direito 
no jogo contra o Figueirense, mas sem 
fratura. Segundo o clube, foi poupado 
da viagem para se preparar para do-
mingo. O mesmo ocorre com Donatti, 
que sentiu pequenas dores no joe-
lho direito e também se prepara 
para ser opção no próximo com-
promisso.

Os atletas que viajaram fo-
ram liberados logo após o de-
sembarque, que ocorreu por volta das 
7h de ontem. Eles se reapresentam na ma-
nhã de hoje, às 9h30, no Ninho do Urubu. 
Aqueles que ficaram no Rio, inclusive os 
titulares Diego, Arão, Everton e Réver, par-
ticiparam na manhã de ontem de um jo-

leandro damião

Vasco lamenta a 
desclassificação 
e volta a pensar 
agora na Série B

Flu abre guerra 
contra a CBF
devido a erros 
de arbitragem

Eliminado da Copa do 
Brasil com empate por 2 a 2 
contra o Santos, na noite da 
última quarta-feira, em São 
Januário, o Vasco tem apenas 
a Segunda Divisão do Cam-
peonato Brasileiro a disputar 
até o fim do ano.

Após a eliminação, os 
vascaínos foram unânimes 
em pedir foco e atenção na 
Série B, para que o retorno à 
elite do Brasileirão ocorra o 
quanto antes.

"Precisamos trocar o 
chip, virar a chave. Sei que 
não é fácil, todo mundo ficou 
muito triste e chateado com 
os erros, mas temos que fa-
zer uma excelente Série B e 
voltar o mais rápido possível 
para a Primeira Divisão. É o 
que temos que colocar como 
meta. Nos alegramos com 
aquilo que temos", afirmou o 
técnico Jorginho.

O treinador lamentou a 
eliminação na Copa do Bra-
sil, mas disse que a partida 
contra o Santos mostrou que 
o Vasco tem time para jogar 
de igual para igual contra 
qualquer equipe da Primeira 
Divisão.

"Infelizmente aconteceu 
a eliminação, mas saímos de 
cabeça erguida. Mostramos 
que podemos jogar de igual 
para igual com qualquer 
equipe. Foi um dos melhores 
jogos que tivemos e vamos 
estar motivados", acrescen-
tou.

O Vasco lidera a Série B 
com 48 pontos, empatado 
com o vice-líder Atlético-GO 
e ficando à frente apenas nos 
critérios de desempate. No 
fim de semana, os dois times 
fazem duelo valendo a ponta 
da competição.

O presidente do Flumi-
nense, Peter Siemsen, se dirige 
à sala de entrevistas após ser 
eliminado na Copa do Brasil, 
em São Paulo. Com o micro-
fone aberto, disparou contra 
o chefe de arbitragem da CBF, 
Sérgio Corrêa. A cena acon-
teceu na última quarta-feira, 
após desclassificação diante 
do Corinthians, em Itaquera. 
Mas também poderia, perfei-
tamente, narrar o ocorrido 
em 2015, após cair da mesma 
competição para o Palmeiras, 
no Allianz Parque.

Após novamente se sentir 
prejudicado pela arbitragem, 
o Fluminense reabriu guerra 
com a CBF. O alvo está bem de-
finido e se trata de Sérgio Cor-
rêa, presidente da comissão de 
arbitragem da entidade. O clu-
be é totalmente favorável a saí-
da do dirigente. O presidente 
Peter Siemsen não esconde de 
ninguém e faz lobby pela utili-
zação da tecnologia no futebol.

O Fluminense teve três 
gols anulados por impedimen-
to na partida contra o Corin-
thians. O motivo de indigna-
ção do mandatário do clube, 
porém, seriam dois supostos 
pênaltis não marcados pela 
arbitragem. Com a nova bri-
ga, o Fluminense volta a ficar 
no meio de polêmica nos bas-
tidores, o que tem sido cor-
riqueiro na atual temporada. 
Desde os primeiros meses do 
ano, Siemsen tem se desgasta-
do com brigas fora das quatro 
linhas. A que teve mais des-
taque ocorreu com a Ferj por 
conta da criação da Primeira 
Liga. Na oportunidade, as tro-
cas de farpa eram claras entre 
Fluminense e Ferj através de 
notas oficiais e entrevistas en-
furecidas. 

Ronaldinho Gaúcho já está a 
caminho do sexto País em que vi-
sitará somente este ano para jogos 
festivos. Nessa quinta-feira, o irmão 
do jogador, Assis Moreira, publicou 
no Instagram uma foto do meia an-
tes da viagem a Pequim, na China.

As partidas com a presença de 
Ronaldinho serão realizadas nos 
dias 24 e 27 deste mês. Além de 
R10, Rivaldo, também pentacam-
peão pela Seleção Brasileira, e Figo 
estão confirmados.

De acordo com os organizado-
res do evento, batizado de All-Stars 
Soccer Carnival, é esperado 150 mil 
pessoas nos dias de jogos, uma vez 
que todos os ingressos já foram 
vendidos antecipadamente.

Além da China, Ronaldinho já 
visitou outros cinco países em 2016. 

Peru, Equador, Guatemala, Estados 
Unidos e Índia, para torneio de fut-
sal, incharam o passaporte do astro 
brasileiro.

De volta ao México
Ronaldinho Gaúcho voltará ao 

México, ainda que por um dia. Pou-
co mais de um ano após se despe-
dir do Querétaro, o astro brasileiro 
vestirá a camisa do Cinco Estrellas 
de Monterrey para atuar em uma 
partida amistosa, no dia 3 de de-
zembro. O clube disputará pela pri-
meira vez a Série C do México.

Rotina de 'globetrotter'
Ronaldinho já viajou para qua-

tro continentes desde que saiu do 
Fluminense, seu último clube, em 
setembro de 2015.

Em reta final de carreira, o pen-
tacampeão já atuou no Marrocos, 
em amistoso de despedida de Mus-
tapha Hadji, no México, Emirados 
Árabes Unidos, China e até Singa-
pura, entre partidas beneficentes e 
ações publicitárias.

Guatemala, Kuwait, Equador 
e Inglaterra, a convite de David Be-
ckham, em nome da Unicef, tam-
bém fazem parte dos territórios 
onde R10 pisou ultimamente.

Em exibições, Ronaldinho che-
gou a atuar contra Adriano Impe-
rador, em Las Vegas, nos Estados 
Unidos. Recentemente, chegou até 
a se aventurar no futsal, quando foi 
embaixador da liga da Índia, junto 
ao astro Falcão. Hoje, ele, que con-
tinua arrastando multidões, está na 
China.

Craque fará jogo festivo na China no dia 24
RONALDINHO GAÚCHO

Ronaldinho Gaúcho em jogo festivo na India e no futebol de salão. O craque segue rodando  o mundo fazendo exibições
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go-treino contra o Goa, time indiano 
treinado por Zico. A atividade foi realizada 
no CT.

Com a vitória por 1 a 0 sobre o Pales-
tino, o Flamengo está com a classificação 
para as quartas da Sul-Americana muito 
bem encaminhada. Na quarta-feira que 

vem, em Cariacica, o time jogará por um 
empate para avançar. Antes, porém, tem 
jogo pelo Campeonato Brasileiro. Também 
em Cariacica, o Rubro-Negro enfrenta o 
Cruzeiro, domingo, às 16h. O time de Zé 
Ricardo é o vice-líder, com 50 pontos, um 
a menos que o Palmeiras. 
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Itamar destaca o bom 
futebol apresentado no 
jogo contra o Palmeiras

Belo foca agora a Série C
APÓS A COPA DO BRASIL

A vitória sobre o Pal-
meiras, que acabou com a 
invencibilidade de dez jogos 
do time paulista, criou um 
clima de alegria na Maravi-
lha do Contorno, fazendo es-
quecer a eliminação da Copa 
do Brasil. Jogadores e co-
missão técnica ofereceram 
a vitória a torcida do Bota-
fogo, que tem comparecido 
em massa aos últimos jogos 
do clube, e dado um grande 
apoio a equipe.

“Eu estou feliz, porque 
foi uma vitória que honrou 
o nome do clube, o futebol 
de João Pessoa e o futebol da 
Paraíba. Estamos mostran-
do para o Brasil que aqui 
tem um futebol de qualida-
de também. Fomos prejudi-
cados pela arbitragem nos 
dois jogos. Tudo começou 
com aquele pênalti que in-
ventaram em São Paulo, que 
foi crucial para a vitória do 
Palmeiras. Aqui, o árbitro in-
verteu faltas, deixou de dar o 
cartão amarelo para alguns 
jogadores adversários e deu 
outros para os do Botafogo, 
sem merecer. Mas é sempre 
assim, quando um pequeno 
enfrenta um grande do eixo 
Rio-São Paulo. Mas saímos 
de cabeça erguida e demos 
um presente ao nosso tor-
cedor”, disse o treinador Ita-

mar Schulle.
Os jogadores do Botafo-

go se reapresentaram ontem 
à tarde, no CT da Maravilha 
do Contorno. Hoje, a equipe 
volta a treinar, no segundo 
período. O foco agora é a de-
cisão da vaga para a Série B, 
que começa na próxima sex-
ta-feira, contra o Boa Espor-
te, de Minas Gerais. O objeti-
vo é vencer bem a primeira 
partida no Almeidão, para 
administrar o resultado em 
Varginha, no interior de Mi-
nas, no jogo da volta.

Para o jogo contra o Boa 
Esporte, o Botafogo terá os 
retornos do atacante Rodri-
go Silva e o volante, impro-
visado de lateral, João Paulo. 
Eles foram poupados do jogo 
contra o Palmeiras, porque 
estavam mostrando sinais 
de desconforto muscular. No 
fim de semana, todo o plan-
tel terá folga, e a reapresen-
tação será na segunda-feira, 
no período da manhã.
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O Botafogo 
honrou o futebol 

paraibano 
ao vencer o 

Palmeiras por 
1 a 0, na última 

quarta-feira, no 
Almeidão 

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Mergulhado numa 
das maiores crises finan-
ceiras de sua história, a 
diretoria e o conselho 
deliberativo do Treze se 
mexem para reverter a 
situação difícil em que 
se encontra o clube, que 
não conquista um título 
há anos, e sem calendá-
rio anual para o futebol. 
No próximo dia 5 de ou-
tubro, o Galo fará elei-
ções para a escolha da 
presidência do conselho 
deliberativo do clube. As 
inscrições das chapas vão 
até o dia 30 deste mês.

Esta semana, foi 
lançada uma chapa de-
nominada “Por amor ao 
Treze”, que tem como 
candidato a presidência, 
Lúcio Almeida, e como 
vice, Anatólio Chaves. 
O grande objetivo da 
chapa é a união das di-
versas alas que hoje pos-
sui o clube. “A minha 
candidatura nasceu da 
necessidade urgente do 
Treze de conseguir uma 
união, das diversas fac-
ções de trezeanos. Só 
com a união de todos, 
o clube vai poder sair 
desta situação em que 
se encontra. Eu acredito 
que será possível, por-
que não tenho nenhu-
ma aresta com nenhum 
seguimento político do 
clube. Meu desejo é for-
mar uma chapa concilia-
tória para as eleições da 
diretoria para o próximo 

Presidente do Conselho será eleito dia 5
SUCESSÃO NO TREZE

A Federação Paraiba-
na de Futebol já definiu os 
jogos da segunda fase do 
Campeonato Paraibano da 
Segunda Divisão, e divul-
gou ontem a tabela, após o 
último jogo da fase de clas-
sificação, disputado na úl-
tima quarta-feira, em Cam-
pina Grande, pelo grupo do 
Agreste. Na oportunidade, o 
Sport Campina empatou em 
3 a 3 com o Lucena, resulta-
do que classificou o Sport, 
em segundo lugar. 

Definidos os 8 clubes 
que passaram para a fase do 
mata-mata, a primeira roda-
da já vai acontecer no final 
de semana. Todos os jogos 
serão no domingo. A rodada 
será aberta às 15h15, com 

Nacional de Pombal x Fe-
mar, no Estádio Pereirão, em 
Pombal, e Sport Campina x 
Nacional de Patos, no Está-
dio Presidente Vargas, em 
Campina Grande. Às 15h30, 
no CT Ivan Thomaz, em João 
Pessoa, jogam Spartax x Ser-
rano. A rodada será encerra-
da, às 17h, em Patos, com o 
jogo Sabugy x Internacional, 
no Estádio José Cavalcanti.

Segundo a tabela di-
vulgada pela FPF, os jogos 
da volta estão programados 
para o próximo dia 28, quar-
ta-feira. As equipes jogam 
pela segunda vez, só que com 
o mando de campo invertido. 
Os vencedores na soma dos 
dois jogos, disputarão as se-
mifinais da competição.

FPF anuncia os jogos  
das quartas de final

SEGUNDA DIVISÃO

Petrônio Gadelha é o atual presidente do Treze, mas já descartou uma candidatura à reeleição

O José Cavalcante será palco do jogo entre Sabugy e Internacional

Rodrigo Silva 
e João Paulo 
voltam ao time 
botafoguense 
no jogo decisivo 
contra o Boa 
Esporte no 
próximo dia 30

mandato”, disse Lúcio 
Almeida.

Anatólio Chaves tem 
o mesmo pensamento, 
e até cita o exemplo de 
outro clube que conse-
guiu isso, e hoje é um 
sucesso. “Veja o que 
aconteceu com o nosso 
rival, o Botafogo. Tinha 
uma briga lá sem fim, e 
o clube vivia mal. Depois 
houve uma união dos 
diversos grupos em prol 
do clube, e veja como 

está o Botafogo hoje. 
Todo clube que se une 
e trabalha de forma or-
ganizada, cresce. Só uma 
grande união pode tirar 
o Treze desta situação”, 
disse Anatólio.  

Sobre as eleições 
para a diretoria executi-
va, Lúcio Almeida disse 
que todos têm de renun-
ciar em prol do clube. 
“Primeiro vamos eleger 
o conselho, e depois, te-
remos tempo para nos 

reunir e escolher uma di-
retoria, de forma conci-
liatória. O ideal era que 
tivesse apenas uma cha-
pa e que fosse um con-
senso. A situação é mui-
to delicada, e é chegada 
a hora dos verdadeiros 
trezeanos se unirem 
para dar alegria a maior 
torcida do Estado. O Tre-
ze terminou o Campeo-
nato Paraibano em sexto 
lugar e está fora do Bra-
sileiro de 2017.
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Perda de visão cresce entre pacientes do mundo todo

Avanço da diabetes
No mundo inteiro, a 

perda de visão por causa do 
diabetes tem aumentado as-
sustadoramente. Entre 1990 
e 2010, a quantidade de pes-
soas com perda de visão par-
cial ou total devido à doen-
ça subiu de 27% para 64%. 
Em 2010, uma em cada 52 
pessoas teve perda de visão 
e uma em cada 39 pessoas 
ficou cega por causa da re-
tinopatia diabética – desdo-
bramento da doença que da-
nifica a retina. No Brasil, 12 
milhões de pessoas sofrem 
de diabetes e muitas nunca 
fizeram acompanhamento 
oftalmológico. Como a reti-
nopatia diabética costuma 
atingir três em cada dez por-
tadores da doença, pode le-
var à perda total da visão se 
não for tratada a tempo.

De acordo com Renato 
Neves, oftalmologista e dire-
tor-presidente do Eye Care 
Hospital de Olhos, em São 
Paulo, o paciente diabético 
deve dilatar a pupila todos os 
anos e se submeter a um exa-
me ocular bastante minucio-
so. Quando esse controle é 
feito regularmente, costuma 
prevenir 95% da perda de vi-
são relacionada ao diabetes. 
“O paciente diabético pode 
apresentar problemas de vi-
são a qualquer momento. Daí 
a importância de um acom-
panhamento oftalmológico 
frequente. Como o compro-
metimento da retina pode 
ser assintomático, sem alte-
rações na qualidade da visão, 
o exame de fundo de olho é 
fundamental para detectar 

pontos e vasos sanguíneos 
propensos a romper e de-
sencadear hemorragia”. Nos 
Estados Unidos, o número de 
pacientes com retinopatia dia-
bética aumentou 89% na dé-
cada entre 2000 e 2010, atin-
gindo 7,7 milhões de pessoas. 
Embora estudos realizados 
nos últimos anos apontem 
para o sucesso das injeções 
intravítreas de antiangiogê-
nicos em pacientes com reti-
nopatia diabética, em casos 
raros pode haver complica-
ções, como descolamento da 
retina, formação de catarata e 
aumento ou redução da pres-
são intraocular. “O principal 
papel dos antiangiogênicos 
é a interrupção da perda de 
visão. Embora seja difícil re-
cuperar a visão perdida, as 
injeções intravítreas impe-
dem a progressão da doença, 
evitando que a pessoa acabe 
ficando cega. Com anestesia 
local e pupilas dilatadas, a in-
jeção é aplicada diretamente 
no vítreo, camada gelatinosa 
localizada entre a retina e o 
cristalino”, diz Neves.

De acordo com o mé-
dico, o tratamento com in-
jeções de antiangiogênicos 
precisa ser repetido em in-
tervalos regulares para atin-
gir resultados duradouros. 
“O paciente deve usar colí-
rios antibióticos durante cer-
ca de trinta dias.  Ensaios clí-
nicos demonstram melhora 
em até 34% da visão central 
e estabilização da visão em 
90% dos casos. Por isso, vem 
sendo considerado um méto-
do altamente eficaz”.

Celebrado nessa quarta-feira, 
o Dia Nacional de Luta da Pessoa 
com Deficiência foi instituído em 
2005 por força da Lei Federal nº 
11.133. Entre as ações interminis-
teriais voltadas para as pessoas 
com deficiência está o BPC na Es-
cola. O programa completou nove 
anos e é responsável pelo aumen-
to de 305% no acesso às escolas 
desses brasileiros com algum tipo 
de necessidade especial.

Desde a implantação, em 2007, 
a matrícula escolar de deficientes 
até 18 anos de idade, assistidos pelo 
Benefício de Prestação Continuada 
da Assistência Social (BPC), saltou 
de 78,8 mil para 319 mil. Atualmen-
te, está presente em todos os esta-
dos e no Distrito Federal.

Para o melhor desenvolvimen-
to do ensino voltado aos estudan-
tes com deficiência, o Ministério 
da Educação (MEC) trabalha em 
três eixos. Um deles é a participa-
ção da comunidade. Outro trata 
da formação continuada dos pro-
fessores. Em seguida, é necessário 
assegurar a acessibilidade, desde 
a questão arquitetônica das es-
colas, passando por mobiliário e 
tecnologias.

MEC oferece atividades especiais

Matrícula de 930 mil estudantes

ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIA
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Escolas têm autonomia e podem incluir as iniciativas do Ministério da Educação nos projetos políticos e pedagógicos

O Censo Escolar de 2015 re-
gistrou mais de 930 mil matrícu-
las de estudantes com deficiên-
cias, e o esforço da Secadi é que 
esse número aumente ano a ano.

“Precisamos avançar. Esse 
dinamismo da educação impli-
ca muitos desafios, em escolas 
cada vez mais acessíveis, aten-
dimentos cada vez mais qua-
lificados, professores mais ca-
pacitados. Conseguiremos isso 
justamente trazendo para a 
sociedade a conscientização so-
bre questões de aprendizagem, 
desenvolvimento e educação 
de pessoas com deficiência”, 
defende Raposo. Atualmente, 
a Secadi tem nove programas 
voltados para o atendimento 

desses estudantes, com iniciati-
vas que passam por livros aces-
síveis, formação de professores 
e transporte, entre outras ne-
cessidades. Iniciativas das esco-
las e de sistemas de ensino na 
mesma linha são estimuladas 
pela pasta.

“Quando professores, ges-
tores e comunidade estão ca-
pacitados, as escolas e sistemas 
educacionais conseguem, de 
forma autônoma, desenvolver 
programas para atender a es-
sas necessidades de acordo com 
quem frequenta a instituição. 
As escolas têm autonomia e po-
dem incluir essas iniciativas no 
projeto político e pedagógico”, 
garante Patrícia Raposo.

“São valores importantes de 
não discriminação, de considera-
ção sobre essa complexidade hu-
mana. Não é um dia de luta apenas 
da pessoa com deficiência, mas da 
nossa sociedade contra o precon-

ceito e o desconhecimento”, de-
fende Patrícia Raposo, diretora de 
políticas de educação especial da 
Secretaria de Educação Continua-
da, Alfabetização, Diversidade e 
Inclusão (Secadi).

Um novo conceito de 
turismo tem crescido nos 
últimos anos no Brasil. São 
os walking tours, uma nova 
modalidade que prevê a 
realização de passeios tu-
rísticos a pé e aproxima o 
viajante dos atrativos cul-
turais e naturais do destino. 
A dinâmica é diferente do 
conceito tradicional, uma 
vez que o turista precisa se 
deslocar até um ponto de 
encontro. Geralmente, o lu-
gar escolhido está próximo 
de outras atrações previstas 
no roteiro.

A nova forma de fazer 
turismo foi criada em 2004, 
em Berlim, e já está presente 
em vários países. No Brasil é 
possível encontrar passeios 
em São Paulo, em Paraty, 
Porto Alegre, Salvador e Rio 
de Janeiro. Não há preço de-
terminado para a atividade, 
mas ao final do trajeto é su-
gerida uma gorjeta e cabe ao 
visitante a decisão de pagar.

São Paulo foi a primei-
ra cidade do País a contar 
com a iniciativa. Desde que 
começou a oferecer os pas-
seios ao público geral, em 
2012, a São Paulo Free Wal-
king Tour já atendeu cerca 
de 40 mil turistas, com três 
opções de passeios: o Old 

Downtown tour, que leva 
os visitantes pela parte his-
tórica da cidade;  o Paulista 
Ave tour, com passeios pelo 
centro moderno; e o Vila 
Madalena, que apresenta 
grafites e arte urbana. Todos 
os roteiros - feitos em inglês 
- contam com guias bilín-
gues cadastrados no Cadas-
tur, sistema do Ministério 
do Turismo obrigatório para 
quem atua no setor.

“Esse é um conceito 
cada vez mais comum no 
mundo, uma alternativa ao 
passeio turístico tradicional 
e que atende ao perfil de um 
turista que quer ser cada 
vez mais independente, que 
deseja ter a sensação de des-
bravar novos destinos”, ex-
plica Rafael Freitas, um dos 
idealizadores do projeto na 
capital paulista. 

Cidades brasileiras estão
aderindo aos walking tours

NOVO CONCEITO DE TURISMO

Passeio tu-
rístico a pé 
aproxima 
viajante dos 
atrativos 
culturais

Todos os meses os em-
pregadores têm a obrigação de 
depositar o equivalente a 8% 
do salário de cada funcionário 
registrado. Esse valor fica em 
uma conta, na Caixa, em nome 
do trabalhador. 

O saldo, no entanto, não 
fica “parado” – ele rende 3% 
ao ano mais a Taxa Referencial 
(TR). Elevar essa remuneração, 
apesar de parecer interessante 

para o trabalhador, é complexa 
para a economia e pode gerar 
desequilíbrios para o País. Se 
elevar o valor da TR, vai tornar 
mais caro uma série de finan-
ciamentos importantes.

A TR é o principal inde-
xador de contratos com prazo 
acima de 90 dias, ou seja, prati-
camente todos os financiamen-
tos pagam essa taxa, desde o 
habitacional às operações que 

custeiam obras importantes de 
infraestrutura e investimentos 
com o objetivo de gerar empre-
go e renda. 

Já a opção de elevar a re-
muneração do saldo do Fun-
do de Garantia do Tempo de 
Serviço (FGTS), a parte que é 
fixa em 3% ao ano, também 
poderia gerar desequilíbrios. 
O saldo do FGTS é uma fonte 
importante para financiamen-

tos, a exemplo do habitacional, 
de obras de infraestrutura e de 
outras operações voltadas ao 
setor produtivo. 

Na prática, elevar a remu-
neração do saldo do FGTS pode 
significar travar uma série de 
investimentos produtivos, ele-
var o custo da casa própria e 
de outras operações que são 
importantes para o desenvolvi-
mento do País.

Entenda por que ela precisa ser mantida
REMUNERAÇÃO DO SALDO DO FGTS
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REG. CGE Nº 16-00846-4
João Pessoa, 22 de setembro de 2016

VIVIANNE PEREIRA ALMEIDA DINIZ
Gerente de Licitação

João Pessoa > Paraíba > SEXTA-fEirA, 23 de setembro de 2016Publicidade
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
COMIÇÃO PERMANENTE DE ADMINISTRAÇÃO

AVISO
 CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2016

 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS TORNA PÚBLICO QUE FARÁ REALIZAR ATRAVÉS DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SEDIADA NA AVENIDA CORONEL JUVÊNCIO CARNEIRO, Nº 253, 
CENTRO – CAJAZEIRAS/PB, ÀS 09:00 HORAS DO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2016, CHAMADA PÚBLICA PARA: 
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, CONFORME LEI Nº 11.947/2009, DE 16 
DE JULHO DE 2009 E AS RESOLUÇÕES/CD/FNDE/Nº 38/2009,  26/2013 E 04/2015. INFORMAÇÕES: DAS 8:00 
ÀS 12:00 HORAS DOS DIAS ÚTEIS, NO ENDEREÇO SUPRACITADO.

 Cajazeiras-PB., 22 de setembro de 2016.
EDNA ELBA DE CALDAS BARRETO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 FRANCISCA DENISE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA

PREFEITA MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS
AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 079/2016
O MUNICÍPIO DE PATOS, por intermédio da Comissão de Pregão, designada pela Portaria nº 668/2016, datada de 

02 de agosto de 2016, torna público, para conhecimento de todos os interessados, que no dia 21 de setembro  2016, não 
houve apresentação da habilitação e propostas no processo licitatório em epígrafe, sendo assim declarada DESERTA.

Patos/PB, 21 de setembro 2016.
MERYELLE D´ MEDEIROS BATISTA

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00047/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida Joaquim 

Cavalcante de Morais, 96 - Centro - Remigio - PB, às 14:00 horas do dia 06 de Outubro de 2016, licitação modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS 
DE REALIZAÇÃO DE EXAMES. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº 001461. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado.

Telefone: (083) 33641631.
Email: LICITACOESREMIGIO@GMAIL.COM
Edital: LICITACOES.REMIGIO.PB.GOV.BR

Remigio - PB, 22 de Setembro de 2016
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS - Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00039/2016

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento parcelado de combustíveis e lubrificantes, destinados aos 
veículos que compõem a frota da Prefeitura Municipal de Vieirópolis. Data e Local: 05 de Outubro de 2016 às 09:00 
horas, na sala de Reuniões da CPL, Rua Antonio Moreira Pinto, 16 - Centro - Vieiropolis - PB.

Vieiropolis - PB, 22 de Setembro de 2016
JOELMA VIEIRA SILVA DE OLIVEIRA

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS

 AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 00001/2016

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua Cônego João 
Coutinho, 19 - Centro - Pocinhos - PB, às 09:00 horas do dia 21 de Outubro de 2016, licitação modalidade Concor-
rência, do tipo menor preço, para: EXECUÇÃO OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL DE UMA CRECHE MUNICIPAL 
NO MUNICIPIO DE POCINHOS, CONFORME PROJETO ANEXO NO EDITAL.. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no horário das 08:00 
as 12:30 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Email: cplpocinhos@gmail.com
Pocinhos - PB, 15 de Setembro de 2016

ERASMO DA SLVA GOMES - Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2016

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua Cônego João 
Coutinho, 19 - Centro - Pocinhos - PB, às 09:00 horas do dia 07 de Outubro de 2016, licitação modalidade Tomada 
de Preços, do tipo menor preço, para: EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE DUAS UNIDADES BÁSICAS 
DE SAÚDE PORTE I (UBS), CONFORME PLANILHA EM ANEXO NO EDITAL.. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no horário das 08:00 
as 12:30 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Email: cplpocinhos@gmail.com
Pocinhos - PB, 15 de Setembro de 2016

ERASMO DA SLVA GOMES - Presidente da Comissão

Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.531,32
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 051242
Responsavel.: MATEX IMPORT E EXPORT LTDA ME
CPF/CNPJ....: 009137076/0001-38
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.531,32
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 051241
Responsavel.: MATEX IMPORTACAO E EXPORTA-
CAO LTDA
CPF/CNPJ....: 009137076/0001-38
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            978,99
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 051185
Responsavel.: PEDRO HENRIQUE FERREIRA DANTAS
CPF/CNPJ....: 015512861/0001-26
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$          2.046,66
Apresentante: RAMON VIEIRA REINALDO
Protocolo...: 2016 - 051368
Responsavel.: REGINA LUCIA DOS SANTOS
CPF/CNPJ....: 368630504-63
Titulo......: CED CRE BAN IND  R$         49.276,63
Apresentante: MAXUEL NUNES CORDEIRO
 Protocolo...: 2016 - 050002
Responsavel.: SERVI SAN VIGILANCIA  E TRANS-
PORTES
CPF/CNPJ....: 012066015/0012-94
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            315,24
Apresentante: HSBC BANK BRASIL-01701201/0001-89
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 051258
Responsavel.: WELMA CALENIA DIAS DA SILVA ME
CPF/CNPJ....: 011155487/0001-06
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          7.739,66
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 051480
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,  23/09/2016
----------------------------------------

Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO
- Titular -

Responsavel.: EDINALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 023403859/0001-47
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            415,28
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 051401
Responsavel.: EDINALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 023403859/0001-47
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            445,60
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 051402
Responsavel.: ISABELLA BRITO DA SILVA
CPF/CNPJ....: 064645714-43
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            375,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 051254
Responsavel.: JOSE ALCANTARA BANDEIRA MACEDO
CPF/CNPJ....: 204206924-87
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             62,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 051324
Responsavel.: JOSE ARNALDO ALVES DE ARAUJO
CPF/CNPJ....: 964574494-68
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            595,33
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 051447
Responsavel.: JOSE FRANCISCO PEREIRA
CPF/CNPJ....: 023090077/0001-03
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.548,04
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 050815
Responsavel.: LATARIAS MIL COM DE AUTO PECAS 
LTDA
CPF/CNPJ....: 021601468/0001-01
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.083,24
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 051381
Responsavel.: MATEX IMPORT E EXPORT LTDA ME
CPF/CNPJ....: 009137076/0001-38

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

ADITIVO CONTRATUAL
CONTRATO Nº 048/2015

EXTRATO DE 2° ADITIVO CONTRATUAL DE PRAZO
OBJETO: Aditivo de Prazo fica prorrogado por mais oito meses ao contrato original 048/2015 

nos termos do art. 57, II, da Lei nº 8.666/93.
PARTES: Prefeitura Municipal de Sapé - PB, inscrita no CNPJ sob o nº 08.917.080/0001-56 

(CONTRATANTE) e JOSENILDA ALEXANDRE DA SILVA, inscrito no CPF sob o n° 840.584.474-00.
DISPOSIÇÕES FINAIS: Todas as demais cláusulas contratuais permaneceram as mesmas. 

Publique-se e Cumpra-se.
Sapé, 22 de Agosto de 2016.

FLÁVIO ROBERTO MALHEIROS FELICIANO
Prefeito

ADITIVO CONTRATUAL
CONTRATO Nº 023/2014

EXTRATO DE 3° ADITIVO CONTRATUAL DE PRAZO
OBJETO: Aditivo de Prazo fica prorrogado por mais dez meses ao contrato original 023/2014 

nos termos do art. 57, II, da Lei nº 8.666/93.
PARTES: Prefeitura Municipal de Sapé - PB, inscrita no CNPJ sob o nº 08.917.080/0001-56 

(CONTRATANTE) e ERINALDO GUILHERMINO DO NASCIMENTO, inscrito no CPF sob o n° 
051.769.664-92.

DISPOSIÇÕES FINAIS: Todas as demais cláusulas contratuais permaneceram as mesmas. 
Publique-se e Cumpra-se.

Sapé, 22 de Agosto de 2016.
FLÁVIO ROBERTO MALHEIROS FELICIANO

Prefeito

REPÚBLICA FEDERATIVA 
DO BRASIL PODER 

JUDICIÁRIO
Seção Judiciária da Paraíba

Diário da Justiça Eletrônico SJPB
Nº 167.0/2016 João Pessoa - PB    Disponibilização:  Sexta-feira, 9 Setembro 2016

6ª VARA FEDERAL 
Edital de Citação

EDITAL DE CITAÇÃO 
EDT.0006.000027-0/2016

PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
(ARTIGO 257, III, CPC)

A Doutora, EMANUELA MENCONÇA SANTOS BRITO, JUÍZA FEDERAL DA 9ª. VARA/PB, 
RESPONDENDO PELA TITULARIDADE DA 6ª. VARA/PB, na forma da lei, etc.

FAZ SABER, aos que o presente edital virem, dele notícias tiverem ou interessar possa, que 
foi determinada a expedição do presente edital para CITAR o réu PEDRO CÉLIO DE MELO BAS-
TOS, que se encontra em lugar incerto e não sabido, de todos os termos da AÇÃO MONITÓRIA 
nº 0801141-55.2015.4.05.8201, movida pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL em face de PEDRO 
CÉLIO DE MELO BASTOS (CPF nº. 037.509.904-25), para pagar, no prazo de 15 (quinze) dias, o 
débito no valor de R$ 77.322,42 (setenta e sete mil, trezentos e vinte e dois reais e quarenta e dois 
centavos), cobrados nos autos supracitados, sob pena de, não o fazendo, proceder-se à penhora 
em tantos de seus bens quantos bastem para a integral garantia do crédito reclamado, acrescido dos 
honorários advocatícios, ficados em 10% (dez por cento) do valor da dívida executada, conforme o 
art. 827, caput, do CPC, percentual esse que fica reduzido pela metade na hipótese de pagamento 
integral do débito no prazo do art. 827, §1º, do CPC, ficando ciente o executado de que poderão 
ser oferecidos embargos, no prazo de 15 (quinze) dias, consoante prevê o art. 915, caput, do CPC, 
e advertido de que será nomeado curador especial em caso de revelia. Ciente também de que este 
juízo funciona no Fórum da Justiça Federal, localizado na Rua Edgard Vilarim Meira, s/n, Liberdade, 
Campina Grande/PB, com expediente no horário das 09h00 às 18h00, de segunda a sexta-feira. E 
para que chegue ao conhecimento de todos os interessados e ninguém possa alegar ignorância ou 
erro, é expedido o presente edital que deverá ser publicado na rede mundial de computadores e 2 
(duas) vezes em jornal de ampla circulação, na forma da lei. Dado e passado pela Secretaria da 6ª 
Vara Feral, aos 03 de agosto de 2016, MARIA ANGELINA TAVARES DE LIMA, Servidora, o digitei. E 
eu, LÍVIO AUGUSTO MONTALVÃO COSTA CARVALHO, Diretor de Secretaria da 6ª Vara, o conferi.

EMANUELA MENDONÇA SANTOS BRITO
Juíza Federal Titular da 9ª Vara/PB,

Respondendo pela titularidade da 6ª Vara/PB. 

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: 2108-4097
PROCESSO Nº: 0803991-22.2014.4.05.8200 - EXECUÇÃO DE TÍTULO

EXTRAJUDICIAL
EXEQUENTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
EXECUTADO: GILVANIA BARBOSA DA SILVA

3ª VARA FEDERAL - JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO
EDITAL DE CITAÇÃO Nº -4058200.972843

PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS - ART. 257, III, C.P.C.
FINALIDADE: CITAÇÃO (art. 827 do CPC), da executada GILVANIA BARBOSA DA SILVA, 

brasileira, casada, inscrita no CPF sob nº.071.252.184-40, para PAGAR, no prazo de 03 (três) 
dias, R$ 31.909,27 (trinta e um mil novecentos e nove reais e vinte e sete centavos) acrescido da 
verba honorária de 2% (dois por cento) sobre o valor da Execução R$ 638,18 (seiscentos e trinta 
e oito reais e dezoito centavos), totalizando o valor de R$ 32.547,45 (trinta e dois mil, quinhentos 
e quarenta e sete reais e quarenta e cinco centavos) e INTIMAÇÃO do  executado de que terá o 
prazo de 15 (quinze) dias, para opor embargos à execução, independentemente da garantia do 
Juízo contados do escoamento do prazo de 20 (vinte) dias, constantes do presente edital (artigos 
914 e 915, caput do CPC).

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 citado pessoalmente à ré GILVANIA BARBOSA DA 
SILVA, por se encontrar residindo 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 duas vezes em jornal de grande circulação dentro do prazo máximo 
de quinze dias (art. 257, II do C.P.C), mediante o qual ficam devidamente citados.

Dado e passado nesta cidade de João Pessoa, Capital do Estado da Paraíba. Eu, Aíla Belarmino 
Araujo de Oliveira, o digitei. E eu, Rita de Cássia Monteiro Ferreira, Diretora da Secretaria da 3ª 
Vara, o conferi.

CRISTIANE MENDONÇA LAGE
Juíza Federal Titular da 3ª Vara

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

Pelo presente Edital ficam os condôminos do EDIFÍCIO VIÑA DEL MAR convocados para se 
reuni-rem em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, a se realizar na Prática Assessoria, sala 506 do 
condo-mínio, na Rua Miguel Couto, 251 – Centro, nesta Capital, no dia 26 de setembro de 2016 às 
16h30minh em primeira convocação com a presença de 2/3 (dois terços) dos condôminos ou às 
17h30minh, em segunda convocação, com qualquer número de condôminos presentes, no mes-mo 
dia e local, para deliberarem os assuntos constantes na Ordem do Dia, a seguir:

1 – RELATÓRIO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO 2015
2 – ORÇAMENTO DE DESPESAS E RECEITAS PARA O EXERCÍCIO 2016
3 – ASSUNTOS DE INTERESSE GERAL
4 – ELEIÇÃO DE SÍNDICO E CONSELHO FISCAL COM MANDATO A INICIAR EM MARÇO/2017.
• Os condôminos em atraso nos pagamentos de suas taxas condominiais não poderão 

partici-par nem votar nas deliberações (Art. 1.335, III Código Civil). 
• Em caso de ausência, ficam todos obrigados a aceitar, com tácita concordância, o que 

for deliberado.
• É licito aos senhores condôminos se fazerem representar na Assembléia, ora convocada, 

por procuradores, munidos com procurações específicas.
João Pessoa, 15 de setembro de 2016.

MOISÉS MARQUES DA SILVA
SÍNDICO

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedos - MÃO DE OBRA -, em 

diversas ruas da zona urbana e rural, deste Município.
FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00008/2016.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Sapé: 08.00 - Secretaria de Meio Ambiente e Infra 

Estrutura. 15.451.2003.1037 - Pavimentação em Paralelepípedo, Asfalto, Drenagem e Urbanizar. 
4490.51.01 - Obras e Instalações

VIGÊNCIA: 180 (cento e oitenta) dias
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Sapé e:
CT Nº 00080/2016 - 01.09.16 - COSTA L CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA 

-ME - R$ 103.900,00

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedos de uma rua, neste 

Município - Loteamento Renato Ribeiro.
FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00009/2016.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Sapé: 08.00 - Secretaria de Meio Ambiente e Infra 

Estrutura. 15.451.2003.1037 - Pavimentação em Paralelepípedo, Asfalto, Drenagem e Urbanizar. 
4490.51.01 - Obras e Instalações

VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Sapé e:
CT Nº 00082/2016 - 20.09.16 - LRM CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - R$ 

58.656,77

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00008/2016
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado o 

parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00008/2016, que objetiva: Execução 
dos serviços de pavimentação em paralelepípedos - MÃO DE OBRA -, em diversas ruas da zona 
urbana e rural, deste Município; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO 
o seu objeto a: COSTA L CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA -ME - R$ 103.900,00.

Sapé - PB, 01 de Setembro de 2016
FLÁVIO ROBERTO MALHEIROS FELICIANO - Prefeito

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

 HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00009/2016
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00009/2016, que objetiva: Exe-
cução dos serviços de pavimentação em paralelepípedos de uma rua, neste Município - Loteamento 
Renato Ribeiro; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto 
a: LRM CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - R$ 58.656,77.

Sapé - PB, 20 de Setembro de 2016
FLÁVIO ROBERTO MALHEIROS FELICIANO - Prefeito

ADJANE DA SILV PEREIRA-ME– CNPJ/CPF Nº09.360.717/0002-08 Torna público que aSUDEMA 
– Superintendência de Administração doMeioAmbiente, emitiu a Licença de Operação nº 3145/2016 
em João Pessoa, 21 de Setembro de 2016 – Prazo:730 dias. Para a atividade de: Beneficiamento 
de Caulimno sitio Noruega, zona rural de junco do seridoNa (o) – SITIO NORUEGA S/N – ZONA 
RURAL Município: JUNCO DO SERIDO – UF: PB.   Processo: 2016-006215/TEC/LO-3048.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO, CNPJ nº 09.012.493/0001-54, por meio da Secretaria 
Municipal de Educação, torna público que requereua  SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, 
Pesca e Aquicultura de Cabedelo a Autorização Ambiental para Reforma e Manutenção da Escola 
Hildebrando da Silva, situada no bairro Salinas Ribamar, Cabedelo /PB.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO, CNPJ nº 09.012.493/0001-54, por meio da Secretaria 
Municipal de Educação, torna público que requereua  SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, 
Pesca e Aquicultura de Cabedelo a Autorização Ambiental para Reforma e Manutenção da Escola 
Agripino José de Morais, situada no bairro Jardim Manguinhos, Cabedelo /PB.

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

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para aquisição de máquinas colhedoras de forragens, para 
apoiar e fortalecer a produção e comercialização dos agricultores e agricultoras familiares e da 
reforma agrária do território Vale do Piranhas. Data e Local: 06 de Outubro de 2016 às 08:30 horas, 
na sala de Reuniões da CPL, Rua Antonio Francisco Pires, 169 - Centro - Aparecida - PB. O edital 
está disponível no endereço eletrônico: http://www.aparecida.pb.gov.br/.

Aparecida - PB, 22 de Setembro de 2016.
ERICLES DOUGLAS RODRIGUES COURA

Pregoeiro Oficial

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

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para aquisição de materiais de construção e ferragens, com 
fornecimento parcelado, para manutenção das atividades do município de Aparecida. Data e Local: 
06 de Outubro de 2016 às 09:30 horas, na sala de Reuniões da CPL, Rua Antonio Francisco Pires, 
169 - Centro - Aparecida - PB.

Aparecida - PB, 22 de Setembro de 2016.
ERICLES DOUGLAS RODRIGUES COURA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
EXTRATO DE CONTRATO - CONCORRÊNCIA Nº 001/2016

CONTRATO Nº 192/2016 - Contratado(a): RCA Construções Ltda - ME. Objeto: Contratação de 
empresa especializada em construção civil para construção do Centro de Iniciação ao Esporte CIE 
- Modelo II. Valor Contratado: R$ 2.801.787,99.  Recursos: Próprio, Convênio Ministério do Esporte - 
Contrato de Repasse nº 0425885-92. Classificação: Secretaria do Esporte, Cultura e Lazer, Projeto/
Atividade: Construção do CIE, Obras e Instalações. Vigência: 14/09/2016 a 14/09/2017.

Bayeux/PB, 14 de setembro de 2016
Dr. Expedito Pereira

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa do ramo da construção civil destinada a execução dos servi-

ços de construção de uma Academia de Saúde, localizada na Rua João Batista Silveira, s/n, Centro 
da cidade de Areial/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00005/2016. DOTAÇÃO: 
ORÇAMENTO 2016: RECURSOS PRÓPRIOS/FEDERAIS. VIGÊNCIA: 3 (três) meses. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Areial e CT Nº 00050/2016 - 20.09.16 - CONSTRUTORA 
FERREIRA LTDA- ME - R$ 68.587,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

A Prefeita de Livramento/PB, no uso de suas atribuições legais. Resolve homologar os resultados 
do julgamento da proposta do Presencial SRP N.º 016/2016, objetivando à Aquisição parcelada de 
gênero alimentício, destinado a merenda escolar, creche, Programas Sociais (Peti, Projovem, Casa 
da Família Casa de Apoio e Outros), e demais Secretarias deste município. Vencedor: Arnobio Jo-
aquim Domingos da Silva-EPP, CNPJ Nº 25.008.218/0001-68, com o valor total de R$ 418.366,50. 
Publique-se e cumpra-se.

Livramento/PB, 20 de setembro de 2016.
Carmelita Estevão Ventura Sousa - Prefeita

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
A Prefeita de Livramento/PB, no uso de suas atribuições legais. Resolve homologar os resultados 

do julgamento da proposta do Presencial SRP N.º 018/2016, objetivando à Aquisição parcelada de 
carnes e derivados, destinado a merenda escolar, creche, Programas Sociais, e demais Secretarias 
deste município. Vencedor: Arnobio Joaquim Domingos da Silva-EPP, CNPJ Nº 25.008.218/0001-68, 
com o valor total de R$ 93.055,00. Publique-se e cumpra-se.

Livramento/PB, 20 de setembro de 2016.
Carmelita Estevão Ventura Sousa - Prefeita

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS
AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 43/2016

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para execução de serviços de empreitada para manutenção e 
conservação de bens públicos, mediante ajuste de mão de obra por tarefa para execução de pequenos 
trabalhos, sem fornecimento de materiais, compreendendo serviços de manutenção em redes hidráu-
licas e de esgotos, destinados a manutenção das atividades da Secretaria de Transportes, Obras e 
Serviços Urbanos do Município de São Domingos. Data e Local, às 08:30 horas do dia 07/10/2016, 
na sala de Reuniões da CPL, Rua Projetadas, S/N - Centro - São Domingos - PB.

São Domingos - PB, 22 de Setembro de 2016.
Eudes Leite de Sá Júnior.

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 44/2016
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para fornecimento de pães, bolos e biscoitos, destinados a 

manutenção das atividades de diversos programas do município de São Domingos. Data e Local, 
às 09:30 horas do dia 07/10/2016, na sala de Reuniões da CPL, Rua Projetadas, S/N - Centro - São 
Domingos - PB.

São Domingos - PB, 22 de Setembro de 2016.
Eudes Leite de Sá Júnior.

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 45/2016
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para o fornecimento parcelado de água mineral, destinadas 

ao município. Data e Local, às 10:30 horas do dia 07/10/2016, na sala de Reuniões da CPL, Rua 
Projetadas, S/N - Centro - São Domingos - PB.

São Domingos - PB, 22 de Setembro de 2016.
Eudes Leite de Sá Júnior.

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 46/2016
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para o fornecimento parcelado de Kits de enxovais de bebês 

para distribuição gratuita as gestantes, destinados a manutenção das atividades de Promoção Social 
do Município. Data e Local, às 11:30 horas do dia 07/10/2016, na sala de Reuniões da CPL, Rua 
Projetadas, S/N - Centro - São Domingos - PB.

São Domingos - PB, 22 de Setembro de 2016.
Eudes Leite de Sá Júnior.

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 47/2016
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para prestação de serviços de alimentação de dados para 

a internet através da hospedagem de sítio eletrônico, site ou página do município. Data e Local, às 
08:30 horas do dia 10/10/2016, na sala de Reuniões da CPL, Rua Projetadas, S/N - Centro - São 
Domingos - PB.

São Domingos - PB, 22 de Setembro de 2016.
Eudes Leite de Sá Júnior.

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 48/2016
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para execução de serviços de serigrafia de confecção e 

impressão de adesivos, crachás, banners, etc., de uso da Prefeitura Municipal de São Domingos. 
Data e Local, às 09:30 horas do dia 10/10/2016, na sala de Reuniões da CPL, Rua Projetadas, S/N 
- Centro - São Domingos - PB.

São Domingos - PB, 22 de Setembro de 2016.
Eudes Leite de Sá Júnior.

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 49/2016
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para o fornecimento parcelado de materiais esportivos, desti-

nados as atividades do Município de São Domingos. Data e Local, às 10:30 horas do dia 10/10/2016, 
na sala de Reuniões da CPL, Rua Projetadas, S/N - Centro - São Domingos - PB.

São Domingos - PB, 22 de Setembro de 2016.
Eudes Leite de Sá Júnior.

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS

RESULTADO FASE PROPOSTA - TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2016
OBJETO: Contratação de uma empresa especializada em construção civil, para construção de 

uma creche Pro infância projeto padrão FNDE do Tipo 2 Localizada no centro desta cidade..
LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação:
CONSTRUTORA ANTENAS - Valor: R$ 1,277,205,99.
Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei 

Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão 
Permanente de Licitação, Av. Senador Ruy Carneiro, 278 - Centro - Pedro Régis - PB, no horário das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis.

Telefone: (083) 3295-5618.
Publicado por incorreção.

Pedro Régis - PB, 22 de Setembro de 2016
LUIZ SOARES DE ANDRADE - Presidente da Comissão

IRMÃOS VELOSO LTDA ME CNPJ Nº 41197369/0001-13. Torna público que a SUDEMA – Superinten-
dencia de Administração do Meio ambiente, Ambiente, emitiu a licença de Operação nº 2122/2016 em 
João Pessoa, 22 de agosto de 2016- - Prazo : 730 dias, Para a atividade de: COMERCIO VAREJISTA 
DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL,  na Rua Isaias Trigueiros s/n, CENTRO  Municipio 
de Baia da Traição – UF: PB. Processo 2015-001768/TEC/LO9608

GILVAN FERREIRA DE FIGUEIREDO - CNPJ/CPF Nº 072.602.374-49. Torna público que a SUDEMA 
- Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 3122/2016 
em João Pessoa, 20 de setembro de 2016 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Edificação Bi-
familiar Na(o) -  RUA PROJETADA 280 QD-6 LT-18  Município: SANTA RITA – UF: PB.  Processo: 
2015-005673/TEC/LO-0568.

GILVAN FERREIRA DE FIGUEIREDO - CNPJ/CPF Nº 072.602.374-49. Torna público que a SUDEMA 
- Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 3123/2016 
em João Pessoa, 20 de setembro de 2016 - Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Edificação Bifamiliar 
Na(o) - RUA PROJETADA 341, QD D - LT - 13, CIDADE VIVA  Município:  SANTA RITA - UF: PB. 
Processo: 2015-005676/TEC/LO-0570.

GILVAN FERREIRA DE FIGUEIREDO - CNPJ/CPF Nº 072.602.374-49. Torna público que a SUDEMA 
- Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 3124/2016 
em João Pessoa, 20 de setembro de 2016 - Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Edificação Bifamiliar 
Na(o) -  RUA PROJETADA, 331 QD. D LT. 15 LOT. CIDADE VIVA Município: SANTA RITA - UF: PB.  
Processo: 2015-005677/TEC/LO-0571.

GILVAN FERREIRA DE FIGUEIREDO - CNPJ/CPF Nº 072.602.374-49. Torna público que a SUDEMA 
- Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 3116/2016 
em João Pessoa, 20 de setembro de 2016 - Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Edificação Bifami-
liar Na(o) -  RUA PROJETADA 321, QD-D LT-17, CIDADE VIVA  Município:  SANTA RITA - UF: PB.  
Processo: 2015-005678/TEC/LO-0572.

GILVAN FERREIRA DE FIGUEIREDO - CNPJ/CPF Nº 072.602.374-49. Torna público que a SUDEMA 
- Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 2496/2015 
em João Pessoa, 9 de novembro de 2015 - Prazo: 730 dias. Para a atividade de: EDICAÇÃO 
MULTIFAMILIAR COM 02 UNIDADES HABITACIONAIS, NUMA ÁREA DE 122,98 M² Na(o) - RUA 
PROJETADA, 290 QD. G LT. 20 - CIDADE VIVA Município: SANTA RITA - UF: PB. Processo: 2015-
005679/TEC/LO-0573.

RESIDENCIAL ATENAS CONSTRUÇÕES LTDA – CNPJ Nº 23.324.843/0001-49, torna público que a 
SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura, concedeu a Licença de Operação – Nº 
0229/2016, para Imóvel residencial multifamiliar, composto de 32 unidades habitacionais e sistema 
de tratamento de efluentes: tanque séptico e vala de infiltração, situado na Rua Santo Antônio, Qua-
dra 04 Lote A, Parque Esperança, Cabedelo – Paraíba – Latitude: 07º04’32” Longitude: 34º51’07”.

Metrica Industria e Comercio de Esquadrias LTDA-EPP, CNPJ- 14.750.722/0001-78 torna público 
que requereu da Semapa Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo a Licença( 
LO ) Licença de Operação para fabricação de Esquadrias de Metal Situado à Rua das Mangueiras, 
Número 262 AeB e 263 CeD Bairro Amazonia Park Cabedelo/ PB.

EMEPA-PB
AVISO DE  RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2016  FRACASSADO e  AVISO 

DE 2ª CONVOCAÇÃO REGISTRO CGE N° 16-00779-8 de  2/9/2016
A EMEPA-PB, Empresa Pública de Direito Privado, CNPJ/MF: 09.295.684/0001-70 com Sede 

na Rodovia Estadual Ministro Abelardo Jurema PB-008, Km 07, Jacarapé III, João Pessoa – PB, 
através de sua Pregoeira, torna ao conhecimento público, que realizará a 2ª CONVOCAÇÃO 
DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2016,realizado no dia 20/09/2016 com base na Lei Federal 
Nº 10.520/02, Decreto Federal nº 3.555/00, Decretos Estaduais nº 24.649/03 e 32.056/2011, Lei 
Estadual nº 9.697/2012 e Lei Federal nº 8.666/93, conforme o seguinte:

DO OBJETIVO: Aquisição de Material de Consumo, (APICULTURA)
LOCAL, DIA E HORA: O recebimento, abertura e julgamento das propostas e documentação 

serão realizados no dia 05 de outubro 2016, às 9:00 horas, na Sala da Comissão Permanente de 
Licitação da EMEPA/PB, localizada na Sede da Gestão Unificada na BR 230 Km 13,3-Estrada de 
Cabedelo, CEP:58.109-303 - EMATER-PB. 

RECURSOS: A aquisição dessas matérias de consumo, destinados ao Fundo de Combate e 
Erradicação da Pobreza – FUNCEP.

C l a s s i f i c a ç ã o P r o g r a m á t i -
ca:32.202.20.601.5002.4545.0287.3390.30.179/32.202.20.601.5002.4545.0287.3390.32.179 
Reserva Orçamentária nº 00138 e 00139 ambas de 16/08/2016.

INFORMAÇÕES: Cópia do Edital poderá ser adquirida no site: www.gestaounificada.pb.gov.br/
emepa/editais ou através da Comissão Permanente de Licitação-CPL/EMEPA, na sede da Gestão 
Unificada ( EMATER-PB ) localizada na BR.230, Km 13,3 CEP. 58.109.303. Estrada de Cabedelo. 
E-mail: cpl.emepa@gestaounificada.pb.gov.br.                  Fone para Contato :  3218-8100 R. 244.

João Pessoa-PB, 22  de setembro  de 2016.
MARIA GLAUDETE SANTOS TARGINO DE SOUSA

Pregoeira

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
DA FUNDAÇÃO PADRE IBIAPINA

Convocação
Nos termos do Estatuto, convoco aos Senhores Membros da Fundação Padre Ibiapina para a 

reunião da Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se em sua sede à Rua 13 de maio, nº 465, 
Centro, nesta capital, no dia 27 de setembro de 2016, às 20:00 horas, em primeira convocação, 
havendo quorum, ou às 20:30 horas, em segunda convocação, com qualquer número de pessoas 
presentes, para o fim de eleger  a sua nova Diretoria.

João Pessoa, 19 de setembro de 2016.
André Luiz Franco de Aguiar.

PRESIDENTE.

AVISO DE RECONVOCAÇÃO
EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS N.º 17/2016

REGISTRO Nº 16-00622-8
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS, ESTRUTURAL E COMPLEMENTARES DE 

ENGENHARIA, PARA A CONSTRUÇÃO DO INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL – IML, NO MUNICÍPIO 
DE CAJAZEIRAS/PB. A Comissão Permanente de Licitação da SUPLAN comunica aos interessados que 
o certame acima referenciado, será REPETIDO em sessão pública a ser realizada no dia 10/10/2016 às 
09h30, tendo em vista que o primeiro certame foi declarado FRACASSADO. Regime de Execução: Em-
preitada por Preço Unitário. Tipo: Menor Preço. Valor do Edital: R$ 10,00. Local: Rua Feliciano Cisne, 326, 
no bairro de Jaguaribe, João Pessoa – Paraíba. Fone: (83) 3218–5282: E-mail: cpl.suplan@gmail.com. 

João Pessoa, 22 de setembro de 2016
JOSÉ LUSMÁ F. SANTOS
Presidente do Certame
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