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l Ricardo Porto assume interinamente a presidência do TJPB. Página 3

l Polícia Militar conclui amanhã envio de reforços para 172 cidades. Página 5

l STF adia julgamento sobre remédio para paciente com doença rara. Página 14

l Investigação aponta que míssil russo derrubou voo da Malaysia. Página 15

sUs terá novo remédio 
para tratamento da Aids

O antirretroviral Dolutegravir será aplicado no tratamento de aproximadamente 100 mil pacientes que vivem com HIV 
no Brasil. A previsão do Ministério da Saúde é que o medicamento comece a ser distribuído em janeiro de 2017.  PÁGinA 18

DÓLAR    R$ 3,221  (compra) R$ 3,221  (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 3,050  (compra) R$ 3,380  (venda)
EURO   R$ 3,611  (compra) R$ 3,614   (venda)
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Jogos Escolares: PB na final do handebol
Equipe feminina do Motiva enfrenta hoje o colégio Ulbra, da 

cidade de Palmas, Tocantins, na disputa pelo ouro.  PÁGinA 21
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PRF intensifica fiscalização nas estradas
Ações da Operação Eleição começam amanhã e vão coibir 

crimes eleitorais, excesso de velocidade e uso de álcool.  PÁGINA 5

Operação Eleição

Abastecimento

MeNOS eFeITOS AdveRSOS

Sol e poucas 
nuvens

Sol e poucas 
nuvens

Sol e poucas 
nuvens

Orquestra Sinfônica 
apresenta-se hoje
em Mangabeira

 

Aposentadoria pode 
ter idade mínima
acima de 65 anos

 

Concerto regido por 
Luiz Carlos Durier terá 
composições eruditas e 
populares. PÁGinA 9

Reforma da Previdência 
propõe gatilho que eleva piso 
da idade com o aumento da 
sobrevida.  PÁGinA 13

Esportes

Apresentação será na Igreja São Francisco

Acompanhantes de 
pacientes do Arlinda 
Marques reúnem-se com 
psicólogos e assistentes 
sociais.  PÁGINA 7

Termina amanhã 
a Campanha de Multi-
vacinação para crian-
ças até 5 anos e de 9 a 
14 anos.  PÁGINA 7

Hospital implanta 
roda de conversa

19 mil crianças 
são imunizadas

HuMANIzAçãOCAMPANHA

PoEsiA Escritores Ed Porto 
e Hildebrando Barbosa Filho 
lançam livros hoje no Bar 
do Baiano. PÁGinA 12

ALTA

ALTA

09h21

21h34

0.3m

0.3m

baixa

baixa

03h19

15h39

2.4m

2.3m

26 mil moradores 
serão beneficiados 
com nova adutora

 

O governador Ricardo 
Coutinho inaugurou ontem 
a adutora Jandaia, em Ca-
cimba de Dentro.  PÁGinA 3



Terça-feira passada transcorreu o 
Dia Nacional do Idoso. Apesar de a Orga-
nização das Nações Unidas ter estabele-
cido 1º de outubro como Dia do Idoso, 
no Brasil a data é comemorada três dias 
antes para homenagear São Vicente de 
Paula, considerado o “pai da caridade” 
e patrono de todas as obras sociais. Na 
Paraíba, a população com 60 anos ou 
mais aumentou nos últimos dois anos, 
quase 17%.   Em 2009, o Estado era o 5º 
do País com o maior percentual de ido-
sos. Agora, oscila entre o 3º e o 4º lugar. 

Embora esse crescimento fosse bas-
tante previsível, pouco se fez no País 
para que este segmento da sociedade 
pudesse receber uma assistência mais 
digna. A Paraíba se situa, sem dúvida, 
no terreno das exceções, considerando-
se os esforços que atualmente vêm sen-
do feitos pelo governo do Estado. Entre 
os vários programas já executados, o 
“Cidade Madura” é, com certeza, o que 
mais se destaca, até mesmo em nível 
nacional. É um programa que virou re-
ferência por ser voltado especialmente 
às necessidades daqueles que já estão 
na terceira idade.  E não se trata apenas 
de moradia. É um espaço bem mais am-
plo que se criou para garantir a quali-
dade de vida do idoso, não apenas a sua 
sobrevivência. 

Dados divulgados pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística 
apontam que os idosos no Brasil deve-
rão representar 26,7% da população 
(58,4 milhões de idosos para uma po-
pulação de 218 milhões de pessoas), 
em 2060, numa proporção 3,6 vezes 
maior do que a atual. Os dados do es-

tudo, baseados no Censo Demográfico 
2010, projetam o percentual em 2012 
para 7,4% de idosos (6,3 milhões de 
idosos em uma população de 199,3 mi-
lhões de pessoas).

O envelhecimento da população 
acima dos 65 anos tem a ver com vá-
rios fatores, inclusive a diminuição da 
fecundidade. Mas também será afe-
tado pela queda da mortalidade, que 
está diminuindo desde a primeira me-
tade do século 20. A esperança de vida 
para cada criança brasileira nascida 
em 2013 foi projetada para 71,2 anos 
para homens e 74,8 para mulheres. Em 
2060, sobe para 78 no caso dos homens 
e 84,4 anos para as mulheres. 

Refletir sobre o idoso e principal-
mente sobre o preconceito em relação 
às pessoas da terceira idade é uma 
tarefa social da maior importância. 
Faz algum tempo, circula pelas ruas 
de João Pessoa um adesivo de carro 
que, quem ainda não viu, deveria ter 
visto. Ele tem uma frase forte, irôni-
ca, e de uma inteligência a toda prova. 
Diz o seguinte: “Velho é o seu precon-
ceito”. E não é verdade? Existe coisa 
mais fora de propósito, mais cheiran-
do a mofo do que considerar os velhos 
como descartáveis?

Respeitar o idoso é respeitar a nós 
mesmos. Aprender a conviver com os 
mais velhos, mais do que uma opção, 
é hoje uma agradável necessidade.
Salve o Dia do Idoso! Que oficialmente 
foi comemorado anteontem no Brasil, 
mas que, na prática, precisa ser reve-
renciado todos os dias do ano. E os 
anos todos da vida. 

Editorial

 Velho é o preconceito

UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 29 de setembro de 2016

CONTATO: opiniao.auniao@gmail.com  REDAÇÃO: 83.3218-6539/3218-6509

Artigo

 Dias melhores virão 

Que rebatida que nada! Não é coisa pra 
já-já, mas chegará o dia (ou a manhã, mais 
precisamente) em que não haverá mais res-
saca na vida de quem gosta de tomar umas e 
outras (na verdade, mais outras do que umas, 
a exemplo do locutor que vos fala). Sem neces-
sidade de rebater, bem entendido, como acon-
selham adeptos do recomeço da bebedeira 
como forma de driblar a ressaca. É que o quí-
mico britânico David Nutt, do Imperial Colle-
ge de Londres, na Inglaterra, e ex-consultor 
do governo britânico para assuntos ligados a 
drogas, inventou um álcool sintético que não 
provoca ressaca, acreditam?

Não é conversa de bêbado, não. O nosso 
cientista aí pesquisou, pesquisou e chegou à 
substância que denominou alcosynth e que, 
além de antirressaca, não lesiona o fígado. 
Não é de dar na boca água que passarinho 
não bebe? Pena que, provavelmente, não es-
tarei mais vivo quando esse néctar chegar 
ao mercado consumidor mundial, posto que 
o novo produto só poderá substituir o álco-
ol convencional lá pro ano 2050, segundo 
estimativa do próprio inventor. Quer dizer: 
ainda vou ter de encarar muita ressaca pela 
frente, valha-me meu Santo Onofre (protetor 
dos bêbados, conforme a crença popular)!

O assunto é sério e poderá ser conferido no 
site da revista Veja. Lá está dito que, para che-
gar ao alcosynth, Nutt e sua equipe estudaram 
substâncias atóxicas cujos efeitos no cérebro se 

assemelham aos do álcool. “A relação entre o 
álcool e o cérebro já é bem compreendida há 30 
anos. Sabemos onde os efeitos positivos do ál-
cool são mediados no cérebro, e podemos imi-
tá-los. Sem tocar as áreas ruins, também não 
temos os efeitos ruins.”, explica o professor. Se-
gundo Nutt, já foram patenteados 90 compos-
tos usando a substância, dos quais dois estão 
agora sendo testados para uso disseminado.

E mais: o alcosynth vem ainda com um “li-
mite de segurança” que impede o usuário de fi-
car bêbado demais. “Acreditamos que, depois de 
quatro ou cinco drinques, o efeito se estabiliza-
rá e evitará que alguém se mate ou fique muito 
enjoado”, diz Nutt. Para quem ainda acha pouco, 
ele complementa, com algum humor londrino:  
“Você poderá ter o prazer de tomar um coque-
tel sem danificar seu fígado e coração. Eles (os 
compostos) combinam muito bem com mojitos 
ou com um Tom Collins”, referindo-se aos drin-
ques tradicionalmente feitos com rum e gim.

Diz ainda o noticiário que, segundo infor-
mações da rede britânica BBC, defensores do 
alcosynth acreditam que ele poderá revolu-
cionar a saúde pública, devido à redução dos 
gastos com o tratamento de males provocados 
pelo consumo de álcool. Cá da minha parte, 
tenho a lamentar que o tal álcool sintético vá 
levar tanto tempo para acudir os ressacados, 
demora que se deve aos custos de desenvolvi-
mento do produto e às barreiras regulatórias. 
Que meus netos se lembrem do vovô aqui!

Pena que, provavelmente, não estarei mais vivo quando esse néctar 
chegar ao mercado consumidor mundial”

 Martinho Moreira Franco - martinhomoreira.franco@.bol.com
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SiStEMA FAliDO

OS núMEROS OFiciAiS cOntRA A ‘nOtA OFiciAl’

“Uma obra que entra para a his-
tória das grandes realizações 
governamentais em nosso es-
tado”. Do deputado Frei Anas-
tácio (PT), referindo-se à Barra-
gem Nova Camará, inaugurada 
pelo governador Ricardo Cou-
tinho (PSB), na segunda-feira. 
Construída no governo de José 
Maranhão (PMDB), a barragem 
rompeu em 2004, na gestão de 
Cássio Cunha Lima (PSDB).

O secretário de Segurança 
da Paraíba, Cláudio Lima, re-
velou um fato que mostra a 
falência do sistema peniten-
ciário do Brasil. Secretários 
de mesma pasta de Pernam-
buco e Rio Grande do Norte 
disseram a ele que mais de 
mil bandidos fugiram de 
presídios nos dois estados, 
em apenas um ano. Muitos, 
de alta periculosidade.   

Ao contrário do que muita 
gente pensa, detento tam-
bém tem direito a voto nas 
eleições de domingo, desde 
que sejam presos provisórios, 
que ainda esperam decisão 
judicial – não têm condenação 
criminal transitada em julga-
do. Em João Pessoa, haverá 
seção eleitoral no Presídio do 
Róger e no Centro Feminino 
Maria Julia Maranhão. 

PSB PODERá MAntER DEnúnciA SOBRE nOMEAÇõES
Nem direito de resposta nem prática caluniosa. O TRE-PB negou ontem o primeiro e desconsiderou a segunda, 
na sessão que julgou pedido da coligação “Força da União Por João Pessoa”, de Luciano Cartaxo. Contestava 
denúncia veiculada no Guia Eleitoral do PSB, segundo a qual o prefeito teria nomeado candidatos aprovados em 
concurso em número de vagas superior ao que previra o edital, beneficiando a irmã dele, Célia Maria Cartaxo 
Pires de Sá. A relatora, desembargadora Maria das Graças Morais, votou pelo desprovimento do recurso.  

Em Campina Grande, a Justiça Eleitoral 
flagrou o uso da máquina pública em 
benefício da candidatura do prefeito 
Romero Rodrigues (PSDB). Os fiscais 
apreenderam material de campanha do 
tucano dentro de um carro da Secre-
taria de Assistência Social (SEMAS). O 
veículo estava estacionado em frente a 
uma emissora de televisão, onde ocor-
ria debate entre candidatos.   

Como diz o próprio nome, a Ação de Investigação Judicial 
Eleitoral (Aije) é a deflagração de um processo investi-
gatório que poderá resultar na cassação do registro de 
candidaturas e na inelegibilidade, por oito anos con-
secutivos. Na hipótese de condenação após a disputa 
eleitoral, com eleição da chapa, a Aije pede a cassação 
de diplomas e mandatos. É isso que a ação requer contra 
Luciano Cartaxo (PSD) e Manoel Júnior (PMDB).  

O que requer A Aije
FlAgRAntE EM cg

nA hiStóRiA SEÇÃO EM PRESíDiO

A nota emitida pela “Coligação 
Força da União por João Pes-
soa”, ontem, em resposta à 
Ação de Investigação Judicial 
Eleitoral (Aije) ajuizada pelo 
Ministério Público Eleitoral 
(MPE), colide, frontalmente, 
com as provas levantadas 
pelo promotor de Justiça, João 
Geraldo Carneiro Barbosa, da 
77a Zona Eleitoral. A coligação 
do candidato Luciano Cartaxo 
(foto) afirma, textualmente, 
que “A Gestão Municipal é 
reconhecida pelo controle de 
gastos, com redução no núme-
ro de cargos comissionados e 
cortes de gratificações”. O teor 
da Aije diz o contrário, emba-
sada em dados oficiais levantados pelo MPE. De acordo com o promotor da ação, “Em dezembro de 2014, 
56,94% do quadro de pessoal da Prefeitura de João Pessoa era formado por servidores contratados a 
título de ‘contratação temporária por excepcional interesse público’. As despesas efetivadas com os 
contratados por tempo determinado só cresceram, entre 2013 e 2014”. Os números, portanto, derru-
bam a tese de “controle de gastos” e/ou “corte de cargos comissionados”. Senão, vejamos: o promotor 
afirma que, entre janeiro e março de 2015, o número de contratados cresceu 50%, e que o total de 
gastos com todas as contratações aumentou, entre 2012 e 2014, passando de R$ 208, 5 milhões para 
R$ 279, 5 milhões. A presunção da inocência é elemento intrínseco às demandas judiciais. Porém, neste 
caso, o excessivo número de contratações, corroborado pelos dados levantados, justifica o ajuizamento 
da Aije. O prefeito, ao tomar a decisão de autorizar os atos, tinha noção de que as contratações exces-
sivas, em anos pré-eleitorais, poderiam caracterizar abuso de poder político e econômico, aos olhos da 
lei. Assumiu, portanto, o risco. Agora, terá o amplo direito à sua defesa, na árdua tarefa de derrubar os 
dados que dão embasamento à ação.    
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Ricardo garante água para 26 mil 
com entrega da adutora Jandaia
Obra leva segurança hídrica 
para Cacimba de Dentro e 
mais quatro cidades

Adutora Jandaia tem 18 quilômetros de extensão e recebeu investimento de R$ 9,5 milhões com recursos do Governo do Estado

O governador Ricardo 
Coutinho inaugurou, nessa 
quarta-feira (28), a aduto-
ra Jandaia, em Cacimba de 
Dentro, que vai levar água 
para as residências deste 
município e das cidades 
de Riachão, Dona Inês, Ta-
cima, Damião e do Distrito 
Logradouro. A Adutora Jan-
daia tem 18km de extensão 
e vai beneficiar aproxima-
damente 26 mil habitantes. 
Foram investidos R$ 9,5 
milhões na obra.

Em seu pronuncia-
mento, Ricardo comentou 
que a água é um bem es-
sencial para o povo por-
que traz mais qualidade de 
vida para todos. “A chegada 
desse líquido representa 
desenvolvimento para os 
comerciantes que precisam 
da água para manter seus 
estabelecimentos com boas 
condições e para a popula-
ção que agora pode reali-
zar atividades básicas com 
mais facilidade e agilida-
de. Eu sei da luta de vocês 
para que o abastecimento 
d’água virasse realidade. E 
vi agora, no momento em 
que abri simbolicamente 
a torneira, a emoção nos 
olhos do povo. Isso é muito 
gratificante e tenho orgulho 
em dizer que esta é a gestão 
que mais entregou obras 

na área hídrica na Paraí-
ba. Somente na adutora de 
Jandaia foram quase R$ 10 
milhões investidos. O siste-
ma adutor Jandaia vai desa-
fogar Canafístula II, o qual 
ficará abastecendo apenas 
os municípios de Solânea e 
Bananeiras. Usem bem essa 
água tão preciosa”, falou.

Ainda de acordo com 
Ricardo Coutinho, a adu-
tora Jandaia é mais uma 

obra inaugurada dentro 
da Primavera das Águas. 
“Nos últimos dias, inaugu-
rei a adutora de Aroeiras, 
Natuba, Conceição, Areia, 
a Barragem Nova Camará, 
o sistema adutor Nova Ca-
mará, entre outras obras 
que fazem parte do que 
nós estamos chamando de 
Primavera das Águas. Esse 
é o caminho que estamos 
fazendo rumo ao desenvol-

vimento, são obras e ações 
por toda a Paraíba”, con-
cluiu o governador.

O presidente da Com-
panhia de Águas e Esgotos 
da Paraíba (Cagepa), Mar-
cus Vinícius, destacou que, 
mesmo em um momento de 
crise financeira e hídrica, 
o Governo do Estado con-
segue superar as dificulda-
des e concluir obras. “Na 
realidade hoje cumprimos 

mais uma etapa desta obra 
que traz o benefício da água 
para a população que estava 
dependendo de um manan-
cial que praticamente esta-
va exaurido, o Canafístula 
II. Com isso, aproveitamos 
a água da Barragem Jandaia, 
construída pelo Governo 
do Estado, e trazemos água 
para o povo. Fico muito fe-
liz por entregar à população 
o que lhe é devido, que é o 

direito a ter abastecimento 
d’água”, disse.

“Esse governador trans-
forma a realidade da Paraíba. 
Mesmo com a crise nacional, 
ele leva água, estradas e ou-
tras obras para o benefício 
do povo. Riachão, Dona Inês, 
Tacima, Cacimba de Dentro 
e outras localidades podem 
agora ter água de qualidade”, 
destacou o deputado estadual 
Tião Gomes. 

O professor Carlos Ge-
raldo disse que a inaugura-
ção da adutora Jandaia é um 
momento de alegria e agra-
decimento. “Estamos muito 
felizes com essa obra que 
traz água para nosso povo. 
Um sonho concretizado se 
torna a alegria da popula-
ção. Hoje Cacimba de Den-
tro se enche de felicidade 
por ter água de qualidade 
nas torneiras. Agradeço ao 
governador e a todos que 
contribuíram para a reali-
zação da obra”, enfatizou.

“Moro em Cacimba de 
Dentro desde que nasci e 
ter água por aqui era uma 
coisa rara. A gente já pas-
sou meses sem uma gota 
nas torneiras. Tem umas 
caixas d’água nas ruas que 
enchiam de vez em quando, 
mas não era suficiente nem 
pra dois dias. Agora a situa-
ção mudou, Graças a Deus e 
ao governador. Desde ontem 
a água está chegando às nos-
sas casas e com água tudo 
fica mais fácil”, comemorou 
a aposentada Célia Cândido.  

Até o mês de agos-
to de 2016, o Tribunal 
de Justiça da Paraí-
ba pagou o valor de       
R$ 41.611.035,87 em 
precatórios. No ano de 
2015, esse valor che-
gou a 90 milhões. Os 
números se referem a 
pagamentos de preca-
tórios municipais e es-
taduais.

Precatórios são um 
instrumento de requi-
sição de pagamentos 
resultante de uma de-
cisão judicial condena-
tória imposta à Fazen-
da Pública. Ou seja, é 
quando após um pro-
cesso judicial, o Estado 
ou município é conde-
nado a pagar um valor 
específico referente a 
indenizações, salários 
vencidos, proventos, 
pensões e etc.

Eles podem ser pre-
catórios alimentares 
(quando se referem a 
salários, por exemplo) 
e não-alimentares (in-
denizações e apropria-
ções). Há ainda uma 
preferência de paga-
mento destes valores 
para quem receberá 
precatórios alimenta-
res e são maiores de 60 
anos ou portadores de 
doença grave.

A Resolução nº 
115/2010 determina a 

instalação de um comi-
tê para gerir as contas 
especiais do Estado, 
onde os precatórios es-
tão inseridos. Na Paraí-
ba, o comitê é forma-
do pelo juiz Eduardo 
Carvalho, representan-
do o TJPB, um repre-
sentante do Tribunal 
Regional do Trabalho 
(13ª Região) e um do 
Tribunal Regional Fe-
deral (5ª Região).

O Comitê Estadu-
al promove reuniões a 
cada ano, onde são es-
tudadas questões sobre 
os precatórios, situa-
ções prioritárias e valor 
aproximado que será 
destinado apenas a esse 
tipo de pagamento. Em 
2016, o comitê já reali-
zou quatro reuniões.

Cerca de R$ 42 milhões 
foram pagos em 2016

PRECATÓRIOS

Precatórios são 
um instrumento 
de requisição de 
pagamentos re-
sultante de uma 
decisão judicial 
condenatória 
imposta à Fa-
zenda Pública

O desembargador Ri-
cardo Porto assumiu interi-
namente, nessa quarta-feira 
(28), a presidência do Tri-
bunal de Justiça da Paraíba, 
em virtude do afastamento 
do presidente Marcos Caval-
canti, que viajou ontem a Ma-
naus para participar do 108º 
Encontro do Conselho de Tri-
bunais de Justiça.

O desembargador Ri-
cardo Porto permanecerá 
na presidência do TJPB até a 
próxima terça-feira, dia 4 de 
outubro. Na presidência, Por-
to cumprirá agenda adminis-

trativa inerente ao cargo de 
chefe do Poder Judiciário, 
inclusive, presidiu a sessão 
ordinária dessa quarta-feira 
(28) do Tribunal Pleno.

Já o presidente licen-
ciado, Marcos Cavalcanti, 
participará do Encontro do 
Conselho, que ocorrerá nes-
ta quinta (29) e sexta-feira 
(30), na capital do Estado do 
Amazonas. Esta será a sexta 
vez que Manaus sediará a 
reunião do CTJ, e, na ocasião, 
serão debatidos temas de 
grande relevância para o Po-
der Judiciário.

O ouvidor do Ministério 
Público da Paraíba (MPPB), 
procurador de Justiça Do-
riel Veloso Gouveia, reali-
zou na tarde da terça-feira 
(27) a segunda de uma sé-
rie de visitas a entidades da 
sociedade civil organizada, 
com o objetivo de apresen-
tar a proposta do Conselho 
Consultivo previsto no Re-
gimento Interno da Ouvi-
doria do MPPB. A segunda 
visita foi ao presidente da 
Ordem dos Advogados do 
Brasil na Paraíba (OAB-PB), 
Paulo Antônio Maia e Sil-
va. A primeira visita para o 
convite de participação no 
Conselho Consultivo ocor-
reu na semana passada, na 
Associação Paraibana de 
Imprensa (API).

“Uma das bandeiras da 
OAB é a democracia plena, 
com a participação de to-
dos; e sempre atuar junto a 
outras instituições e pode-
res”, destacou o presidente 
da OAB paraibana, Paulo 
Maia, afirmando que a en-
tidade estava agradecida 
pelo convite da Ouvidoria 
do MPPB. “Nós é que agra-
decemos o aceite pelo con-
vite”, retribuiu o ouvidor 
Doriel Veloso, ressaltando: 
“O isolamento não leva a 
lugar algum. Por isso que 
o Ministério Público não 
pode ser um órgão fechado”.

As próximas visitas 
para a entrega do convite 
das mãos do ouvidor Doriel 
Veloso estão programadas 
para a Universidade Esta-

dual da Paraíba (UEPB) – 
em data ainda a ser defini-
da –; e para a Universidade 
Federal da Paraíba (UFPB), 
no dia 4 de outubro, às 9h. 
Além dessas quatro enti-
dades, o Conselho Consul-
tivo da Ouvidoria do MPPB 
deverá ser constituído, 
também mediante convi-
te, de representantes do 
Fórum Paraibano de Ouvi-
dorias (Fopo), do Fórum 
Paraibano de Combate à 
Corrupção (Focco-PB), da 
Universidade Federal de 
Campina Grande (UFCG) e 
da Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento Humano 
(SEDH).

As visitas a essas quatro 
entidades ainda serão agen-
dadas. Das duas entidades 

de livre escolha do ouvidor 
para integrar o Conselho 
Consultivo está a Associa-
ção de Pais e Amigos dos 
Excepcionais (Apae), cuja 
visita está agendada para o 
dia 7 de outubro, às 15h.

O Regimento Interno 
da Ouvidoria do MPPB pre-
vê a criação do Conselho 
Consultivo, que terá como 
objetivo propor ações para 
a Ouvidoria; atuar em par-
ceria na elaboração e exe-
cução de projetos; auxiliar 
a Ouvidoria na prestação de 
serviços e informações ne-
cessárias ao bom desenvol-
vimento das atividades; e 
participar em conjunto com 
a Ouvidoria das ações de-
senvolvidas pelo Ministério 
Público junto à sociedade.

Ricardo Porto assume a presidência 

Ministério Público oficializa convite à OAB 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

CONSELHO CONSULTIVO

Desembargador 
permanece no 
cargo até terça-
feira (4)

FOTO: Divulgação/TJPB
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Políticas

Presos provisórios terão 
direito a votar no domingo
Urnas deverão ser
instaladas e lacradas 
nesta sexta-feira

Pelo menos 65 presos pro-
visórios terão direito a votar no 
próximo domingo, na Paraíba. 
todos estão recolhidos em es-
tabelecimentos penais de João 
Pessoa, sendo 43 na Penitenciá-
ria Desembargador Flósculo da 
Nóbrega - Presídio do Roger -, e 
22 mulheres que estão no Pre-
sídio Feminino Júlia Maranhão.

Segundo a Secretaria de 
Administração Penitenciária, 
na tarde desta sexta-feira (29), 
serão instaladas as urnas nos 
dois estabelecimentos prisio-
nais, sendo uma em cada pre-
sídio, que ficarão numa sala, 
haverá o lacre e a partir de 
então a segurança a cargo de 
agentes penitenciários. 

Cíntia Almeida, direto-
ra do Presídio Feminino Júlia 
Maranhão, disse que o esta-
belecimento prisional conta 
atualmente com 406 internas, 
sendo que 186 são provisórias, 

AGENDA DOS CANDIDATOS
(JOÃO PESSOA)

6h- Adesivagem e panfletagem
8h - Reunião com a coordenação de 
campanha
8h40 - Caminhada na comunidade 
dos Ipês
12h - Visita ao Shopping Terceirão
16h40 - Caminhada em Cruz das 
Armas
18h40 - Caminhada no Costa e Silva e 
Ernani Sátiro
22h30 - Debate na TV Cabo Branco

Não informou agenda

Cida Ramos (PSB)

Luciano Cartaxo (PSD)

Charliton Machado (PT)

9h - Gravação de Guia Eleitoral

17h - Panfletagem e Caminhada no 
Bairro dos Bancários, na Praça da Paz

22h - Debate na TV Cabo Branco

CAMPINA GRANDE

9h30 – Visita em empresa
11h – Visita em empresa
12h30 – Almoço com lideranças
15h – Reunião de preparação com a 
equipe de marketing, para o debate 
da TV Paraíba
22h - Debate na TV Paraíba

Manhã - Agenda administrativa

15h - Preparação para o debate

22h - Debate da TV Paraíba

Artur Bolinha (PPS)

Romero Rodrigues (PSDB)

Adriano Galdino (PSB)

Manhã - Reunião com a equipe de 
campanha

15h40 - Caminhada no Catolé de 
Boa Vista

22h30 - Debate da TV Paraíba

Manhã - Visita ao bairro da 
Liberdade 

Tarde - Visita ao bairro das 
Malvinas

Noite - Visita ao José Pinheiro
Walter Brito Neto (PEN)

Veneziano Vital do Rêgo (PMDB)

Não informou agenda

Não informou agenda

Victor Hugo (PSol)

David Lobão (PSol)

8h – Panfletagem no Centro da 
Cidade
14h – Participação no Ato “Fora 
Temer”, na Praça da Bandeira
20h – Roda de Conversa com 
militância do PSOL

ou seja, estão aguardando deci-
são da Justiça, mais somente 22 
estão aptas a votar no próximo 
domingo. As demais, segundo 
ela, não se cadastraram a tem-
po, são de outros municípios ou 
de outros estados.

Cíntia acredita que em 
menos de duas horas a vota-
ção naquele local estará con-
cluída, no entanto, a urna so-
mente será retirada do local 

às 17 horas como está previsto 
para os demais locais de vota-
ção. “Caso contrário, só com a 
autorização judicial”, enfatiza.

Os locais de votação 
nos dois presídios contarão 
com fiscal do Tribunal Re-
gional Eleitoral, mesários e 
todo o esquema como nas 
demais seções eleitorais. A 
votação começará às 8h e 
se encerrará às 17h quando 

as urnas serão recolhidas.

Visitas
A Secretaria de Adminis-

tração Penitenciária decidiu 
que apenas o Presídio Femini-
no Júlia Maranhão (Bom Pas-
tor) e a Penitenciária Desem-
bargador Flósculo da Nóbrega 
(Roger) a visita dos familiares 
aos internos acontece no sá-
bado, um dia antes da eleição.

FOTO: Evandro Pereira

FOTO: Luciana Urtiga/CMJP

Locais de votação nos dois presídios contarão com o mesmo esquema das demais seções eleitorais 

Sandra Marrocos ressaltou a importância da escola “sem mordaça”

O candidato a 
prefeito de Santo An-
dré, Petrônio Medei-
ros (PR), 71, falecido  
na terça-feira (27), 
será substituído por 
sua filha, a vereadora 
Nandyara Medeiros. 
Petrônio faleceu fal-
tando cinco dias para 
a eleição. De acordo 
com a legislação eleito-
ral  este é o único caso 
em que,  uma chapa 
pode mudar de candi-
dato após o transcurso 
do prazo máximo de 
20 dias que antecedem 
as eleições.

Ainda de acordo 
com a Legislação, como 
os dados dos candida-
tos já foram inseridos 
nas urnas eleitorais, 
que já foram lacradas, 
a foto e as informações 
de Petrônio Medeiros 
vão aparecer na urna, 
mas os votos serão vali-
dados para a filha dele, 
que vai substituí-lo. 
Nandyara compareceu 
nessa quinta-feira ao 
Cartório da 56ª Zona 
Eleitoral, com sede em 
Juazeirinho, para ofi-
cializar a substituição. 
Ela é filiada ao PR, mes-
mo partido de Petrônio 
Medeiros.

Nandyara Medei-
ros é vereadora, mas 
já tinha decidido que 
não disputaria a ree-
leição, para se dedicar 
à campanha eleitoral 
do pai dela. “Ele que 
já estava muito doen-
te fez um pedido para 
que um dos seus filhos 
assumisse o legado po-
lítico dele”, disse a ve-
readora.

Candidato 
morre e é 
substituído 
pela filha 

A Câmara Municipal 
de João Pessoa (CMJP) 
realizou na tarde dessa 
quarta-feira (28), uma au-
diência pública que discu-
tiu a “Democratização da 
Educação”. A discussão foi 
proposta pela vereadora 
Sandra Marrocos (PSB), 
que destacou a importân-
cia de tratar da temática, 
com ênfase na defesa de 
uma escola sem mordaça.

Sandra Marrocos en-
fatizou a necessidade da 
luta intransigente em de-
fesa do Estado Democráti-
co de Direito. “Em garantia 
de direitos nenhum passo 
para trás. Não podemos 
nos render, nem dobrar. 
Não existe nada sem par-
tido, o que estão querendo 
é perseguir professores e 
professoras para retirar 
a criticidade da nossa ju-
ventude. O Projeto de Lei 
(PL) ‘Escola Sem Partido’ 
é a mordaça nos professo-
res e professoras para que 

Audiência pública discute a 
democratização da educação

CâMARA MuNICIPAL

nossos cidadãos não sejam 
críticos”, discursou. 

O vice-diretor do 
Centro de Educação da 
Universidade Federal da 
Paraíba (CE-UFPB), pro-
fessor doutor Swony de 
Paula Lima Soares, falou 
que a Educação no Bra-
sil está sofrendo ameaças 
que afrontam os avanços 
conseguidos no setor por 
todo o País. Ele leu uma 
nota publicada pelo CE-U-

FPB, na qual a instituição 
se posiciona contrária ao 
PL “Escola Sem Partido” e 
a Medida Provisória que 
traz alterações no Ensino 
Médio brasileiro. “Estas 
ações podam a livre ex-
pressão de pensamento e 
representam a concepção 
de uma educação arcaica, 
fundamentalista e conser-
vadora. Defendemos uma 
Educação multicultural e 
libertária”, proferiu.

Chico José
chicodocrato@gmail.com

Cardoso Filho
josecardosofilho@gmail.com

O candidato a prefei-
to Luciano Cartaxo divulgou 
nota em resposta à Ação de 
Investigação Judicial Eleitoral, 
ingressada na terça-feira pelo 
Ministério Público Eleitoral. 
Confira a nota na íntegra:

NOTA
Em relação à notícia 

divulgada de que o Promo-
tor João Geraldo Carneiro 
Barbosa teria ingressado 
com ação de investigação 
judicial eleitoral, a Coliga-
ção Força da União por João 

Pessoa esclarece que ainda 
não foi notificada pela Justi-
ça Eleitoral.

A coligação reforça o 
respeito à Legislação Eleito-
ral e o compromisso com o 
concurso público na gestão 
do prefeito Luciano Cartaxo, 
com mais de duas mil pessoas 
nomeadas em áreas como 
educação, saúde e segurança.

A Gestão Municipal é 
também reconhecida pelo 
controle de gastos, com re-
dução no número de cargos 
comissionados, cortes de gra-

tificações, além da redução 
de despesas com aluguel de 
veículos, telefone, diárias e 
passagens. Os esforços foram 
recentemente reconhecidos 
pelo Banco Interamericano 
de Desenvolvimento (BID), 
que colocou o modelo de ges-
tão da cidade entre os três 
melhores da América Latina.

Assim que for notificada, 
a Coligação Força da União 
por João Pessoa prestará, à 
Justiça Eleitoral, todas as in-
formações necessárias para 
os esclarecimentos dos fatos.

Cartaxo alega ainda não ter 
sido notificado pela Justiça

NOTA OFICIAL



PB já imunizou mais de 19 
mil crianças na campanha 
de multivacinação
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Objetivo é combater crimes 
eleitorais, excesso de 
velocidade e uso de álcool

PRF intensifica ações nas rodovias
OPERAÇÃO ELEIÇÕES 2016

FOTO: Evandro Pereira

A Operação Eleições 
2016 será deflagrada a par-
tir de zero hora de amanhã 
pela Polícia Rodoviária Fe-
deral nas rodovias federais 
que cortam o Estado da Pa-
raíba. Segundo o inspetor 
chefe do policiamento da 
PRF-PB, Eduardo Guima-
rães, serão intensificadas 
as fiscalizações a fim de 
combater os crimes eleito-
rais, a exemplo do trans-
porte ilegal de eleitores, 
bem como velocidade ex-
cessiva e motoristas diri-
gindo sob efeito do álcool. 
O inspetor afirmou tam-
bém que a meta da ope-
ração é evitar acidentes e 
alertou que o transporte de 
eleitores neste período só 
pode ser feito e permitido 
pela Justiça Eleitoral.  

Nas cidades do Esta-
do, o Batalhão de Polícia de 
Trânsito Urbano e Rodoviá-
rio da Paraíba (BPTran-PB) 
também vai intensificar o 
trabalho no combate aos 
crimes eleitorais e de de-
sobediência ao trânsito. De 
acordo com o capitão Delô-
nix Vasconcelos, o número 
de homens nas ruas será 
duplicado. O foco maior 
será a obediência às leis do 
trânsito com fiscalização 
maior sobre os motoquei-
ros que andam sem capa-
cetes e condutores que des-
respeitam a Lei Seca. 

Policiais do Núcleo de 
Operações Especiais serão 
encaminhados para a re-
gião de Campina Grande e 
Patos, já que muita gente 
viaja neste período para 
votar no Sertão da Paraíba. 
A Operação Eleições 2016 
se estenderá até a meia- 
noite do dia 3 de outubro, 
próxima segunda-feira.

José Alves
zavieira2@gmail.com

A partir de amanhã, 
a PRF espera um aumen-
to significativo no fluxo de 
veículos nas estradas fede-
rais em virtude de muitos 
eleitores viajarem para vo-
tar. Para maior segurança, 
a recomendação da PRF é 
que os motoristas viajem 
durante o dia e verifiquem 
as condições do veículo.

Prisões em flagrante 
A legislação eleitoral 

estabelece que nenhum 
eleitor poderá ser preso 
cinco dias antes e 48 horas 
depois do encerramento 
das eleições, exceto em caso 
de crimes em flagrante. Sen-
do assim, a PRF alerta que a 
fiscalização da Lei Seca será 
intensificada durante o re-
forço no policiamento.

Denúncias
A Polícia Rodoviária 

Federal informa ainda que 
o telefone de emergência 

191 é gratuito e estará re-
cebendo denúncias de prá-
ticas criminosas durante 
todo o período eleitoral. As 
denúncias podem ser rea-
lizadas de forma sigilosa e 
serão verificadas ou enca-
minhadas aos órgãos com-
petentes para atendê-la.

Os condutores devem redobrar a 
atenção, principalmente em trechos 
urbanos. Tão importante quanto 
a ida é a volta da viagem. E para 
a alegria ser completa é preciso 
retornar em segurança.
Conhecer as condições da rodovia 
e os riscos de algumas áreas pode 
contribuir para uma viagem mais 
tranquila. A PRF alerta sobre os cui-
dados ao dirigir em trechos urbanos, 
principalmente aqueles com grande 
movimento de pedestres onde o 
motorista deve ser ainda mais 
cauteloso, diminuindo o risco de 
atropelamentos. A velocidade deve 
ser reduzida quando as rodovias 
cortarem cidades ou vilas.
Outro fator que merece atenção é 
o perigo das ultrapassagens for-
çadas e feitas em locais proibidos. 
Essa infração provoca um dos tipos 
mais fatais de acidente, a colisão 
frontal. Dessa forma, o condu-
tor deve ultrapassar sempre pela 
esquerda e apenas em trechos per-
mitidos. Ultrapassagens em trechos 

de faixa contínua, subidas, desci-
das, pontes e acostamentos são 
terminantemente proibidas. Além 
disso, a distância e a visibilidade do 
veículo que se pretende ultrapassar 
e dos que vêm em sentido contrário 
devem ser bem avaliadas e seguras.

n Planejamento da viagem – O 
motorista deve se informar sobre 
as distâncias que vai percorrer, con-
dições do tempo, pontos de parada, 
existência de postos de combus-
tíveis e de restaurantes à beira da 
estrada. Não esquecer documen-
tação pessoal e do veículo. • Revisão 
preventiva – Providenciar a checagem 
do automóvel mesmo para pequenas 
viagens. Faróis acesos para ver e ser 
visto; pneus calibrados e em bom 
estado; motor revisado, com óleo e 
nível da água do radiador em dia. Não 
esquecer de verificar a presença e 
estado dos equipamentos de porte 
obrigatório, principalmente pneu 
estepe, macaco, triângulo e chave 
de roda, além dos limpadores de 

parabrisa e luzes do veículo.
n Pausas para descanso – O 
condutor deve programar para-
das a cada três horas. Quem se 
expõe a muitas horas dirigindo fica 
sujeito ao fenômeno da "hipnose 
rodoviária", na qual se mantém de 
olhos abertos, mas sem percepção 
da realidade à sua volta. Ela vem 
acompanhada de sonolência, perda 
de reflexos e de força motora.
n Previsão do tempo – Procurar 
se informar sobre as condições 
do tempo nos lugares por onde 
vai passar. O Instituto Nacional de 
Meteorologia (Inmet) disponibiliza 
gratuitamente informações sobre 
o clima no endereço www.inmet.
gov.br.
n Atenção redobrada – Observar 
as placas que indicam os limites de 
velocidade e as condições de ultra-
passagem. Elas não foram coloca-
das naquele ponto da estrada sem 
motivo. Nos trechos em obras, o 
motorista deve reduzir a velocidade 
e obedecer a sinalização local.

Dicas para viagem

A Polícia Militar iniciou 
ontem a Operação Voto Se-
guro com o envio de policiais 
para as cidades de Cajazeiras 
e Sousa, no Sertão paraibano. 
Até amanhã, outras 170 cida-
des receberão reforço, que 
será feito por 650 policiais de 
João Pessoa.

A saída dos policiais acon-
teceu na manhã de ontem 
do Centro de Educação da 
PM, no bairro de Mangabei-
ra e foi acompanhada pelo 
comandante geral da corpo-
ração, coronel Euller de Assis 
Chaves; pelo presidente do 
Tribunal Regional Eleitoral da 
Paraíba, desembargador José 
Aurélio da Cruz; pelo secre-
tário da Segurança e Defesa 
Social, Cláudio Lima e pelo 
coronel Jarlon Cabral, coorde-
nador do Estado Maior Estra-
tégico da Polícia Militar.

Na manhã de hoje acon-
tece o embarque de mais 220 
policiais para outras cidades 

do Sertão, a exemplo de Pa-
tos, Princesa Isabel, Itaporan-
ga e Catolé do Rocha. À tar-
de, saem os policiais que vão 
atuar no Agreste, Brejo e Cari-
ri do Estado.

Os policiais irão atuar na 
guarda das urnas eleitorais, se-
gurança dos locais de votação 
e reforço do policiamento nos 
municípios, durante as eleições 
do próximo domingo (2), em 
todo o Estado. Para isso, se-
rão utilizados 7.482 policiais e 
1.200 viaturas (entre carros e 
motos). A operação se prolon-
ga até a segunda-feira (3).

De acordo com o plano de 
segurança da PM, serão mon-
tados três centros de comando 
e controle nas cidades de João 
Pessoa, Campina Grande e Pa-
tos, onde oficiais da corpora-
ção e integrantes de outros ór-
gãos envolvidos no pleito vão 
acompanhar em tempo real to-
das as atividades de segurança 
da operação.

O coronel Jarlon Cabral 
disse que no sábado a PM já 
estará pronta para receber to-

das as urnas e começar efeti-
vamente as ações para o dia 
do pleito. “Teremos policiais 
em todos os locais de votação 
para recepcionar e guardar as 
urnas, assim como para man-
ter a segurança externa dos 
locais de votação. Eles recebe-
rão uma cartilha com orienta-
ções sobre como proceder em 
relação às condutas mais re-
correntes neste período, mas 
que são proibidas pela Justiça 
Eleitoral”, disse.

Reconhecimento do TRE
Nas últimas eleições mu-

nicipais, em 2012, o Tribunal 
Regional Eleitoral homena-
geou a Polícia Militar da Pa-
raíba, entregando a mais alta 
comenda da Corte, a medalha 
“Desembargador Flodoardo 
Lima da Silveira”, ao coman-
dante-geral da corporação, 
coronel Euller Chaves, em re-
conhecimento ao resultado 
das operações Voto Seguro I e 
II, que garantiram a tranquili-
dade das eleições nas 223 cida-
des paraibanas naquele ano. 

O Corpo de Bombeiros Militar da Paraíba (CBMPB) ini-
ciou ontem os trabalhos do período eleitoral de 2016, a 
fim de garantir o livre exercício da cidadania. As ações co-
meçam com o envio de militares para o interior do Estado, 
onde será empregada a maior parte do efetivo.

No total, 222 bombeiros militares serão distribuídos no 
Estado durante o período das eleições deste ano, para re-
forçar o plano integrado juntamente com os demais órgãos 
operativos do Sistema de Segurança Pública e Defesa Social, 
apoiando o trabalho da Polícia Militar na guarda de urnas.

Com as fases de preparação, planejamento e capa-
citação, execução e por fim a avaliação dos resultados, 
as ações realizadas pelo Corpo de Bombeiros durante o 
pleito eleitoral visam garantir a segurança da população 
através do emprego das guarnições que compõem as Uni-
dades de Resgate nos principais corredores da capital e 
de Campina Grande, assim como as estradas que levam 
ao interior do Estado.

Os Centros de Comando de Controle montados estra-
tegicamente em cada Comando Regional de Bombeiro Mi-
litar (CRBM) contarão com pontos base de viaturas do tipo 
Auto Bomba Tanque (ABT), Auto Resgate (AR) e Auto Busca 
e Salvamento (ABS). O CBMPB ainda atuará nas ações de 
prevenção de incêndio, busca e salvamento (guarda-vidas) 
e atendimento pré-hospitalar.

PM conclui amanhã envio de reforços para 172 municípios

222 bombeiros darão apoio

VOTO SEGURO

BPTran 
também vai 
intensificar 
o trabalho 
no combate 
aos crimes 
eleitorais e de 
desobediência 
às leis do 
trânsito

Movimentação nas estradas deve ser intensa no fim de semana e a PRF recomenda que os motoristas viajem durante o dia e verifiquem as condições do veículo

Cardoso Filho
josecardosofilho@gmail.com
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PC prende quatro pessoas suspeitas 
de receptação e tráfico de drogas
Ação da Polícia Civil 
aconteceu nos bairros 
do Bessa e Altiplano

Uma ação da Polícia Civil 
da Paraíba, por meio de investi-
gações realizadas pela Delegacia 
de Roubos e Furtos de Veículos 
e Cargas (DRFVC) de João Pes-
soa, resultou ontem na prisão de 
quatro pessoas em dois bairros 
da capital: Bessa e Altiplano. 

Foram presos: Paulo Gildo 
de Oliveira, Manoel Nóbrega da 
Silva Júnior, Victor Rhavelly Pe-
reira e Carlos Henrique Lacer-
da. De acordo com o delegado 
Nélio Carneiro, os dois homens 
que foram presos no bairro do 
Altiplano estavam com um carro 
roubado, tendo um deles docu-
mento do estado de Goiás. Logo 
após as verificações da equipe 
da delegacia em outro ponto da 
capital, numa residência no bair-
ro do Bessa, mais duas pessoas 
foram presas com aproximada-
mente 30 quilos de drogas, entre 
maconha, cocaína e ecstasy, LSD 
e ainda uma arma de fogo e uma 
quantia em dinheiro. 

Além das prisões, a polí-
cia apreendeu todo o material 
e o veículo que tem placa com 
restrições de roubo. Os suspei-
tos foram encaminhados para a 
Central de Polícia Civil, no bair-
ro do Geisel, onde prestaram 
depoimento e vão aguardar a 
audiência de custódia e ficarão 
a cargo da Justiça. Os quatro 
responderão pelos crimes de re-
ceptação e tráfico de drogas. 

FOTO: Secom-PB

A polícia apreendeu 30 quilos de drogas, entre maconha, cocaína, ecstasy, LSD e ainda uma arma de fogo e dinheiro, além de um veículo roubado

Suspeito de 
homicídio no 
município de  
Caaporã é preso

A Polícia Civil da Paraí-
ba, por meio de uma investi-
gação realizada pelo Núcleo 
de Homicídios da 6ª  Dele-
gacia Seccional, com sede na 
cidade de Alhandra, pren-
deu no município de Caapo-
rã, no Litoral Sul do estado, 
Diassis Nicolau da Silva, de 
34 anos. ele é suspeito de 
envolvimento no homicídio 
que teve como vítima Me-
quior Olindo Sganderla, de 
62 anos. O crime ocorreu no 
último dia 24 de setembro, 
no Posto Fiscal de Cruz das 
Almas, em Caaporã. 

De acordo com o titular 
da 6º Delegacia Seccional, 
delegado Aneilton Castro, 
durante o depoimento, o sus-
peito confessou ter estado na 
cena do crime, mas nega a 
participação no assassinato. 
“O que o suspeito conta é que 
ele teria interferido em uma 
briga entre a vítima e uma 
travesti. O preso também 
faz programas sexuais como 
travesti e atende pelo nome 
social de Bruna, diz que já 
tinha se relacionado com a 
vítima na noite do crime. No 
local  do homicídio, os peri-
tos criminais identificaram 
que havia sangue da vítima 
e que nas unhas de Mequior 
Olindo havia material gené-
tico resultante de uma luta 
corporal na tentativa de se 
defender. O que indica que 
na noite do crime houve uma 
briga antes da morte”, disse a 
autoridade policial. 

O suspeito foi preso e, 
após depoimento, foi reco-
lhido para a Cadeia Pública 
de Alhandra.

Chico José
chicodocrato@gmail.com

Apesar das penalidades 
previstas pelo Código de Trân-
sito Brasileiro (CTB), cresce 
em Campina Grande o núme-
ro de motoristas que insistem 
em dirigir sob efeito de álcool 
na cidade. Nos seis primeiros 
meses de 2016, a 3ª Compa-
nhia de Policiamento de Trân-
sito (CPTran) de Campina 
Grande notificou 308 condu-
tores nessas condições, con-

tra 270 em 2015. Foram 661 
acidentes de carro em 2015 
contra 510 em 2016, corres-
pondendo a uma redução de 
29,69%; 5.212 acidentes com 
motocicletas em 2015 e 4.833 
em 2016 – redução de 7,85%. 
A CPTran também contabi-
lizou redução no número de 
atropelamentos. Foram 358 
no primeiro semestre de 
2015, contra 342 ocorrências 
em 2016, correspondendo a 
uma queda de 4,67%.

O capitão Ralisson Carva-

lho, comandante da CPTran, in-
formou que a pena para quem 
é flagrado dirigindo embria-
gado é o pagamento de multa 
no valor de R$ 1.915, perda 
de sete pontos na carteira e 
suspensão da habilitação de 
dirigir por um ano. Segundo o 
oficial, no momento da blitz a 
carteira do infrator é recolhida 
e repassada ao Departamento 
estadual de Trânsito (Detran), 
onde é instaurado processo ad-
ministrativo.

enquanto isso, a CPTran 

registrou no primeiro semes-
tre de 2016 queda no número 
de acidentes envolvendo car-
ros e motocicletas e também 
no número de atropelamen-
tos.  O capitão Ralisson atribui 
essa redução às melhorias na 
sinalização e às campanhas 
de educação que a companhia 
vem desenvolvendo, percor-
rendo mensalmente as escolas 
públicas e privadas e transfor-
mando os alunos em multipli-
cadores de informação para 
pais e irmãos.

CPTran registra redução do 
número de acidentes em CG

NO PRIMEIRO SEMESTRE

Prevenção ao 
suicídio é tema 
de palestra na 
Central de Polícia 

O Núcleo de Saúde 
Ocupacional (NSO) da Se-
cretaria da Segurança e da 
Defesa Social (Seds) pro-
moveu nessa quarta-feira 
(28) uma palestra de pre-
venção ao suicídio. O mês 
de setembro é escolhido 
para a discussão do assun-
to, dentro da campanha 
internacional conhecida 
por “Setembro Amarelo”. O 
evento aconteceu no audi-
tório da Central de Polícia 
Civil, no bairro do Geisel, e 
contou com a presença de 
policiais civis e de servido-
res administrativos.

A palestra foi iniciada 
às 9h com o médico resi-
dente de Psiquiatria Tiago 
Nunes, da Universidade 
Federal da Paraíba (UFPB). 
Além da explanação do 
médico, o encontro teve 
também a participação de 
integrantes do Núcleo de 
Saúde Ocupacional da Seds, 
que realizaram discussões, 
debates e integrações em 
torno do tema.

De acordo com a rea-
lizadora da palestra, Susi-
cleide Carreiro, o evento 
teve como objetivo alertar 
a todos a respeito da reali-
dade do suicídio no Brasil 
e no mundo e também suas 
formas de prevenção. “É 
preciso derrubar o tabu do 
silêncio sobre o tema que 
dificulta a identificação do 
problema e faz com que as 
pessoas deixem de procu-
rar ajuda. Por estes moti-
vos, este espaço para um 
debate é tão importante”, 
disse.

Policiais rodoviários federais 
abordaram um veículo clonado 
durante uma fiscalização de ro-
tina, na manhã de ontem, no KM 
142 da BR-104, em Queimadas, 
município do Agreste paraibano.

Os agentes efetuaram uma 
consulta da placa do veículo, 
que não apresentou nenhuma 
restrição, porém ao analisarem 
as características do automóvel 
e consultarem outros itens de 
identificação, os policiais consta-
taram que a placa era clonada e 
que o veículo havia sido rouba-
do na capital paulista, em março 
de 2015.

Só este ano a Polícia Rodo-

PRF recupera veículo roubado 
na cidade de São Paulo em 2015

NA CIDADE DE QUEIMADAS

viária Federal recuperou 52 veí-
culos com ocorrência de roubo 
ou furto. O automóvel e o ho-

mem de 49 anos foram encami-
nhados para a Delegacia de Polí-
cia Civil em Queimadas. 

Carro teve a placa clonada e foi roubado em março de 2015 na capital paulista

FOTO: PRF
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Multivacinação: mais de 19 mil 
crianças são imunizadas na PB
Campanha começou no dia 
24 deste mês e segue até 
amanhã em todo o Estado

A Paraíba já imunizou 
19.632 crianças menores de 
5 anos na Campanha de Mul-
tivacinação, que teve início 
em todas as Macrorregiões de 
Saúde do Estado no dia 19 de 
setembro. O Dia D aconteceu 
no dia 24 de setembro, no mu-
nicípio de Bayeux, e a campa-
nha segue até amanhã.

A Campanha de Multiva-
cinação tem o objetivo de atua-
lizar a caderneta de vacinação 
e melhorar a cobertura vacinal 
de crianças menores 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 campa-
nha não tem metas a cumprir.

Até então, foi registrado 
no sistema que 44.675 crian-
ças menores de 5 anos compa-
receram às unidades de saúde. 
Destas, 19.362 tomaram al-
guma vacina (ou seja, tinham 
atraso no cartão). Foram apli-
cadas 40.331 doses – salien-
tando que, proporcionalmen-
te, cada criança tomou, pelo 
menos, duas doses de vacina.

“A campanha foi criada 
porque observamos que mui-
tos pais deixaram atrasar algu-
mas vacinas de várias crianças 

e adolescentes. Nossa missão é 
colocar as cadernetas do públi-
co-alvo em dia. Vacinar muitas 
crianças e adolescentes nesta 
campanha não é, de todo, um 
dado positivo, porque mostra 
que muitos cartões estão atra-
sados e que, consequentemen-
te, a vigilância não está boa”, 
explicou a chefe do Núcleo 

de Imunização da SES, Isiane 
Queiroga.

Cadernetas
As crianças que estão 

com as cadernetas atrasadas 
devem tomar as vacinas que 
já estão disponíveis nos pos-
tos de vacinação. As vacinas 
disponibilizadas durante a 

Campanha Nacional de Multi-
vacinação serão: BCG, Hepa-
tite B, VIP (Vacina Inativada 
Poliomielite), VOP (Vacina 
Oral Poliomielite atenuada), 
Rotavírus, Pentavalente, Pneu-
mo 10, Meningo C, Tríplice 
Viral, Tetraviral/Varicela, DTP 
(Tríplice Bacteriana), Dupla 
Adulto, HPV, Hepatite A e DTP 

Acelular. Destas, três são espe-
cíficas para adolescentes: HPV, 
Tríplice Viral e Dupla Adulto, 
que é a antitetânica.

“É bom frisar que o im-
portante é não deixar as va-
cinas atrasarem. Nossa reco-
mendação é que a atenção 
básica fortaleça a vigilância 
do monitoramento das cader-

netas de vacinação. As unida-
des de saúde têm as mesmas 
cadernetas que os pais, com 
as mesmas informações. Os 
agentes de saúde e os enfer-
meiros devem ficar atentos 
para cobrar dos responsáveis 
pelas crianças que as levem 
para serem imunizadas no pe-
ríodo correto”, pontuou Isiane. 

A chefe do Núcleo de 
Imunização alerta que os pais 
devem levar as crianças e ado-
lescentes com suas respec-
tivas cadernetas aos postos 
de vacinação para que sejam 
avaliadas, independente de 
estar em dia ou não. “Isso é 
importante porque, além da 
avaliação, existe o Boletim de 
Comparecimento que regis-
tra, caso a caderneta esteja 
em dia, o comparecimento 
da criança ou do adolescente 
no posto de vacinação. Caso a 
criança ou adolescente tenha 
deixado de tomar alguma va-
cina oferecida pelo Calendário 
Nacional de Vacinação, as do-
ses serão atualizadas”.

Ela reforçou, ainda, que 
é preciso redobrar a aten-
ção para o chamamento dos 
adolescentes. “É importante 
salientar, também, que a co-
bertura vacinal do HPV está 
baixa, então vamos aproveitar 
o momento para mudar esta 
realidade e colocar em dia a 
imunização das adolescentes 
que ainda não tomaram a va-
cina”, alertou.

A Secretaria de Es-
tado da Saúde (SES) re-
aliza hoje uma ação de 
prevenção às doenças 
cardiovasculares para 
marcar o Dia Mundial 
do Coração. Das 9h ao 
meio-dia, no Shopping 
Tambiá, serão oferecidos 
serviços de verificação de 
pressão arterial, orienta-
ções de prevenção às do-
enças cardiovasculares, 
além de combate aos 
fatores de risco, como 
tabagismo, obesidade, 
diabetes, colesterol e se-
dentarismo.

“As ações em come-
moração ao Dia Mun-
dial do Coração têm 
por objetivo prevenir e 
combater os fatores de 
risco modificáveis, como 
tabagismo, colesterol al-
terado, hipertensão ar-
terial, inatividade física, 
sedentarismo, sobrepeso 
ou obesidade, presença 
de diabetes e alimen-
tação inadequada, que 
contribuem para o de-
senvolvimento das do-
enças cardiovasculares, 
mostrando a importân-
cia de se adotar hábitos 
saudáveis”, disse a chefe 
do Núcleo de Doenças e 
Agravos Não Transmissí-
veis, Gerlane Carvalho.

De acordo com o 
cardiologista da SES, Fá-
bio Almeida, as doenças 
cardiovasculares são as 
que mais causam mor-
tes no mundo. “Apro-
ximadamente 34% das 
mortes em todo mundo 
ocorrem em decorrência 
de doenças cardiovascu-
lares – infarto e AVC. No 

Brasil, em 2015, 346 mil 
pessoas morreram por 
doenças cardiovascula-
res – uma pessoa morre 
a cada 40 segundos por 
doenças do coração, no 
país”, informou.

O evento é realiza-
do em parceria com a 
Sociedade Brasileira de 
Cardiologia – região Pa-
raíba, Liga Acadêmica 
de Cardiologia da Pa-
raíba (LAC/PB), Liga de 
Cardiologia Pessoense 
(Licap) e Liga Acadêmica 
de Emergências Clínicas 
da Paraíba (LAECPB).

As doenças cardio-
vasculares são um con-
junto de problemas que 
atingem o coração e os 
vasos sanguíneos. Se-
gundo o Ministério da 
Saúde, elas lideram as 
causas de morte no Bra-
sil e na média dos países 
do mundo, responden-
do por cerca de um terço 
do total de óbitos.

Essas doenças têm 
apresentado cada vez 
mais incidência na po-
pulação, isto porque a 
vida moderna estimula o 
sedentarismo e uma ali-
mentação inadequada. 
Estima-se que no Brasil 
existam, pelo menos, 
600 mil pessoas que con-
vivem com algum tipo 
de problema cardíaco. 
Apesar de mais comuns a 
partir dos 45 anos, as do-
enças cardiovasculares 
são resultado da com-
binação de fatores de 
risco – como tabagismo, 
colesterol alto, diabetes 
e pressão alta – durante 
anos e anos.

SES realiza ações de 
prevenção na capital

DIA MUNDIAL DO CORAÇÃO

O Complexo de Pediatria 
Arlinda Marques, que integra 
a rede hospitalar do Estado, 
criou mais um canal de comu-
nicação e que está servindo 
como espaço de aconselha-
mento e escuta entre acom-
panhantes das enfermarias 
da clínica médica e cirúrgica 
do hospital, do ambulatório e 
a gestão. Trata-se da “Roda de 
Conversa”, que acontece todas 
as segundas-feiras à tarde na 
área de convivência da clínica 
médica e reúne psicólogos, as-
sistentes sociais e a Ouvidoria. 

Nesses encontros, os 
acompanhantes dos pacientes 
relatam os problemas enfren-
tados no dia a dia do ambiente 
hospitalar e a partir daí toda a 
equipe que coordena o projeto 
se une em busca de uma so-
lução. Enquanto o bate-papo 
acontece com os acompanhan-

tes, as crianças participam 
de atividades lúdicas e recre-
ativas. 

Para a diretora técnica 
do hospital,  Fernanda Mo-
rais, a Roda de Conversa é um 
dispositivo de cuidado que 
está sendo desenvolvido por 
profissionais da Psicologia 
e Serviço Social, envolvendo 
acompanhantes de crianças e 
adolescentes internados nas 
enfermarias do hospital e que 
cria reais possibilidades de 
mudança  nas relações entre 
estes e as equipes que os as-
sistem.  

“Enquanto estratégia de 
acolhimento, a partir de uma 
escuta qualificada, contribui 
com uma interlocução mais 
efetiva entre os usuários /tra-
balhadores/gestores/institui-
ções formadoras que utilizam 
o espaço do serviço como ce-

nário de práticas da formação 
de seus alunos, e  assim con-
tribuir  na busca da garantia  
do cuidado integral e huma-
nizado na defesa de uma vida 
saudável”, comentou. 

Ilara Nóbrega, chefe do 
Núcleo de Ações Estratégicas 
do Arlinda Marques, explica 
que a Roda de Conversa tem 
como tema: “Compartilhan-
do informação e socializando 
acesso a direitos sociais” e 
busca ser um espaço para aco-
lhimento e escuta ao acompa-
nhante de forma a promover 
o acesso à clientela que busca 
ajuda no serviço, respeitando 
as subjetividades, sem abrir 
mão de colocar os limites ne-
cessários, criando um canal 
entre pacientes, familiares, 
colaboradores e gestão.  “Acre-
ditamos que o  acesso e acolhi-
mento são essenciais no aten-

dimento,  para que se possa 
incidir positivamente sobre o 
estado de saúde dos pacientes 
e de toda coletividade”, afir-
mou Ilara Nóbrega. 

A coordenadora de Psico-
logia, Maria Abigail A. T. Luna, 
explica que durante a “roda de 
conversa”  é adotada uma me-
todologia participativa, visan-
do a construção de um espaço 
onde os acompanhantes re-
flitam acerca do cotidiano da 
hospitalização, e uma melhor 
adaptação à rotina hospitalar, 
bem como melhorar a comu-
nicação e a interação entre 
usuários e equipe de saúde. 
“Será viabilizado nas rodas de 
conversa um trabalho multi-
profissional e interdisciplinar 
objetivando enriquecimento e 
troca de saberes entre os pro-
fissionais de múltiplas áreas e 
os acompanhantes”, afirmou.

O Governo do Estado, por 
meio da Superintendência de 
Administração do Meio Am-
biente (Sudema) realizou  na  
terça-feira (27) a última ofi-
cina  de Zoneamento da Área 
de Proteção Estadual de Tam-
baba  (APA). A atividade acon-
teceu no auditório da Pousada 
Paraíso dos Colibris, no muni-
cípio de Conde, Litoral Sul.

Na ocasião, foi consolida-
do e aprovado por unanimida-
de  o zoneamento  da Unidade 
de Conservação da Área de 
Proteção Ambiental de Tamba-
ba,  com  as normas de uso da 
localidade e o manejo dos re-
cursos naturais, inclusive com 
a implantação das estruturas 
físicas necessárias à gestão da 
unidade de conservação. 

Na atividade estavam 
presentes representantes das 
Secretarias Estaduais de Tu-
rismo e do Meio Ambiente,  os  
secretários de Meio Ambien-
te do Conde e Pitimbu, inte-
grantes do Conselho Gestor 
da Unidade de Conservação  
constituídos por instituições 
governamentais e da socieda-
de civil .

O superintendente da 
Sudema, João Machado Sobri-
nho, ressaltou a importância 
da atividade. “O trabalho é 
árduo, mas gratificante, essa 
região é uma dádiva aos pa-
raibanos, e acredito que con-
seguiremos conservar esse 
rico ecossistema, por meio 
de uma gestão democrática e 
participativa”.

O secretário executivo 
de Meio Ambiente do Esta-
do, Fabiano Lucena, explicou 
a importância da unidade de 
conservação e salientou o pio-
neirismo do Plano de Manejo. 
“A APA de Tambaba é uma das 
mais importantes unidades de 
conservação do Estado. Por 
tantas características peculia-
res o Governo do Estado prio-
rizou a construção do plano 
de manejo na localidade para 
estabelecer um ordenamento, 
sendo este  o primeiro plano 
de manejo de unidade de con-
servação estadual”, ressaltou. 

Segundo o secretário exe-
cutivo do Turismo do Estado, 
Ivan Burity, a iniciativa  vai 
alavancar o turismo estadual.  
“Toda a  Costa do Litoral Sul 

da Paraíba está embargada  há 
15 anos, porque necessitava 
deste plano de manejo para 
definir o que pode ser feito 
na localidade,  e esta oficina é 
exatamente o ponto crucial  de 
todo o trabalho que definirá  
as áreas  onde pode ser ou não 
construídas  e  o que deve ser 
preservado. Com esta defini-
ção, objetivamos tornar Tam-
baba o primeiro Centro Oficial 
de Naturismo do Hemisfério 
Sul, um ganho gigantesco  para 
o turismo do Estado”, afirmou. 

Os Planos de Manejo em 
Unidades de Conservação 
(UCs) seguem as  diretrizes es-
tabelecidas pelo Sistema Na-
cional de Unidades de Conser-
vação (SNUC), instituído pela 
Lei Federal nº 9.885/2000.

Hospital implanta canal de comunicação 

Zoneamento de Tambaba é tema de oficina

RODA DE CONVERSA NO ARLINDA MARQUES

ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL

FOTO: Ricardo Puppe

Objetivo é atualizar a caderneta de vacinação e melhorar a cobertura vacinal de menores de 5 anos e da faixa etária de 9 a 14 anos



UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 29 de setembro de 2016

Últimas
8

Negociações com os banqueiros 
voltam a fracassar e greve continua
Apesar da paralisação, 
o pagamento dos servidores, 
a partir de hoje, está garantido 

A greve dos bancos foi 
mantida por tempo inde-
terminado, ontem, durante 
reunião entre o Comando 
Nacional dos Bancários e 
a Federação Nacional dos 
Bancos (Fenaban), que 
ocorreu em São Paulo. Os 
banqueiros ofereceram 7% 
mais R$ 3.500  de abono e 
no próximo ano mais 0,5%, 
além da reposição da infla-
ção. Diante da decisão os 
bancários realizarão uma 
assembleia na próxima se-
gunda-feira. 

Os aposentados e pen-
sionistas estaduais e mu-
nicipais estarão receben-
do hoje seus vencimentos 
referente a este mês, e se-
gundo o diretor jurídico do 
Sindicato dos Bancários na 
Paraíba, Jurandir Pereira, 
eles não terão nenhum pro-
blema já que os caixas ele-
trônicos continuam sendo 
abastecidos pelos bancos.   

A greve dos bancários 
completa hoje 24 dias, com 
os trabalhadores reivindi-
cando 14.78% de reajuste 
salarial, defesa do emprego 
e manutenção dos direitos 
conquistados. Por outro 
lado os banqueiros oferecem 
7% de reajuste, proposta re-
jeitada pela categoria.

Abastecimento
Ainda de acordo com 

as lideranças sindicais, os 
grevistas vêm cumprindo 

a Lei de Greve com o fun-
cionamento dos serviços 
essenciais, mas avisam que 
o abastecimento dos caixas 
eletrônicos é de responsa-
bilidade exclusiva dos ban-
queiros e é feito por em-
presas terceirizadas e não 
pelos bancários. “O abas-
tecimento dos terminais é 
feito pelos banqueiros, e 
as lideranças da greve não 
têm acesso as chaves dos 
cofres dos bancos”, alertou 
o presidente do sindicato, 
Marcelo Alves.

Nova rodada 
Na nova rodada de ne-

gociação (ontem à tarde), 
o comando nacional dos 
bancários afirmou que a 
proposta contemplou em-
prego, saúde, vales, creche, 
piso, igualdade de opor-
tunidades e segurança. A 
Fenaban se reuniu com os 
bancos ontem, às 15h.

O Comando Nacional 
cobra que a nova proposta 
deve ter ganhos para a ca-
tegoria. “Nossa orientação 
é que a greve continue for-
te em todo o País. Somente 
com a nossa mobilização 
vamos conquistar um acor-
do que atenda às demandas 
da categoria”, ressaltou Ro-
berto Von der Osten, presi-
dente da Contraf-CUT e um 
dos coordenadores do Co-
mando Nacional dos Ban-
cários.

No 24º dia de greve, 
13.449 agências e 36 cen-
tros administrativos tive-
ram as atividades paralisa-
das. O número representa 
57,5% agências de todo o 
País, um recorde para a ca-
tegoria.

José Alves
zavieira2@gmail.com

O governador Ricar-
do Coutinho se reuniu, 
ontem, na Granja Santa-
na, com o reitor da Uni-
versidade Estadual da 
Paraíba (UEPB), Rangel 
Júnior, para discutir parce-
rias para implantação de 
um Campus Universitário 
na cidade de Piancó, loca-
lizada a 395 km de João 
Pessoa. Também participa-
ram da reunião o prefeito do 
município, Sales Lima, e o de-
putado federal Efraim Filho.

Na ocasião, Ricardo 
enfatizou a importância 
da descentralização dos 
polos de educação de En-
sino Superior para bene-
ficiar os estudantes que 
residem longe dos gran-
des centros educacionais. 
“Essa é uma demanda 
antiga que viemos discu-
tindo e o objetivo é que a 
prefeitura entre com uma 
contrapartida. Temos es-
colas estaduais que pode-
rão servir para as futuras 
instalações agregados aos 
trabalhos já existentes, 
mas para isso vamos es-
tudar a demanda para os 
cursos apropriados, sejam 
eles presenciais ou até 
mesmo a distância. Fare-
mos tudo de maneira sus-
tentável e equilibrada”, 
observou Ricardo.

O governador res-
saltou ainda o atual mo-
mento vivido pelo sistema 
educacional no País. “Hoje 
em dia o ensino está bas-
tante evoluído e temos 
que nos adaptar a tudo. 
Temos que otimizar os es-
paços das escolas e fazer 
um levantamento do que 
vamos precisar no corpo 
técnico-administrativo, 
equipamentos e instala-
ções”, pontuou.

O reitor da UEPB, 
Rangel Júnior, destacou 
que a instituição vem tra-
balhando com a perspecti-
va de expansão das unida-
des. “Ontem aprovamos 
a construção do Campus 
durante uma reunião do 
Conselho Universitário, que 
foi debate para o Plano de 
Desenvolvimento Institucio-
nal da UEPB. Incluímos metas 
a serem seguidas e viemos 
apresentá-las ao governador 
que as acatou. Vamos es-
tudar a região para garan-
tir recursos e manutenção 
viáveis dos cursos”, infor-
mou. Ainda ficou acorda-
do que, nos próximos dias, 
a prefeitura de Piancó, 
em parceria com a UEPB, 
definirá todos os estudos 
técnicos para que voltem 
a ser avaliados pelo Con-
selho Universitário.

Encontro na Granja 
discute implantação

campus em piancó
Varejistas que 
faturam acima 
de R$ 3,6 mi 
emitem NFC-e

Os estabelecimentos 
do comércio varejista da 
Paraíba com faturamento 
acima de R$ 3,6 milhões, 
no exercício de 2014, vão 
passar a emitir a Nota 
Fiscal Eletrônica ao Con-
sumidor (NFC-e) a partir 
deste sábado (1º). A data 
já estava prevista desde 
março deste ano, quando 
foi publicada uma porta-
ria no Diário Oficial Ele-
trônico (DO-e) da Receita 
Estadual com prazos do 
novo calendário de im-
plantação da NFC-e.

Modernização
O novo serviço im-

plantado para os varejis-
tas faz parte da moderni-
zação da Receita Estadual, 
que traz redução de custos 
para empresas do setor, 
garante transparência e 
permite acesso ampliado 
do cupom fiscal aos con-
sumidores. As empresas 
de varejo, que ainda não 
realizaram o credencia-
mento, precisam realizá-la 
até amanhã. Todas as em-
presas do CNAE de varejo 
com faturamento acima de 
R$ 3,6 milhões deverão já 
emitir o cupom fiscal pelo 
novo modelo a partir do 
próximo sábado (1º).

Os resultados do Exame Na-
cional do Ensino Médio (Enem) 
de 2015 por escola serão divul-
gados no dia 4 de outubro. A pre-
visão de data está em portaria 
do Instituto Nacional de Estudos 
e Pesquisas Educacionais Anísio 
Teixeira (Inep) publicada na edi-
ção de ontem do Diário Oficial da 
União.

A portaria estabelece tam-
bém os critérios e procedimen-
tos de cálculo e divulgação dos 
resultados. Serão divulgados os 
resultados para todas as escolas 
em que pelo menos dez alunos 
tenham participado da edição do 

Enem 2015 e que tenham atingi-
do pelo menos 50% de taxa de 
participação. A taxa de participa-
ção é dada a partir de um cálculo 
estabelecido na portaria.

São considerados partici-
pantes do Enem 2015 os estu-
dantes que atendam cumulativa-
mente aos seguintes requisitos: 
tenham realizado as quatro pro-
vas objetivas e a prova de reda-
ção; tenham obtido proficiências 
superiores a zero em todas as 
provas objetivas e não tenham 
sido eliminados na redação; te-
nham sido matriculados em tur-
mas da 3ª série do Ensino Médio 
regular de escolas públicas e 
privadas, de acordo com o Censo 
Escolar de 2015.

Enem 2015 por escola 
vai ser divulgado

em 4 de outubro

O governador em exer-
cício de Goiás, José Eliton de 
Figuerêdo Júnior, que é vice-
governador e secretário de Se-
gurança do Estado, foi baleado 
ontem quando participava 
de uma carreata do candida-
to à prefeitura do município 
de Itumbiara José Gomes da 
Rocha (PTB). Ex-prefeito da 
cidade e ex-deputado federal, 
Rocha também foi baleado, 

não resistiu aos ferimentos e 
morreu no local.

De acordo a assessoria 
de imprensa da vice-gover-
nadoria de Goiás, José Eliton 
foi submetido a uma cirurgia 
e seria removido em um heli-
cóptero UTI Vida para Goiânia.

Segundo relatos de pes-
soas próximas ao governador 
em exercício, durante a evolu-
ção da carreata, um carro, na 
contramão, foi de encontro ao 
veículo em que estavam José 
Eliton e José Gomes da Rocha.

Vice-governador e 
candidato são baleados

preso casal armado 
suspeito de roubos

Policiais militares da 4ª Compa-
nhia Independente prenderam, ontem, 
na cidade de Bayeux, um casal suspeito 
de praticar vários roubos a pessoas na 
capital.

A guarnição policial realizava ron-
das no centro de Bayeux, quando avistou 
um casal em atitude suspeita trafegan-
do em uma motocicleta de cor preta. Ao 
perceberem a aproximação da viatura, os 
suspeitos tentaram fugir, sendo perse-
guidos pelos policiais, que conseguiram 
alcançá-los e detê-los mais adiante. 

Durante a abordagem e busca 
pessoal, foi encontrado com o homem 
que conduzia a motocicleta um revólver 
calibre 38 e com a passageira os policiais 
encontraram uma bolsa contendo várias 
camisas masculinas e diversos telefones 
celulares.

A dupla admitiu que havia pra-
ticado alguns assaltos a pessoas nos 
bairros de Tambiá, Cruz das Armas e na 
cidade de Cabedelo. Na residência dos 
suspeitos foram encontrados ainda 
outros celulares, chips, GPS, cartões de 
memória, balança de precisão e certa 
quantia em dinheiro.  A motocicleta utili-
zada pelo casal estava com a numeração 
da placa adulterada.

pezão tem licença 
médica estendida

A assessoria do governo do 
Estado do Rio de Janeiro informou 
ontem que a licença médica do gover-
nador Luiz Fernando Pezão (PMDB-RJ) 
foi estendida até 31 de outubro. De 
acordo com a equipe médica de Pezão, 
o motivo da prorrogação é a necessi-
dade de recuperação física dos efeitos 
colaterais da quimioterapia. No próxi-
mo mês, Pezão será submetido a nova 
perícia médica.

O governador Pezão foi diag-
nosticado em março com um linfoma 
não-Hodgkin anaplásico de células 
T-Alk positivo. Em seguida, foi sub-
metido a tratamento quimioterá-
pico. Em julho, exames de imagem 
mostraram resolução completa do 
quadro do linfoma. Com a melhora, 
os dois últimos ciclos de quimiote-
rapia, previstos inicialmente, foram 
suspensos.

Os médicos que acompanham o 
governador classificam como precoce 
a resolução da doença. Segundo eles, 
Pezão se encontra em remissão, não 
tem sintomas e evidência do câncer. 
No entanto, permanece em tratamen-
to para recuperação clínica total.

Vítimas da boate 
Kiss sem indenização

O Superior Tribunal de Justiça 
(STJ) negou pedido de indenização an-
tecipada para os familiares das vítimas 
do incêndio na boate Kiss, ocorrido em 
janeiro de 2013, em Santa Maria (RS). 
A ação chegou ao tribunal por meio 
de um recurso da Defensoria Pública, 
que alegou omissão das autoridades 
públicas na fiscalização das condições 
da boate.

Na decisão, a Segunda Turma do 
STJ entendeu que o pagamento depen-
de da fase de liquidação da sentença 
proferida contra os donos da casa no-
turna, que ainda não ocorreu.

Em julho, a Justiça decidiu que 
os quatro acusados de serem respon-
sáveis pelo incêndio serão julgados 
pelo Tribunal do Júri.

Os jurados vão decidir se Elis-
sandro Callegaro Spohr, Mauro Londero 
Hoffmann, Marcelo de Jesus dos Santos 
e Luciano Augusto Bonilha Leão são cul-
pados ou inocentes das acusações do 
Ministério Público Estadual (MPE-RS). 
Spor e Hoffmann eram sócios da boate, 
enquanto Santos e Leão integravam 
a banda que se apresentava na casa 
noturna na noite do incêndio.

 

Yara Aquino
Da Agência Brasil

Ivan Richard
Da Agência Brasil

Os professores da UFCG 
paralisarão hoje, no segundo 
Dia Nacional de Luta, Mobi-
lização e Paralisação, convo-
cado pelas maiores centrais 
sindicais do País, pelo Fórum 
Nacional dos Servidores Pú-
blicos Federais e pelo AN-
DES-SN. A paralisação é um 
protesto contra o ajuste fis-
cal do Governo Federal, suas 
propostas de reforma tra-
balhista e previdenciária, os 
ataques aos servidores e aos 
serviços públicos e contra a 
lei da mordaça na educação.

A paralisação foi decidida 
na assembleia geral da ADUF-
CG, realizada no último dia 20, 

nos campi de Campina Grande, 
Sumé, Cuité e Pombal, e tam-
bém incluiu uma paralisação 
realizada na quinta-feira (22).

Os Dias de Luta, Mobi-
lização e Paralisação estão 
incluídos numa estratégia de 
luta definida pelas maiores 
centrais sindicais e sindicados 
nacionais, como o ANDES-SN, 
para tentar barrar os proje-
tos e de lei (PLP 257/2016) e 
propostas de Emenda a Cons-
tituição (PEC 241/2016) com 
o objetivo de realizar o ajuste 
fiscal que atacam o serviço e 
os servidores públicos, como 
também as reformas traba-
lhista e previdenciária.

As paralisações também 
estão sendo utilizadas pela 
ADUFCG, por outros sindi-

catos e movimentos sociais 
para preparação da greve ge-
ral, que deverá ocorrer na se-
gunda quinzena de outubro.

Comerciários
Os comerciários de 

Campina Grande e região es-
tão reivindicando reajuste de 
15% no piso salarial da ca-
tegoria. O índice de reajuste 
foi aprovado em assembleia 
no dia 24. O Sindicato dos 
Empregados no Comércio 
fará a entrega da proposta ao 
sindicato patronal amanhã e 
ficará no aguardo da contra-
proposta a ser apresentada 
pelos empregadores. O mes-
mo índice de reajuste se es-
tende aos trabalhadores de 
Esperança e Queimadas.

Professores da UFCG param
Bancários em greve fizeram piquetes em frente às agências para que a greve não fosse “furada”

Foto: Evandro Pereira

Chico José
chicodocrato@gmail.com



Funesc tem Workshop 
gratuito intitulado 
“Nariz em Jogo”
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Livros “Dançar com 
facas” e “Múltiplos” 
serão lançados hoje

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 29 de setembro de 2016

As riquezas do Brasil
e a corrupção que 
assola a população

INSCRIÇÕES LITERATURA

De Tchaikovsky a Gonzagão

A Orquestra Sinfônica da Paraíba (OSPB) 
realiza concertos regulares que compõem 
as programações de cada temporada

FOTOS: Roberto Guedes/Thercles Silva
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Orquestra Sinfônica da Paraíba apresenta concerto na 
Igreja São Francisco de Assis, em Mangabeira

Com a execução de músicas 
clássicas e populares, a 
Orquestra Sinfônica da 
Paraíba vai apresentar 
o 8º Concerto Oficial da 
Temporada 2016, hoje às 
19h, na Igreja São Fran-
cisco de Assis, bairro de 

Mangabeira, em João Pessoa.  Sob a 
regência do maestro Luiz Carlos Durier, 
a orquestra paraibana vai executar 
composições de músicos como Jean Si-
belius, Tchaikovsky e Mahle, e também 
dos brasileiros Felinho e Luiz Gonzaga. 
A entrada é gratuita.

A apresentação faz parte do Pro-
jeto OSPB nos Bairros, que tem como 
objetivo levar a música para moradores 
de comunidades da capital e de outras 
cidades do Estado. No dia 6 de outubro 
será a vez dos moradores do bairro 
Valentina Figueiredo conferir uma 
apresentação da sinfônica. O 9º Concer-
to Oficial da Temporada será realizado 
na Igreja Nossa Senhora Aparecida, a 
partir das 19h. 

O mesmo programa será execu-
tado nos dois concertos. A “Abertura 
Karélia”, Op. 10”, do compositor finlan-
dês de música erudita e um dos mais 
populares do fim do século XIX e início 
do século XX, Jean Sibelius, vai iniciar a 
apresentação. 

Logo após seguem “Valsa Ouro e 
Prata”, de Franz Lehar, compositor aus-
tríaco de ascendência húngara, conhe-
cido principalmente por suas operetas, 
e “Valsa da Ópera Eugene Onegim”, de 
Tchaikovsky, compositor romântico 
russo que viveu em meados do século 
19 e que pelo vigor e criatividade de 
sua obra se transformou em um dos 
mais populares e reconhecidos autores 
da música clássica de todos os tempos.

O concerto continua com “Les 
Misérables” (arranjo: Bob Lowden), de 
Schonberg, produtor musical, ator, can-
tor e compositor francês, mais conheci-
do por suas colaborações com o letrista 
Alain Boublil. Suas grandes obras no 
teatro musical incluem Les Misérables 
(1980) e Miss Saigon (1989). Em se-
guida, será executada “A Pantera Cor de 
Rosa”, de Henry Mancini, compositor, 
pianista e arranjador americano, mais 
conhecido por compor trilhas sonoras 
para a televisão e o cinema, ganhando 
um número considerável de prêmios 
Grammy; e “Suíte Pernambuco n. 1”, do 
compositor e maestro brasileiro nasci-
do na Alemanha, Ernest Mahle.

A noite será encerrada pela exe-
cução de músicas de dois pernambu-
canos, com arranjos do maestro Duda: 
“Formigão Baião”, de Felinho, composi-
tor de choros e valsas, que nasceu em 
Bonito (PE) e “O Melhor dos Xotes”, de 
Luiz Gonzaga, o Rei do Baião, nascido 
em Exu (PE).

O regente – Natural de João Pessoa 
(PB), Luiz Carlos Durier é o regente 
titular da Orquestra Sinfônica Jovem 
da Paraíba (OSJPB) há 17 anos. Seu 

trabalho direcionado para jovens músi-
cos em formação tem reconhecimento 
em todo o Brasil. Sob sua batuta já se 
tornou tradição a Jovem apresentar 
estreias mundiais com excelente qua-
lidade técnica e artística. Em setembro 
de 2013, Durier foi nomeado regente 
titular da Orquestra Sinfônica da Pa-
raíba (OSPB).

Na Universidade Federal da 
Paraíba (UFPB), concluiu o Ensi-
no Superior de música nos cur-
sos de Licenciatura e Bachare-
lado. Desde que chegou à Escola 
Estadual de Música Anthenor Na-
varro (EEMAN), em 1991, lidera 
atividades de educação musical 
ensinando: Musicalização, Viola, 
Música de Câmara e Regência. 
Participou das XIX e XX Semana da 
Música da Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte (UFRN) como 
professor da classe de regência. Na 
Universidade Estadual da Paraíba 
(UEPB) está realizando o Curso de 
Especialização em Fundamentos da 
Educação – Práticas Pedagógicas Inter-
disciplinares. 

Como regente convidado conduziu 
a Orquestra Sinfônica do Rio Grande do 
Norte, Orquestra Sinfônica do Estado 
de Sergipe, Orquestra Sinfônica da 
UFRN e Orquestra Criança Cidadã do 
Recife. Regeu a Orquestra de Cordas da 
29ª e 30ª Oficina de Música de Curi-
tiba. Na sua formação como regente 
foi aluno de Wolfgang Groth, Nelson 
Nuremberg e Guilhermo Scarabino. 
Desde 2005 estuda com o maestro 
Osvaldo Ferreira. Participou 
de Master Class com os 
maestros Kurt Masur e, 
recentemente, com Dante 
Anzolini. Ainda teve como 
mestres o maestro José 
Siqueira, José Alberto 
Kaplan, Iara Bernette, Violeta 
de Gainza, Guilhermo Campos 
e Horácio Schafer. No ano de 2012 re-
cebeu a Comenda de Honra ao Mérito, 
pelo brilhante desempenho profissio-
nal frente a OSPB.

Conduziu a OSPB na gravação ao 
vivo do CD da cantora Marinês e sua 
Gente, do DVD Sivuca e os Músicos 
Paraibanos. Tem acompanhado com 
frequência, artistas populares com a 
OSPB e OSJPB em grandes concertos 
populares, tais como: Ângela Rô Rô, 
Arnaldo Antunes, Tico Santa Cruz e 
Renato Rocha (Detonautas), Flávio 
José, Genival Lacerda, Alcione, Toninho 
Ferragutti, Geraldo Azevedo, Domin-
guinhos e Zélia Duncan, sempre com 
grande sucesso de público e crítica. 

No dia 5 de agosto deste ano, 
Durier regeu as duas orquestras pa-
raibanas no concerto com o cantor e 
compositor Zé Ramalho, comemorativo 
aos 431 anos da cidade de João Pessoa. 
A apresentação lotou o Teatro Pedra 
do Reino, do Centro de Convenções de 
João Pessoa. 



Algumas leitoras de antiga-
mente, (de quando eu era mais jo-
vem, ou menos velho) me achavam 
parecido com Paul Newman (aquele 
de Butch Cassidy). Eu deixava-as 
acharem. Sentia-me quase vaido-
so, para não usar a expressão de 
Getúlio Vargas: “vaidade é femini-
na, orgulho é masculino” (e pecado 
capital). Outras leitoras diziam que 
era com Luís Carlos d’Ugo Miele 
(aquele que cantava Guantanamera, 
e, por isso, foi tão perseguido pela 
outra ditadura). Que seja vigorosa 
a expressão de Vargas, orgulho é 
masculino.

Mas algumas leitoras do agora 
querem que eu me 
pareça com Domin-
gos Montagner, o 
afogado do São Fran-
cisco. Não é o caso. 
Mesmo quando ele 
estava vivo disseram 
isso, mas não concor-
dei. Agora, que Deus o 
tenha, recolhido pelas 
walkírias de Wagner, 
pelas tágides do Tejo. 
Outras insistem e di-
zem que é com Fidel 
Alejandro Castro Ruz 
(foto). São as leito-
ras militantes. Essa 
parecença eu aceito, 
pois sou admirador 
do paradigma. Também admiro os 
outros, mas Fidel é o maior deles. 
Desculpe, Douto Leitor, mas sou da 
Velha Guarda. E teve aquela que me 
pediu que tirasse barba a barba, 
pois estava a cara “daquele homem” 
(Bin Laden).

O pediatra Paulo Soares, meu 
parente e amigo, teve por clientes 
a descendência de um casal que 
tinha por filhos uma escadinha de 
meninos chamados Marx, Lênin, 
Trotsky, Prestes, Olga, Rosa. Um dia, 
a mulher chegou ao consultório com 
um recém-nascido. Paulo pergun-

Vivências 

 

Arquiteto - germanoromero@gmail.com

Somos podres 
de ricos, hein?

Germano 
RomeroUma nova lei

Cajus fora de época

Crônica

Croniartigo

Nós sempre soubemos que o Brasil é 
um País rico de reservas naturais, agra-
ciado com terra fértil, a maior floresta do 
mundo, o maior rio do mundo, isento de 
terremotos, maremotos e outras ameaças 
geológicas tão comuns em muitas regiões 
do planeta.

Sempre estivemos conscientes de nos-
so potencial turístico, industrial, da cria-
tividade e do empreendedorismo do povo 
brasileiro. Gente de boa fé, animada, bem 
humorada, solidária, conquanto injusti-
çada pela incompetência administrativa, 
configuração social desequilibrada, falta 
de saúde e, sobretudo, de educação.

Deu no que deu. Desorganizamo-nos. 
O paraíso virou inferno, com altos índices 
de violência, desmatamento, poluição, 
congestionamento e deterioração dos 
serviços públicos. Coroado com a pior de 
todas as mazelas de um povo: Corrupção.

Entretanto, não sabíamos que éramos 
tão ricos quanto como ficamos sabendo 
agora, nos últimos anos. Ricos de dinheiro, 
mesmo, e não só de cachoeiras e praias 
lindas.

Fala-se muito bem dos países ricos, 
de primeiro mundo, altamente civilizados, 
como os europeus do Norte, os norte-ame-
ricanos, os da Oceania, os japoneses, entre 
outros. É lá que circula muito dinheiro e o 
povo ri à toa. Mas, agora ficou constatado 
que nós também somos um País rico. E 
não sabíamos!

Quem poderia imaginar que existisse 
tanto dinheiro assim no Brasil? Sim, por-
que nessas descobertas feitas pelas ope-
rações “lava-tudo”, só se fala em milhões e 
bilhões. A todo momento, uma nova des-
coberta de dinheiro e mais dinheiro circu-
lando dentro de nosso, dantes tido como 
pobre, Brasil. Liga-se a TV, pela manhã, e, 
via de regra, a manchete aparece: Nova 
operação descobre que mais milhões eram 
desviados dos seus destinos e origens.

Mas, de que vale ser rico e não botar 
a mão no dinheiro? Dinheiro que é tirado 
do patrimônio público, fluindo pelas mãos 
dos operadores dos escândalos e enrique-
cendo não o País, mas engordando contas 
bancárias pessoais, aqui e na Suíça.

De que adianta descobrirmos que 
somos um País muito rico de dinheiro, 
e continuarmos pobres, sem grana nem 
para pagar os aposentados? Qual a vanta-
gem de descobrirmos que essa dinheira-
ma toda existe, mas não é nossa.

Bem, de toda forma, ninguém mais no 
mundo pode dizer que o Brasil é pobre, 
pois, somos mesmo podres de ricos. Ou 
alguém ainda duvida?

Arnaldo Niskier da Academia Brasileira de Letras

Otávio Sitônio Pinto - Escritor - sitoniopinto@gmail.com

O simples fato de ter nascido a medida provi-
sória relativa ao Ensino Médio talvez seja suficiente 
para a existência de uma nova Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação  Nacional, substituindo a Lei nº 
9394/96.  Depois de 20 anos, a LDB demonstrou um 
visível cansaço.

Há muito o que alterar na educação brasileira.  
Na OCDE, estamos em 83º lugar (entre 130 países), o 
que positivamente não é uma 
colocação das mais honrosas.  
Temos diversas distorções, 
como a possibilidade não tão 
distante de termos mais alunos 
no Ensino Superior do que no 
Ensino Médio ou a tibieza na 
formação de licenciados, que é 
uma brutal deficiência.

Quando se advoga mais 
recursos para a educação, 
há uma  certa  razão nesse 
pleito.  Mas há uma perspec-
tiva desanimadora quanto ao 
futuro: hoje temos 57 milhões 
de estudantes no Ensino Fundamental, para prováveis 
39 milhões em 2050.  Isso significa que, no futuro, vai 
sobrar dinheiro?

Temos diante de nós dois grandes problemas: a 
formação continuada dos professores e a necessidade 
inadiável do tempo integral nas escolas.  A par disso, 
caminha-se no mundo desenvolvido para a educação 
semipresencial que já é uma realidade numa série de 
países importantes.  A partir da Lei nº 9394/96, o ensi-
no brasileiro passou a contar com a educação à distân-
cia (artigo 80), o que se deveu ao perfeito entrosamento 

entre o relator Darcy Ribeiro e o Conselho Nacional de 
Educação.  Éramos os relatores da matéria no CNE.

Se uma nova lei vai ser estabelecida, alguns ele-
mentos devem ser considerados, como, por exemplo, a 
ampliação da cultura de avaliação e a fixação, em cores 
nítidas, do que se entende por uma política nacional 
de educação, onde se priorize, porque é  necessário, 
avançar na faixa etária de 0 a 3 anos de idade, mesmo 

sabendo (ou por causa disso) que 35% 
são pais de alunos que percebem menos 
de 3 salários mínimos.  É uma clientela 
que não pode ser deixada de lado.

Na medida provisória do Ensino Mé-
dio há uma série de inovações que deve-
rão ser  aprovadas pelo Senado da Repú-
blica: a grade será ampliada para 1.400 
horas anuais (Ensino Integral); parte da 
grade será igual para todos; depois, os 
alunos se aprofundarão em linguagens, 
matemática, ciências da natureza, ciên-
cias humanas e Ensino Técnico; escolas 
poderão adotar sistema de  créditos em 
algumas disciplinas; professores pode-

rão ser contratados sem concurso (apenas com notório 
saber); a escola que fizer ensino integral poderá rece-
ber aporte financeiro da União por quatro anos.

O que se presume é que com essa nova carga 
horária melhore o desempenho dos alunos e os ado-
lescentes sejam mais atraídos para a nova grade cur-
ricular.  Diminui o número de disciplinas obrigatórias 
e a flexibilização da grade dá maior  autonomias aos 
estudantes e atrai os adolescentes para o Ensino Médio, 
o que não estava acontecendo (ao contrário, estávamos 
perdendo alunos).  
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tou o nome do bêbê: 
“Humberto de Alencar 
Castelo Branco”. – Ôi, 
o que foi que houve? 
– retrucou o Doutor 
Paulo. – Este quem ba-
tizou foi eu; o pai está 
preso incomunicável 
no quartel.

Assim sou eu com 
meus ícones. Mas as 
mães não me deixa-
ram nominá-los como 
eu queria. Tive de me 
contentar com Ale-
xandre Augusto, numa 
discreta referência a Fidel. Os outros 

tiveram nomes pai-
sanos, nomes revi-
sionistas, para não 
dizer burgueses, pe-
quenos burgueses, 
ou mesmo grandes. 
A mãe batizou um 
com o nome do per-
sonagem da novela 
da época. Tive de 
aceitar a vontade 
da puérpera, ou ela 
dava um fanico e 
cortava o leite. Esta-
va de desejo. 

Como a mulher 
de um governador, 
que manifestou o 
desejo de chupar 

cajus fora de época. – Sílvia, não há 
cajus nesse tempo – ponderou Sua 
Excelência, homem prático e sábio. 
Mas a primeira dama insistiu no seu 
desejo. Até que uma das visitas se 
retirou, sem antes perguntar se os 
cajus eram amarelos ou vermelhos. 
Já era noite. Meia hora depois a visita 
voltou, com os cajus. Era Costeira, 
gerente deste jornal. – Costeira, onde 
você arranjou cajus nesta época? 
– Perguntou o governador. – Na fá-
brica de vinhos de Tito Silva, Doutor 
Pedro.

Nunca mais vi o vinho Celeste. 
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Nem ouvi sua trova: “O beijo que tu 
me deste / tem o sabor inocente / 
que uma taça de Celeste / deixa nos 
lábios da gente.” Não era bem um 
vinho; estava mais para licor. Um 
suave licor tropical, feito de caju, 
mesmo fora de época, ou guardado 
nos barris de madeiras aromáticas, 
essências da terra. Como os queijos 
produzidos por Manelito têm o 
sabor e o aroma das essências do 
Cariri. Assim ele arrebata os prê-
mios das exposições lá fora. Uma 
taça de Celeste deve acompanhar 
bem o queijo de cabra da Fazenda 
Carnaúba, de Taperoá, ambos com 
seu aroma silvestre. 

Pena que eu não possa mais 
bebê-lo; minha religião não permite. 
Não, não sou muçulmano nem tes-
temunha de Jeová. Apenas alcoóla-
tra. Se tomar uma taça de Celeste, 
tenho de virar a garrafa, a caixa. Dia 
desses assisti uma discussão entre 
uma testemunha de Jeová e um bê-
bado. A primeira tentava doutrinar 
o segundo. – E o que foi que ele fez, 
pra você ser testemunha? – Pergun-
tou o adorador de Baco (é o nome de 
um de meus cachorros, de excelente 
caráter) – Fez um bêbado nojento 
como você! 

(Coluna publicada terça, 
quinta e sábado)

Outras insistem e 
dizem que é com 
Fidel Alejandro 
Castro Ruz. São as 
leitoras militantes. 
Essa parecença 
eu aceito, pois 
sou admirador do 
paradigma

FOTOS: Divulgação



Roteiro

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

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

 

Em cartaz

Circo

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

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

PROGRAMAÇÃO DE HOJE

Rádio Tabajara

Serviço

Já estão abertas as inscrições 
para a primeira edição do Wor-
kshop Laboratorial intitulado “Na-
riz em Jogo’, que será ministrado 
pela Escola Livre de Circo Djalma 
Buranhêm, da Fundação Espaço 
Cultural (Funesc), em João Pessoa.

O encontro acontecerá no 
próximo dia 30 e são destinadas a 
artistas e não artistas a partir dos 
14 anos de idade. As inscrições são 
gratuitas e são feitas pela Internet 
(após solicitação de formulário a 
coordenação de circo - diocelio.
circo.funesc@gmail.com).

Esta iniciativa destaca, confor-
me Diocélio Barbosa (coordenador 
de Circo), uma temática a cada 
encontro (datas sempre divulgadas 
nas redes sociais da Funesc) que es-
timule reflexões sobre a linguagem 
da palhaçaria com foco no corpo em 
estado risível.

As aulas serão ministradas por 
Diocélio Barbosa, como desdobra-
mento da pesquisa de mestrado por 
ele realizada na UFRN. A pesquisa 
em andamento traz um recorte da 
explanação metodológica de um dos 
caminhos escolhido para sistematizar 
de forma prática-reflexiva a práxis 
que resgaste a memória da infância 
no corpo do palhaço, na perspectiva 
de jogo e seus desdobramentos, na 
intenção de auxiliá-lo na investigação 
de ações físicas orgânicas que cami-
nhe na direção de um estado risível.

Diocélio Barbosa
Iniciando a carreira artística no 

ano de 2000, Diocélio Barbosa pos-
sui experiência como ator, palhaço, 
circense, diretor, arte-educador, pes-
quisador, gestor e produtor cultu-
ral. Licenciado em Teatro pela UFPB, 
especialista em Gestão e Produção 
Cultural pela UFCG com estudo em 
Marketing Cultural e mestrando 
em Teatro pela UFRN. Atualmente é 
coordenador de Circo do Estado da 
Paraíba e da Escola Livre de Circo 

 

Centro Cultural Piollin inscreve
para oficina de Cena Depoimento

Com 15 vagas disponíveis, o Centro Cultural Piollin 
está oferecendo de forma gratuita a oficina de Cena De-
poimento. Com aulas iniciando no próximo sábado 10, seu 
objetivo é introduzir noções chaves da cena contemporânea 
como “performatividade” e “cena documental” a partir da 
perspectiva autobiográfica com orientação da atriz Janaina 
Leite e tem como público-alvo atores, performers e interes-
sados em geral. A atividade acontece na própria sede do 
Piollin, às 14h. 

Evento

A cidade das pedras infinitas

Uma viagem que não fiz, mas amigos tantas vezes 
repetiram as belezas contempladas que terminei recordando 
outras oportunidades quando em Aroeiras depositei meus 
pés e meu olhar. Faz muito tempo, mas o período não era 
diferente deste de agora quando o Sol tostou a babugem que 
a brisa noturna havia ajudado a brotar.

Foi numa manhã quando a poeira da estrada dificulta-
va a visão, mas a cada curva que o carro deixava para trás, 
as pedras, os juazeiros, os mandacarus e o marmelo seco 
ficavam mais próximos. Guardei as imagens que o poeta 
Hildeberto revigorou com sua poesia. Seus versos e o relato 
dos amigos que visitaram a cidade trouxeram tempero às 
imagens que o tempo havia ofuscado.

Os versos do poeta que a terra construiu retornaram 
com as lembranças dos visitantes à Comarca das Pedras, 
paisagens ainda intocadas por mãos e a imaginação que não 
sejam do seu poeta. Ou pela Natureza audaciosa.

Na segunda vez que ali estive, ficou a visão noturna das 
estrelas ofuscada pela Lua que se derramava sobre pedras 
misteriosas que somente os poetas entendem. Pouco percebi 
porque o olhar vagava por vários espaços ao mesmo tempo 
buscando guardar num instantâneo o que ofereceria lugar.

Para falar daquele ambiente, nos poemas encontrei a 
louvação que não consegui transmitir com palavras, por-
que a supremacia que brota do silêncio das pedras alarga 
a inspiração, a alegria humana exalada no lugar mistura-se 
com a alegria espiritual. Quem a contempla com os olhos do 
coração percebe a quietação que desce no galope do vento, 
morno e lento.

Somente o poeta entende esse aconchego e carinho que 
a paisagem daquela terra proporciona, como que a fazer 
cafuné em nós. Talvez seja sua maneira de recepcionar e 
cativar.

Sempre voltei a este lugar em período de Sol ou de Chu-
va, impulsionado pelos deveres profissionais, mas sustento a 
esperança de voltar, vagaroso e desprendido de obrigações, 
para colher as moções espirituais do silêncio que as pedras 
proporcionam.

Não quero lembrar o lugar como uma paisagem de 
solidão, mas de caminhos sensuais, que no Inverno encanta 
pelas flores que brotam em sua paisagem a partir da serra, 
ou no Verão com sua fragrância saindo das pedras e da terra 
queimada pela fúria do Sol.

Recordo que o poeta regozija-se pelo presente da Natu-
reza, e do alpendre de sua casa, degustando vinho tinto e tra-
gando seu charuto cubano, contemplar as pedras iluminadas 
pela Lua, que também esbanja seu clarão sobre os telhados 
das casas.

Serraria me perdoe, porque tua beleza não tem parelha, 
mas os caminhos de Aroeiras no acompanhamento do Rio 
Paraíba são fulgurantes.  As pedras e rio ajudam-me a não 
esquecer o que o olhar colheu em cada esquina das ruas e 
nas veredas.

Meu desejo é cantar a cidade das pedras infinitas, como 
disse o cronista, e louvar o rio que a cidade espia por entre as 
serras enquanto vai vertendo o que resta de água para fazer 
brotar a vida e a inspiração do poeta.

José Nunes
Jornalista

Poesia em destaque
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O ator e artista circense Diocélio Brabosa será o ministrante da atividade

Djalma Buranhêm (ambas pela Fu-
nesc). Participou como bolsista de 
importantes projetos de extensão 
e pesquisa na área circense pela 
UFPB: “O Circo na Escola” pelo 
Probex e “Dramaturgia Circense” 
pelo CNPq. Formado pelo curso de 
reciclagem da Escola Nacional de 
Circo (RJ).

Desenvolve desde 1998 um 
trabalho artístico com seu Palha-
ço Xulé. Participou de inúmeras 
Oficinas de Formação na arte 
da Palhaçaria com Luís Carlos 
Vasconcelos (PB), Ieda Dantas 
(RJ), João Carlos Artigos (RJ), 
Loco Brusca (Espanha), Ângela 
de Castro (Inglaterra), Lili Curcio 
(SP) e Ésio Magalhães (SP). Já 

participou do “Anjos do Picadeiro 
7” (Encontro Internacional de 
Palhaços – RJ).

O BEBÊ DE BRIDGET JONES (EUA 2016). Gênero: 
Comédia Romântica. Duração 123 min. Clas-
sificação: 12 anos. Doreção: Sharon Magui-
re. Com Renée Zellweger, Patrick Dempsey, 
Colin Firth. Sinopse: Depois de tantas idas 
e vindas, Bridget Jones e Mark finalmente 
se casam. Não demora muito, entretanto, 
para que a vida pregue mais uma peça neles 
e eles acabam se separando. Em crise no 
tabalho, tentando manter uma boa relação 
com o ex e engatando um novo romance, 
Bridget tem uma surpreendente revelação: 
está grávida - e não tem certeza de quem é 
o pai da criança. CinEspaço1: 13h50, 16h10 
(DUB) e 18h40, 21h20 (LEG). Manaíra8: 
19h30 e 22h10 (LEG). Manaíra11: 15h40 
e 20h50 (LEG). 

O LAR DAS CRIANÇAS PECULIARES (EUA 2016). 
Gênero: Aventura/Fantasia. Duração: 127 
min. Classificação: 12 anos. Direção: Tim 
Burton. Com Eva Green, Asa Butterfield, 
Samuel L. Jackson. Sinopse: Após uma 
tragédia familiar, Jake vai parar em uma 
ilha isolada no País de Gales buscando 

informações sobre o passado de seu avô. 
Investigando as ruínas do orfanato “Miss 
Peregrine’s Home for Peculiar Children”, ele 
encontra um fantástico abrigo para crian-
ças com poderes sobrenaturais e decide 
fazer de tudo para proteger o grupo de 
órfãos dos terríveis hollows. CinEspaço3/3D: 
13h50 (DUB) e   16h20, 18h50, 21h20 
(LEG). Manaíra7/3D: 15h30 (DUB) e 20h40 
(LEG). Manaíra9/3D: 13h, 19h (DUB) e 16h, 
22h (LEG). Manaíra10/3D: 14h, 17h e 20h 
(LEG). Mangabeira1/3D: 13h, 15h50 e 19h 
(DUB) e  22h (LEG). 

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 se-
res perigosos. Manaíra1: 19h30 e 22h20   

(LEG). Tambiá3: 14h50, 16h50, 18h50 e 
20h50 (DUB).

AQUARIUS (BRA 2016). Gênero: Drama. Duração: 
141 min. Classificação: 18 anos. Direção: Kleber 
Mendonça Filho. Com Sonia Braga, Maeve Jinkings 
e Irandhir Santos. Sinopse: Clara tem 65 anos, 
é jornalista aposentada, viúva e mãe de três 
adultos. Ela mora em um apartamento localizado 
na Av. Boa Viagem, no Recife, onde criou seus 
filhos e viveu boa parte de sua vida. Interessada 
em construir um novo prédio no espaço, os 
responsáveis por uma construtora conseguiram 
adquirir quase todos os apartamentos do prédio, 
menos o dela. Por mais que tenha deixado bem 
claro que não pretende vendê-lo, Clara sofre todo 
tipo de assédio e ameaça para que mude de ideia. 
CinEspaço2: 20h30. Cine Bangüê: 19h. 

CINE BANGÜÊ: OLMO E A GAIVOTA. Gênero: 
Documentário. Duração: 87 min. Classifi-
cação: 12 anos. Direção: Petra Costa e Lea 
Glob. Elenco:  Olivia Corsini, Serge Nicolai, 
Philippe Duquesne e Shaghayegh Beheshti. 
Horário: 20h30. 

Funesc abre inscrição para workshop 
gratuito intitulado “Nariz em Jogo”

n Inscrição: Até hoje

n Vagas: 20

n Ministrante: Diocélio Barbosa

n Aula: 30/9 (Sexta-Feira)

n Hora: 19h – 22h

n Local: Sala 6 (mezanino 2, acesso pela rampa 1 

do Espaço Cultural)

n Custo: Gratuito

n Solicitação de Ficha de Inscrição: diocelio.

circo.funesc@gmail.com

n Pré-requisito: Roupa adequada para prática 

de exercício físico e muita disponibilidade para a 

vivência.

n Informações: (83) 3211-6225

Serviço



Literatura
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Poesia em dose dupla
FOTOS: Divulgação

Dentro das comemorações pelo 
transcurso dos seus cinco anos 
de existência, a editora baiana 
Mondrongo lança hoje, a partir 
das 19h, no Bar do Baiano, 
localizado em João Pessoa, os 
livros de poesia de dois autores 
paraibanos, cujos títulos são 

Dançar com facas, de Hildeberto Barbosa Filho, 
e Múltiplos, de Ed Porto. O preço de cada obra 
é R$ 35. O evento - que também ocorrerá no 
próximo sábado, às 17h, no Frida Tacos, em 
Campina Grande - ainda marca a iniciativa do 
empreendimento de expandir as ações com 
foco na grande literatura que se produz na 
cena contemporânea, no Nordeste.

Os dois autores cujos livros serão lança-
dos hoje, no Bar do Baiano - que se localiza na 
Rua dos Ipês, nº 39, no bairro dos Bancários 
-  foram escolhidos de forma meticulosa, por 
desempenharem papel importante para a 
literatura contemporânea da Paraíba. “O título 
do livro é intencional, uma metáfora da própria 
poesia. É um exercício que exige uma série 
de predicados, instrumentos da poesia. Essa 
imagem expressa os riscos diante da palavra e 
sinaliza para os perigos do mundo da lingua-
gem e da poesia não é aleatória”, disse para o 
jornal A União Hildeberto Barbosa Filho, refe-
rindo-se à obra Dançar com facas. Na opinião 
do autor, que também é crítico literário, lidar 
com a poesia requer experiência e, nesse senti-
do, ao comparar o ofício do poeta com o de um 
atirador de facas, acredita que tal requisito se 
faz necessário para vender o desafio.

Ao assinar o Prefácio do livro Dançar com 
facas, o jornalista e escritor José Nêumanne 
Pinto, que também é paraibano, observa que 
o poeta de Aroeiras - cidade onde nasceu Hil-
deberto Barbosa Filho - retorna ao território 
do minimalismo. “Com uma diferença”, res-
salta. “No livro anterior, ele abordou o fazer 
poético à semelhança de Philip Glass, o autor 
das canções minimalistas. Agora ele burila 
não mais o verso curto, mas praticamente a 
palavra solta no branco do papel, como John 
Cage fez com os sons, valorizando, ao máxi-
mo, o silêncio, como se quisesse nos mostrar 
o óbvio que ninguém vê/ouve: o branco/
silêncio interfere no preto/som, entrando 

Políbio Alves é autor de “Varadouro”

Hildeberto Barbosa 
Filho e a sua mais 
nova obra literária

O poeta Ed Porto e  
o seu sétimo livro, 
com estilo variado

Editora baiana Mondrongo lança hoje, na capital, os livros “Dançar 
com facas”, de Hildeberto Barbosa Filho, e “Múltiplos”, de Ed Porto

Pôr do Sol Literário 
presta homenagem
póstuma hoje ao
poeta Lúcio Lins 

Linaldo Guedes
linaldo.guedes@gmail.com

Guilherme Cabral
guiipb_jornalista@hotmail.com
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Um dos autores paraibanos mais 
estudados pela crítica e com uma atua-
ção literária que foi além dos limites do 
Estado e do País, Políbio Alves é tema de 
livro de livro que será lançado hoje às 19 
horas no auditório da Central de Aulas 
da Universidade Federal da Paraíba – 
(UFPB). Trata-se da obra “Políbio Alves: 
um homem, um arquivo, uma trajetó-
ria”, de autoria de Ana Cláudia Cruz 
Córdula, sob a orientação da professora 
Bernardina Maria Juvenal Freire de 
Oliveira. A edição do livro é da Editora 
da UFPB. Na ocasião haverá uma palestra 
ministrada pela professora Roselis Batista 
Ralle, da Universidade de Reims Cham-
pagne–Ardenne - França, que terá como 
tema a vida literária do autor homena-
geado.

Roselis, inclusive, diz que “a obra de 
Políbio Alves se diferencia por resgatar 
uma “heroicidade” que não usa mais a 
roupagem do passado, posto que impli-
citamente nosso autor se interroga  — e 
nos interroga — sobre a inadequação do 
termo “herói”.   dissertando uma nova 
épica em Varadouro”.

O livro “Políbio Alves: um homem, 
um arquivo, uma trajetória” aborda 
um tópico original e relevante, apro-
fundando a hipótese de que o homem 
nasce, vive, reúne documentos e estes se 
transformam em memórias de uma tem-

O poeta Lúcio Lins, que faleceu - em decorrên-
cia de câncer - aos 56 anos de idade, em 2005, é alvo 
de tributo, em caráter póstumo, na XXXIII edição do 
Pôr do Sol Literário que a Confraria Sol das Letras 
realiza hoje, a partir das 17h30, em parceria com 
a Academia Paraibana de Letras (APL), na sede 
da própria entidade, localizada no Centro de João 
Pessoa. Na ocasião, poemas do saudoso escritor 
serão lidos por Rafael Paiva Lins e Thiago Ramalho. 
Já a irmã de Lúcio, Kira Lins, fará leitura de poesia a 
ele dedicada, enquanto a viúva do escritor, Rejane 
Bastos Paiva, falará sobre o homenageado, cujos 
familiares receberão o troféu “Solito”. 

A programação do evento - que recebe o apoio 
cultural da Livraria do Luiz, dentre outras institui-
ções - na sede da APL, localizada na Rua Duque de 
Caxias, nº 25137, no Centro de João Pessoa, ainda 
inclui os lançamentos dos livros intitulados O 
tempo da delicadeza, romance de Cyelle Carmem, 
A obscena necessidade do verbo, novela, de Letícia 
Palmeira, e a obra de poesia Zarabatana, de Anna 
Apolinário. As obras serão apresentadas pelas 
próprias autoras 

Em seguida, os músicos Paulo Vinícius e Zé 
Neto farão performance com voz e violão. Depois, a 
artista plástica Juliana Alves vai realizar mostra de 
suas obras, com a apresentação do poeta Marcus 
Alves. E, na sequência da programação do evento, 
sessão lítero-musical-gastronômica, finalizando  
com noite de autógrafos. 

O Sol das Letras foi fundado pelos seguintes 
membros: Ana Paula Cavalcanti Ramalho, Antô-
nio Fonseca Jr., Bruno Gaudêncio, Chico Pereira, 
Fidélia Cassandra, Gilvan Freire, Gustavo Guimarães 
Lima, Hélder Moura, Juca Pontes, Mayara Almeida, 
Marcus Alves, Políbio Alves, Sally Fonseca e Solange 
Gualberto.

n Evento: Lançamentos de livros

n Títulos: Dançar com facas (Hildeberto Barbosa) e 

Múltiplos (Ed Porto)

n Data: Hoje

n Hora: 19h 

n Local: Bar do Baiano, em João Pessoa

n Endereço: Rua dos Ipês, n0 39, bairro dos Bancários

Serviço

poralidade. “No caso específico deste livro, 
trazemos à tona, o retrato “literocultural” 
e social do escritor paraibano Políbio Alves, 
que dá-se através do movimento de sua vida, 
obra, pensamento, lidos em passagens, por 
meio de itens documentais pertencentes a 
um primoroso arquivo pessoal”, explica Ana 
Cláudia Cruz Córdula, autora da obra.

O livro tem sua origem na pesquisa 
da dissertação de mestrado da autoria de 
Ana Cláudia Cruz Córdula, sob a orientação 
da professora Bernardina Maria Juvenal 
Freire de Oliveira, aliado a outras pesquisas 
já desenvolvidas pelo Grupo de Estudos e 
Pesquisa em Cultura, Informação, Memória e 
Patrimônio (GECIMP), liderado pela mesma 
orientadora.

O poeta e ficcionista Políbio Alves dos 
Santos nasceu em Cruz das Armas, em João 
Pessoa, em 1941, e é formado em Ciências 
Administrativas. Em 1974, recebeu o título 
de cidadania outorgado pela Assembleia 
Legislativa do Rio de Janeiro, cidade onde vi-
veu por mais de 15 anos e onde, nas décadas 
de 1960 e 1970, participou do suplemento 
literário do jornal Tribuna da Imprensa. Ele é 
detentor dos seguintes prêmios: Personalida-
de Cultural Internacional, conferido em 1999 
pela União Brasileira de Escritores (UBE-RJ), 
e o Autore Del Ano (Autor do Ano), cedi-
do, naquele mesmo ano, pela International 
Board of Examiner; em 2000, o Comissio-
ne di Lettura Internazionale, da Edizione 
Universum, da cidade de Trento, na Itália; 
a Medalha Poeta Augusto dos Anjos, pela 
Assembleia Legislativa da Paraíba, em 2001, 
quando também foi verbete da Enciclopé-

na composição como parte dela”, esclarece 
Nêumanne.

Nesse sentido, o prefaciador oferece, ao 
leitor, dois exemplos, no novo livro de Hildeber-
to Barbosa, do que classifica ser um “absoluto 
poder de síntese, no qual a alusão erudita dá 
sentido não enunciado ao que é enunciado”. Um 
é Sêneca: “Coisas perdidas. / Coisas vividas / 
Coisas mortas”. O outro, que considera “ainda 
mais exemplar, por enunciar o que não é para 
enunciar”, é Poesia: “Luz / e silêncio”. Este últi-
mo, no papel”, prossegue ele, “é pugilismo puro. 
E do bom!”, garante.

Indagado, pela reportagem, a respeito da 
constatação que Nêumanne Pinto faz, no Pre-
fácio, da nova obra em comparação com o livro 
anterior de Hildeberto Barbosa - cujo título 
é Nem Morrer é Remédio, lançado em 2012 
pela Ideia Editora (JP) - o autor de Dançar com 
facas, que tem 60 poemas inéditos, comentou 
não encarar como “diferença”, lembrando que 
ainda continua abordando certas inquietações, 
a exemplo das reflexões sobre a solidão, a an-
gústia de se estar vivo e a morte. “Há um filtro 
mais rigoroso da linguagem, que prima pela 
economia dos meios. Procuro explorar o silên-
cio, a lacuna, o intervalo da página em branco. 
É uma maneira contida, sintética, marcada pelo 
silêncio e a luz. Suponho que haja, no livro, uma 
força meta poética”, disse ele.        

 Já o escritor Ed Porto lembrou que sua 

nova obra, intitulada Múltiplos, é o seu sétimo 
trabalho. “O livro tem um estilo variado, sem 
linha poética definida, pois de todo estilo tem 
um pouco”, disse ele para A União. No Posfácio, 
o poeta e jornalista Astier Basílio faz o seguin-
te registro: “Ed Porto está em sua madureza. 
Não apenas de vida, como ele próprio celebra 
em um dos poemas do livro, Cinquentenário, 
mas na arte de fazer jogos e ludismos. Do 
poeta que, por vezes perdia o poema, mas não 
perdia a piada, restou coisa nenhuma. O que 
se vê em Múltiplos é um artesão. Alguém que 
sabe as combinações sonoras, as quebras e os 
andamentos rítmicos, enfim, é um autor asse-
nhorado dos recursos estilísticos mas que, ao 
invés de fazer de seus textos plataformas para 
exibição técnica, os subordina a uma conjuga-
ção os demais elementos estéticos, em especial, 
a ideia, o logos”. 

 
Sobre os autores
Hildeberto Barbosa Filho nasceu em 1954, 

na cidade de Aroeiras. Bacharel em Ciências Jurí-
dicas e Sociais, Licenciado em Letras Clássicas 
e Vernáculas, Mestre e Doutor em Literatura 
Brasileira, ele é professor da Universidade 
Federal da Paraíba, membro efetivo da Academia 
Paraibana de Letras, da Associação Paraibana de 
Imprensa e da Academia Paraibana de Filosofia. 
Além de crítico literário, é conferencista, poeta, 
jornalista, autor de vários livros e assina, aos 

Políbio Alves vira tema de livro

dia de Literatura Brasileira; e, no ano 
seguinte, o Festival do Concurso Nuevos 
Escritores Latino-americanos, na Argenti-
na, e a Comenda Cidade de João Pessoa, 
da Câmara Municipal. 

“La Habana Vieja: olhos de ver” é o 
sétimo livro lançado pelo autor, que já 
havia lançado os seguintes títulos, entre 
os quais dois em espanhol, um em fran-
cês e outro em inglês: “O Que Resta dos 
Mortos” (contos); “Varadouro” (poesia); 
“Exercício Lúdico: invenções & armadi-
lhas”, “Passagem Branca” e “Objetos 
Indomáveis”, todos de poesia, e, ainda, 
“Os Ratos Amestrados fazem acrobacias 
ao amanhecer” (contos).

domingos, a coluna “Letra Lúdica” em A União, 
onde também colabora, a cada mês, com o 
suplemento literário Correio das Artes, e assina 
a coluna semanal “Convivência Crítica” no jornal 
Contraponto. Já Ed Porto nasceu em Campina 
Grande, em 1964, mas reside desde 1992  em 
João Pessoa, onde leciona no Departamento 
de Informática da UFPB. Primeiro colocado na 
categoria poesia em concurso realizado pela 
Associação Paraibana de Imprensa em 2000, ele 
participa das coletâneas Brincando de Ler com 
quem Escreve Brincando (2011), Cânticos do 
Cariri (2012) e do livro de ensaios Lirismo com 
Siso: notas sobre poesia brasileira contempo-
rânea (2015). E publicou os livros de poemas 
Anônimo (2003), Ária Literária (2006), Tra(i)ns-
piração e outras coisas (2007), Mosaico (2009), 
Quintessência (2012) e Tex-Mix (2013).



Investigação revela que 
míssil russo derrubou 
o avião da Malaysia
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Idade mínima pode superar os 65 anos
reforMa da PrevIdêncIa

Proposta do governo prevê 
gatilho que obrigará segurado 
a adiar aposentadoria

13

Da Agência Estado

A proposta de reforma 
da Previdência que o presi-
dente Michel Temer tem em 
mãos prevê o aumento da 
idade mínima para além dos 
65 anos fixados inicialmen-
te. O texto, elaborado pela 
equipe técnica do governo, 
propõe um gatilho que per-
mitirá aumentar o piso da 
idade à medida que também 
subir o tempo médio de so-
brevida (a quantidade de 
anos de vida depois da apo-
sentadoria).

A “calibragem” evitaria 
a necessidade de discutir 
novos projetos de reforma 
previdenciária acompa-
nhando o envelhecimento 
da população. Caberá a Te-
mer a decisão de deixar ou 
retirar esse dispositivo. Os 
técnicos, porém, defendem 
o instrumento como neces-
sário para que os efeitos da 
reforma, de alto custo políti-
co, sejam de longa duração.

O presidente já decidiu, 
porém, que a proposta de 
reforma só será enviada ao 
Congresso em novembro, 
após o segundo turno das 
eleições. A decisão é mais 
um recuo do governo que, 
inicialmente, encaminharia 
o texto ainda este mês.

Em jantar oferecido nes-
sa terça-feira, 27, por Temer a 
ministros e líderes dos parti-
dos da base aliada, o ministro 
da Fazenda, Henrique Meirel-
les, reafirmou que a priorida-
de do governo é a aprovação 
da Proposta de Emenda Cons-
titucional (PEC) que limita os 
gastos públicos. A PEC che-
gou a ser classificada como 
“o Plano Real do governo 
Temer” por parlamentares 
presentes à reunião.

Mudança
A fórmula para o acio-

namento do gatilho da ida-
de leva em conta mais de 
um cenário, mas ainda está 
sendo definido o intervalo 
que levará ao aumento. Atu-
almente, a expectativa de 
“sobrevida” para quem tem 
65 anos é de 18 anos. De um 
ano para o outro, esse nú-
mero chega a aumentar dois 
meses e meio.

Atualmente, no Brasil, 
é possível se aposentar por 
idade ou por tempo de con-
tribuição. Pela regra, é possí-
vel se aposentar com 65/60 
anos (homens/mulheres) 
se o trabalhador tiver pelo 
menos 15 anos de contribui-
ção. Na aposentadoria por 
tempo de contribuição, não 
há idade mínima. A regra diz 
que é preciso ter 35/30 anos 
(homens/mulheres) de con-
tribuição. Neste momento, o 
único consenso é com a rela-
ção aos 65 anos como idade 
mínima para homens e mu-
lheres, com uma transição 
mais suave para mulheres e 
também para professores.

O projeto também eleva 
o tempo mínimo de contri-
buição (atualmente de 15 
anos para a aposentadoria 
por idade) e vincula o paga-
mento integral do benefício 
a um período maior de con-
tribuições. Uma das hipóte-
ses é aumentar a contribui-
ção mínima para 25 anos, 
sendo que, para ter direito 
à aposentadoria integral, se-
rão necessários 50 anos de 
contribuição.

As novas regras vale-
riam para homens com me-
nos de 50 anos e mulheres 
com menos de 45 anos. Aci-
ma dessa idade, os traba-
lhadores terão de trabalhar 
40% ou 50% a mais no tem-
po que falta para a aposen-
tadoria integral. As informa-
ções são do jornal O Estado 
de S. Paulo.

Da Agência Estado

O Banco Central blo-
queou R$ 30,8 milhões em 
contas bancárias do ex-mi-
nistro da Fazenda, Antônio 
Palocci, e de sua empresa, 
a Projeto Consultoria Em-
presarial e Financeira Ltda. 
Em três contas pessoais 
de Palocci, a malha fina do 
Banco Central encontrou 
R$ 814.648,45. Na conta da 
Projeto, R$ 30.064.080,41.

 O bloqueio ocorreu por 
ordem do juiz federal Sérgio 
Moro, no âmbito da Opera-
ção Omertà, desdobramento 
da Lava Jato que coloca Pa-
locci no centro de um esque-
ma de corrupção envolvendo 
a empreiteira Odebrecht e 
propinas de R$ 128 milhões - 
parte desse valor teria abas-
tecido o caixa do PT. Moro 

ordenou o bloqueio de até R$ 
128 milhões de Palocci e de 
outros alvos da Omertà. 

Palocci foi preso na se-
gunda-feira, 26. As investiga-
ções sobre o ex-ministro, na 
Lava Jato, apontam que Paloc-
ci tratava com a empreiteira 
Odebrecht assuntos relacio-
nados a quatro esferas da ad-
ministração pública federal: 
a) a obtenção de contratos 
com a Petrobras relativa-
mente a sondas do pré-sal; b) 
a Medida Provisória destina-
da a conceder benefícios tri-
butários ao grupo econômico 
Odebrecht (MP 460/2009) 
c) negócios envolvendo pro-
grama de desenvolvimento 
de submarino nuclear - PRO-
SUB; d) e financiamento do 
BNDES para obras a serem 
realizadas em Angola.

A força-tarefa da Lava 

Jato sustenta que a atuação 
de Palocci e de seu ex-chefe 
de gabinete Branislav Kon-
tic ocorreu mediante o re-
cebimento de propinas pa-
gas pela Odebrecht, dentro 
de uma espécie de “caixa 
geral” de recursos ilícitos 
que se estabeleceu entre 
a Odebrecht e o PT. Con-
forme planilha apreendida 
durante a operação, identi-
ficou-se que entre 2008 e o 
final de 2013, foram pagos 
mais de R$ 128 milhões 
ao PT e a seus agentes, in-
cluindo Palocci. “Remanes-
ceu, ainda, em outubro de 
2013, um saldo de propina 
de R$ 70 milhões, valores 
estes que eram destinados 
também ao ex-ministro 
para que ele os gerisse no 
interesse do Partido dos 
Trabalhadores.”

O ministro do Supremo 
Tribunal Federal (STF) Celso 
de Mello determinou que um 
dos inquéritos que investiga o 
ex-deputado Eduardo Cunha 
seja enviado à Justiça Federal 
do Distrito Federal. Na ação, 
Cunha é investigado por su-
posta lavagem de dinheiro e 
corrupção passiva por ter re-
cebido e solicitado vantagens 
indevidas para propostas de 
alteração de texto de medidas 
provisórias.

O inquérito foi aberto no 
STF em abril deste ano. A de-
cisão do ministro, divulgada 
ontem, atendeu a um pedido 
do Procurador-Geral da Re-
pública, Rodrigo Janot, que 
se manifestou pela remessa 
“em decorrência da perda 

do mandato parlamentar im-
posta a Eduardo Cunha pela 
Câmara dos Deputados”.

Segundo Janot, a com-
petência do STF em julgar 
o caso era justificada pelo 
fato do então deputado fe-
deral ter foro privilegiado 
por prerrogativa de função. 
Com a perda do mandato, 
cassado no último dia 12, a 
ação deveria ser enviada à 
primeira instância.

“Todavia, é possível vi-
sualizar que Brasília é o local 
no qual houve a tramitação 
das propostas legislativas, 
de maneira que o atual es-
tágio das investigações im-
põe a remessa do feito para 
a Justiça Federal do Distri-
to Federal, sem prejuízo de 
posterior deslocamento da 
competência caso os fatos 
apurados assim o recomen-

dem”, disse o procurador-
-geral em sua manifestação.

Mello acolheu a argu-
mentação e entendeu que a 
prerrogativa de foro de Cunha 
no STF “deixou de prevalecer 
quando a Câmara dos Depu-
tados decretou-lhe a perda do 
mandato parlamentar”.

BC bloqueia R$ 30,8 milhões 
de contas e empresa de Palocci

STF envia inquérito de Cunha 
para a Justiça Federal do DF

 oPeração lava jato lavageM de dInheIro e corruPção

Michèlle Canes
Da Agência Brasil 

O inquérito foi 
aberto no STF 
em abril deste 
ano e a decisão 
de Celso de 
Mello atendeu 
a um pedido 
da PGR

O relatório da proposta de 
emenda à Constituição (PEC) 
241/2016, que limita os gastos pú-
blicos nos próximos 20 anos, será 
lido na terça-feira (4) na comissão 
especial da Câmara, disse ontem  
o relator do texto, deputado Dar-
císio Perondi (PMDB-RS). Segundo 
ele, a ideia é aprovar o texto na 
quinta-feira (6) e levar a proposta 
para votação em primeiro turno 
no plenário da Casa nos dias 10 e 
11 do próximo mês.

O parlamentar participou de 
uma reunião de mais de três horas 
com os ministros da Fazenda, Hen-
rique Meirelles; e do Planejamen-
to, Dyogo Oliveira. De acordo com 
o relator, a PEC pode ser votada 

em segundo turno na terceira se-
mana de outubro, depois do feria-
do de Nossa Senhora Aparecida, e 
será enviada ao Senado na última 
semana do mês.

educação e saúde 
Na reunião de ontem à tarde, 

segundo Perondi, ficou acertado 
que os mínimos constitucionais 
para a educação serão mantidos. 
“Na educação, isto está fechado. 
Estão absolutamente preservados 
o Fundeb [Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação 
Básica], o salário-educação e o 
Fies [Fundo de Financiamento Es-
tudantil]. Isso está assegurado”, 
declarou.

Em relação aos recursos para 
a saúde, Perondi disse que, hoje à 
noite, voltará a se reunir com os 

ministros para discutir a possibili-
dade de reverter a Emenda Cons-
titucional 86, que mudou o piso 
para o setor de um percentual do 
Produto Interno Bruto (PIB, soma 
das riquezas produzidas no país) 
para uma parte da receita corren-
te líquida, que tem caído nos últi-
mos anos por causa da queda na 
arrecadação provocada pela crise 
econômica.

Perondi disse ainda que o 
prazo de 20 anos de vigência do 
teto dos gastos, com a possibili-
dade de mudança da fórmula de 
crescimento no décimo ano, está 
mantido no texto final. Pela pro-
posta, os gastos públicos da União 
poderão crescer, em um ano, até 
a inflação oficial do ano anterior 
pelo Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA). 

PEC dos gastos será votada em 
primeiro turno até 11 de outubro

câMara dos dePutados

foto: Reprodução/Internet

O deputado Darcísio Perondi disse que o relatório da PEC será lido na próxima terça-feira na comissão especial da Câmara

Wellton Máximo
Da Agência Brasil
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Geral

STF adia julgamento sobre remédios 
para pacientes com doenças raras
Com o pedido de vista, não 
há uma previsão de quando 
a sessão será retomada
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O ministro Teori Za-
vascki, do Supremo Tribunal 
Federal (STF), pediu ontem 
mais tempo para analisar a 
ação que discute a liberação 
por parte da administração 
pública de medicamentos 
não fornecidos pelo Sistema 
Único de Saúde (SUS), desde 
que haja uma decisão judicial. 
Com o pedido de vista, não 
há uma previsão de quando o 
julgamento será retomado.

Pacientes com doenças 
raras e suas famílias inicia-
ram na noite da terça-feira 
(27), uma vigília em Brasília, 
em frente ao Supremo Tribu-
nal Federal (STF), na Praça 
dos Três Poderes. O objetivo 
foi chamar a atenção da so-
ciedade para a realidade des-
ses pacientes.

Segundo o coordenador 
de Atendimento da Associa-
ção dos Familiares e Amigos 
dos Portadores de Doenças 
Graves (Afag), Fábio Mar-
ques, a ideia do grupo é fazer 
um abaixo-assinado com até 

FOTO: Elza Fiuza/Agência Brasil

rodrigo_caldas.adv@hotmail.com

Caldas
Rodrigo 

O flagelo da educação brasileira
Nos exames internacionais de educação, os estu-

dantes brasileiros, normalmente, ficam entre os últimos. 
Nossos índices de homicídios, entretanto, estão entre os 
primeiros do mundo. Nossa sociedade é também litigiosa, 
tramitam aproximadamente 100 milhões de processos na 
justiça brasileira- como cada processo tem, no mínimo, 
dois litigantes em polos opostos, esse número de litigantes 
corresponde aos 200 milhões de brasileiros que compõem 
a nossa demografia atual. Não é absurda, portanto, a con-
clusão de que o brasileiro é um dos povos mais desedu-
cados, violentos e litigiosos do mundo. Esse quadro que 
descreve uma sociedade ignorante, conflituosa e violenta 
é atestada pela forma com que a educação é vista por ela. 
No Brasil a educação é vista como um remédio amargo. Os 
pais enviam seus filhos para as escolas sempre sob uma 
ameaça expressa ou velada: “vá estudar se você não quiser 
ser um mendigo”. Aqui, estuda-se não pelo prazer ou pelo 
fascínio de conhecer, mas para se evitar um mal que possa 
se abater sobre “quem não estuda”, mal constituído pelo 
desemprego ou um emprego mal remunerado. Essa visão 
instrumental da educação, talvez explique o fato de que 
mesmo na classe média ou entre os ricos, dificilmente se 
encontram livros e bibliotecas em suas casas, mas carros e 
eletrodomésticos pululam em uma orgia consumista.

A educação para o brasileiro, assim, nunca é vista 
como algo que fica nele, que existe não como um meio para 
se conseguir alguma coisa, mas como aquilo que lhe fará 
um ser humano melhor. 

A educação é como algo que passa pelo indivíduo, 
como alguma coisa que transita pelo tubo digestivo, mas 
que não se incorpora nele. Daí se acreditar que a educação 
é uma obrigação, um vínculo entre credor e devedor. Quem 
assim pensa, acredita que se educa alguém. Se assim o fos-
se, nossa juventude seria exemplarmente educada. Entre-
tanto, nossas escolas são fábricas de uma juventude burra, 
impulsiva e violenta- basta uma consulta no youtube para 
se constatar as inúmeras provas de violência nas escolas, 
sessões de espancamentos gravadas e postadas nas redes 
sociais pelos próprios “estudantes”. O fato é que não se dá 
educação a ninguém, por uma razão simples: a educação 
é uma conquista pessoal. Essa conquista pessoal que é a 
educação nasce de um desejo sincero de busca pelo conhe-
cimento. E isso é motivacional, nasce no interior das pes-
soas, tem a ver com seus sonhos e imaginação. Enquanto 
se pensar que a educação é uma questão de “direito”, foca-
lizada pelo liame obrigacional, portanto de fora para den-
tro, a educação será pervertida e condenada ao fracasso.

A pedagogia, longe de ser uma ciência, é uma técnica 
ou arte, cuja figura central é o professor. Políticas educa-
cionais mudam a cada gestor público, que antes de tudo, 
quer dar a sua marca de pessoalidade administrativa, dei-
xando a educação em segundo plano. A atual proposta de 
reforma da educação, assim como outras já apresentadas, 
não passa de perfumaria política. Por uma simples e óbvia 
razão: qual a relevância que o professor tem nela?! Uma 
verdadeira revolução da educação implica em uma revolu-
ção que começa pelo professor, é ele o artista que compõe 
essa obra de arte que é a educação. Uma arte que se não 
captura a imaginação e a fantasia dos alunos, irremedia-
velmente fracassa. Uma reforma da educação que não pro-
mova o protagonista desse processo- o professor- é mera 
perfumaria. Tornar a grade de matérias flexível, dar maior 
liberdade de escolha aos alunos, tornar o currículo mais 
pragmático e voltado aos interesses do mercado só reve-
la o quanto, na sua essência, o problema da educação não 
está sendo, mais uma vez, enfrentado.

Enquanto o professor não for valorizado economi-
camente, admirado social e despertar fascínio nos alunos 
que passarão a ter nele um referencial para a vida (Como 
acontece com outras profissões desejáveis)- nossa educa-
ção continuará a viver seu flagelo cotidiano, nossa juven-
tude desiludida cairá na vala da burrice, impulsividade e 
violência indômita.

Uma reforma da educação no Brasil deve se voltar para 
a valorização do professor, tornar o magistério uma profis-
são atrativa e desejável. Assim, o professor poderá capturar 
a imaginação dos alunos que passarão a ter nele um norte 
para a vida. Não precisamos de uma pedagogia pragmática 
que atenda aos caprichos do mercado volúvel. Precisamos 
de uma pedagogia do fascínio, da imaginação que desperte 
nos alunos o desejo sincero de aprender cada vez mais.

Talvez, no dia em que nossa elite política perceba que 
a educação tem menos de “direito e mercado” e mais de 
“motivação e arte”; nosso país deixe de litigar e matar tan-
to. Talvez, nesse dia, nossos alunos estejam entre os mais 
inteligentes do mundo. Nesse dia o professor será alguém 
admirável a ser seguido. Enquanto isso não ocorre, perde-
remos mais alguns anos, até que a próxima elite dirigente 
faça novamente maquiagem política. Nesse intervalo, nos-
sa juventude continuará patinando na ignorância, nossos 
melhores talentos serão desperdiçados e nós, como nação, 
continuaremos entre os líderes das estatísticas de homi-
cídios. Enquanto nos contentarmos com a perfumaria, o 
caminho do nosso flagelo coletivo continuará ativo, produ-
zindo ignorância, litígios e violência.

Michèlle Canes
Da Agência Brasil

500 mil assinaturas que se-
rão entregues ao Supremo, 
onde tramitam ações que 
tratam do fornecimento de 
remédios de alto custo que 
não estão disponíveis na lis-
ta do Sistema Único de Saúde 
(SUS) e também de medica-
mentos não registrados na 
Agência Nacional de vigilân-
cia Sanitária (Anvisa).

Vigília 
De acordo com Mar-

ques, anteontem um grupo 
de cerca de 30 pessoas deu 
início à vigília. A ideia é que 
era permanecer com o mo-
vimento ao longo de todo 
o dia. Para a sessão do STF 
que foi adiada ontem ha-
viam dois recursos sobre o 
tema dos medicamentos. O 
julgamento teve início no 
último dia 15, mas foi sus-
penso por um pedido de vis-
ta do ministro Luís Roberto 
Barroso. A sessão do plenário 

foi reiniciada ontem à tarde.
Em um dos casos, o Es-

tado do Rio Grande do Nor-
te levou um recurso à Corte 
para não ser obrigado a for-
necer um medicamento de 
alto custo a uma paciente. 
No segundo caso, o recurso 
é de uma paciente que teve 
negado o fornecimento de 
um remédio pelo Tribunal 
de Justiça de Minas Gerais, 
porque o medicamento não 
tinha registro na Anvisa.

Entidades que representam pacientes com doenças raras defendem a distribuição gratuita de medicamentos

O ministro Marco Au-
rélio, relator das duas ações 
que estão sendo analisadas, 
chegou a ler seu voto. Segun-
do o STF, o relator entendeu 
que o Estado pode ser obri-
gado a fornecer o medica-
mento que não está disponí-
vel no SUS quando o paciente 
comprovar que o remédio é 
imprescindível e que a pes-
soa não tem condições fi-
nanceiras de comprá-lo. Mas, 
para o ministro, o Estado não 
pode ser obrigado a fornecer 
os remédios que não estão 
registrados na Anvisa.

Segundo Fábio Marques, 
a estimativa é que em todo 
o País cerca de 13 milhões 

de pessoas tenham alguma 
doença rara. A filha dele tem 
mucopolissacaridose, uma 
doença degenerativa. “Como 
pai, eu creio, tenho que acre-
ditar que o Supremo dê um 
parecer favorável a esses 
pacientes. São 13 milhões de 
pacientes. Não são todos que 
vão ter a indicação de tra-
tamento, mas que ele [STF] 
respeite a Constituição”, 
disse o coordenador. Segun-
do ele, existem medicamen-
tos que aguardam o regis-
tro da Anvisa há cinco anos. 
Muitos desses remédios, de 
acordo com Marques, já ti-
veram uso aprovado em ou-
tros países, mas ainda não 

estão registrados no Brasil.
Margareth Mendes foi 

diagnosticada em 2012 com 
uma doença raríssima e pre-
cisa de um medicamento não 
registrado e de alto custo. 
“Cada frasco é R$ 26 mil e 
uso seis ao mês, fora os ou-
tros medicamentos que uso 
pelas sequelas da doença.” 
Por causa da doença, Marga-
reth não trabalha. A paciente 
conta que, devido à falta de 
registro do medicamento, 
ela só consegue o remédio na 
Justiça. “Só via judicial, por-
que ele não é aprovado pela 
Anvisa e não é fornecido pelo 
SUS”, disse.

Deise Zanin é portado-

ra de mucopolissacaridose 
e preside uma associação 
gaúcha que reúne pacientes 
com a doença. Ela conta que 
o medicamento usado para 
o tratamento já é registrado, 
mas é de alto custo e não está 
na lista do SUS. “É um medi-
camento de alto custo produ-
zido fora do Brasil. Para cada 
tipo específico [da doença], 
[o remédio] é produzido em 
um país e só se consegue por 
via judicial. São medicamen-
tos já registrados na Anvisa, 
mas que ainda não fazem 
parte da lista do SUS, nem 
para medicamentos excep-
cionais. Só conseguimos o 
tratamento por via judicial.”

Relator anuncia voto favorável

O Ministério da Transparên-
cia, Fiscalização e Controle enca-
minhou, ontem, aos diretores-pre-
sidentes de 24 estatais federais, 
questionários sobre os serviços 
advocatícios prestados por essas 
empresas, que terão 15 dias para 
responder.

O envio dos questionários dá 
continuidade às propostas do gru-
po de trabalho, criado no âmbito 
do Ministério da Transparência, 
para revisar e avaliar a terceiriza-
ção das atividades jurídicas pelas 
estatais vinculadas ao Executivo 
Federal. A meta é identificar fragi-
lidades e irregularidades nos con-
tratos vigentes, que representam 
quase R$ 2,3 bilhões.

Segundo o ministério, a moti-
vação para a formação do grupo 
de trabalho deve-se a informa-
ções não oficiais de que os con-
tratos nesse segmento, além de 
terem elevados valores, muitas 

vezes acima dos praticados no 
mercado, estão sendo terceiriza-
dos sem a anuência dos órgãos 
contratantes. Há indícios de que 
bancas contratadas estão repas-
sando o objeto do contrato a ou-
tros advogados, sem a autoriza-
ção prévia do cliente.

Três etapas
Os questionários foram dividi-

dos em três etapas, que mapearão 
os seguintes cenários: relação en-
tidade pública – empregado; con-
tratação; e execução contratual. 
As respostas vão ajudar os gesto-
res responsáveis e as equipes de 
auditoria do Ministério da Trans-
parência no momento de verifica-
ção da legalidade, conveniência e 
eficiência das contratações; bem 
como propor melhorias na presta-
ção de auxílio jurídico às estatais.

As empresas selecionadas são: 
Banco do Brasil, Caixa Econômica 
Federal, Eletronorte, Banco Nacio-
nal de Desenvolvimento Econô-

mico e Social (BNDES), Petrobras, 
Petrobras Transporte S.A. (Trans-
petro), BR Distribuidora, Empresa 
Brasileira de Serviços Hospitalares, 
Eletrobras Eletronuclear, Furnas 
Centrais Elétricas S.A. (Furnas), Co-
municações Brasileiras S.A. (Tele-
bras),  Centrais Elétricas Brasileiras 
S.A. (Eletrobras), Companhia Na-
cional de Abastecimento (Conab), 
Banco da Amazônia (Basa), Banco 
do Nordeste (BNB), Empresa Bra-
sileira de Correios e Telégrafos 
(ECT), Engenharia, Construções 
e Ferrovias (Valec), Companhia 
de Desenvolvimento dos Vales 
do São Francisco e do Parnaíba 
(Codevasf), Empresa de Planeja-
mento e Logística S.A., Empresa 
Brasileira de Infraestrutura Aero-
portuária (Infraero), Companhia 
de Pesquisa de Recursos Minerais 
(CPMR), Empresa Brasileira de 
Pesquisa Agropecuária (Embra-
pa), Companhia Docas do Estado 
do Rio de Janeiro e Companhia 
Docas do Estado de São Paulo.

Serviços serão avaliados por ministério
AdvOCACIA NAs esTATAIs

Da Agência Brasil



Investigação aponta que míssil 
russo derrubou voo da Malaysia
A queda do avião, que 
aconteceu em 2014, 
matou 298 pessoas
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Da Agência Estado

Holanda (AE) - Promo-
tores da Holanda que inves-
tigam a derrubada do voo 
da Malaysia Airlines MH17 
afirmaram ontem que o sis-
tema usado para derrubar 
a aeronave na Ucrânia em 
2014 veio da Rússia. As au-
toridades disseram que um 
sofisticado míssil Buk foi 
disparado a partir do leste 
da Ucrânia, uma área à épo-
ca controlada por separatis-
tas pró-Moscou. O veículo 
usado para o disparo retor-
nou ao território russo após 
o incidente, disseram inves-
tigadores.

A investigação criminal 
internacional liderada pela 
Holanda é baseada em suas 
conclusões de comunicações 
interceptadas e em outras 
evidências, entre elas fotos 
de um lançador de mísseis. 
A investigação apontou que 
não havia outros aviões na 
região, o que descarta a pos-
sibilidade de que um avião 
militar tenha derrubado a 
aeronave comercial.

A chamada Equipe Con-
junta de Investigação apura a 
queda em 2014 do avião que 
matou as 298 pessoas a bor-
do. O relatório trata de ques-
tões não cobertas pela inves-

tigação sobre a segurança 
aérea, também liderada pela 
Holanda. Investigadores no 
ano passado determinaram 
que um sofisticado sistema 
antiaéreo russo derrubou o 
Boeing 777. O avião partira 
de Amsterdã rumo a Kuala 
Lumpur, mas caiu no leste 
ucraniano. Separatistas fa-
voráveis a Moscou e tropas 
ucranianas lutavam pelo 
controle da região, naquela 
época. A maioria dos mortos 
eram holandeses.

A Ucrânia tem acusado 
os militantes apoiados pela 
Rússia que operavam na área 
onde o míssil foi lançado. A 
Rússia e os rebeldes que ela 
apoia têm afirmado que as 
forças ucranianas foram as 
responsáveis.

A Rússia vetou uma 
resolução no Conselho de 
Segurança da Organização 
das Nações Unidas que teria 
criado um tribunal criminal 
internacional para investigar 
a queda do avião. Parentes 
das vítimas mostram-se re-
voltadas com o ritmo lento 
da investigação criminal e 
dizem que, mais de dois anos 
após o episódio, nenhum 
responsável foi identificado 
e julgado.

Nesta semana, um por-
ta-voz do Ministério da De-
fesa russa, o major-general 
Igor Konashenkov, acusou a 
Ucrânia de segurar informa-
ções do caso.

Da Agência Estado

Tel-Aviv (AE) - Autoridades 
pelo mundo lamentavam a morte 
do ex-presidente israelense Shi-
mon Peres. Nobel da Paz em 1994 
por suas negociações de paz com 
os palestinos, Peres morreu na ma-
drugada dessa quarta-feira (hora 
local) aos 93 anos, duas semanas 
após sofrer um grave acidente vas-
cular cerebral.

Um porta-voz da chancelaria 
israelense disse que o presidente 
dos Estados Unidos, Barack Obama, 
o ex-presidente americano Bill Clin-
ton e a mulher dele, a candidata de-
mocrata à Presidência, Hillary Clin-
ton, devem comparecer ao funeral 
de Peres, na sexta-feira. O príncipe 
Charles, do Reino Unido, e o premiê 
do Canadá, Justin Trudeau, também 
são esperados. O porta-voz chegou 
a dizer que o papa Francisco deve-
ria comparecer, mas o Vaticano in-
formou que o pontífice não conse-
guirá estar presente.

Peres era um político respei-

tado e participava com frequência 
de conferências internacionais. No 
Vaticano, um porta-voz disse que 
o papa não poderá comparecer 
porque na sexta-feira inicia uma 
viagem de três dias para Geórgia e 
Azerbaijão.

O grupo militante palestino 
Hamas, porém, comemorou a mor-
te de Peres. Um porta-voz do gru-
po, Sami Abu Zuhri, disse que “o 
povo palestino está muito feliz com 
a morte desse criminoso que cau-
sou derramamento de nosso san-
gue”. Segundo o porta-voz, Peres 
foi “a última autoridade israelense 
restante entre as que fundaram a 
ocupação e sua morte é o fim da 
fase na história desta ocupação e 
o início de uma nova fase de fra-
queza”. O Hamas tem em seu pro-
grama a destruição de Israel e, em 
2007, expulsou o presidente da Au-
toridade Nacional Palestina, Mah-
moud Abbas, da Faixa de Gaza e 
tomou o controle da região. Abbas 
defende um Estado palestino que 
coexista com Israel.

O primeiro-ministro israelen-
se, Benjamin Netanyahu, convocou 
uma sessão especial do gabinete 
para marcar a morte de Peres. Ne-
tanyahu destacou que Peres “nun-
ca parou de tentar chegar à paz e 
de acreditar na paz”. Um rival po-
lítico de longa data de Peres, Ne-
tanyahu disse que a relação entre 
os dois se fortaleceu com o tem-
po. Peres foi presidente durante o 
mandato anterior de Netanyahu 
como primeiro-ministro.

O corpo do político deve ficar 
no Knesset, o Parlamento israelen-
se, antes do funeral de Estado no 
cemitério nacional de Jerusalém, 
na sexta-feira. Em comunicado, 
Obama disse que Peres olhava 
para o futuro, com uma visão de 
“dignidade humana e progresso”. 
Na visão do presidente dos EUA, 
Peres representava “a própria es-
sência de Israel”, por ter lutado 
pela independência israelense, 
trabalhado sua terra e ocupado 
virtualmente todas as posições no 
governo do país.

Funeral de Peres deverá reunir
Obama, Hillary e príncipe Charles

ISRAEL

Da Agência Sputnik 

Após se reunir com o 
secretário de Estado dos 
Estados Unidos, John Kerry, 
o presidente da Venezuela, 
Nicolás Maduro, manifestou 
a intenção de construir boas 
relações e uma pauta bilate-
ral positiva com Washington.

O encontro entre Madu-
ro e Kerry ocorreu segunda-
feira (27), na cidade colom-
biana de Cartagena, depois 
de os dois terem participado 
da cerimônia de assinatu-
ra do acordo de paz entre 

o governo colombiano e as 
Forças Armadas Revolucio-
nárias da Colômbia (Farc).

“Eu queria e quero um 
diálogo de melhores rela-
ções com Barack Obama, 
bem como com o futuro pre-
sidente ou presidenta, seja 
quem chegar [ao poder] por 
lá” – declarou o líder vene-
zuelano em seu programa 
semanal “Em contato com 
Maduro”.

Segundo Maduro, em 
geral o encontrou com Kerry 
se deu em clima diplomático 
e agradável.

Da Agência Estado   

Cartagena (AE) - Depois 
da assinatura do histórico acor-
do de paz entre o governo da 
Colômbia e as Forças Armadas 
Revolucionárias da Colômbia 
(Farc), os colombianos agora 
se preparam para o plebiscito 
de domingo, que definirá se o 
pacto será aceito pela popula-
ção ou não. E as campanhas já 
começaram.

Nas ruas de Cartagena de 
Índias, onde o pacto foi assi-
nado, frases pintadas em mu-
ros em apoio ao processo de 
paz contrastam com adesivos 
nos vidros de trás de táxis que 
pedem o “não” ao acordo. Ao 
mesmo tempo, cidadãos co-
mentam a cerimônia realizada 
na segunda-feira e discutem 
os discursos do presidente co-

lombiano Juan Manuel Santos 
e do líder das Farc, Rodrigo 
Londoño, conhecido como “Ti-
mochenko”.

 Enquanto o governo rea-
liza o que chama de “pedagogia 
da paz” - eventos em diferentes 
cidades para divulgar os pon-
tos do acordo de paz -, o sena-
dor opositor e ex-presidente 
Álvaro Uribe realiza marchas 
e discursos contrários aos pac-
tos feitos entre a guerrilha e o 
governo Santos.

Propagandas nas rádios 
explicam que o processo é a 
nova chance da Colômbia e pe-
dem que as pessoas votem no 
domingo - o voto não é obriga-
tório. A campanha pelo “sim”, 
com um fundo musical, pede 
ainda que as pessoas “respei-
tem a opinião de todos”, sem 
intransigência e violência.

Da Agência Ansa 

O presidente dos Esta-
dos Unidos, Barack Obama, 
nomeou na terça-feira (27) o 
primeiro embaixador norte-a-
mericano em Cuba, após mais 
de 50 anos de relações diplo-
máticas rompidas. Obama 
escolheu o diplomata Jeffrey 
DeLaurentis, já encarregado 
pela Secretaria de Estado dos 
negócios com Cuba desde 
agosto de 2014. A nomeação, 
porém, precisa ser ratificada 
pelo Senado, que pode de-
monstrar certa oposição à 
medida, como já antecipou o 
senador republicano pela Flo-
rida Marco Rubio e o texano 
Ted Cruz. A informação é da 
Agência Ansa.

“Hoje, estou orgulhoso de 
nomear Jeffrey DeLaurentis 

para ser o primeiro embaixa-
dor norte-americano em Cuba 
em mais de 50 anos. A lideran-
ça de Jeff tem sido vital para a 
normalização das relações en-
tre os Estados Unidos e Cuba”, 
disse Obama. “Não há figura 
pública melhor para impul-
sionar nossa habilidade em 
engajar o povo cubano e para 
defender os interesses norte
-americanos em Cuba”.

 A informação foi confir-
mada na terça-feira (27) pela 
Casa Branca, seis meses após 
a histórica visita de Obama à 
ilha, que se tornou o primei-
ro mandatário norte-ameri-
cano a pisar em solo cubano 
em quase 90 anos. Durante a 
visita, ele se encontrou com o 
presidente Raúl Castro, mas 
não com o irmão e líder da Re-
volução Cubana, Fidel Castro. 

Maduro quer construir 
boas relações com EUA

Colômbia se prepara 
para realizar plebiscito

Barack Obama nomeia 
embaixador em Cuba 

VENEZUELA

AcoRDo DE pAZ ApóS mAIS DE 50 ANoS

Da Agência Estado 

Madri (AE) - As polí-
cias de Espanha, Bélgica e 
Alemanha detiveram cin-
co pessoas acusadas de 
fazer parte de uma célula 
que difundia propagan-
da e recrutava insurgen-
tes para o grupo terro-
rista Estado Islâmico (EI), 
informaram ontem auto-
ridades. A célula, forma-
da por quatro espanhóis 
e um marroquino, repre-
sentava “uma ameaça 
grave, concreta e conti-
nuada para a segurança 
na Europa”, afirmou o 
Ministério do Interior da 
Espanha.

Os cinco detidos tra-

balhavam para a milícia 
radical na difusão de in-
formações em vários si-
tes, entre eles uma pági-
na do Facebook chamada 
“Islã é Espanhol”, disse o 
ministério em comunica-
do. A comunidade, su-
postamente administra-
da pelos dois detidos na 
Bélgica e na Alemanha, 
tinha 32.500 seguidores 
e vinha crescendo, acres-
centou o texto oficial.

Um dos suspeitos 
foi detido em Bruxelas e 
outro em Wuppertal, na 
Alemanha, outras duas 
em Barcelona, na Espa-
nha, e a quinta em Me-
lilla, enclave espanhol no 
norte da África.

Países prendem cinco  
suspeitos ligados ao EI

cÉLULA TERRoRISTA

Shimon Peres, durante encontro com o papa em 2014; ele morreu aos 93 anos e ganhou notoriedade mundial na sua luta pela paz

FoTo: Riccardo de Luca-Associated Press-Estadão Conteúdo
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País incorpora nova droga 
no tratamento de 
pacientes com o HIV

17

Semiárido
Governo firma parceria com a FAO para recuperar Caatinga

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

Se qualquer maneira de 
amar vale o canto - como 
gravado por Milton Nasci-
mento em “Paula e Bebeto” 
-, nenhuma maneira de 
proibir valerá. Já tentaram 
proibir que eu amasse, como 
fui proibido de escrever, 
proibido de outras coisas. 
Por isso, tanto me identifi-
quei com os estudantes do 
maio de 68, em Paris, gritan-
do que “é proibido proibir”.

Uma “velha” canção - 
ou “marchinha com guitar-
ras elétricas”, como alguns queiram - ainda 
foi revista, reciclada, “relida” por mim num 
show também já “velho”: “Conversas em 
torno do busto de Augusto”.

É de Caetano Veloso (ilustração), nos dias 
em que ele andava mais interessado em nenhu-
ma teoria ou menos interessado em alguma 
teoria (coisas de gênio “à la Godard”): “Me dê 
um beijo, meu amor. Eles estão nos esperando. 
Os automóveis ardem em chamas. Derrubar as 
prateleiras, as estantes, as estátuas, as vidraças, 
louças, livros, sim... E eu digo sim, e eu digo não, 
e eu digo: é proibido proibir”,

O “homo caetanae” é um tipo que pode 

Sobre o “Homo caetanae”
misturar o “homo sapiens” com 
o “homo faber”. Que nesta lógica, 
os latinistas - como Evandro 
Nóbrega - me ajudem.

Imagino o “homo caetanae” 
como aquela pessoa que é doce 
pela própria natureza, culta mais 
pela necessidade de enfrentar a 
ignorância do que por se dar ao 
trabalho de permanentemente 
ler, trabalhadora por oferecer 
seu exemplo a quem tudo quer 
fácil. O “homo caetanae” não 
admite que, alguém dirigindo, no 
caótico trânsito urbano, ultra-
passe o sinal vermelho. O “homo 
caetanae” contesta os “podres 

poderes” que insistem em existir na arquitetura 
de Brasília que para seu uso atual Niemeyer 
nunca projetou.

O “índio extraterrestre” desistiu de 
pousar na Esplanada dos Ministérios. Não 
mais virá “impávido que nem Mohammed 
Ali”, nem “apaixonadamente como Peri ou 
“tranqüilo e infalível como Bruce Lee”,

Confesso que sempre tentei ser um 
dos “homo caetanae”. Agora confesso que 
estou quase em processo de desistência, 
pois está morrendo o tal do “orgulho civil”. 
Fujo da neo-barbárie.

de também frequentar 
a Alliance Française.

nnnnnnnnnn

Comecei a devo-
rar jornais e conseguir, 
como objeto sagrado, 
a edição dominical 
do “Jornal do Brasil”. 
Mãe Antonieta logo 

percebeu o meu interesse em escrever e até 
trabalhar em jornal. Todas as tardes entrega-
va-me jornais do dia, que trazia do Grupo Es-
colar Presidente João Pessoa. No início fez a 
recomendação: “Não deixe de ver o ‘Cantinho 
da cultura’, n’A União. Não deixe de ler Carlos 
Romero e Virgínius da Gama e Melo”.

Ela permitiu que, aos 15 anos de idade, eu 
lesse Jean-Paul Sartre. Aos 18 anos, terminei 
criando coragem e apresentando-me ao grande 
jornalista Antônio Barreto Neto, em “A União”, 
para mostrar-lhe um texto. Fui com o coração 
na boca, informado do rigor que ele tinha 
em aceitar colaborações. Quando vi o artigo 
publicado, uma semana depois, sem nenhuma 
alteração (pois estava sem erros), chorei e bei-
jei minha mãe, orgulhosa, no pequeno terraço 
da casa. Naquela época, escrever para jornal era 
decorrência de um obstinado aprendizado.

Lembro-me de 
minha mãe, Antonieta 
Aranha, rigorosa com 
o ensino dado aos três 
filhos, principalmente 
cuidadosa para que 
a Língua Portuguesa 
fosse bem aprendida.

Professora estadu-
al, viúva, sacrificava seu 
lazer, diminuía a quantidade de suas roupas, 
comprando livros para os três filhos. Um 
tornou-se pianista dos melhores no Nordeste; 
outro, um grande médico e administrador 
hospitalar; o que aqui escreve, um jornalista 
e compositor que não maltrata a língua. Entre 
os três, um (Marcus) conseguiu publicar dois 
bons livros: “Anayde - Panthera dos olhos 
dormentes” e “Pois é...”, seleção de crônicas. 
Frutos de uma professora que sabia ser o cul-
tivo da língua uma necessidade fundamental.

Graças aos esforços de mãe Antonieta 
(tornando-se diretora de escola, redundando em 
gratificação) e do que primeiro conseguiu em-
prego, Marcus, a vida melhorou na casa simples 
na praia de Tambaú. Os três irmãos puderam ler 
mais, começaram a frequentar a Biblioteca Pú-
blica e, com outro esforço de mamãe, estudaram 
na Cultura Inglesa. A mim, foi dado o privilégio 

Um obstinado aprendizado

O Instituto Nacional do 
Semiárido (Insa) e a Orga-
nização das Nações Unidas 
para Alimentação e Agricul-
tura no Brasil (FAO) vão de-
senvolver ações conjuntas 
para recuperar áreas degra-
dadas da Caatinga.

Um acordo de cooperação 
técnica, assinado pelo diretor 
do Insa, Salomão Medeiros, e o 
representante da FAO no Bra-
sil, Alan Bojanic, vai impulsio-
nar a parceria já firmada para 
o combate à desertificação no 
Semiárido brasileiro.

Segundo Salomão Me-
deiros, a FAO vai abrir um 
escritório na região Nordes-
te, o que vai intensificar o 
intercâmbio científico entre 
as duas instituições e o apoio 
às ações de fortalecimento 
da agricultura familiar para 
disseminar as boas práticas 
de conservação da água e do 
solo e de manejo da Caatinga.

“A FAO tem experiência 
acumulada em iniciativas de 
convivência com a seca nos 
países que sofrem com a de-
sertificação, e a presença aqui 
na região vai facilitar a troca de 
conhecimento entre pesquisa-
dores”, disse o diretor do Insa.

Durante a expedição no Parque 
Nacional da Serra da Mocidade (RR), 
biólogos do Instituto Chico Mendes 
(ICMBio) catalogaram 40 novas es-
pécies de plantas e animais. Cerca de 
70 profissionais participaram do pro-
jeto e passaram 25 dias em trabalho 
de campo. 

Ao fim da viagem, os especia-
listas iniciaram a análise do material 
coletado, que contempla diversos 
grupos representativos: plantas, 
fungos, invertebrados (terrestres e 
aquáticos), mamíferos, peixes, rép-
teis, anfíbios e aves, além de uma 
análise da geologia local.

Diante do volume de conheci-
mento científico gerado, será pro-
duzido um documentário sobre a 
expedição, que deve ser lançado 
ainda este ano.

De acordo com o ornitólogo 
Mario Cohn-Haft, idealizador e 
coordenador da iniciativa, o mais 
fascinante foi poder comprovar o 
potencial de ocorrência de novas 
espécies de plantas e animais, de-
vido ao grau de isolamento e ao 
relevo da área (serra alta cercada 
de terras baixas).

“A grande felicidade da ex-
pedição foi achar espécies típicas 
da serra, que são totalmente di-
ferentes daquilo que se encontra 
na baixada amazônica”, destacou 
Cohn-Haft. Ele lembrou que foram 
montados acampamentos entre 
600 e 1.400 metros de altitude. A 
subida só foi possível com o auxílio 
de um helicóptero do Exército. “A 
comparação entre esses dois pon-
tos é muito interessante para en-

tendermos o efeito da altitude na 
biota”, destaca o pesquisador.

Oficina
A expedição ocorreu entre 

janeiro e fevereiro deste ano em 
áreas montanhosas da Amazônia 
e ampliou o conhecimento sobre 
a região, que são as mais inacessí-
veis e menos pesquisadas em todo 
o bioma.

Para apresentar os resultados 
da expedição, o Instituto Nacional 
de Pesquisas da Amazônia (INPA), 
com apoio do ICMBio e do Progra-
ma Áreas Protegidas da Amazônia 
(ARPA), realiza uma oficina de con-
solidação de resultados nos dias 27 e 
28 de setembro, no auditório da Pós-
Graduação em Ecologia (Campus III, 
INPA-V8), em Manaus.

Novos animais e plantas são descobertos na AM
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Alvo será áreas degradadas; escritório da FAO será aberto na região para apoiar agricultura familiar

Arrumar a cama, 
calçar um sapato, lim-
par a casa e passar um 
café. Simples tarefas 
cotidianas, mas que 
precisam ser reapren-
didas por quem so-
freu amputações ou 
sequelas por doença 
ou acidente. A vida 
de uma pessoa que fi-
cou cega ou em uma 
cadeira de rodas, por 
exemplo, passa pela 
readaptação de toda 
a rotina, pois a mobi-
lidade ficou reduzida. 
Para treinar os movi-
mentos e recuperar a 
autonomia nas ativi-
dades do dia a dia, o 
Instituto Nacional de 
Traumatologia e Orto-
pedia (Into), mantido 
pelo Sistema Único de 
Saúde (SUS), oferece 
ajuda. 

A unidade mon-
tou um apartamen-
to, com sala, cozinha, 
quarto e banheiro, si-
mulando uma casa de 
verdade, com móveis, 
eletrodomésticos e 
utensílios de cozinha 
para que os pacien-
tes possam aprender 
os novos movimentos 
com fisioterapeutas e 
terapeutas ocupacio-
nais, no Rio de Janei-
ro. Por causa da dia-
bete, Douglas Medela, 
50 anos, perdeu parte 
de uma das pernas e 
a visão. A amputação 
tem dois anos, mas ele 

ainda está se acostu-
mando. “Quando eu 
uso o açúcar (adoçan-
te), eu peço ajuda à 
minha esposa, cinco 
gotinhas, vou pingan-
do e ela conta”, disse. 
Incentivado pela tera-
peuta, Medela diz que 
é capaz de fazer e de 
servir seu próprio café, 
algo que aprendeu a 
fazer na unidade. 

“Quando estou 
em casa, vou pela au-
dição e, para não en-
cher, ponho a ponti-
nha do dedo dentro 
da xícara”, disse o mo-
torista aposentado. Na 
cadeira de rodas, Lá-
zara Alves Gomes, de 
75 anos, está há mais 
tempo em tratamento 
e consegue arrumar a 
cama tão rápido que 
a fotógrafa pede para 
ela repetir a ação an-
tes de fotografar. 

Ela faz a própria 
cama, em casa, de 
casal, cozinha, varre 
quintal e lava roupa. 
“A Marilda (a terapeu-
ta) me ensinou tudo. 
Desde o primeiro dia, 
desde sentar e sair da 
cadeira. A única coisa 
que eu não consigo é 
a cadeira de assento, 
esta, meu marido em-
purra comigo sentada 
para o banheiro”, dis-
se. A coordenadora do 
espaço, chamado de 
Laboratório da Vida 
Diária, Martha Lucas, 
explica que o treina-
mento varia de acordo 
com o paciente. 

Into reensina paciente
a fazer tarefa cotidiana

PESSOAS COm dEFICIênCIA

Izabela Vieira
Da Agência Brasil
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Tratamento incorpora nova droga
PACIENTES COM O HIV
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Medicamento passará 
a ser distribuído a partir 
de janeiro de 2017

Lígia Formenti
Da Agência Estado

 O Brasil incorporou na 
rede pública o medicamento 
Dolutegravir para o trata-
mento de pacientes com o ví-
rus HIV. A droga inicialmente 
será ofertada para pacientes 
que estão iniciando o trata-
mento contra o vírus e para 
aqueles que já apresentam 
resistência a outras drogas.

Produzido pela GSK, o 
Dolutegravir é um inibidor 
de integrase. De acordo com 
o ministério, o remédio traz 
menos efeitos adversos que 
a terapia usual e facilita a 
adesão ao tratamento, por-
que ele é feito apenas com 
um comprimido diário. Ele 
passará a ser usado em as-
sociação com tenofovir e la-

Câncer: risco é maior
depois dos 40 anos

O câncer representa um 
grande desafio em termos de saúde 
pública. Doença multifatorial, sua 
incidência está relacionada não 
somente aos fatores de risco, mas 
à qualidade dos serviços de saú-
de, às campanhas de prevenção, e, 
principalmente, ao envelhecimento 
da população. Dados do Instituto 
Nacional do Câncer (INCA) reve-
lam que, no Brasil, este ano deve 
contabilizar quase 600 mil novos 
casos da doença. Metade deles, em 
mulheres. Depois dos 40 anos de 
idade, a doença aumenta progres-
sivamente entre as mulheres. 

Unipê inscreve para 
vestibular tradicional 

Na próxima semana, o Cen-
tro Universitário de João Pessoa 
– Unipê abrirá as inscrições para 
o Vestibular Tradicional com en-
trada para os semestres 2017.1 
e 2017.2. A Instituição ofertará 
para a seleção 24 cursos gradua-
ção, que são de áreas da Saúde, 
Humanas e Exatas. O primeiro 
exame será realizado no dia 22 de 
outubro. As inscrições poderão ser 
feitas pelo portal vestibular.unipe.
br a partir da próxima segunda-
feira que vem (3). 

RJ tem o melhor 
destino de praia LGBT 

A cidade do Rio de Janeiro 
recebeu ontem o título de melhor 
destino de praia para o turismo de 
Lésbicas, Gays, Bissexuais e Trans-
gêneros (LGBT) da América Latina. 
Foram ouvidos 200 representantes 
e líderes da comunidade LGBT na 9ª 
Conferência Internacional de Negó-
cios e Turismo LGBT, em Buenos Ai-
res, durante votação em agosto. A 
cidade carioca teve 51% dos votos. 
Em segundo lugar, ficou Porto Bal-
larta e, em terceiro, Cancún - ambas 
cidades localizadas no México.

Beyoncé poderá
desfilar pela Unidos 

A Unidos da Tijuca informou 
nesta quarta-feira, 28, que é “uma 
possibilidade real” que a cantora 
americana Beyoncé desfile pela escola 
no carnaval de 2017. As negociações 
já estariam avançadas, segundo a as-
sessoria de imprensa da agremiação 
carioca. A Tijuca já estaria pensando 
no esquema de segurança especial 
para a chegada da cantora e anali-
sando detalhes do desfile da artista. 
A escola de samba terá uma ala de 
homenagem a cantora.

Burger King exigirá 
bem-estar animal

A rede de restaurantes Burger 
King anunciou que até 2025 só vai 
comprar ovos e carne suína de criató-
rios que não utilizem gaiolas (no caso 
de aves) ou baias de confinamento 
nas maternidades (no caso de suí-
nos). A medida, tomada pela contro-
ladora da rede, a Restaurant Brands 
International (RBI), valerá para a 
América Latina. No Brasil, conforme a 
companhia, até o fim de 2016 haverá 
480 pontos de venda em operação. No 
início do ano a medida já havia sido to-
mada para a cadeia global. “Entretan-
to, esta é a primeira vez que a Burger 
King projeta um prazo para a América 
Latina”, informou ontem a companhia, 
em nota. A RBI está sendo assessora-
da pela Humane Society International 
(HSI), que trabalha também com 
outras grandes empresas do setor 
alimentício nesta transição. 

mivudina Atualmente, essas 
duas drogas são usadas em 
associação com Efavirenz. A 
droga passará a ser distribuí-

da a partir de janeiro. A ex-
pectativa é de que 100 mil pa-
cientes passem a usar o novo 
esquema de tratamento. O 

Brasil registra 798.366 casos 
notificados de Aids. A média 
brasileira é de 40,6 mil casos 
novos da infecção por ano.

De acordo com o minis-
tro da Saúde, Ricardo Barros, 
o preço obtido pelo medica-
mento é o menor registrado 
no mundo. O desconto obtido 
nas negociações, informou, foi 
de 70%. Cada comprimido vai 
custar US$ 1,5. Serão adquiri-
dos 40 milhões de unidades.

“Nossa tarefa é ousar”, 
disse Barros, num discurso 
que reforça a sua estratégia 
de imprimir à sua imagem 
a ideia de eficiência. “Fazer 
mais por menos”, disse. “Nos-
sa linha de atuação é gestão 
com qualidade.”

A mensagem é uma ten-
tativa de amortizar as crí-
ticas de que, com eventual 
aprovação da PEC que limita 
os gastos públicos, o orça-
mento destinado à Saúde 
será menor do que o neces-
sário. O PLOA 2017 enviado 
ao Congresso prevê para a 
pasta um valor inferior à va-
riação da inflação deste ano.

Dayanne Sousa
Agênc ia Estado

As companhias de Ensino Superior 
privado acionaram o Tribunal de Contas 
da União (TCU) pedindo que uma libera-
ção de crédito suplementar para o Fies 
possa ser feita via medida provisória. 
Conforme antecipou o Broadcast (servi-
ço de notícias em tempo real do Grupo 
Estado), essa hipótese vinha sendo discu-
tida no Ministério da Educação após re-
uniões com representantes de empresas, 
as quais estão há três meses sem receber 
pelas mensalidades de alunos do Fies.

Em ofício enviado ao TCU, o Fó-
rum das Entidades Representativas do 
Ensino Superior Particular considera 
que há urgência na liberação de cer-
ca de R$ 700 milhões necessários para 
destravar o programa de financia-
mento estudantil. 

A ideia é tentar obter previamen-
te uma autorização do TCU para con-
ceder o crédito suplementar por meio 
de medida provisória. Com isso, o en-
tendimento é de que o governo evita-
ria o risco de que a medida viesse a ser 
questionada no futuro.

O setor considera que há necessi-
dade de uma medida provisória por-
que um projeto de lei com o mesmo 
teor já teve sua votação adiada no 
Congresso por falta de quórum. Há a 
expectativa de que uma nova votação 
seja agendada para o dia 4 de outu-
bro, mas o temor é de que a ausên-
cia de parlamentares em razão das 

eleições municipais volte a impedir a 
aprovação da pauta. O crédito extra 
visa atender despesas com os serviços 
de administração de contratos presta-
dos pelos agentes financeiros do Fies, 
a Caixa Econômica Federal e o Banco 
do Brasil. Trata-se de montante acu-
mulado em atraso a ser pago aos ban-
cos referente a taxa bancária de 2% 
sobre o valor dos contratos do Fies.

Por conta do impasse junto aos 
bancos, nenhum dos quase 2 milhões 
de contratos vigentes do Fies passou 
pelo processo de aditamento. Essa é 
uma espécie de revalidação semestral 
dos contratos, que deveria ter sido 
concluída no início do segundo semes-
tre. Com isso, as entidades afirmam 
que a sustentabilidade de empresas 
de educação está ameaçada.

O montante de pagamentos em 
atraso já alcança cerca de R$ 5 bilhões. 
Embora esses recursos já tivessem sido 
destinados ao Fies como parte do or-
çamento de R$ 18,8 bilhões do pro-
grama para 2016, a falta de pagamen-
to das taxas bancárias está travando a 
destinação de recursos.

Além dos recursos para o Fies, o 
projeto de crédito suplementar para-
do no Congresso contempla ainda R$ 
400 milhões a serem destinados para a 
realização de exames para a avaliação 
da educação básica pelo Instituto Na-
cional de Estudos e Pesquisas Educacio-
nais Anísio Teixeira (Inep). O órgão é o 
responsável pela realização do Exame 
Nacional do Ensino Médio (Enem).

Empresas acionam o TCU 
para pedir liberação de crédito

MEDIDA PROVISÓRIA PARA O FIES

O Governo Federal lan-
çou os editais para a recu-
peração e modernização de 
cinco barragens da Paraíba 
que receberão a água do 
Projeto de Integração do 
Rio São Francisco (PISF). 
As obras serão realizadas 
em Curema, Mãe D’água, 
Epitácio Pessoa (Boquei-
rão), Poções e São Gonçalo.

A previsão é de que as 
estruturas físicas do Eixo 
Leste do projeto sejam en-
tregues em dezembro de 
2016 para que a água do 
rio corra pelos canais ao 
longo de 2017.

As empresas interessa-
das em executar as obras já 
podem apresentar propos-
tas desde a última terça-
feira (27). As recuperações 
não irão comprometer o 
calendário de chegada da 
água do Rio São Francisco.

A previsão do inves-
timento federal nas cinco 
barragens é R$ 74 milhões. 
A licitação será realizada 
pelo Regime Diferenciado 
de Contratação (RDC), uti-
lizado para dar celeridade 
ao processo. A previsão do 
prazo de execução das obras 
varia de seis a 16 meses.

Licitação
Neste momento, as 

empresas podem estudar 

os editais publicados nos 
sites do Dnocs e do Com-
pras Governamentais e, 
em seguida, preparar lan-
ces de acordo com as exi-
gências, condições e espe-
cificações dos documentos. 
Cada barragem possui uma 
data diferenciada de aber-
tura para o início da con-
corrência:

Após recebimento das 
propostas, a equipe técnica 
do Departamento Nacional 
de Obras de Saneamen-
to (Dnocs) irá selecionar 
a empresa vencedora de 
acordo com os critérios 
do edital e solicitará docu-
mentação comprobatória 
para  avaliar se as empre-
sas estão aptas a oferecer 
o serviço. A  escolha será 
pelo maior desconto. Com 
os documentos em acor-
do, os contratos serão as-
sinados para que as obras 
sejam iniciadas o quanto 
antes.

Com investimentos 
federais, o Dnocs irá recu-
perar 24 barragens estra-
tégicas, que receberão a 
água do Projeto de Integra-
ção do Rio São Francisco. 
Além das barragens com 
licitação aberta, o restante 
das estruturas já passam 
por estudos em fase final 
de elaboração.  

Cinco barragens serão 
recupradas na Paraíba

PROJETO SÃO FRANCISCO

PF do Ceará leva coercitivamente advogados para depor
Fabio Serapião
Agência Estado

Em cumprimento as 
medidas cautelares auto-
rizadas pelo ministro Her-
man Benjamin, do Superior 
tribunal de Justiça (STJ), 
a Polícia Federal do Ceará 
conduziu nesta quarta-fei-
ra, 28, quatorze advogados 
para depor.  Eles são sus-
peitos de integrarem um 
associação criminosa vol-
tada para a compra de de-
cisões judiciais na segunda 
instância da Justiça estadu-
al cearense. 

Além dos advogados, 
são alvos da operação Ca-
ppuccino os desembarga-
dores da ativa Francisco 
Pedrosa Teixeira e Sergia 
Maria Mendonça Miranda e 
o desembargador aposen-
tado Valdsen da Silva Alves 
Pereira.

Entre os advogados, os 
alvos das conduções coer-
citivas e de busca e apre-
ensão são: Michel Sampaio 
Coutinho, Jéssica Simão Al-
buquerque Melo, Adailton 
Freire Campelo, Fernan-
do Carlos Oliveira Feitosa, 
Emanuela Maria Leite Be-

zerrra Campelo, José Joa-
quim Mateus Pereira, Car-
los Eduardo Miranda Melo, 
Eresmar de Oliveira Filho, 
Mauro Júnior Rios, Liliane 
Gonçalves Matos, Everton 
de Oliveira Barbosa, Edu-
ardo Sergio Carlos Castelo, 
João Paulo Bezerra de Albu-
querque e Marcos Paulo de 
Oliveira Sá.

Segunda fase da Ope-
ração Expresso 150, a ação 
desta quarta foi autorizada 
por Ministro Herman Ben-
jamin, que acatou parte da 
representação proposta 
pela Polícia Federal na qual 

os investigadores detalham 
indicativos de conluio entre 
advogados e desembarga-
dores visando às liberações 
de criminosos, por meio da 
concessão de liminares em 
habeas corpus impetrados 
principalmente durante os 
plantões judiciais.

Em razão da condução 
coercitiva dos advogados, 
a Ordem dos Advogados 
do Brasil - Secção do Cea-
rá (OAB-CE) reafirmou, por 
meio de nota, “seu compro-
misso com a probidade ad-
ministrativa e o exercício éti-
co e altivo da advocacia, ao 

tempo em que se dispõe no 
âmbito de sua alçada, a con-
tribuir com os trabalhos in-
vestigativos, apurando com 
rigor e respeito aos cânones 
constitucionais da defesa 
ampla, bem como, eventuais 
desvios de conduta pratica-
dos por advogados”.

A Ordem salienta tam-
bém que “acompanha a ope-
ração contribuindo para o 
estrito cumprimento legal 
e regular das investigações, 
bem como pela defesa das 
prerrogativas dos advoga-
dos e do Estatuto da OAB 
(Lei nº 8.906/94)”.

OPERAÇÃO CAPPUCCINO

FOTO: Reprodução/Internet

Novos pacientes e os que mostram resistência a outras drogas terão prioridade
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Juros sobem e taxa do cheque especial é recorde

Crédito pessoal
A taxa de juros do che-

que especial subiu em agos-
to. De acordo com informa-
ções do Banco Central (BC), 
divulgadas ontem, em Bra-
sília, a taxa do cheque espe-
cial subiu 2,7 pontos percen-
tuais, de julho para agosto, 
e chegou a 321,1% ao ano, 
estabelecendo novo recor-
de na série histórica do BC, 
iniciada em julho de 1994. 
Neste ano, a taxa do cheque 
especial já subiu 34,1 pontos 
percentuais em relação a de-
zembro de 2015, quando es-
tava em 287% ao ano.

Cartão
Outra taxa de juros alta 

é a do rotativo do cartão de 
crédito. Em agosto, na com-
paração com o mês anterior, 
houve alta de 3,5 pontos 
percentuais, com a taxa em 
475,2% ao ano. 

Neste ano, essa taxa já 
subiu 43,8 pontos percen-
tuais. O rotativo é o crédito 
tomado pelo consumidor 
quando paga menos que o 
valor integral da fatura do 
cartão. A taxa média das 

compras pagas com juros, 
do parcelamento da fatura 
do cartão de crédito e dos 
saques parcelados, subiu 0,8 
ponto percentual e ficou em 
152,2% ao ano.

A taxa do crédito pessoal 
aumentou 0,1 ponto percen-
tual para 132,3% ao ano. A 
taxa do crédito consignado 
(com desconto em folha de 
pagamento) também subiu 
0,1 ponto percentual para 
29,3% ao ano.

A taxa média de juros 
cobrada das famílias caiu 0,1 
ponto percentual, de julho 
para agosto, quando ficou 
em 71,9% ao ano. A inadim-
plência do crédito, conside-
rados atrasos acima de 90 
dias, para pessoas físicas fi-
cou estável em 6,2%.

Empresas
A taxa de inadimplên-

cia das empresas também 
ficou inalterada em 5,2%. A 
taxa média de juros - cobra-
da das pessoas jurídicas - fi-
cou em 30,7% ao ano, alta 
de 0,3 ponto percentual em 
relação a julho. Esses dados 
são do crédito livre em que os 
bancos têm autonomia para 
aplicar o dinheiro captado no 

E-commerce: vendas
devem crescer 11,5%

As vendas do comércio eletrô-
nico podem aumentar 11,5% no Dia 
das Crianças deste ano na comparação 
com igual período do ano anterior, se-
gundo a Ebit, empresa especializada 
em informações do setor. A previsão 
é que as vendas online movimentem 
R$ 1,64 bilhão entre 28 de setembro 
e 11 de outubro. A Ebit prevê que o 
valor médio das compras vai aumen-
tar em 7,4% na comparação anual e 
atingir R$ 413. A estimativa também 
é de crescimento do número de pedi-
dos, os quais podem subir 3,8% na 
mesma comparação, totalizando 4 
milhões de encomendas.

TN defende reforma 
para os estados

A secretária do Tesouro Na-
cional, Ana Paula Vescovi, defendeu 
reforma estrutural dos estados para 
combater a atual crise econômica. 
Ela acredita que a renegociação, per-
dão de dívida ou outro tipo de ajuda 
financeira eventual não solucionarão 
o problema dos estados. Ela deu a 
declaração durante a palestra Os Es-
tados e o Ajuste Fiscal, feita na noite 
de ontem na Fundação FHC. “A crise 
dos estados é sim uma crise estru-
tural. Precisamos mudar a vertente 
que a maioria dos governadores tem 
empreendido no sentido de buscar 
alívio temporário”, disse a secretária. 

Pernambuco parcela 
os débitos de ICMS

O Conselho Nacional de Polí-
tica Fazendária (Confaz) autorizou 
o Estado de Pernambuco a realizar 
programa especial de recuperação de 
créditos tributários relativos ao ICM e 
ao ICM, deliberado pelo Confaz em sua 
última reunião. O programa poderá 
ser instituído, com redução parcial de 
valores de multas e de juros, desde 
que, no caso de lançamento de ofício, 
inscrito ou não em dívida ativa, ainda 
que ajuizado, o débito tenha ocorrido 
até 31 de agosto de 2016, ou o fato 
gerador tenha ocorrido até o período 
fiscal de julho de 2016.

Perspectiva para 
bancos é negativa

A perspectiva da agência de 
classificação de risco Fitch Ratings 
para o setor bancário no Brasil é ne-
gativa, de acordo com Cláudio Galina, 
responsável por instituições finan-
ceiras no Brasil da Fitch Ratings. Essa 
visão se arrasta desde dezembro de 
2013 e tem como pano de fundo o 
encarecimento do custo operacional 
por conta do aumento da inflação, 
mas também do financeiro em meio 
à elevação dos juros e o impacto na 
inadimplência e nas provisões para 
devedores duvidosos, fora os reflexos 
da Operação Lava Jato.

Fluxo cambial fica 
negativo, diz o BC

Fluxo cambial da semana de 
19 a 23 de setembro ficou negativo 
em US$ 4,646 bilhões, informou 
nessa quarta-feira, 28, o Banco 
Central. No período em questão, a 
saída líquida de dólares pelo canal 
financeiro foi de US$ 3,905 bilhões, 
resultado de entradas no valor de 
US$ 9,975 bilhões e de envios no 
total de US$ 13,879 bilhões. Este 
segmento reúne os investimentos 
estrangeiros diretos e em carteira, 
remessas de lucro e pagamento de 
juros, entre outras operações.

Kelly Oliveira
Da Agência Brasil

Taxa do cheque especial estava em 287% em dezembro de 2015 e este ano já subiu 34,1 pontos

mercado e definir as taxas de 
juros. No caso do crédito di-
recionado (empréstimos com 
regras definidas pelo gover-
no, destinados, basicamente, 
aos setores habitacional, ru-
ral e de infraestrutura) a taxa 
de juros para as pessoas físi-
cas caiu 0,2 ponto percentual 
para 10,4% ao ano. A taxa co-
brada das empresas caiu 0,5 

ponto percentual para 12,3% 
ao ano. A inadimplência das 
famílias ficou em 1,8% e das 
empresas subiu 0,2 ponto 
percentual para 1,3%.

Saldo estável
De acordo com o Banco 

Central, o crédito não cresceu 
de julho para agosto. O saldo 
de todas as operações de cré-

dito concedido pelos bancos 
ficou estável em R$ 3,115 tri-
lhões. Esse valor correspon-
deu a 51,1% de tudo o que o 
país produz – Produto Inter-
no Bruto (PIB) - ante o per-
centual de 51,5% registrado 
em julho deste ano. Em 12 
meses encerrados em agosto, 
o saldo das operações de cré-
dito caiu 0,6%.

O endividamento 
das famílias brasileiras 
aumentou 0,2 ponto 
percentual de agosto 
para setembro deste 
ano, atingindo 58,2%. 
Apesar do ligeiro cres-
cimento, o resultado 
chega a ser 5,3 pontos 
percentuais inferior ao 
nível de endividamento 
das famílias há um ano. 
Em setembro de 2016 o 
nível era de 63,5%. Os 
dados fazem parte da 
Pesquisa de Endivida-
mento e Inadimplência 
do Consumidor (Peic), 
divulgada na última ter-
ça-feira pela Confedera-
ção Nacional do Comér-
cio de Bens, Serviços e 
Turismo (CNC).

Na avaliação do 
economista da CNC Bru-
no Fernandes, se por um 
lado “a manutenção das 
altas taxas de juros e a 
instabilidade do mer-
cado de trabalho am-
pliaram o percentual de 
famílias com contas ou 
dívidas em atraso, tanto 
na comparação mensal 
como na anual”, por 
outro lado “a retração 
do consumo, em virtude 
da persistência da infla-
ção e da contração da 
renda, além do elevado 
custo do crédito, explica 
a expressiva redução na 
comparação anual”.

Em setembro de 
2015, o percentual das 
famílias com contas ou 
dívidas em atraso era de 
23,1%, percentual que 
aumentou para 24,6% 

em setembro deste ano, 
depois de ter fechado 
agosto em 24,4%. Hou-
ve, portanto, aumento 
no percentual das famí-
lias com contas ou dívi-
das em atraso tanto na 
comparação anual como 
na mensal, mantendo 
uma tendência de alta 
que vem desde o ano 
passado.

Os dados indicam 
que o percentual de ina-
dimplência é maior tan-
to na comparação men-
sal quanto na anual. Em 
agosto, o percentual era 
de 9,4%, passando a 
9,6% em setembro, em 
ambos os casos núme-
ros bem superiores aos 
8,6% das famílias que 
se diziam inadimplentes 
em setembro de 2015.

Ou seja, que diziam 
não tinham como pagar 
dívidas adquiridas com 
cheque pré-datado, car-
tão de crédito, cheque 
especial, carnê de loja, 
empréstimo pessoal, 
prestação de carro e 
seguro. A pesquisa, no 
entanto, constatou que 
a proporção das famí-
lias que se diziam muito 
endividadas diminuiu de 
agosto para setembro 
0,2 ponto percentual, 
ao passar de 14,6% para 
14,4%. Na comparação 
anual, houve um au-
mento neste segmento 
de 0,5 ponto percentual. 
Em setembro, o tempo 
médio das contas atrasa-
das chegava a 63,2 dias, 
enquanto o tempo mé-
dio de comprometi-
mento com essas dívi-
das era de 7,1 meses. 

Endividamento cresce e 
atinge 58,2%, diz a CNC

FAMÍLIAS BRASILEIRAS

Nielmar de Oliveira
Da Agência Brasil

Declaração do 
DITR deve 
ser entregue 
até amanhã

O prazo para entrega das 
declarações do Imposto sobre 
a Propriedade Territorial Ru-
ral (DITR), referentes ao exer-
cício 2016, termina amanhã. 
Para este ano, são esperadas 
5,4 milhões de declarações. O 
prazo de entrega termina às 
23h 59min 59s de sexta-feira.

O vencimento da 1ª quo-
ta ou quota única do imposto é 
30 de setembro de 2016 e não 
há acréscimos se o pagamento 
ocorrer até essa data. Sobre as 
demais quotas, há incidência 
de juros Selic calculados a par-
tir de outubro até a data do pa-
gamento. O pagamento do im-
posto pode ser parcelado em 
até quatro quotas, mensais, 
iguais e sucessivas, desde que 
cada quota não seja inferior a 
R$ 50,00.

O imposto de valor até 
R$ 100,00 deve ser recolhido 
em quota única. O valor míni-
mo de imposto a ser pago é de 
R$ 10,00, independentemente 
do valor calculado ser menor.

Estão obrigados a apre-
sentar a declaração pessoa 
física ou jurídica proprietária 
ou titular; condôminos, quan-
do o imóvel rural pertencer 
simultaneamente a mais de 
um contribuinte, em decor-
rência de contrato ou decisão 
judicial ou em função de doa-
ção recebida em comum; com-
possuidores, quando mais de 
uma pessoa for possuidora do 
imóvel rural. Tem também a 
obrigação de entregar a DITR 
àqueles que, entre 1º de janei-
ro de 2016 e a data da efetiva 
apresentação, perdeu a posse 
do imóvel rural, em processo 
de desapropriação por neces-
sidade ou utilidade pública ou 
por interesse social, inclusive 
para fins de reforma agrária; 
ou a posse ou a propriedade 
do imóvel rural, em função de 
alienação ao Poder Público.

Ao fazer ontem uma 
análise da economia mundial, 
a diretora-gerente do Fundo 
Monetário Internacional, Ch-
ristine Lagarde, citou o Brasil 
e a Rússia como países que es-
tão “mostrando alguns sinais 
de melhoria após um período 
de severa contração”. Ela dis-
se que a economia mundial 
ainda apresenta uma série de 
fragilidades, mas acrescentou 
que as perspectivas das eco-
nomias emergentes e em de-
senvolvimento “merecem um 
otimismo cauteloso”.

Em palestra na escola Kel-
logg de Administração, na Uni-
versidade de Northwestern, 
nos Estados Unidos, ela disse 
que as economias emergentes, 
que  lideram a recuperação 
mundial desde a crise finan-
ceira de 2008, vão continuar 

contribuindo com mais de três 
quartos do crescimento global 
este ano e também em 2017. 
A diretora do FMI disse que a 
China, que é um dos sustentá-
culos desse crescimento das 
economias emergentes, vem 
trabalhando nos últimos anos 
para equilibrar a expansão 
de sua indústria como a área 
de serviços e tem reorienta-
do o seu foco para o consumo 
interno. Isso, de acordo com 
Lagarde, vai permitir o de-
senvolvimento sustentável do 
país, mesmo com crescimento 
mais lento. Lembrou que esse 
crescimento lento é ainda “ro-
busto” porque significa uma 
expansão anual de 6% para o 
país. Para a diretora do FMI, 
o lado ruim - para as econo-
mias em desenvolvimento - é 
que os países exportadores de 
commodities ainda estão sen-
do duramente atingidos pelos 
preços baixos.

FMI diz que País mostra
alguns sinais de melhoria

ECONOMIA BRASILEIRA

A possibilidade de um 
crescimento das atividades 
nos próximos meses, rever-
tendo o comportamento de 
desânimo manifestado em 
agosto último. É o que mostra 
o Índice de Confiança da In-
dústria (ICI), relativo a setem-
bro, com alta de 2,1 pontos 
ante uma queda de 1 ponto 
em agosto, passando de 86,1 
para 88,2 pontos. A marca foi 
a mais elevada desde julho de 
2014 (88,8).

O ICI avalia a percepção 
dos empresários em relação 
aos negócios atuais e, no mé-
dio prazo (seis meses), por 
meio da Sondagem da Indús-
tria de Transformação feita 

pelo Instituto Brasileiro de 
Economia da Fundação Getu-
lio Vargas (Ibre/FGV). Entre 
5 e 23 de setembro, foram 
ouvidos dirigentes de 1.122 
companhias. De um total de 
19 segmentos, 12 indicaram 
melhoria nas avaliações tanto 
em relação ao momento atual 
quanto no quadro previsto 
para daqui a seis meses.

O Índice de Expectativas 
(IE) avançou 2,5 pontos e atin-
giu 89,8 pontos, o maior desde 
junho de 2014 (90,3 pontos). Já 
o Índice da Situação Atual (ISA) 
aumentou 1,5 ponto, alcançan-
do 86,7 pontos, o maior desde 
janeiro de 2015 (88,4 pontos). 
A pesquisa mostra que, em re-
lação ao momento presente, o 
resultado foi influenciado pelo 
nível dos estoques.

Confiança da indústria

José Romildo
Da Agência Brasil

Marli Moreira
Da Agência Brasil
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Designer de moda Jane 
Burity, professores Carlos 
Fernando de Sá Barreto e 
Paulo de Tarso Henriques, 
executivo Antônio Davino 
da Cruz Neto, empresário 
Elizardo Crispim Batista, 
Sra. Rosário Falcone Duran, 
bancário Fernando de Mo-
rais Barreto, médica Maria 
Marta de Lima Cabral.
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Ele disse Ela disse

oretti G Zenaide
@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

ParabénsDois Pontos

Nos bairros
A ORQUESTRA 

Sinfônica da Paraíba 
leva hoje a boa músi-
ca clássica e popular 
para a Igreja de São 
Francisco de Assis, 
localizada no bairro 
de Mangabeira.

Sob a regência 
do maestro titular 
Luiz Carlos Durier, o 
concerto, às 19h, terá 
composições dos 
músicos Jean Sibelius, 
Tchaikovsky e Mahle 
e também dos bra-
sileiros Felinho e Luiz 
Gonzaga. O projeto 
OSPB nos bairros tem 
entrada gratuita.

“Mulheres bonitas 
sempre têm vários 
homens interessados, 
mas as feias nunca 
terminam sozinhas”

“Se um homem diz que você 
é feia, ele é grosso. Se uma 
mulher diz, ela é invejosa. 
Mas se uma criança diz que 
você é feia, você é”

EWERTON FRANCISCO DA SILVA AMANDA VAZ

    Foi lançado ontem na Usina Cultural Energisa o livro “Celso Furtado em Quadrinhos”, 
dentro do projeto  Primeira Leitura, uma iniciativa do Balcão de Livros da Energisa e  da 
Editora Patmos. A obra tem roteiro de João Matias e ilustrações de Gabi Barbosa.

   A maquiadora Kátia Freire lançou ontem no Palazzo Cristal o calendário 2017 
da campanha “Sou Vida Sou Mulher” em prol da Rede Feminina de Combate ao Câncer.

Sarau literário
A CONFRARIA Sol 

das Letras promove 
hoje na Academia 
Paraibana de Letras 
mais um Pôr do Sol 
Literário, cujo home-
nageado será o sau-
doso poeta Lúcio Lins, 
onde será entregue 
o troféu “Solito” aos 
seus familiares.

O evento terá 
ainda lançamento dos 
livros “O tempo da 
delicadeza”, de Cyelle 
Carmen, “A obscena 
necessidade do verbo”, 
de Letícia Palmeira e 
“Zarabatana”, de Anna 
Apolinário. Haverá, ain-
da, apresentação mu-
sical com voz e violão 
com os artistas Paulo 
Vinicius e Zé Neto, 
seguida de coquetel.
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   A editora Edipro lançou o Di-
cionário “Latim-Português - Termos e 
Expressões”, com revisão do professor 
Alexandre Hasegawa.
  A campanha de lançamento 
sugere que o leitor fuja do Google 
Tradutor que muitas vezes troca o 
sentido nas traduções como “o ter 
beata civitas” que no livro é “ó cidade 
três vezes feliz” e no Google é “três 
vezes da cidade abençoada”.

Fátima Sousa, Cleide Costa, Roziane Coelho, Lúcia Padilha e Roberta Aquino na comemoração 
do aniversário de Adriana Mendes 

Zum Zum Zum

FOTOS: Goretti Zenaide

Mayrla Vasconcellos vai representar a Paraíba no Miss Brasil 2016 que 
acontece neste sábado no Citibank Hall

Em Brasília
O JUIZ Adhailton Lacet 

Porto está hoje em Brasília-
DF, onde representa o Tri-
bunal de Justiça da Paraíba 
no XI Encontro Nacional do 
Colégio de Coordenadores da 
Infância e da Juventude do 
Brasil.

O evento acontece no 
Hotel Mercure Líder, onde 
a eleição da nova mesa 
diretora do Colégio e o 
cadastro nacional de adoção 
são temas abordados pelos 
participantes de todo o País.

Encontro as professoras Vera Medeiros e Maria do Céo Costa de 
Oliveira trocando figurinha no almoço do Gulliver Mar

    A Pousada Oásis Tajaja, na Praia de Carapibus, no lLtoral Sul, está promovendo 
do Daytox Sistêmico no feriadão do dia 12 de outubro.  Uma boa para quem deseja relaxar 
e ao mesmo tempo manter-se saudável. 

Elas adoram óculos escuros: Hélia Botelho e Tereza Neuman Vaz 

Almira Mendes, a festejada Adriana Mendes e Lucimar Padilha Eloy no restaurante Gulliver Mar

Educação

O HOSPITAL Geral 
de Mamanguape firmou 
convênio com o Iesp na 
área de enfermagem, 
com começo em 2017. 
Outra novidade dada  
pela diretora do Iesp, 
Erika Marques, é a 
construção da Clínica 
Escola de Saúde, a ser 
inaugurada também no 
próximo ano.

Miss Brasil
SERÁ neste sábado o disputado concurso Miss Bra-

sil BE Emotion 2016, a ser realizado no palco do Citibank 
Hall, em São Paulo e transmitido ao vivo pela Band, a 
partir das 22h30 ou através do portal www.band.com.br.

Um time de primeira vai eleger a mais bela mulher do 
País como os estilistas André Lima e Ricardo Almeida, a 
jornalista Mônica Salgado, da Revista Glamour, fotógrafo 
Fabio Bartelt, o beauty artist Ricardo dos Anjos, cabeleirei-
ro Wanderley Nunes, a ex-miss Brasil Natália Guimarães, 
a cantora Paula Lima e a artista plástica Nina Pandolfo.

As candidatas, entre elas a paraibana de Nova 
Palmeira, Mayrla Vasconcellos, vão desfilar usando modelos 
dos estilistas Wagner Kallieno e Alexandre Dutra, os 
maiôs são da marca Nu Bodywear e os biquínis da 
Blueman. Os calçados vão ser da Corello e a vencedora 
ganhará uma bela jóia da Vivara.

   A grande dama Palowa Borborema Arcoverde, com apoio de seu filho Moacyr 
Arcoverde, recebe hoje amigas leais para comemorar seu aniversário transcorrido 
ontem. Como sempre, será com delícias gastronômicas para alegria das convidadas!

FOTO: Divulgação

Tribunais
O PRESIDENTE do 

TJPB, desembargador 
Marcos Cavalcanti está em 
Manaus-AM, onde participa 
do 108o Encontro do 
Conselho dos Tribunais de 
Justiça do Brasil, que ac-
ontece naquela cidade até 
sexta-feira.

O evento está sen-
do realizado no Salão Rio 
Negro do Tropical Manaus 
Ecoresort, com a palestra 
“Padronização dos índices 
de atualização monetária do 
Poder Judiciário”, ministrada 
pelo conselheiro José No-
berto Lopes Campelo, do CNJ.
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Itamar Schulle realiza 
treinos secretos antes 
da decisão contra o Boa

JOGOS ESCOLARES

PB disputa o ouro no handebol
Voleibol feminino perde
e vai disputar o bronze
contra time de Tocantins

O handebol feminino 
da Paraíba está na final dos 
Jogos Escolares da Juventu-
de edição 2016, faixa etária 
12-14 anos, que se encerra 
hoje em João Pessoa. Ontem 
de manhã, as alunas do Colé-
gio Motiva, que representam 
o Estado na competição, so-
freram para vencer o Colégio 
Santa Helena, de Alagoas, 
pelo placar de 17 a 16. Um 
jogo disputado ponto a pon-
to e, no final, prevaleceu a 
superação das atletas parai-
banas. Hoje voltam as qua-
dras para decidir a medalha 
de ouro. Enfrentam o Colégio 
Ulbra, da cidade de Palmas, 
Tocantins.

A semifinal de ontem 
aconteceu no ginásio O Ro-
naldão, em João Pessoa. A 
equipe paraibana em alguns 
momentos, chegou a “dor-
mir” em quadra, dando en-
tender que as adversárias 
deixaram a praça esportiva 
com a classificação às semifi-
nais, no entanto, com o apoio 
da torcida e fôlego de sobra, 
as alunas do Colégio Motiva 
se superaram, foram buscar 
forças onde praticamente 
não existiam e deixaram o gi-
násio com a vaga assegurada 
na grande final.

Um dos que mais come-

morou a façanha foi o treina-
dor Amiel, que considerou o 
jogo muito difícil, até mesmo 
por se tratar de um adver-
sário bem montado e orga-
nizado. O resultado, no en-
tanto, credencia o handebol 
feminino da Paraíba no ápice 
do maior evento estudantil 
brasileiro para atletas entre 
12 e 14 anos. A briga agora 
é deixar o título na Paraíba, 
Estado sede da competição.

Para chegar a grande 
final dos Jogos Escolares da 
Juventude, edição 2016, o 
handebol paraibano, repre-
sentado pelo Colégio Moti-
va, venceu seus quatro jogos 
disputados. Na primeira fase 
classificatória passou pelos 
estados do Ceará, Bahia e 
Santa Catarina e ontem des-
pachou Alagoas.

Os medalhistas dos tor-
neios das modalidades cole-
tivas serão conhecidos hoje, 
último dia dos Jogos Esco-
lares. Os Jogos Escolares da 
Juventude são organizados 
e realizados pelo Comitê 
Olímpico do Brasil (COB), 
correalizados pelo Ministé-
rio do Esporte e Organiza-
ções Globo, com apoio do 
Governo da Paraíba.

No  voleibol feminino 
pela Segunda Divisão na ca-
tegoria feminina, o IE Colégio 
e Curso perdeu para a Escola 
Fátima do Distrito Federal. 
Com o resultado, a equipe 
paraibana vai disputar o 
bronze hoje contra a Escola 
Dom Bosco, de Tocatins.

Foto: CoB/Divulgação

Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com

Foto: Divulgação/facebook 

A Confederação Brasileira de Futsal 
escolheu a Paraíba como sede da primei-
ra edição da Taça Brasil de Futsal das ca-
tegorias de base, a ser instituída este ano 
pela entidade. Ela será no período de 5 
a 11 de dezembro, em João Pessoa e dis-
putada na categoria Sub-13. A informa-
ção foi dada ontem por Bosco Crispim, 
presidente da Federação Paraibana de 
Futsal. “Foi uma conquista nossa. Sempre 
nos eventos nacionais da confederação, a 
Paraíba vinha cobrando a realização des-
ta competição e agora fomos coroados. 
Iremos sediar a primeira Taça Brasil, o 
que nos enche de muito orgulho”, disse 
Bosco.

O presidente da FPFS informou que 
a entidade na Paraíba já está se prepa-
rando para dar um exemplo de organi-
zação. “Os integrantes da Confederação 
Brasileira de Futsal já nos conhece. Temos 
sido referência em âmbito nacional. A es-
colha, com certeza, foi acertada e iremos 
sediar uma Taça Brasil que será merece-
dora de vários elogios”, afirmou Bosco 
Crispim, informando que já existem 20 
estados inscritos.

Por outro lado, na próxima terça-fei-
ra, a Federação Paraibana de Futsal estará 
apresentando, em solenidade que ocor-
rerá às 20h, na Vila Olímpica Parahyba, 
no Bairro dos Estados, em João Pessoa, a 

Seleção Paraibana Sub-15 que represen-
tará o Estado no Campeonato Brasileiro 
de Seleções, que ocorrerá no período de 
21 a 29 de novembro, na cidade de Gara-
nhuns, interior de Pernambuco.

“Vinte atletas serão apresenta-
dos, passarão a treinar com o professor 
Amaral, no entanto, deste quantitativo, 
apenas 14 serão relacionados para as dis-
putas do campeonato”, afirmou Bosco, 
lembrando que os treinos ocorrerão as 
terças e quintas-feiras no ginásio de es-
portes da Vila Olímpica Parahyba.

Semifinais do Paraibano
Catolé do Rocha e Associação 

Campinense de Futsal (ACF), fazem 
no próximo dia 8, em Catolé do Ro-
cha, uma das semifinais do Campeo-
nato Paraibano Adulto 2016 de futsal, 
evento promovido pela Federação Pa-
raibana de Futsal. O outro confronto 
será entre Clube dos Oficiais da Polícia 
Militar (COPM) e Brejo do Cruz, que se 
enfrentam em João Pessoa. São jogos 
de ida e volta que apontarão os fina-
listas do campeonato. O campeão, de 
acordo com Bosco Crispim, presidente 
da federação, representará a Paraíba 
no Campeonato Brasileiro, enquanto 
o vice-campeão tem vaga garantida na 
Liga Nordeste de Fustal. (ML)

Confederação escolhe a Paraíba como sede da Taça Brasil Sub-13
FUTSAL

Paraquedistas “super-heróis” farão grande festa no Aeroclube
O Dia 12 de Outubro, 

quando se comemora o “Dia 
das Crianças” em todo o País, 
será de muita festa no Aero-
clube da Paraíba, situado no 
Bairro do Bessa, em João Pes-
soa. Cerca de 40 paraquedis-
tas, vestidos de super-heróis, 
das 9 às 16h30, farão pousos 
para o público, em evento 
organizado pela Federação 
Paraibana de Paraquedismo. 
“Uma grande festa que teve 
início em 2013 e hoje é uma 
referência nacional e interna-
cional”, disse Yuri Costa Teo-
dósio, um dos organizadores e 
também paraquedista.

Denominados de “Sky-He-
róis”, os paraquedistas vesti-
dos de heróis, levarão, prin-
cipalmente para as crianças, 

DIA DA CRIANÇA

entretenimento para quem 
for prestigiar o evento. A festa, 
beneficente, visa arrecadar su-
primentos, brinquedos, gêne-
ros alimentícios, mantimentos, 

roupas, objetos de uso pessoal, 
ou qualquer outra forma de aju-
da possível para serem doados 
a instituições que combate ao 
câncer na Paraíba.

“A entrada é franca, no 
entanto, fazemos este evento 
como campanha beneficente. 
Isto vem ganhando propor-
ções e hoje somos copiados 

em outras unidades da Fede-
ração”, afirmou Yuri.

Em sua terceira edição, 
o Sky-Heróis chega este ano 
marcado pela mesma irreve-
rência e descontração de todos 
os eventos da FPBPq e já faz 
parte do calendário de eventos 
da cidade. “ Os paraquedistas 
realizarão saltos fantasiados 
de super-heróis e promoverão 
um dia diferente com muita 
emoção e fantasia para todo 
o público visitante”, garantiu 
Yuri, acrescentando que “nos-
so “padrinho”, o acordeonista, 
cantor, paraquedista e piloto 
de acrobacias Waldonys, estará 
mais uma vez conosco. Ele, que 
dispensa apresentações, certa-
mente será um show à parte!”, 
afirmou.

Na ocasião, haverá tam-
bém apresentações de ae-
romodelos, sobrevoos de 
avião, pipoca, algodão doce, 
pula-pula, exibição de cães 
adestrados, além de outras 
atividades. “Uma oportuni-
dade única para a criançada 
de todas as idades curtirem 
seus super-heróis favoritos 
voando no céu da nossa capi-
tal e logo após, vindo de en-
contro a eles para fotos, brin-
cadeiras e muita algazarra”, 
assegura Yuri.

A festa será encerrada 
com um show da Banda Ixote 
e participações especialíssi-
mas, onde parte do arrecada-
do com a venda dos ingressos 
será revertido para as asso-
ciações beneficiadas. (ML)

Festa já é uma tradição no Aeroclube e oferece entretenimento para as crianças no dia 12 de outubro

O Colégio Motiva vai disputar o ouro no handebol feminino nesta quinta-feira no encerramento dos Jogos escolares da Juventude



COI realiza reunião para discutir 
doping e fazer análise da Rio 2016

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 29 de setembro de 2016

Evento vai reunir as mais 
diversas autoridades
do mundo do esporte

No próximo dia 4 acontece o 
sorteio da Copa do Nor-
deste de 2017, evento que 
terá como local o auditório 
Ariano Suassuna - Tribunal de 
Contas - e que vai definir o 
caminho de Botafogo e Cam-
pinense - no pote três - na 
competição do próximo ano. 
O evento é de responsabi-
lidade da Liga do Nordeste 
que vem resolvendo todas as questões. A Federação 
Paraibana de Futebol será apenas a anfitriã. Assim 
como na edição passada, a Copa do Nordeste terá a 
presença de 20 clubes, divididos em cinco grupos de 
quatro, classificando-se os primeiros de cada grupo e 
os três melhores segundos colocados.

Copa do Nordeste

Vamos torcer por um 
dia muito Belo amanhã

É hora de vestir a camisa e marcar presença em 
massa no Almeidão porque amanhã começa a conta-
gem regressiva para o ingresso do Botafogo na Série 
B do Campeonato Brasileiro de 2017. É o primeiro jogo 
decisivo contra o Boa Esporte, de Minas Gerais, e nosso 
principal estádio precisa estar preto, branco e vermelho 
para empurrar os jogadores a uma grande vitória para 
dar uma maior tranquilidade no jogo de volta. Não me 
preocupa essa questão tão falada de vencer com dife-
rença de gols. O importante é vencer.

O Botafogo tem sido um adversário valoroso fora 
de João Pessoa e vai continuar assim. Mesmo que 
vençamos de 1 a 0 dá para conseguir o empate sim lá 
fora. É bem verdade que uma vitória com diferença de 
gols permite maior tranquilidade, porém tudo depende da 
desenvoltura da partida e não podemos achar que o Boa 
Esporte vem a João Pessoa somente se defender.

Atuando fora de casa, o time mineiro conseguiu 
quatro vitórias, dois empates e três derrotas, enquanto 
o nosso Botafogo em casa teve sete vitórias, um empa-
te e uma derrota. O Belo tem tudo para vencer. Agora se 
vai ser com boa diferença de gols não se sabe, embora a 
torcida de todos seja essa.

A ascensão do Botafogo não fica restrita só ao 
clube. Ela tem influência direta no ranking de federações 
e valoriza demais o futebol de nossa região. Aqueles 
bobos que insistem em torcer contra se manquem e 
pensem no futebol paraibano e nas divisas que vamos 
conquistar com o acesso do Belo.

Não custa lembrar o ano de 2008 quando o Cam-
pinense conseguiu o acesso a B, disputando no ano 
seguinte quando a projeção de nosso futebol foi grande 
e vários torcedores do Botafogo valorizaram a con-
quista e chegaram a prestigiar jogos. Agora a situação 
é a mesma. O Botafogo é o representante da Paraíba 
na Série C com amplas possibilidades de nos dar alegria 
após os 180 minutos de confronto com o Boa Esporte. 
Chegou a hora da Paraíba. Chegou a hora do Botafogo. 
Chegou a hora de invandir o Almeidão.

O atacante Neymar resolveu acionar a justiça contra a 
União Federal por vazamento de informações relacio-
nadas a um processo sobre suposta sonegação fiscal 
cometida por sua família. Pense num marketing!

Neymar

O Auto Esporte, a exemplo 
do Botafogo, também se 
reforçou para a Copa São 
Paulo do próximo ano. Os 
elencos modificados na 
certeza de boas campanhas 
na competição paulista.

Auto Esporte
O presidente da FPF sinali-
zou, ontem, que a primeira 
reunião do Campeonato 
Paraibano de 2017 será re-
alizada na segunda semana 
de outubro com os oito 
clubes já assegurados.

Arbitral

A Federação Paraibana de Futebol não vai realizar jogos das 
semifinais do Campeonato Paraibano da Segunda Divisão no 
próximo final de semana em função das eleições municipais 
que ocorrem no domingo, dia 2. Assim a competição só esta-
rá de volta no dia cinco com os jogos de ida, sendo a volta no 
dia nove. Os jogos finais estão marcados para os dias 16 e 23.

Segunda Divisão

varellajp@yahoo.com.br

Geraldo 
Varela

O COI (Comitê Olímpico 
Internacional) vai realizar 
uma reunião da alta cúpula 
no próximo dia 8 de outubro 
na cidade de Lausanne, na 
Suíça, para discutir sobre do-
ping e fazer a primeira aná-
lise sobre os Jogos Olímpicos 
do Rio de Janeiro, disputados 
em agosto.

“As discussões se con-
centrarão na proteção dos 
atletas limpos e, especifi-
camente, em uma revisão 
do sistema antidopagem da 
Agência Mundial Antidoping. 
A cúpula olímpica vai de-
bater sobre algumas ideias 
para tornar o controle anti-
doping mais eficiente em ní-
vel mundial”, explicou o COI 
em comunicado oficial.

Além disso, a entidade 
afirmou que tem a intenção 
de reforçar o pedido feito 
por dirigentes em outubro 
do ano passado para “tornar 
o sistema antidoping mais 
independente.”

O evento vai reunir di-
versas autoridades do mundo 
do esporte: o alemão Thomas 
Bach, presidente do COI - jun-
to de todo seu gabinete execu-
tivo -; o suíço Gianni Infantino, 
presidente da Fifa (Federação 
Internacional de Futebol); o 
britânico Sebastian Coe, presi-
dente da IAAF (Federação In-
ternacional de Atletismo); os 
presidentes dos comitês olím-
picos de EUA, Rússia e China, 
entre outros.

Roubo na Rio 2016
O chefe da delegação 

olímpica do Quênia no Rio de 
Janeiro, Stephen Soi, é acu-
sado de roubar US$ 256 mil 
(R$ 830 mil) que estavam 
destinados ao alojamento de 
dirigentes e outros membros 
da missão, revelou a impren-
sa local.

O secretário geral do 
Comitê Olímpico Nacional 
do Quênia (NOCK), Francis 
Paul, e o diretor da equipe 

olímpica, Pius Ochieng, fo-
ram acusados de negligên-
cia por não realizarem um 
inventário exaustivo do ma-
terial esportivo dado pela 
Nike para testes e que nunca 
chegou aos atletas.

Os três foram postos em 
liberdade depois de pagar 
uma fiança de um milhão de 
xelins (cerca de R$ 32 mil) e 

devem voltar ao tribunal no 
próximo dia 24 de outubro. 
O esporte no País, por sinal, 
está sob fogo.

No final de agosto, o mi-
nistro do Esportes queniano, 
Hassan Wario, anunciou a 
dissolução do comitê olím-
pico nacional após as acusa-
ções de desfalques, subornos 
e dopagem que caíram sobre 

vários membros da delega-
ção no Rio.

O Comitê Olímpico In-
ternacional (COI) ameaçou 
tomar represálias contra o 
País - em particular, a sus-
pensão de sua participação 
em competições internacio-
nais - se não resolver logo a 
disputa entre o NOCK e o mi-
nistério.

Phelps advertiu Lochte dois dias antes
Michael Phelps teve sua 

cota de polêmicas durante 
a carreira na natação, todas 
elas do lado de fora das pis-
cinas. Experiente e centrado 
aos 31 anos, ele deu conse-
lhos a Ryan Lochte no Rio de 
Janeiro dias antes de Lochte e 
outros três americanos se en-
volverem em uma confusão 
num posto de gasolina que o 
quarteto mentiu ao dizer que 
foi um assalto à mão armada.

"Eu falei com ele por 
volta de dois dias antes sobre 
não fazer nada de errado. Eu 
disse para ele, 'mantenha sua 
cabeça no lugar, se divirta'", 
lembrou Phelps em entrevis-
ta publicada pela Associated 
Press.

Lochte, 32 anos e ad-
versário de Phelps durante 
toda sua carreira, não ouviu 
o companheiro de Seleção 
Americana de Natação e 
protagonizou com Gunnar 
Bentz, Jack Conger e Jimmy 
Feigen o momento olímpico 
mais comentado que não ti-
nha relação com os jogos. Os 
quatro fizeram uma bagunça 
em um posto de gasolina e 

FARSA NAS OLIMPÍADAS

se envolveram em confusão 
com o segurança do local, 
mas depuseram para polícia 
que haviam sido assaltados e 
ameaçados no local.

A polícia brasileira iden-
tificou o falso testemunho e 
chamou os nadadores para 
prestarem esclarecimentos. 

Lochte, no entanto, já tinha 
deixado o País. Pela cena 
que causaram no Brasil, ele 
e seus três parceiros foram 
suspensos e excluídos da vi-
sita que a equipe de natação 
dos EUA faria à Casa Branca.

Apesar do escândalo, Lo-
chte continua em cena nos 

Estados Unidos como partici-
pante do reality show "Dancing 
With the Stars", programa que 
sofreu com manifestantes que 
invadiram o estúdio protestan-
do contra o nadador, a quem 
chamaram depois de "um co-
varde, mentiroso e, sob a lei 
brasileira, um criminoso".

Phelps pediu ao seu companheiro para não fazer nada errado durante os Jogos realizados no Rio

Thomas Bach é o presidente do Comitê Olímpico Internacional e anda preocupado com o doping

FOTOS: COB/Rio 2016



Clube tem superávit de R$ 47 mi
VENDA DE GABRIEL JESUS

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 29 de setembro de 2016

Este ano, o Palmeiras 
tem um lucro próximo 
dos R$ 77 milhões

FotoS: Fabio Menotti/Ag Palmeiras/Divulgação

A venda de Gabriel Je-
sus já turbinou os cofres do 
Palmeiras. Em agosto, mês 
em que selou a saída do ga-
roto para o Manchester City 
(ING), o clube teve um su-
perávit bastante elevado, de 
cerca de R$ 47 milhões. Na 
temporada, o clube já está 
com um lucro próximo de R$ 
77 milhões.

Dos 32 milhões de euros 
(R$ 116 milhões) da negocia-
ção, o Palmeiras já recebeu 
pouco mais de 9,5 milhões 
de euros (R$ 35 milhões). 
Em dezembro, o clube tem 
garantido o pagamento de 
quase 3 milhões de euros 
(cerca de R$ 11,6 milhões) e 
esta quantia também foi co-
locada nos R$ 47 milhões de 
superávit contábil de agosto, 
por fazer parte da negocia-
ção do último mês.

Este valor positivo não 
está necessariamente no 
caixa do Palmeiras, porque 
nem tudo que é considerado 
superávit está à disposição 
para uso imediato. Significa, 
porém, que nas transações 
do mês, contando sede so-
cial, futebol e outros espor-
tes, o clube teve lucro.

Além deste valor, o clube 
briga para receber mais 7,2 
milhões de euros (R$ 26,1 

milhões), parte do ex-em-
presário do atacante, Fábio 
Caran. O Palmeiras acionou o 
agente na Justiça para assu-
mir os seus 22,5% dos direi-
tos econômicos, justificando 
que ele burlou o contrato ao 
comercializar sua parte a ter-
ceiros.

Embora esteja confiante 
judicialmente de que conse-
guirá a fatia, o clube prefe-
riu ser cauteloso e ainda não 
colocou os R$ 26 milhões 
como parte do superávit - 
este valor será pago pelo City 
em dezembro. Se o caso não 
mudar até lá, ou seja, se não 
houver um acordo (imprová-
vel), ou uma determinação 
da Justiça, o Palmeiras ficará 
com esta quantia até uma de-
cisão.

Todos os R$ 116 milhões 
serão depositados pelo time 
de Manchester no Palmeiras, 
responsável pelo repasse. Os 
12 milhões de euros restan-
tes (R$ 43,5 milhões) serão 
do empresário Cristiano Si-
mões e de Gabriel Jesus.

Além dos 20 milhões de 
euros que receberá dos 32 
milhões totais na venda, o 
Palmeiras ainda terá 5% de 
uma futura negociação do 
atacante e bônus pelo seu 
desempenho na Inglaterra. 
Jesus se despede do Palmei-
ras depois do Campeonato 
Brasileiro. Ele assinou com o 
Manchester City até 2021.

Gabriel Jesus foi vendido 
para o  Manchester City 

por R$ 116 milhões

O torcedor do Botafogo anda 
preocupado. Afinal, Camilo, seu 
camisa 10 e principal jogador, está 
valorizado e cobiçado no mercado. 
O Flamengo observa o meia como 
um potencial substituto de Alan Pa-
trick, que deve voltar ao Shakthar 
Donetsk, da Ucrânia. O Atlético-MG 
é outro clube que consultou a situa-
ção do atleta, de 30 anos. Apesar do 
assédio, o Alvinegro se mostra tran-
quilo. O motivo? Uma multa resci-
sória de R$ 15 milhões. No ano que 
vem, o valor sofrerá uma queda de 
aproximadamente R$ 2,5 milhões, 
mas nada que tire o sono dos diri-
gentes. Internamente em General 
Severiano, acredita-se que nenhum 
clube brasileiro pagaria tal quantia, 
ainda mais pela crise financeira do 
País.

O Botafogo tem a opção de 
elevar a multa rescisória, mas preci-
saria aumentar o salário do jogador. 
Apesar da valorização, Camilo está 
longe de ter uma das remunerações 
mais altas em General Severiano 
– o camisa 10 não está nem entre 
os cinco maiores salários do clube, 
atrás de atletas que chegaram a 
General Severiano prestigiados e 
de outros que renovaram contrato 
recentemente. 

Desde sua estreia de gala na 

Assédio a Camilo já preocupa o Alvinegro
BOTAFOGO-RJ

Final de 2017 terá jogo único como a Champions League
As mudanças na Copa Li-

bertadores a partir do próxi-
mo ano chamaram a atenção 
na última terça-feira. A Con-
mebol anunciou, por exem-
plo, que o principal torneio 
de clubes da América do Sul 
se estenderá de fevereiro a 
novembro e terá final única. 
As novidades influenciarão 
em pelo menos sete quesitos 

da competição, a começar pe-
las janela de transferências. 
Os clubes sul-americanos te-
rão que enfrentar a janela de 
transferências do meio do ano, 
a melhor da Europa. Se antes a 
Libertadores acabava em ju-
lho ou agosto, exatamente du-
rante o efervescente mercado, 
agora vai até novembro. Com 
isso, as equipes terão mui-

tas dificuldades em manter o 
elenco do início ao fim.

O campeão da Liberta-
dores não terá como reforçar 
seu time para o Mundial. Afi-
nal, a decisão do torneio vai 
acontecer em novembro, e a 
competição intercontinental 
será no mês seguinte. Os jo-
gos em semanas consecutivas 
devem acabar a partir do pró-

ximo ano. Com os duelos mais 
espaçados, eles vão acontecer 
nas quatro estações.

O Brasil pode se benefi-
ciar com o aumento para 42 
times: uma outra vaga pode 
ser aberta além das cinco 
já existentes hoje - quatro 
via Brasileirão e uma pela 
Copa do Brasil. A ideia passa 
também pelo estilo da Uefa 

Champions League, com 
times eliminados precoce-
mente antes das oitavas de 
final ganhando vaga na Copa 
Sul-Americana, que começa a 
partir de junho. Com a dispu-
ta com nove meses de dura-
ção, diminui a chance de um 
time ter o mesmo técnico até 
o título. Ao menos no instá-
vel futebol brasileiro.

Outra grande mudança, 
mesmo, será com a decisão 
do campeonato. A Libertado-
res terá jogo único e campo 
neutro, assim como a Cham-
pions. Ainda não se sabe 
como será escolhida a sede 
a cada ano, mas a proposta 
gerou polêmica nas redes so-
ciais, com a maioria critican-
do tal decisão.

LIBERTADORES

vitória sobre o Internacional no Bei-
ra-Rio, Camilo vem sendo o maior 
destaque da reação do Botafogo. 
Disputou todos os 17 jogos até aqui, 
aumentou o aproveitamento da 
equipe de 30% para 56,8% e teve 
participação em 11 dos 25 gols da 
equipe. Por falar em bola na rede, 
ele já fez seis  e tem se especializado 
em golaços, ganhando até o apelido 
de "artilheiro dos gols bonitos" de 
Dodô. Além do faro de goleador, o 
camisa 10 também mostra seu lado 

garçom e é o segundo que mais deu 
assistência no clube na temporada, 
com cinco passes decisivos.

Para 2017, a tendência é que o 
Botafogo busque outro meia para 
fazer dupla com Camilo. Jair Ven-
tura não tem um substituto a altura 
no elenco atual, embora há outros 
cinco da posição no plantel. Contra 
o América-MG, Leandrinho foi o es-
colhido para substituir o camisa 10 
no segundo tempo, mas a mudança 
não surtiu efeito. 

O meia 
Camilo está 

valorizado 
e desperta 

interesse 
de outros 

clubes
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Técnicos faz mistério 
para o jogo decisivo
contra o Boa Esporte

Itamar realiza treinos secretos
BOTAFOGO-PB

Campanha em casa Campanha fora de casa

1 - Guarani
7 vitórias e 2 empates, 14 gols a favor e 3 contra = 
85,2%
2 - Botafogo-PB
7 vitórias, 1 empate, 1 derrota, 14 gols a favor e 4 
contra = 81,5%
3 - ABC
6 vitórias e 3 empates, 16 gols a favor e 5 contra = 
77,8%
4 - Boa Esporte
6 vitórias e 3 empates, 14 gols a favor e 3 contra = 
77,8%
5 - Fortaleza
6 vitórias, 2 empates e 1 derrota, 17 gols a favor e 8 
contra = 74,1%
6 - Botafogo-SP
6 vitórias, 2 empates e 1 derrota, 16 gols a favor e 7 
contra = 74,1%
7 - Juventude
4 vitórias, 3 empates e 2 derrotas, 14 gols a favor e 8 
contra = 55,6%
8 - ASA
3 vitórias e 6 empates, 9 gols a favor e 5 contra = 
55,6%

1 - Juventude
4 vitórias, 3 empates e 2 derrotas, 14 gols a favor e 
10 contra = 55,6%
2 - Guarani
4 vitórias, 3 empates e 2 derrotas, 12 gols a favor e 
8 contra = 55,6%
3 - Boa Esporte
4 vitórias, 2 empates e 3 derrotas, 14 gols a favor e 
7 contra = 51,9%
4 - ASA
3 vitórias, 2 empates e 4 derrotas, 4 gols a favor e 7 
contra = 40,7%
5 - Botafogo-SP
2 vitórias, 5 empates e 2 derrotas, 12 gols a favor e 
6 contra = 40,7%
6 - Fortaleza
2 vitórias, 4 empates e 3 derrotas, 9 gols a favor e 9 
contra = 37%
7 - ABC
2 vitórias, 3 empates e 4 derrotas, 8 gols a favor e 
10 contra = 33,3%
8 - Botafogo-PB
6 empates e 3 derrotas, 5 gols a favor e 9 contra = 
22,2%

Juventude 
atua bem 
fora de 
casa

Botafogo 
só perdeu 
um jogo 
em casa

Guarani é soberano em casa e Juventude longe de Caxias
O Juventude, entre os oito 

clubes que lutam pelo aces-
so, tem a melhor campanha 
como visitante da Série C do 
Campeonato Brasileiro. O clu-
be gaúcho supera, inclusive, o 
Guarani - dono da melhor cam-
panha da divisão. Entre os oito 
clubes classificados às quartas 
de final, apenas três atingem a 
marca de 50% atuando fora de 
casa.

Em nove partidas longe da 
torcida, o Juventude acumula 
quatro vitórias, três empates e 
duas derrotas, além de 14 gols 
a favor e dez contra. Aprovei-
tamento de 55,6%. Além da 
dupla, apenas o Boa Esporte 
supera a marca de 50% como 
visitante. O clube mineiro con-
seguiu quatro triunfos, dois 
empates e três derrotas, além 
de 14 gols a favor e sete contra. 
Aproveitamento de 51,9%. O 
ASA, por causa do número de 
vitórias, é o responsável pela 
melhor campanha entre os 
classificados do Grupo A.

O clube alagoano, pior 
mandante, tem a quarta me-
lhor campanha como visitante. 
São três vitórias, dois empates 
e quatro derrotas. Aproveita-
mento de 40,7%, o mesmo do 
paulista Botafogo que venceu 
só duas vezes fora dos seus 
domínios. A surpresa fica por 
conta do paraibano Botafogo 
que ainda não triunfou como 
visitante. O Belo aparece com 
seis empates e três derrotas, 
além de cinco gols a favor e 
nove contra. Aproveitamento 
de apenas 22,2%. 

Guarani
Guarani, ABC, Boa Espor-

te e ASA, aliás, seguem invic-
tos em casa. O Bugre vai além 
e ostenta a melhor campanha 
entre todos os concorrentes.

O clube paulista, em nove 
jogos disputados ao lado da 
torcida, obteve sete vitórias e 
dois empates, além de 14 gols 
a favor e três contra. Apro-
veitamento de 85,2%. O ASA, 
até aqui, obteve apenas três 
triunfos e seis empates, além 
de nove tentos a favor e cin-
co contra. Aproveitamento de 
55,6%. Só ASA e Juventude 
apresentam desempenho in-
ferior a 70% em casa. O Juven-
tude abrirá o confronto ante o 
Fortaleza em seus domínios na 
segunda-feira, 3 de outubro, às 
19h15. 

O Tricolor do Pici, aliás, 
empatou em quase tudo com o 
paulista Botafogo. O Fortaleza 
só levou a melhor no número 
de gols marcados. Em casa, a 
dupla conquistou seis triunfos 
e dois empates, além de ter so-
frido uma derrota.  Já o Botafo-
go paraibano conquistou sete 
vitórias e um empate, além de 
ter sofrido uma derrota. Apro-
veitamento de 81,5%. O clube 
nordestino fará o primeiro jogo 
contra o Boa Esporte  que está 
invicto em casa.

O Bota paulista desafiará 
o ABC. O desafio inicial será em 
Ribeirão Preto, amanhã. O Mais 
Querido é outro clube invicto 
em casa. O ABC tem a terceira 
melhor campanha entre os clu-
bes que brigam pelo acesso. 

BRASILEIRO DA SÉRIE C

Foto: Arthur Dallegrave/Divulgação E.C. Juventude Foto: Gazetaprees

Foto:  Evandro Pereira

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

A poucas horas do jogo 
decisivo contra o Boa Es-
porte, que será amanhã às 
21 horas no Almeidão, a co-
missão técnica do Botafogo 
usa todos os recursos possí-
veis para manter os jogado-
res focados na partida e no 
adversário. Os treinos são 
secretos, e o técnico Itamar 
schulle vem passando diver-
sos filmes dos jogos do time 
mineiro, mostrando aos jo-
gadores os pontos fortes e 
fracos do adversário.

Para um dos líderes do 
grupo de jogadores do Belo, o 
atacante Warley, esta atitude 
da comissão técnica é muito 
bem aceita pelos jogadores. 
"O professor Itamar quer dar 
a maior tranquilidade possí-
vel ao elenco. E longe da pre-
sença de pessoas, fica mais fá-
cil manter os atletas focados 
nos treinos e no adversário. 
Além do mais, é necessário 
preparar algumas surpresas 
para o Boa Esporte, e isso tem 
que ser mantido a sete cha-
ves. Faz parte do futebol, nos 
dias que antecede uma deci-
são", disse o atacante.

O técnico Itamar Schulle 
espera um jogo muito difícil, 
mas está confiante em uma 
vitória do Belo. "Teremos 
um adversário muito quali-
ficado pela frente. Já mostrei 
aos jogadores o potencial do 
adversário e como ele joga. 
Temos que surpreendê-lo 
e sair daqui de João Pessoa 
com uma grande vitória para 

decidir a vaga em Varginha. 
Temos também um grande 
time e qualificado para isto", 
disse o treinador.

O volante Henick con-
firma as palavras de Itamar 
sobre como os atletas estão 
sendo muito bem informa-
dos sobre o Boa Esporte. " O 
professor Itamar tem passa-
do vários vídeos, mostrando 
como joga o Boa Esporte. A 
gente tem assistido atenta-
mente estes vídeos, e já sa-
bemos como joga nosso ad-
versário. Estamos treinando 
exatamente em cima do jogo 

deles, para levar a melhor. 
Temos o apoio de nossa tor-
cida, e vamos com tudo para 
cima deles, em busca de uma 
vitória", disse o volante.

Arbitragem
A Confederação Brasi-

leira de Futebol já divulgou 
o trio de arbitragem para o 
jogo Botafogo e Boa Esporte, 
no Almeidão. O trio será de 
Goiás. O árbitro central será 
Wilton Pereira Sampaio, do 
quadro da Fifa, auxiliado por 
Adailton Fernando Menezes e 
Márcio Soares Maciel.

Ingressos
A procura por ingres-

sos vem aumentando, e já 
passou dos 10 mil vendidos. 
Para melhorar o atendimen-
to ao torcedor, o clube au-
mentou os locais de venda. 
Ontem, além das lojas do clu-
be, localizadas em Tambaú 
e Mangabeira, os ingressos 
foram vendidos também nas 
bilheterias do Almeidão e na 
sede da FPF.

"Nossa expectativa é 
que o público seja superior 
a 20 mil pessoas", disse o 
presidente do clube, Gui-

lherme Carvalho, otimista 
em uma quebra de recorde 
deste ano".

Torcedores especiais
A dois jogos de realizar 

o sonho de subir para a Série 
B do Campeonato Brasileiro, 
a empolgação toma conta da 
torcida botafoguense. Uma 
alegria e uma ansiedade que 
contamina até os ex-jogado-
res do clube, que participa-
ram da última conquista de 
expressão do Botafogo, o 
título brasileiro da Série D, 
em 2013.

O meia e craque do 
time daquela época, Lenil-
son, nunca deixou de torcer 
e acompanhar de perto os 
jogos do Belo. E amanhã, ele 
vai estar presente no Almei-
dão, torcendo pela vitória 
do Belo. O zagueiro Mário 
Larramendi, que marcou 
um dos gols na decisão do 
título, não vai poder estar 
em João Pessoa, mas já en-
viou um filme pela internet 
de apoio. Todos torcendo 
para uma grande festa e a 
tão sonhada ascensão para 
a Série B.

O técnico Itamar Schulle comandou um treinamento secreto ontem pela manhã no Estádio Almeidão e a imprensa somente teve acesso ao final da atividade
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Menos tempo sentado no trabalho reduz chance de morrer 

Câncer, diabetes, colesterol
FOTO: Reprodução/Internet

433 mil mortes – cer-
ca de 4% dos falecimentos 
no mundo - poderiam ser 
evitadas se as pessoas pas-
sassem três horas a menos 
sentadas por dia. Esse é o 
resultado de uma pesqui-
sa desenvolvida nas Uni-
versidades de São Paulo e 
na Federal de Pelotas com 
base em dados da Organi-
zação Mundial da Saúde 
sobre o tempo médio de 
permanência sentado em 
54 países. De acordo com 
o levantamento, os riscos 
de morte estariam relacio-
nados a alterações cardio-
vasculares, alguns tipos de 
câncer, diabetes e coles-
terol e aumentam a cada 
hora que se passa a mais na 
cadeira. Dizem os especia-
listas que ficar 4 horas, por 
exemplo, eleva o risco em 
2%, chegando a 18% após 
9 horas.

Outra pesquisa diz que 
permanecer sentado é o 
novo fumar, já que o risco 
de ter um ataque cardía-
co é aproximadamente o 
mesmo se comparado uma 
pessoa que fuma com outra 
que passa a maior parte do 
dia em cima de uma cadei-

ra. Até mesmo para quem 
faz parte do time que traba-
lha muito e depois vai para 
a academia a notícia não é 
boa: nem sempre os exer-
cícios pós-escritório são o 
bastante para compensar 
os efeitos negativos de oito 
ou mais horas parado.

Mulheres
Para mudar esse cená-

rio, é fundamental que os 
ambientes social e corpo-
rativo sejam alterados de 
forma a incentivar opções 
mais saudáveis, segundo 
aponta estudos da InMo-
vement, uma linha de mo-
biliário e acessórios cria-
da pela Life Fitness - líder 
mundial em equipamentos 
de ginástica - para trazer 
movimento e bem-estar 
ao ambiente corporativo, 
combatendo a natureza se-
dentária do local de traba-
lho moderno por meio de 
produtos projetados com 
design exclusivo para tra-
zer pequenos movimentos 
e aumentar a produtivida-
de e a saúde sem interrom-
per o fluxo de trabalho nem 
sacrificar horas de convívio 
familiar e social. Ficar quatro horas sentado eleva o risco em 2%, esse percentual chega a 18% depois de nove horas, dizem especialistas

Leonencio Nossa
Agência Estado

 A Associação Nacio-
nal de Jornais entregou 
ontem, a uma equipe do 
jornal Gazeta do Povo, 
de Curitiba, o Prêmio 
ANJ de Liberdade de 
Imprensa de 2016. Em 
solenidade em um hotel 
de Brasília, os jornalistas 
paranaenses foram dis-
tinguidos por uma série 
de reportagens sobre 
salários acima do teto no 
Judiciário e Ministério 
Público.

A série de notícias 
motivou 48 ações judi-
ciais de juízes e promo-
tores contra os profissio-
nais, causando repúdio 
na opinião pública e na 
imprensa.  Ao entregar 
o prêmio, o diretor do 
Grupo Estado e da ANJ, 
Francisco Mesquita Neto, 
lembrou que, nos anos 
anteriores, a entidade 
reconheceu a importân-
cia do Poder Judiciário 
na garantia das liberda-
des individuais e coleti-
vas, e em particular da 
liberdade de imprensa. 

“Se em outros anos, 
a entrega do Prêmio ANJ 
teve uma dimensão efu-
siva e congratulatória, 
neste ano a honraria re-
presenta um justo reco-
nhecimento às melhores 
práticas jornalísticas e 
à determinação de um 
jornal de cumprir com a 
missão de serviço públi-
co”, afirmou Mesquita 

Neto. “Ninguém, nenhu-
ma instituição, contudo, 
pode se pretender acima 
da lei”, destacou. 

O repórter Euclides 
Garcia, um dos premia-
dos, relatou que a equi-
pe chegou a andar 10 
mil quilômetros, às ve-
zes percorrendo trechos 
diários de 800 quilôme-
tros, para comparecer 
às audiências marcadas 
em diversas localidades 
do interior paranaense, 
decorrentes das ações 
abertas pelos juízes e 
promotores. 

Numa primeira aná-
lise do caso, a ministra 
Rosa Weber do Supremo 
Tribunal Federal (STF) 
negou pedido para sus-
pender o conjunto de 
ações. Depois, ao ava-
liar recurso apresentado 
pela Gazeta do Povo, a 
ministra mudou de po-
sição. 

No recurso, o jornal 
apresentou um áudio 
em que o juiz Walter 
Ligeiri Junior, de Para-
naguá, afirmou que os 
jornalistas teriam que 
viajar muito para res-
ponder processos e 700 
magistrados preparavam 
ações contra o jornal e 
seus profissionais. 

Euclides Garcia disse 
que a expectativa agora 
é que o Supremo sus-
penda definitivamente 
as ações. “A Gazeta (do 
Povo) deu todo o supor-
te para a gente”, afir-
mou o repórter. 

ANJ premia jornalistas 
por série no Paraná

ALTO SALÁRIO DE JUÍZES

A população de idosos 
deve crescer nas próximas 
décadas e a expectativa do 
brasileiro, que era de 45 
anos em 1950, já chegou a 
75 anos. Em 2050, a pro-
porção dos que têm mais 
de 60 anos terá alcança-
do 30% da população e a 
expectativa chegará a 80 
anos. A mudança drástica 
na faixa etária dos brasilei-
ros deverá afetar a criação 
de produtos e serviços.

Vanderlei Bagnato, pro-
fessor doutor e coordena-
dor da Agência USP de Ino-
vação (AUSPIN), aponta que 
a maioria desses produtos 
e serviços ainda sequer fo-
ram pensados. “Os empre-
endedores têm um grande 
desafio pela frente. Tere-
mos uma população idosa 
que precisará de inovações 
que garantam uma melhor 
qualidade de vida”, aponta o 
pesquisador.

Segundo ele, algumas 
empresas já olham com 
atenção para esse público. 
“Mas ainda temos muito o 
que fazer. Os jovens empre-
endedores precisam buscar 
soluções em diversos seto-
res. Seja por meio de novos 
programas ou até mesmo 
serviços essenciais para 
essa nova geração de ido-
sos”, defende Bagnato.

Para o coordenador, 
novos aplicativos, que 
orientam os idosos, servi-
ços especiais de agências 
de viagens, clínicas espe-
cializadas já são algumas 
das novidades que estão 
atendendo essa fatia da 
população. “Ainda teremos 

um leque muito grande 
para buscar soluções. As 
pessoas acima de 60 anos 
terão um novo tratamento 
do mercado”, avalia o pes-
quisador.

 
BIN@SP
A Auspin quer atrair 

empreendedores para a 
sétima edição do BIN@
SP, que será realizada nos 
dias 7, 8 e 9 de novembro, 
no Centro de Difusão Inter-
nacional da USP. O evento 
reunirá empresários, pes-
quisadores, estudantes, 
empreendedores e profis-
sionais ligados à inovação.

 O evento terá uma 
“Hackathon” com desafios 
e demandas tecnológicas 
na área da saúde do idoso. 
A proposta é criar possíveis 
soluções em novos produ-
tos ou desenvolvimento  de 
softwares, em um curto pe-
ríodo de tempo.

O BIN@SP é uma ex-
celente oportunidade para 
revelar o talento de jovens 
empreendedores, segundo 
Bagnato. “Representantes 
da indústria, academia, in-
vestimento, incubação, de-
senvolvimento de negócios 
e agência de desenvolvi-
mento econômico estarão 
presentes no evento”, des-
taca o coordenador. Re-
presentantes de 70 países 
já estão confirmados para 
o encontro, que acontece 
pela primeira vez na capi-
tal paulista.

O BIN@SP contará ain-
da com a Feira de Negócios, 
onde haverá exposição de 
empresas com seus pro-

dutos e serviços inovado-
res, exposição de projetos 
Pipe/Fapesp, exposição 
tecnológica dos Campi USP, 
exposição de pôsteres das 
empresas incubadas Cietec, 
visitas técnicas guiadas ao 
Campus Natura e Embraer, 
além das rodadas de negó-
cios nas áreas de Energias 
Renováveis, TIC e Saúde.  
“A realização do encontro 
no Brasil é mais uma forma 
de unir esforços e criar um 
ambiente acolhedor para as 
inovações no País junto com 
grandes parceiros interna-
cionais”, completa.

Paralelamente ao even-
to, o ELAN (European and 
Latin American Business 
Services and Innovation 
Network) reunirá perso-
nalidades da América La-
tina e União Europeia para 
promover uma rodada de 
negócios. O grupo con-
ta com representantes de 
empresas, universidades e 
empreendedores dos dois 
continentes.

Negócios devem crescer nos 
próximos anos, diz a Auspin

CONSUmO DOS IDOSOS Jovem é quem 
mais esquece 
de tomar pílula 
anticoncepcional

Multitarefa é um adjeti-
vo que define bem os millen-
nials - geração composta por 
jovens adultos na faixa entre 
os 20 e 35 anos. A capacidade 
de fazer várias coisas ao mes-
mo tempo e ter conhecimen-
to sobre os mais variados 
assuntos faz com que esses 
jovens estejam sempre ante-
nados e por dentro de tudo o 
que acontece.

No entanto, tanta infor-
mação somada a uma quan-
tidade ilimitada de tarefas 
está fazendo com que esses 
jovens se estressem cada vez 
mais. No caso das mulheres, 
o estresse tem sido causa de 
esquecimento frequente de 
atividades comuns do dia a 
dia, como tomar a pílula an-
ticoncepcional; levar chaves, 
carteira e celular; ou tirar a 
maquiagem antes de dormir, 
por exemplo. É o que aponta 
a pesquisa global “Millennials 
e Contracepção - Por que nos 
esquecemos?”, realizada pela 
Bayer em vários países e que 
contou, no Brasil, com apoio 
do Departamento de Gine-
cologia da Escola Paulista 
de Medicina da Unifesp.  O 
estudo teve como objetivo 
chamar atenção para o Dia 
Mundial da Prevenção de 
Gravidez Não Planejada (26 
de setembro), celebrado essa 
semana.

O estudo explorou como 
a memória das mulheres mil-
lennials pode ser impactada 
pelo estresse, levando em 
consideração as mudanças 
no estilo de vida delas em um 
curto espaço de tempo e a in-
fluência disso em suas ativi-
dades e hábitos diários. 

Em 2050, a 
proporção dos 
que têm mais 
de 60 anos vai 
alcançar 30% 
da população e 
a expectativa 
chegará a 
80 anos
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Responsavel.: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESI-
DENCIAL
CPF/CNPJ....: 019822249/0001-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            480,00
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 051999
Responsavel.: FARMACIA HERVA LTDA   EPP
CPF/CNPJ....: 070109475/0001-04
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            144,94
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 048987
Responsavel.: JOAO RODR SILVA 23693550425
CPF/CNPJ....: 011615121/0001-64
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            337,23
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 051684
Responsavel.: JOAO RODR SILVA 23693550425
CPF/CNPJ....: 011615121/0001-64
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             51,69
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 051689
Responsavel.: KATIUSCIA ALVES CORREIA ARAUJO
CPF/CNPJ....: 004989790/0001-30
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.204,80
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 051513
Responsavel.: MARIA NOBREGA DOS SANTOS
CPF/CNPJ....: 013517502/0001-36
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            722,45
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 051767
Responsavel.: ML COM DE CALC LTDA ME 9230
CPF/CNPJ....: 008213769/0001-08
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            612,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 051952
Responsavel.: REAL SERVICOS LTDA ME
CPF/CNPJ....: 019881469/0001-05
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.433,33
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 051716
Responsavel.: REAL SERVICOS LTDA ME
CPF/CNPJ....: 019881469/0001-05
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$         12.749,63
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 051737
Responsavel.: SAINT GOBAIN CANALIZAAAO LTDA
CPF/CNPJ....: 028672087/0028-82
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.243,75
Apresentante: HSBC BANK BRASIL-01701201/0001-89
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 051818
Responsavel.: X CONFORTO IND E COM DE CAL-
CADOS LT
CPF/CNPJ....: 022665242/0001-37
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.645,09
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 051517
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,  29/09/2016
Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO

- Titular -

Responsavel.: AHP CONSTRUCOES E EMPREEN-
DIMENTOS L
CPF/CNPJ....: 008056849/0001-99
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$             50,00
Apresentante: LOCSOLO-LOCADORA DE EQUIPA-
MENTOS LT
Protocolo...: 2016 - 051749
Responsavel.: CLAUDIA REJANE PEREIRA FRANCO
CPF/CNPJ....: 018508674-88
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.858,52
Apresentante: CONS REGIONAL DE EDUCACAO 
FISICA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 051263
Responsavel.: CRISTIANE MARIA NERY DA SILVA
CPF/CNPJ....: 017886571/0001-78
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            670,00
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 051921
Responsavel.: GERCIANE CABRAL DA SILVA
CPF/CNPJ....: 768993574-53
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            228,67
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 051825
Responsavel.: NORDESTE FONE SERVICOS DE 
TELECOMUN
CPF/CNPJ....: 022308155/0001-22
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$          1.000,00
Apresentante: VG DO BRASIL SOLUCOES DE 
TELEFONIA
Protocolo...: 2016 - 051274
Responsavel.: NORDESTE FONE SERVICOS DE 
TELECOMUN
CPF/CNPJ....: 022308155/0001-22
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$          1.000,00
Apresentante: VG DO BRASIL SOLUCOES DE 
TELEFONIA
Protocolo...: 2016 - 051275
Responsavel.: RSR SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI
CPF/CNPJ....: 015723911/0001-14
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            400,00
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 051779
Responsavel.: ANTONIO SALES FILHO
CPF/CNPJ....: 020708254-50
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             68,10
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 052027
Responsavel.: B I S COM E PROD FARMACEUTI-
COS LTDA
CPF/CNPJ....: 004798601/0001-42
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            520,92
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 051755
Responsavel.: CHARLENE ROSENO PEREIRA
CPF/CNPJ....: 090856774-08
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            305,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 051415
Responsavel.: COMPARE CONSTRUCOES E IMO-
BILIARIA L
CPF/CNPJ....: 015409668/0001-64
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$         18.795,00
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 051862

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

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE INQUÉRITO

INTIMAÇÃO
O Presidente da Comissão Permanente de Inquérito, designado pelo Secretário de Estado da 

Educação, Professor Aléssio Trindade de Barros, por meio da Portaria nº671, de 05 de julhode 
2016, publicada no D.O.E de 09de julhode 2016, INTIMAo (a) senhor (a) ADRIANA PEIXOTO 
LIMA COELHO DA COSTA, matrícula n° 169.941-5, a comparecer perante esta Comissão, que 
se encontra instalada no Centro Administrativo Estadual, situado a Av. João da Mata, s/n, Bloco 
I, 5º andar, Jaguaribe, na sala da CPI, às 14:00 horas do dia 04 de  OUTUBRO de 2016, a fim de 
prestar DECLARAÇÕES no Processo Administrativo Disciplinar n° 0016670-2/2016 – Apenso n° 
0014850-0/2016, que apura denúncia de omissão na prestação de contas dos programasPDDE 
Básico, exercício 2014, da EEEFFRANCISCO SOUTO NETO, nomunicípio de Esperança/PB

João Pessoa, 23 de setembro de 2016.
Cláudio Roberto Tolêdo de Santana

Presidente da CPI/SEE - PB

INTIMAÇÃO
O Presidente da Comissão Permanente de Inquérito, designado pelo Secretário de Estado da 

Educação, Professor Aléssio Trindade de Barros, por meio da Portaria nº909, de 31 de agosto de 
2016, publicada no D.O.E de 06de setembrode 2016, INTIMAo (a) senhor (a) ANTONIA ANTONIETA 
DA SILVA, matrícula n° 174.852-1, a comparecer perante esta Comissão, que se encontra instalada 
no Centro Administrativo Estadual, situado a Av. João da Mata, s/n, Bloco I, 5º andar, Jaguaribe, na 
sala da CPI, às 14:00 horas do dia 04 de  OUTUBRO de 2016, a fim de prestar DECLARAÇÕES 
no Processo Administrativo Disciplinar n° 0022244-5/2016 – Apenso n° 0021348-0/2016, que apura 
denúncia de omissão na prestação de contas dos programas PDDE Básico, exercício 2013e PDDE 
Educação Integral (Mais educação) exercícios 2013 e 2014, da EEEFMVALDEMIRO WANDERLEY 
D EOLIVEIRA, nomunicípio de Santa Cruz/PB

João Pessoa, 23 de setembro de 2016.
Cláudio Roberto Tolêdo de Santana

Presidente da CPI/SEE - PB

INTIMAÇÃO
O Presidente da Comissão Permanente de Inquérito, designado pelo Secretário de Estado da 

Educação, Professor Aléssio Trindade de Barros, por meio da Portaria nº834, de 12 de agosto 
de 2016, publicada no D.O.E de 18de agostode 2016, INTIMAo (a) senhor (a) DANIEL MÁRCIO 
MOLINA, matrícula n° 181.454-1, a comparecer perante esta Comissão, que se encontra instalada 
no Centro Administrativo Estadual, situado a Av. João da Mata, s/n, Bloco I, 5º andar, Jaguaribe, na 
sala da CPI, às 14:00 horas do dia 04 de  OUTUBRO de 2016, a fim de prestar DECLARAÇÕES 
no Processo Administrativo Disciplinar n° 0021142-1/2016 – Apenso n° 0016885-1/2016, que apu-
ra denúncia de omissão na prestação de contas dos programas PPDE Educação Integral (Mais 
Educação), exercícios 2013 e 2014 e PDDE Básico, exercício 2014 da EEEFSEVERINO PEDRO 
DO NASCIMENTO, nomunicípio de Puxinanã/PB

João Pessoa, 23 de setembro de 2016.
Cláudio Roberto Tolêdo de Santana

Presidente da CPI/SEE - PB

INTIMAÇÃO
O Presidente da Comissão Permanente de Inquérito, designado pelo Secretário de Estado da 

Educação, Professor Aléssio Trindade de Barros, por meio da Portaria nº916, de 31 de agosto de 
2016, publicada no D.O.E de 06de setembrode 2016, INTIMAo (a) senhor (a) EDNALVA DA COSTA 
BARBOSA, matrícula n° 179.890-1, a comparecer perante esta Comissão, que se encontra instalada 
no Centro Administrativo Estadual, situado a Av. João da Mata, s/n, Bloco I, 5º andar, Jaguaribe, na 
sala da CPI, às 14:00 horas do dia 04 de  OUTUBRO de 2016, a fim de prestar DECLARAÇÕES 
no Processo Administrativo Disciplinar n° 0022568-5/2016 – Apenso n° 0021523-4/2016, que apura 
denúncia de omissão na prestação de contas dos programas PDDE Básico e PDDE Educação 
Integral (Mais educação) exercício 2014, da EEEFISAURA FERNANDES DE SOUZA, nomunicípio 
de Campina Grande/PB

João Pessoa, 23 de setembro de 2016.
Cláudio Roberto Tolêdo de Santana

Presidente da CPI/SEE - PB

INTIMAÇÃO
O Presidente da Comissão Permanente de Inquérito, designado pelo Secretário de Estado da 

Educação, Professor Aléssio Trindade de Barros, por meio da Portaria nº838, de 12 de agosto de 
2016, publicada no D.O.E de 18de agostode 2016, INTIMAo (a) senhor (a) EDUARDO GOMES 
CAMPOS, matrícula n° 180.366-2, a comparecer perante esta Comissão, que se encontra instalada 
no Centro Administrativo Estadual, situado a Av. João da Mata, s/n, Bloco I, 5º andar, Jaguaribe, na 
sala da CPI, às 14:00 horas do dia 04 de  OUTUBRO de 2016, a fim de prestar DECLARAÇÕES 
no Processo Administrativo Disciplinar n° 0021126-3/2016 – Apenso n° 0018387-0/2016, que apura 
denúncia de omissão na prestação de contas dos programasPDDE BÁSICO E PPDE Educação 
Integral (Mais Educação), exercício2014 da EEEFPOETA CARLOS DRUMOND DE ANDRADE, 
nomunicípio de Campina Grande/PB

João Pessoa, 23 de setembro de 2016.
Cláudio Roberto Tolêdo de Santana

Presidente da CPI/SEE - PB

INTIMAÇÃO
O Presidente da Comissão Permanente de Inquérito, designado pelo Secretário de Estado da 

Educação, Professor Aléssio Trindade de Barros, por meio da Portaria nº835, de 12 de AGOSTOde 
2016, publicada no D.O.E de 18 de AGOSTOde 2016, INTIMAo (a) senhor (a) ITANIA MARIA COSTA 
SILVA, matrícula n° 171.677-8, a comparecer perante esta Comissão, que se encontra instalada 
no Centro Administrativo Estadual, situado a Av. João da Mata, s/n, Bloco I, 5º andar, Jaguaribe, na 
sala da CPI, às 14:00 horas do dia 04 de  OUTUBRO de 2016, a fim de prestar DECLARAÇÕES 
no Processo Administrativo Disciplinar n° 0021140-8/2016 – Apenso n° 0016882-7/2016, que apura 
denúncia de omissão na prestação de contas dos programasPDDE Básico, exercício 2013 e 2014, 
da EEEFANA FERREIRA DA COSTA, nomunicípio de Riacho de santo Antonio/PB

João Pessoa, 23 de setembro de 2016.
Cláudio Roberto Tolêdo de Santana

Presidente da CPI/SEE - PB

INTIMAÇÃO
O Presidente da Comissão Permanente de Inquérito, designado pelo Secretário de Estado da 

Educação, Professor Aléssio Trindade de Barros, por meio da Portaria nº669, de 05de julhode 2016, 
publicada no D.O.E de 09de julhode 2016, INTIMAo (a) senhor (a) LÚCIA MARIA CAMPOS CORREIA 
DE MATOS, matrícula n° 154.583-3, a comparecer perante esta Comissão, que se encontra instalada 
no Centro Administrativo Estadual, situado a Av. João da Mata, s/n, Bloco I, 5º andar, Jaguaribe, na 
sala da CPI, às 14:00 horas do dia 04 de  OUTUBRO de 2016, a fim de prestar DECLARAÇÕES 
no Processo Administrativo Disciplinar n° 0016679-2/2016 – Apenso n° 0014250-3/2016, que apura 
denúncia de omissão na prestação de contas do programaPDDE Básico, exercício 2013, da CRECHE 
PRÉ-ESCOLA ANA PAULA, nomunicípio de Campina Grande/PB

João Pessoa, 23 de setembro de 2016.
Cláudio Roberto Tolêdo de Santana

Presidente da CPI/SEE - PB

INTIMAÇÃO
O Presidente da Comissão Permanente de Inquérito, designado pelo Secretário de Estado da 

Educação, Professor Aléssio Trindade de Barros, por meio da Portaria nº834, de 12 de agosto de 
2016, publicada no D.O.E de 18de agostode 2016, INTIMAo (a) senhor (a) MARGARETH LEAL 
RICARDO DE ARAÚJO, matrícula n° 166.221-0, a comparecer perante esta Comissão, que se 
encontra instalada no Centro Administrativo Estadual, situado a Av. João da Mata, s/n, Bloco I, 
5º andar, Jaguaribe, na sala da CPI, às 14:00 horas do dia 04 de  OUTUBRO de 2016, a fim de 
prestar DECLARAÇÕES no Processo Administrativo Disciplinar n° 0021146-5/2016 – Apenso n° 
0014258-2/2016, que apura denúncia de omissão na prestação de contas dos programasPDDE 
BÁSICO E PPDE Educação Integral (Mais Educação), exercício2014 da EEEFMCONSELHEIRO 
JOSÉ BRAZ DO RÊGO, nomunicípio de Boqueirão/PB

João Pessoa, 23 de setembro de 2016.
Cláudio Roberto Tolêdo de Santana

Presidente da CPI/SEE - PB

INTIMAÇÃO
O Presidente da Comissão Permanente de Inquérito, designado pelo Secretário de Estado da 

Educação, Professor Aléssio Trindade de Barros, por meio da Portaria nº797, de 29 de julhode 
2016, publicada no D.O.E de 10de agostode 2016, INTIMAo (a) senhor (a) MARIA DA GLÓRIA 
ALVES BEZERRA DA COSTA, matrícula n° 158.645-9, a comparecer perante esta Comissão, que 
se encontra instalada no Centro Administrativo Estadual, situado a Av. João da Mata, s/n, Bloco 
I, 5º andar, Jaguaribe, na sala da CPI, às 14:00 horas do dia 04 de  OUTUBRO de 2016, a fim de 
prestar DECLARAÇÕES no Processo Administrativo Disciplinar n° 0019505-2/2016 – Apenso n° 
0017594-8/2016, que apura denúncia de omissão na prestação de contas dos programas PDDE 
EDUCAÇÃO INTEGRAL (MAIS EDUCAÇÃO), exercício 2013e PDDE BÁSICO, PDDE Educação 
Integral (Mais educação) E PDDE QUALIDADEexercício2014, da EEEF BAIRRO SÃO JOSÉ, 
nomunicípio de CONCEIÇÃO/PB

João Pessoa, 23 de setembro de 2016.
Cláudio Roberto Tolêdo de Santana

Presidente da CPI/SEE - PB

INTIMAÇÃO
O Presidente da Comissão Permanente de Inquérito, designado pelo Secretário de Estado da 

Educação, Professor Aléssio Trindade de Barros, por meio da Portaria nº829, de 12 de agosto de 
2016, publicada no D.O.E de 18de agostode 2016, INTIMAo (a) senhor (a) MARIA DE FÁTIMA 
DE OLIVEIRA PEREIRA, matrícula n° 146.510-4, a comparecer perante esta Comissão, que se 
encontra instalada no Centro Administrativo Estadual, situado a Av. João da Mata, s/n, Bloco I, 
5º andar, Jaguaribe, na sala da CPI, às 14:00 horas do dia 04 de  OUTUBRO de 2016, a fim de 
prestar DECLARAÇÕES no Processo Administrativo Disciplinar n° 0021147-6/2016 – Apenso n° 
0017201-2/2016, que apura denúncia de omissão na prestação de contas dos programas PDDE 
Básico, exercício 2014, da EEEFJOSÉ DOROTEIA DUTRA, nomunicípio de Campina Grande/PB

João Pessoa, 23 de setembro de 2016.
Cláudio Roberto Tolêdo de Santana

Presidente da CPI/SEE - PB

INTIMAÇÃO
O Presidente da Comissão Permanente de Inquérito, designado pelo Secretário de Estado da 

Educação, Professor Aléssio Trindade de Barros, por meio da Portaria nº833, de 12 de agosto de 
2016, publicada no D.O.E de 18de agostode 2016, INTIMAo (a) senhor (a) MARIA DE LOURDES 
TAVARES DA SILVA, matrícula n° 154.447-2, a comparecer perante esta Comissão, que se encontra 
instalada no Centro Administrativo Estadual, situado a Av. João da Mata, s/n, Bloco I, 5º andar, Ja-
guaribe, na sala da CPI, às 14:00 horas do dia 04 de  OUTUBRO de 2016, a fim de prestar DECLA-
RAÇÕES no Processo Administrativo Disciplinar n° 0021143-2/2016 – Apenso n° 0016888-4/2016, 
que apura denúncia de omissão na prestação de contas dos programasPDDE Básico, exercício 
2013, da EEEFPROFESSORA ELZIRA GOMES DE MEDEIROS, nomunicípio de Aroeiras/PB

João Pessoa, 23 de setembro de 2016.
Cláudio Roberto Tolêdo de Santana

Presidente da CPI/SEE - PB

INTIMAÇÃO
O Presidente da Comissão Permanente de Inquérito, designado pelo Secretário de Estado da 

Educação, Professor Aléssio Trindade de Barros, por meio da Portaria nº679, de 05 de julhode 
2016, publicada no D.O.E de 09de julhode 2016, INTIMAo (a) senhor (a)  M A R Í L I A  D E 
CASTRO RAMOS JUVINO, a comparecer perante esta Comissão, que se encontra instalada no 
Centro Administrativo Estadual, situado a Av. João da Mata, s/n, Bloco I, 5º andar, Jaguaribe, na 
sala da CPI, às 14:00 horas do dia 04 de  OUTUBRO de 2016, a fim de prestar DECLARAÇÕES 
no Processo Administrativo Disciplinar n° 0016627-4/2016 – Apenso n° 0015661-1/2016, que apura 
denúncia de omissão na prestação de contas dos programas PDDE Básico E PDDE EDUCAÇÃO 
INTEGRAL (MAIS EDUCAÇÃO), da EEEFRAULINO MARACAJÁ, nomunicípio de GURJÃO/PB

João Pessoa, 23 de setembro de 2016.
Cláudio Roberto Tolêdo de Santana

Presidente da CPI/SEE - PB

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

Educação Professor Aléssio Trindade de Barros, por meio da Portaria nº663, de 05 de julho de 
2016, publicada no D.O.E  de09 de julho de 2016, nos termos do art. 149 § 1°, CITAa Sra.ABRÃO 
GUEDES DA SILVA, matrícula n° 181.578-4, para apresentar na sede da Comissão Permanente de 
Inquérito, no prazo de 10 (dez) dias, contados a partir daúltima publicação deste mandado, DEFESA 
ESCRITA, em relação aos fatos que lhe foram imputados no TERMO DE INDICIAÇÃOpresente 
no Processo Administrativo n° 0016710-6/2016,  Apenso nº0014241-3/2016, sob pena de revelia, 
sendo-lhe assegurado vista dos respectivos autos na sede da CPI/SEE, de segunda à sexta-feira, 
das 08:00h às 12:00h e das 13:30h às 16:30h.

João Pessoa, 23 de setembro de 2016.
Cláudio Roberto Tolêdo de Santana

Presidente da CPI/SEE - PB

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

Educação Professor Aléssio Trindade de Barros, por meio da Portaria nº 660, de 05 de julho de 
2016, publicada no D.O.E  de09 de julho de 2016, nos termos do art. 149 § 1°, CITAa Sra. AMANDA 
NEVES DA SILVA, matrícula n° 181.304-8, para apresentar na sede da Comissão Permanente de 
Inquérito, no prazo de 10 (dez) dias, contados a partir daúltima publicação deste mandado, DEFESA 
ESCRITA, em relação aos fatos que lhe foram imputados no TERMO DE INDICIAÇÃOpresente 
no Processo Administrativo n° 0016717-4/2016,  Apenso nº0014212-1/2016, sob pena de revelia, 
sendo-lhe assegurado vista dos respectivos autos na sede da CPI/SEE, de segunda à sexta-feira, 
das 08:00h às 12:00h e das 13:30h às 16:30h.

João Pessoa, 23 de setembro de 2016.
Cláudio Roberto Tolêdo de Santana

Presidente da CPI/SEE - PB

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

Educação Professor Aléssio Trindade de Barros, por meio da Portaria nº 699, de 05 de julho de 2016, 
publicada no D.O.E  de05 de julho de 2016, nos termos do art. 149 § 1°, CITAa Sra. ANGELA RITA  
ROSA DA SILVA, matrícula n° 169.310-7, para apresentar na sede da Comissão Permanente de 
Inquérito, no prazo de 10 (dez) dias, contados a partir daúltima publicação deste mandado, DEFESA 
ESCRITA, em relação aos fatos que lhe foram imputados no TERMO DE INDICIAÇÃOpresente 
no Processo Administrativo n° 0016853-5/2016,  Apenso nº0009659-2/2016, sob pena de revelia, 
sendo-lhe assegurado vista dos respectivos autos na sede da CPI/SEE, de segunda à sexta-feira, 
das 08:00h às 12:00h e das 13:30h às 16:30h.

João Pessoa, 23 de setembro de 2016.
Cláudio Roberto Tolêdo de Santana

Presidente da CPI/SEE - PB

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

Educação Professor Aléssio Trindade de Barros, por meio da Portaria nº661, de 05 de julho de 
2016, publicada no D.O.E  de09 de julho de 2016, nos termos do art. 149 § 1°, CITAa Sra.Beronice 
Pessoa da Silva, matrícula n° 169.377-8, para apresentar na sede da Comissão Permanente de 
Inquérito, no prazo de 10 (dez) dias, contados a partir daúltima publicação deste mandado, DEFESA 
ESCRITA, em relação aos fatos que lhe foram imputados no TERMO DE INDICIAÇÃOpresente 
no Processo Administrativo n° 0016715-2/2016,  Apenso nº0014216-5/2016, sob pena de revelia, 
sendo-lhe assegurado vista dos respectivos autos na sede da CPI/SEE, de segunda à sexta-feira, 
das 08:00h às 12:00h e das 13:30h às 16:30h.

João Pessoa, 23 de setembro de 2016.
Cláudio Roberto Tolêdo de Santana

Presidente da CPI/SEE - PB

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

Educação Professor Aléssio Trindade de Barros, por meio da Portaria nº 691, de 05 de julho de 
2016, publicada no D.O.E  de05 de julho de 2016, nos termos do art. 149 § 1°, CITAa Sra. Jakeline 
de Lima Lemos, matrícula n° 182.287-0, para apresentar na sede da Comissão Permanente de 
Inquérito, no prazo de 10 (dez) dias, contados a partir daúltima publicação deste mandado, DEFESA 
ESCRITA, em relação aos fatos que lhe foram imputados no TERMO DE INDICIAÇÃOpresente 
no Processo Administrativo n° 0016893-0/2016,  Apenso nº0009663-6/2016, sob pena de revelia, 
sendo-lhe assegurado vista dos respectivos autos na sede da CPI/SEE, de segunda à sexta-feira, 
das 08:00h às 12:00h e das 13:30h às 16:30h.

João Pessoa, 23 de setembro de 2016.
Cláudio Roberto Tolêdo de Santana

Presidente da CPI/SEE - PB

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

Educação Professor Aléssio Trindade de Barros, por meio da Portaria nº 660, de 05 de julho de 
2016, publicada no D.O.E  de09 de julho de 2016, nos termos do art. 149 § 1°, CITAa Sra. LUANA 
BARBOSA DA SILVA, matrícula n° 174.715-1, para apresentar na sede da Comissão Permanente de 
Inquérito, no prazo de 10 (dez) dias, contados a partir daúltima publicação deste mandado, DEFESA 
ESCRITA, em relação aos fatos que lhe foram imputados no TERMO DE INDICIAÇÃOpresente 
no Processo Administrativo n° 0016907-5/2016,  Apenso nº0010379-2/2016, sob pena de revelia, 
sendo-lhe assegurado vista dos respectivos autos na sede da CPI/SEE, de segunda à sexta-feira, 
das 08:00h às 12:00h e das 13:30h às 16:30h.

João Pessoa, 23 de setembro de 2016.
Cláudio Roberto Tolêdo de Santana

Presidente da CPI/SEE - PB

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

Educação Professor Aléssio Trindade de Barros, por meio da Portaria nº 682, de 05 de julho de 2016, 
publicada no D.O.E  de05 de julho de 2016, nos termos do art. 149 § 1°, CITAa Sra. Maria Sueli da 
Silva, matrícula n° 172.182-8, para apresentar na sede da Comissão Permanente de Inquérito, no 
prazo de 10 (dez) dias, contados a partir daúltima publicação deste mandado, DEFESA ESCRITA, 
em relação aos fatos que lhe foram imputados no TERMO DE INDICIAÇÃOpresente no Processo 
Administrativo n° 0016617-3/2016,  Apenso nº 0015659-8/2016, sob pena de revelia, sendo-lhe 
assegurado vista dos respectivos autos na sede da CPI/SEE, de segunda à sexta-feira, das 08:00h 
às 12:00h e das 13:30h às 16:30h.

João Pessoa, 23 de setembro de 2016.
Cláudio Roberto Tolêdo de Santana

Presidente da CPI/SEE - PB

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

Educação Professor Aléssio Trindade de Barros, por meio da Portaria nº 703, de 05 de julho de 
2016, publicada no D.O.E  de09 de julho de 2016, nos termos do art. 149 § 1°, CITAa Sra.Waldenira 
Carvalho de Almeida Montenegro, matrícula n° 165.021-1, para apresentar na sede da Comissão 
Permanente de Inquérito, no prazo de 10 (dez) dias, contados a partir daúltima publicação deste 
mandado, DEFESA ESCRITA, em relação aos fatos que lhe foram imputados no TERMO DE IN-
DICIAÇÃOpresente no Processo Administrativo n° 0016842-3/2016,  Apenso nº0009687-3/2016, 
sob pena de revelia, sendo-lhe assegurado vista dos respectivos autos na sede da CPI/SEE, de 
segunda à sexta-feira, das 08:00h às 12:00h e das 13:30h às 16:30h.

João Pessoa, 23 de setembro de 2016.
Cláudio Roberto Tolêdo de Santana

Presidente da CPI/SEE - PB

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

Educação Professor Aléssio Trindade de Barros, por meio da Portaria nº 681, de 05 de julho de 2016, 
publicada no D.O.E  de09 de julho de 2016, nos termos do art. 149 § 1°, CITAa Sra. WERALICE 
GERVÁSIO COSTA, matrícula n° 169.632-7, para apresentar na sede da Comissão Permanente de 
Inquérito, no prazo de 10 (dez) dias, contados a partir daúltima publicação deste mandado, DEFESA 
ESCRITA, em relação aos fatos que lhe foram imputados no TERMO DE INDICIAÇÃOpresente 
no Processo Administrativo n° 0016618-4/2016,  Apenso nº0014209-7/2016, sob pena de revelia, 
sendo-lhe assegurado vista dos respectivos autos na sede da CPI/SEE, de segunda à sexta-feira, 
das 08:00h às 12:00h e das 13:30h às 16:30h.

João Pessoa, 23 de setembro de 2016.
Cláudio Roberto Tolêdo de Santana

Presidente da CPI/SEE - PB

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA
Pelo Presente Edital e em razão de endereço incerto e não sabido/pessoa não localizado(a) ficam 

convidados os seguintes Compromissários Compradores abaixo identificados, a comparecerem a 
sede da São Salvador Construção e Incorp. SPE LTDA, situada na AV. Comendador Renato Ribeiro 
Coutinho, nº 1582, sala 07(Posto Quatro Folhas) –Centro – Sapé – PB, no prazo improrrogável de 
30 (trinta) dias a contar da presente publicação, a fim de regularizarem pendências referentes aos 
contratos infra enumerados do Loteamento Bairro São Salvador sob pena de rescisão automática 
conforme contrato dos referidos instrumentos:

COMPROMISSÁRIO                                         CONTRATO(S)                      QD              LOTE(S)
Ivone Pereira Belo 665R06
Liliane Rodrigues dos Santos                           564                               K2 20
Giane Tavares Raimundo 841   R   49
Franklim Barbosa  de Lima 849/865/1118P/W14/10/46
Severino Felixdos Santos 1262A   18
João Franciscodos Santos 335 J 05

Sapé/PB22 de Setembro de 2016 

ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DA CAPITAL
JUÍZO DE DIREITO DA 10ª VARA CÍVEL 

EDITAL DE INTIMAÇÃO COM O PRAZO DE 30 DIAS.
O Dr. JOSÉ FERREIR RAMOS JÚNIOR -Juiz de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca da 

Capital, em virtude de Lei, etc.
FAZ SABERque fica(m) CITADA(S) pelo presente EDITAL, JOSELI CARDOSO CAVALCANTE, 

inscrita no CPF sob o nº 031.009.154-37, por encontrar-se em lugar incerto e não sabido, para que, 
no prazo de 03 (três) dias, pague a quantia de R$ 14.190,00 (catorze mil cento e noventa reais), 
acrescido das cominações legais, sob pena de penhora de bens. No caso de pagamento integral, 
no prazo fixado, os honorários advocatícios serão reduzidos à metade (art. 652, §1º, CPC), o prazo 
para embargar a execução será de 15 dias. Tudo conforme despacho de fls. 54, nos autos da ação 
de EXECUÇÃO, processo nº 200.2011.026.770-1, movida por CARVALHO E FILHOS LTDA., contra 
JOSELI CARDOSO CAVALCANTE, cujo despacho foi o seguinte: Vistos, etc.... Cite-se, via edital 
(art. 232 e ss. do CPC), com prazo de 30 (trinta) dias para contestar, querendo, no prazo legal, sob 
pena de revelia. Publique-se o edital, inclusive com afixação no átrio do Fórum, cumprindo-se com 
as demais formalidades legais e, decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos. João Pessoa, 
15.01.2015, Dr. José Ferreira Ramos Júnior. Juiz de Direito. E para que a notícia chegue ao conhe-
cimento de todos, mandei expedir o presente Edital, que será afixado na sede deste Juízo, no local 
de costume e publicado na forma da lei. Dado e passado nesta cidade de João Pessoa, Estado da 
Paraíba. Aos 29 de abril de 2015. Eu, _________________, Técnico Judiciária, o digitei e subscrevo.

JOSÉ FERREIRA RAMOS JÚNIOR
Juiz de Direito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO Nº 5/00034/2016
O Pregoeiro Oficial e sua equipe de apoio, constituída pela Portaria nº 0002/2016 de 05/01/2016, 

da PREFEITURA MUNICIPAL PEDRA BRANCA-PB, vem através deste aviso, tornar público para 
os interessados que, o resultado de julgamento do PREGÃO Nº 5/00034/2016, cujo objeto é a 
aquisição de gêneros alimentícios, destinado a secretaria de Educação do município de Pedra 
Branca-PB. Tem como vencedora:

JOANA DARC COSTA AFREU- ME - CNPJ 13.207.326/0001-36 com o valor global de R$ 7.772,00 
(sete mil e setecentos e setenta e dois reais);

PEDRA BRANCA-PB, 28 de Setembro de 2016.
BRAZ DE SOUZA LINS 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO

TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.063/2016/CSL/SEMAS/PMCG
INSTRUMENTO: TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.063/2016/CSL/SEMAS/PMCG. PARTES: 

FMAS/SEMAS/PMCG E CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA - ME. OBJETO CON-
TRATUAL: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS 
ESPECIALIZADOS E CONTÍNUOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBEL Á SEMAS, 
DURANTE O EXERCICIO DE 2016. PRAZO: ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2016. FUNDAMENTA-
ÇÃO: INEXIGIBILIDADE Nº 2.05.005/2016/CSL/SEMAS/PMCG, LEI Nº 8.666/93, ALTERADA E 
LEI COMPLEMENTAR Nº123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006. FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 
08.244.1021.2214. ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.39. FONTE DE RECURSOS: 000. SIGNATÁ-
RIOS: EVA GOUVEIA E CLAIR LEITÃO MARTINS DINIZ - VALOR GLOBAL: R$ 12.000,00 (DOZE 
MIL REAIS). DATA DE ASSINATURA: 09/09/2016.

EVA GOUVEIA
Secretária Municipal de Assistência Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO N.º. 00034/2016
Objeto: aquisição de gêneros alimentícios, destinado a secretaria de Educação do município 

de Pedra Branca-PB.
Vencedora: 
- JOANA DARC COSTA AFREU- ME - CNPJ 13.207.326/0001-36 com o valor global de R$ 

7.772,00 (sete mil e setecentos e setenta e dois reais).
RESOLVE:  
Após análise do processo, e, estando o mesmo de acordo com a Lei, o Sr. Prefeito resolve AD-

JUDICAR e HOMOLOGAR, o procedimento e o objeto desta licitação em favor da empresa acima 
citada, nos termos da Lei 10.520/2002, em consequência, fica convocado os licitantes vencedores 
para a assinatura do termo de contrato, nos termos do art. 64, caput, do citado diploma legal, sob 
as penalidades da lei.

Pedra Branca-PB, 28 de Setembro de 2016 
Allan Feliphe Bastos de Sousa

Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 TERMO DE RATIFICAÇÃO 

ATO DE INEXIGIBILIDADEnº 2.05.005/2016/CSL/SEMAS/PMCG
A Titular da pasta da Secretaria Municipal de Assistência Socialda Prefeitura de Campina Grande, 

no uso das prerrogativas que lhe são conferidas pela lei complementar do município nº 029/05,con-
siderando o incomensurável interesse público, e considerando ainda as conclusões formalmente 
motivadas no Parecer Jurídico nº 2.05.083/2016, Autoriza e Ratifica o Ato de Inexigibilidadenº 
2.05.005/2016/CSL/SEMAS/PMCG, praticado por esta municipalidade, com vistas à contratação 
com a pessoa jurídica: CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA - ME,PARA EXECUTAR 
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS E CONTÍNUOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA 
CONTÁBIL À SEMAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2016, embasada no art. 25, §1º, c/c o art. 13, 
I da lei nº 8.666/93, alterada, e em especial ao disposto no artigo 26 da Lei de Licitações,no valor 
total de R$ 12.000,00 ( Doze mil reais), cujas despesas correrão á conta da Dotação Orçamentária: 
Funcional Programática: 04 122 2001 2214 (Ações do FMAS). Elemento da Despesa: 33.90.39, 
Fonte de Recursos: 000.

Campina Grande, 08 de setembro de 2016.
EVA GOUVEIA

Secretária Municipal de Assistência Social

SINTRICOM
SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DA CONSTRUÇÃO E DOMOBILIÁRIO 

DE JOÃO PESSOA – Rua Cruz Cordeiro, 75 Varadouro, João Pessoa – PB.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAÓRDINARIA
Ficam pelo presente edital de convocado todos os trabalhadores da Eco Construções e Incor-

porações Ltda,  para participarem da Assembleia Geral que será realizada no dia 04 de Outubro de 
2016, nos canteiro da obras, às 07:00 horas da manhã, do Condomínio Empresarial Eco Business 
Center, na Rua Antônio Rabello Junior, 195, Miramar, no Eco Summer Tambaú WB, na Av Antônio 
Lira, 95 Tambaú,  nesta cidade, com a presença de no mínimo um representante da categoria 
laboral, para tratar da seguinte pauta:

Sindicalização e Compensação de Jornada.
JOSÉ LAURENTINO DA SILVA

PRESIDENTE
João Pessoa, 22/08/2016.

INBRA - INDÚSTRIA BRASIL PREMOLDADOS LTDA - CNPJ/CPF Nº 03.581.177/0001-17 Torna 
público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de 
Operação nº 908/2016 em João Pessoa, 19 de abril de 2016 - Prazo: 730 dias. Para a atividade de: 
Fabricação de Artefatos de Cimento para Uso na Construção Civil Na(o) AV. FELICIANO BATISTA 
DE AMORIM - Nº 1083 Município: GUARABIRA - UF: PB. Processo: 2015-002017/TEC/LO 9667.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SEMOB - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA

 AVISO DE ADIAMENTO
CONCORRÊNCIA Nº 01/2016

O Presidente da Comissão Permanente da Licitação da SEMOB torna público aos interessa-
dos, o ADIAMENTO DA LICITAÇÃO na modalidade CONCORRÊNCIA nº 01/2016, marcada para 
o dia 29 de Setembro de 2016 às 08:30 horas, referente a SERVIÇO PERMISSIONÁRIO PARA 
IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA PARA OPERACIONALIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E INFOR-
MATIZAÇÃO DO ESTACIONAMENTO ROTATIVO PAGO. A nova data da referida licitação será 
posteriormente publicada através dos mesmos veículos de comunicação, utilizados anteriormente, 
nos termos da Lei 8.666/93. 

João Pessoa, 26 de Agosto de 2016.
Antonio Gutierre Rodenbusch

Presidente da Comissão de Licitação - SEMOB 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 33002/2016
A Prefeitura Municipal de João Pessoa, por meio da Comissão Especial de Licitação, constituída 

através do Decreto Nº 8.750/2016, datada de 04 de julho de 2016, torna público que a sessão de 
abertura da licitação na modalidade Concorrência Nº 33002/2016, em regime de execução de em-
preitada por PREÇO UNITÁRIO, com tipo de licitação MENOR PREÇO GLOBAL, com Recursos 
Próprios e de Convênio, que seria realizada no dia 30/09/2016, às 09:00 horas, em razão da neces-
sidade de reanálise decorrente de impugnações ao Edital e de pedidos de esclarecimentos sobre a 
licitação, fica ADIADA para o dia 10/10/2016, às 09:00 horas. Outrossim, convocamos às empresas 
a comparecerem ao endereço abaixo para receberem o Edital e suas alterações (Adendos nº 01 e 
02). A cópia do Edital, seus anexos e adendos e seus anexos estão à disposição dos interessados 
na sede da SEPLAN, na Rua Diógenes Chianca, 1.777, Prédio Anexo 4º andar, Água Fria, João 
Pessoa - PB, no horário das 08:00 às 14:00h, podendo ser adquirida mediante a entrega de 1(um) 
DVD ou Pen drive. O extrato do edital estará disponível no sítio da PMJP no endereço http://www.
joaopessoa. pb.gov.br/licitacoes. Qualquer informação será prestada no local e horário acima citado.

João Pessoa, 28 de setembro de 2016.
Newton Euclides da Silva

Presidente da Comissão Especial de Licitação – SEPLAN/PMJP

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N.º 006/2016
A Prefeitura Municipal de Ingá, através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna público 

que a licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS N.º 006/2016, cujo objeto e a execução de 
obras de Reforma e Ampliação das Unidades Básicas de Saúde das localidades: Cazuzinha, Chã 
dos Pereira, Pontina e Jardim Farias, no Município de Ingá - PB, aprazada para o dia 05/10/2016 
às 9:00 horas, foi ADIADA para o dia 19/10/2016 às 9:00 horas, por ter havido falha na publicação 
do Aviso de Licitação no Diário Oficial da União.

 O Edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas. Informações pelos telefones: (0xx83) 3394-1136 e 
3394-1236, até o dia 14/10/2016.

 Ingá(PB), 28 de setembro de 2016.
DIOCLÁCIO GOMES DA SILVA

PRESIDENTE DA CPL

EDITAL DE COMUNICAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL
SINDICATO DO COMÉRCIO ATACADISTA DE DROGAS E MEDICAMENTOS DO ESTADO DA 

PARAIBA, entidade classe de 1º grau, constituído na forma de pessoa jurídica de direito privado, 
inscrito no CNPJ sob o nº. 70.118.971/0001-16, com sede à Av. Julia Freire, nº 617, Sala 304, João 
Pessoa – PB, CEP 58040-040, vem através do presente edital, comunicar a todos que participam da 
referida categoria econômica, nos termos do art. 605 da CLT, para que realizem o pagamento das 
referidas contribuições obrigatórias, inclusive as dos anteriores, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016. A 
referida contribuição deverá ser recolhida em guia própria nos termos da legislação vigente. João 
Pessoa, 22 de setembro de 2016. Geniezer Pereira Ventura Filho - Presidente. 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI

Nos termos do Julgamento da licitação PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 023/2016, feito pela 
Comissão Permanente de Licitação em 27 de Setembro de 2016 e em conformidade com a Lei 
Federal n.º 8.666/93e com a Lei 10.520/03, fica decidido a:

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

quando do julgamento do PREGÃO PRESENCIAL - SRP N.º 023/2016, Processo nº 2016.08.033, 
ADJUDICAMOS o Presente PREGÃO PRESENCIAL para a Empresa: ALEXANDRE LAURENTINO 
DA SILVA – ME , CNPJ: 11.500.957/0001-13- com o valor total de R$ 27.600,00(Vinte e sete mil 
e seiscentos reais).

Araçagi - PB, 28 de Setembro de 2016.
José Alexandrino Primo
Prefeito Constitucional

HOMOLOGAÇÃO
Do julgamento em favor da Empresa: ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA – ME , CNPJ: 

11.500.957/0001-13- com o valor total de R$ 27.600,00(Vinte e sete mil e seiscentos reais), pelas 
razões expostas no referido Laudo.

Araçagi - PB, 28 de Setembro de 2016.
José Alexandrino Primo
Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
REFRENTE. CONVITE 02.2016, TERMO DE CONTRATO Nº 077/2016, datado de 03.03.2016. 

OBJETO DO TERMO ADITIVO: Acréscimos de R$ 28.812,00 - (Vinte e Oito Mil Oitocentos e Doze 
Reais), percentual de 24,00% (vinte e quatro por cento), ao valor inicialmente contratado de R$ 
120.050,00 - (Cento e Vinte Mil e Cinquenta Reais), objetivando execuções dos serviços de mão-
-de-obra de pavimentação em paralelepípedos e assentamento de meio fio granítico em diversas 
localidades do Município. Valor atualizado do Contrato 077/2016: R$ 148.862,00 – (Cento e Quarenta 
e Oito Mil Oitocentos e Sessenta e Dois Reais). FUNDAMENTAÇÃO: Artigo 65, Par. 1º, da Lei 
8.666/93 e suas alterações posteriores, cláusulas décima segunda e décima quarta do termo de 
contrato. PARTES:  PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB e GILBERTO GOMES DE LIMA, 
CPF: 024.152.924-78. DATA TERMO ADITIVO: 22.09.2016. SIGNATÁRIOS: ALCIONE MARACAJÁ 
DE MORAIS BELTRÃO – Prefeita e GILBERTO GOMES DE LIMA - Contratado. Publique-se para 
atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

ALCIONE MARACAJÁ DE MORAIS BELTRÃO - Prefeita



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2016

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00026/2016, que objetiva: Aquisição de material 
de laboratório; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: HIGILAB - 
PRODUTOS DE LABORATÓRIO E HIGIENE LTDA - R$ 79.755,90.

Mari - PB, 14 de Setembro de 2016.
MARCOS AURÉLIO MARTINS DE PAIVA – Prefeito

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00027/2016, que objetiva: Aquisição de medicamentos; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: LARMED DISTRIBUIDORA 
DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPI - R$ 161.500,00.

Mari - PB, 14 de Setembro de 2016.
MARCOS AURÉLIO MARTINS DE PAIVA - Prefeito

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00028/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00028/2016, que objetiva: SERVIÇOS DE 
ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ALIMENTAÇÃO DO SINCOV; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: EPC - EMPRESA PARAIBANA 
DE CONVÊNIOS LTDA - R$ 38.400,00.

Mari - PB, 14 de Setembro de 2016.
MARCOS AURÉLIO MARTINS DE PAIVA – Prefeito

 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição de material de laboratório.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00026/2016.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Mari: 07.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ-

DE - 10.302.4280.2028 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA 
HOSPITALAR E AMBULATORIAL - 11.0311 - GASTOS COM SAÚDE 15% - 10.302.4280.2030 
- MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 3390.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR - 
3390.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO.

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Mari e: CT Nº 00081/2016 - 14.09.16 - HI-

GILAB - PRODUTOS DE LABORATÓRIO E HIGIENE LTDA - R$ 79.755,90.

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de medicamentos.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00027/2016.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Mari: 07.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ-

DE - 10.301.4280.2027 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA 
- 10.302.4280.2028 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOS-
PITALAR E AMBULATORIAL - 10.302.4280.2030 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE 
SAÚDE - 3390.30.09 - MEDICAMENTOS - 3390.01 - MATERIAL DE CONSUMO.

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Mari e: CT Nº 00085/2016 - 14.09.16 - 

LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPI - R$ 161.500,00.

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA 

ALIMENTAÇÃO DO SINCOV.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00028/2016.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Mari: 02.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

E PLANEJAMENTO - 04.122.0210.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE 
ADMINISTRAÇÃO - 3390.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA.

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Mari e: CT Nº 00080/2016 - 14.09.16 - EPC 

- EMPRESA PARAIBANA DE CONVÊNIOS LTDA - R$ 38.400,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N. º 09023/2016 PROCESSO ADM. Nº. 2016/065535.
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MOBILI-

ÁRIOS ESCOLARES (CONJUNTO ALUNO E CONJUNTO PROFESSOR), PARA ATENDIMENTO 
DAS DEMANDAS DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL.

INÍCIO DO ACOLHIMENTO DE PROPOSTAS: 17 de outubro de 2016.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 18/10/2016 - Horário: 09h30min (HORÁRIO DE BRASÍLIA).      
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: 19/10/2016 - Horário: 09h00min (HORÁRIO DE BRASÍLIA).
LOCAL: www.licitacoes-e.com.br
REFERÊNCIA DE TEMPO: Para todas as referências de tempo será observado o horário oficial 

de Brasília - DF.
A Secretaria de Educação e Cultura do município de João Pessoa através da Pregoeira 

torna público que fará realizar a Licitação na modalidade Pregão Eletrônico, cuja sessão pública 
será realizada através do site www.licitacoes-e.com.br. SUPORTE LEGAL: com Lei Federal nº. 
10.520/2002, que institui a modalidade Pregão; o Decreto Municipal nº. 4.985 de 18 de novembro 
de 2003, que regulamenta o pregão no município de João Pessoa; Decreto Municipal 5.716 de 25 
de agosto de 2006; Decreto Municipal nº. 7.364 de 04 de outubro de 2011; Decreto Municipal 7.884 
de 24 de maio de 2013; Lei Municipal nº. 10.431 de 11 de abril de 2005, publicada no SO nº. 952, 
com aplicação subsidiária da Lei nº. 8.666/1993 e respectivas alterações, Lei Complementar nº. 
123/2006, Lei Complementar nº. 147/2014, Lei nº. 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), 
Decretos nº. 3.555/2000 e 5.450/2005. Edital: cópia a ser adquirida no site www.licitacoes-e.com.
br, a partir de 30 de setembro de 2016.

João Pessoa, 28 de setembro de 2016.
Gláucia Kaline A. da Fonseca Carvalho

Pregoeira da CSL/SEDEC

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL-SRP Nº 014/2016.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, 

torna público que fará realizar através do pregoeiro oficial para conhecimento dos interessados nos 
termos da Lei n.º 10.520/2002 alterações, subsidiariamente a Federal nº 8.666/93 e suas alterações 
posteriores, Lei complementar n.º 123/2006 alterações e demais normas inerentes a espécie, que 
realizará licitação na modalidade pregão presencial do tipo menor preço por item, EXCLUSIVO 
para empresas enquadradas como ME e EPP no dia 11 de Outubro de 2016 as 11h00min, tendo 
como objetivo: SERVIÇO DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NE-
CESSIDADES DOS POSTOS DE SAÚDE E UNIDADES MÓVEIS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO 
DE MAMANGUAPE. A reunião ocorrerá na sala da CPL no prédio sede da Prefeitura Municipal de 
Mamanguape, na Rua Antenor Navarro, n°10, Centro, MAMANGUAPE – Pb. Maiores informações 
na COPELI no endereço acima descrito, no horário de expediente normal de 08:00 as 12:00 Horas.

Mamanguape-PB, 28 de Setembro de 2016.
Milton de Almeida e Silva Junior 

Pregoeiro Oficial

SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS,  
DO MEIO AMBIENTE E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO 

CONCORRÊNCIA Nº 03/16-CEL
Registro CGE Nº 16-00536-3

JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS
O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba - DER/PB, sediado a Av. José 

Américo de Almeida s/n, nesta Capital, através da Comissão Especial de Licitação – CEL, comunica 
aos participantes da CONCORRÊNCIA Nº 03/16- CEL, que após análise detalhada na documenta-
ção das Propostas de Preços , respaldada na legislação vigente e Edital da licitação em epígrafe, 
em especial em sua Cláusula 11.0, considera classificadas as Empresas na seguinte ordem: 1º 
lugar – ENGETECH CONSTRUÇÕES EIRELI – ME– R$ 2.439.380,40 e 2º lugar - CONSTRUTORA 
GALVÃO MARINHO LTDA - R$ 2.630.803,99.

         A CEL comunica que fica aberto o prazo recursal a partir da data desta publicação. 
         João Pessoa, 28 de setembro de 2016.

Engº  Sebastião Cirino da Silva
Presidente da Comissão Especial de Licitação

      
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE PRAZO
INSTRUMENTO: TERMO ADITIVO A TOMADA DE PREÇOS Nº 0002/2015.

PARTES PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÍ/PB E A EMPRESA MATRIX CONSTRUTORA 
LTDA-EPP OBJETO CONTRATUAL: EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL PÚBLICA 
DE ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO SITUADO NA RUA MANOEL DE BARROS, S/N, PARA FUNCIO-
NAMENTO DA CRECHE ANGELA TRIBUTINO LEITE. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 57 de lei 
8.666/93, alterações Art. 65, I – Lei 8.666/93, e alterações. PRAZO CONTRATUAL: Fica prorrogado 
até 26/01/2017– que inicialmente era de 120 (cento e vinte) dias, conforme clausula Sétima, do 
contrato nº 00063/2015, referente à Tomada de Preços 0002/2015, Homologada em 24/09/2015, 
conforme preceitua o Art. 57 da lei 8.666/93, alterações, e este termo aditivo. Signatários: EDUARDO 
RONIELLE GUIMARÃES MARTINS DANTAS E MATRIX CONSTRUTURA LTDA-EPP.

                                                                                        Cubati-PB, 28 de Setembro de 2016

EDITAL DO RESULTADO DE ELEIÇÃO –SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚS-
TRIAS DE CIMENTO, CAL E GESSO DO ESTADO DA PARAÍBA,Rua da Reública, 730 – Centro – 
João Pessoa/PB – CNPJ n° 08.679.623/0001-44.Comunica a toda categoria profissional representada 
por esta entidade classista, o resultado do Pleito Eleitoral realizado no dia 26 de setembro de 2016, 
como segue: DIRETORIA - FETIVOS:ANTÔNIO ROCHA DE OLIVEIRA – Presidente, FRANCISCO 
QUIRINO NETO – Vice Presidente, EGENILDO DOS SANTOS SILVA – Secretário Administrativo, 
LUIZ GONZAGA DOS SANTOS – Secretário de Finanças, MARLILTON DE PONTES FRANÇA – 
Secretário Assistente Social, ALLANDEYLTON GONÇALVES DE OLIVEIRA – Secretário de Assuntos 
Trabalhistas e EDSON PEREIRA DE SOUZA– Secretário de Relações e Comunicação. DIRETORIA 
– SUPLENTES:OZINALDO DE ANDRADE, JOSÉ FELINTO DE ARAÚJO, LUZITONIO BENTO  DE 
LIMA, FRANCISCO SALES DE LIMA, JOÃO BATISTA SANTOS DA SILVA, JOADES JOSÉ DE 
SOUZA e SEVERINO IVANDRO DA SILVA MACENA.CONSELHO FISCAL – EFETIVOS:DIOCELIO 
ELISIARIO DOS SANTOS, JOSINALDO BEZERRA DA COSTA e MAURILIO LEONALDO DA SILVA. 
CONSELHO FISCAL – SUPLENTES: ANTÔNIO DE FREITAS LOPES, JOSAILTON BEZERRA DA 
COSTA e REGIVALDO DELMIRO BEZERRA. DELEGAÇÃO FEDERATIVA – EFETIVOS:ANTÔNIO 
ROCHA DE OLIVEIRA.  DELEGAÇÃO FEDERATIVA – SUPLENTES: ZENEIDE BERNARDO DIAS. 
Única Chapa concoprrente: obteve 73 (setenta e três) votos válidos, votos em branco 01 (um), 
votos nulos 02 (dois) e deixaram de votar 10 (dez), portanto sendo a mesma eleita com a maioria 
absoluta dos votos dos  associados, perfazendo um percentual de 88,02% (oitenta e oito virgula e 
dois por cento). João Pessoa/PB 28 de Setembro de 2016. Antônio Rocha de Oliveira – Presidente.

A empresa Mocó Agropecuária Ltda. - EPP, inscrita na Receita Federal com CNPJ Nº 
48.762.892/0001-94 e I. E 1.025.477-9 com sede na BR 361 KM 12 Zona Rural da cidade de Santa 
Teresinha - PB, comunica que no período 23 de setembro de 2016 foi extraviado o livro de ocorrências 
fiscais. Por ser verdade e para que surta os devidos valores publico a presente declaração nesta data.  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA 
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 000035/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro e Equipe de Apoio, sediada na rua Presidente 

João Pessoa, 391 - Centro – Pedra Branca- PB, às 08:00 horas do dia 14 de outubro de 2016, 
licitação na modalidade Pregão Presencial nº 00035/2016, do tipo menor preço por item, objetivando: 
contratação de serviços de consulta médica e exames de ultrassonografia. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02. Informações: no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. O edital encontra-se no endereço www.
pedrabranca.pb.gov.br. Telefone: (083) 3456-1012.

Pedra Branca - PB, 28 de setembro de 2016
Braz de Souza Lins - Pregoeiro 

  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA 

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 000036/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro e Equipe de Apoio, sediada na rua Presidente 
João Pessoa, 391 - Centro – Pedra Branca- PB, às 10:00 horas do dia 14 de outubro de 2016, licitação 
na modalidade Pregão Presencial nº 00036/2016, do tipo menor preço por item, para: Aquisição de 
material odontológico. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supra-
citado. O edital encontra-se no endereço www.pedrabranca.pb.gov.br. Telefone: (083) 3456-1012.

Pedra Branca - PB, 28 de setembro  de 2016
Braz de Souza  Lins - Pregoeiro 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO 
AVISO DE RESULTADO

(FRACASSADO)
A Secretaria de Educação e Cultura do município de João Pessoa através da Pregoeira torna 

público para conhecimento dos interessados, que a Licitação na modalidade Pregão Eletrônico SRP 
de nº 09012/16, realizada no dia 21 de julho de 2016 às 11:30h, que teve como objeto SISTEMA 
DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MANU-
TENÇÃO E LIMPEZA DA ÁGUA E DA ÁREA DAS PISCINAS DO PARQUE AQUÁTICO DO CAM, 
teve os itens 01 e 02 declarados FRACASSADOS, tendo em vista que nenhum dos participantes 
estavam habilitados conforme exigências do edital.

 João Pessoa, 28 de setembro de 2016.
Gláucia Kaline A. da Fonseca Carvalho

Pregoeira/SEDEC

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM
HOMOLOGAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2016

O Presidente da Câmara da Câmara M. de Belém/PB, no uso de suas atribuições legais. Resolve 
homologar, A Dispensa de Licitação nº 001/2016. Objeto: Prestar serviço arquivamento eletrônico 
de documentos (Digitalização relativos aos documentos dos anos 2015/2016), gerenciamento e 
administração de banco de dados, software de digitalização da Câmara de Belém/PB. Contratação 
direta: Rodrigo Martins Camboim da Camara, CNPJ Nº 22.438.529/0001-24. Valor total R$ R$ 
7.800,00. Publique-se e cumpra-se.

Belém/PB, 28 de setembro de 2016.
João Félix de Sousa - Presidente da Câmara

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2016
Objeto: Prestar serviço arquivamento eletrônico de documentos (Digitalização relativos aos 

documentos dos anos 2015/2016), gerenciamento e administração de banco de dados, software 
de digitalização da Câmara de Belém/PB. Pessoa jurídico: Rodrigo Martins Camboim da Camara, 
CNPJ Nº 22.438.529/0001-24, Valor total R$ 7.800,00. Fundamento: Inciso II, do artigo 24, da Lei nº 
8.666/93, e justifica-se a dispensa. Ratificado pelo Sr. João Félix de Sousa (Presidente da Câmara), 
com base nos pareceres jurídicos constantes nos autos. Publique-se e cumpra-se.

Belém/PB, 28 de setembro de 2016.
João Félix de Sousa - Presidente da Câmara

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE SAÚDE

AVISO DE ADIAMENTO DA 2ª SESSÃO PÚBLICA
CHAMAMENTO PÚBLICO-SMS Nº. 10.001/2016

PROCESSO Nº. 10.014/2016
INEXIGIBILIDADE Nº 10.001/2016

OBJETO: CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PARA CONTRATAÇÃO DE PROCEDIMENTOS 
DE ANÁLISE EM CITOLOGIA E ANATOMOPATOLOGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 
REDE MUNICIPAL DE SAÚDE JOÃO PESSOA E DOS MUNICÍPIOS PACTUADOS.

A Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, através da Presidente da Comissão Se-
torial de Licitação, Sra. Juliana Pereira de Lima, nomeada pela Portaria do Excelentíssimo Senhor 
Prefeito Municipal, torna público, para conhecimento dos interessados, o adiamento da 2ª sessão 
do referido Credenciamento, que estava prevista para o dia 28/09/2016, às 09:30h, com data a 
ser designada posteriormente, considerando Impugnação interposta por empresa interessada no 
certame, porém sem tempo hábil para resposta. Consultas com a Presidente da Comissão e Mem-
bros, no endereço acima, no HORÁRIO ÚNICO de 08:00hs as 14:00hs pelo Fone:(83) 3214-7937 
ou pelo e-mail cel.smsjp@gmail.com.

João Pessoa, 28 de Setembro de 2016.
Juliana Pereira de Lima

Presidente da CSL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 001/2016

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

pela empresa AUTOPARQUE DO BRASIL EMPREENDIMENTO E SERVIÇOS LTDA. referente à 
Concorrência Nº 01/2016 - Processo Administrativo nº 2015/117180, cujo objeto é a Outorga de 
concessão da implantação, operação, manutenção e gerenciamento do sistema de estacionamento 
rotativo pago instalado nos leitos das vias, logradouros e áreas públicas do Município de João 
Pessoa, foi intentada tempestivamente, no entanto NEGADO PROVIMENTO. 

João Pessoa, 28 de Setembro de 2016
ANTONIO GUTIERRE RODENBUSCH

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 001/2016

RESULTADO DE IMPUGNAÇÃO 
A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana torna público que, as Impugnações impe-

tradas pela empresa BR-TIC INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS, precisamente em relação aos itens 
7.3.4.1 e 12.4 referente à Concorrência Nº 01/2016 - Processo Administrativo nº 2015/117180, 
cujo objeto é a Outorga de concessão da implantação, operação, manutenção e gerenciamento 
do sistema de estacionamento rotativo pago instalado nos leitos das vias, logradouros e áreas 
públicas do Município de João Pessoa, foram intentadas tempestivamente, no entanto, no mérito, 
NEGADOS PROVIMENTOS. 

João Pessoa, 28 de Setembro de 2016
ANTONIO GUTIERRE RODENBUSCH

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 001/2016

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

pela empresa PROVAC TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA, CNPJ:50.400.407/0001-84 
referente à Concorrência Nº 01/2016 - Processo Administrativo nº 2015/117180, cujo objeto é 
a Outorga de concessão da implantação, operação, manutenção e gerenciamento do sistema 
de estacionamento rotativo pago instalado nos leitos das vias, logradouros e áreas públicas do 
Município de João Pessoa, foi intentada tempestivamente, no entanto NEGADO PROVIMENTO. 

João Pessoa, 28 de Setembro de 2016
ANTONIO GUTIERRE RODENBUSCH

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 001/2016

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

pela empresa RIZZO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MOBILIÁRIO URBANO, CNPJ: 03.836130.0001-
57, referente à Concorrência Nº 01/2016 - Processo Administrativo nº 2015/117180, cujo objeto 
é a Outorga de concessão da implantação, operação, manutenção e gerenciamento do sistema 
de estacionamento rotativo pago instalado nos leitos das vias, logradouros e áreas públicas do 
Município de João Pessoa, foi intentada tempestivamente, no entanto NEGADO PROVIMENTO. 

João Pessoa, 28 de Setembro de 2016
ANTONIO GUTIERRE RODENBUSCH

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 001/2016

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

pela empresa SERBET – SISTEMA DE ESTACIONAMENTO VEICULAR DO BRASIL LTDA., CNPJ: 
00.999705/0001-64, referente à Concorrência Nº 01/2016 - Processo Administrativo nº 2015/117180, 
cujo objeto é a Outorga de concessão da implantação, operação, manutenção e gerenciamento do 
sistema de estacionamento rotativo pago instalado nos leitos das vias, logradouros e áreas públicas 
do Município de João Pessoa, foi intentada tempestivamente, no entanto NEGADO PROVIMENTO. 

João Pessoa, 28 de Setembro de 2016
ANTONIO GUTIERRE RODENBUSCH

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 001/2016

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

pela empresa SIGA MOBILIDADE URBANA, CNPJ:12.515.639/0001-99 referente à Concorrência 
Nº 01/2016 - Processo Administrativo nº 2015/117180, cujo objeto é a Outorga de concessão da 
implantação, operação, manutenção e gerenciamento do sistema de estacionamento rotativo pago 
instalado nos leitos das vias, logradouros e áreas públicas do Município de João Pessoa, foi intentada 
tempestivamente, no entanto NEGADO PROVIMENTO. 

João Pessoa, 28 de Setembro de 2016
ANTONIO GUTIERRE RODENBUSCH

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 001/2016

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

pela empresa TECNOSIN SINALIZAÇÃO EIRELLI, CPNJ: 21.922.230/0001-88 referente à Concor-
rência Nº 01/2016 - Processo Administrativo nº 2015/117180, cujo objeto é a Outorga de concessão 
da implantação, operação, manutenção e gerenciamento do sistema de estacionamento rotativo 
pago instalado nos leitos das vias, logradouros e áreas públicas do Município de João Pessoa, foi 
intentada tempestivamente, no entanto NEGADO PROVIMENTO. 

João Pessoa, 28 de Setembro de 2016
ANTONIO GUTIERRE RODENBUSCH

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

JULGAMENTO DE RECURSO CONTRA ANÁLISE DE AMOSTRAS
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2015/105526.  PREGÃO ELETRÔNICO N.º 09001/2016.OBJETO: 

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CAMINHAS INFANTIS 
PARA AS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.APregoeira 
Oficial da Secretaria de Educação e Cultura, com fulcro no Parecer emitido pela Comissão de 
Análise e Avaliação de Bens e Serviços da SEDEC,julgaPROCEDENTEo recurso impetrado pela 
empresa EKIPSUL COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA quanto à reprova-
ção de sua amostra, passando assim ao status de APROVADA, por estar em conformidade com 
as especificações editalícias. Maiores informações pelo emailcslsedecjp@yahoo.com.br ou pelo 
telefone (083)3218-9255.

João Pessoa/PB, 28 de setembro de 2016.
Gláucia Kaline Alves da Fonseca

Pregoeira Oficial CSL/SEDEC

CPF/CNPJ....: 017561052/0001-30
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            798,96
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 051475
Responsavel.: RK PRESENTES EIRELI  ME
CPF/CNPJ....: 011690373/0001-58
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.277,72
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 051714
Responsavel.: VALMIR DE CARVALHO JUNIOR
CPF/CNPJ....: 690525904-78
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            783,99
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 052226
Responsavel.: WS MORGANN CONSTRUCOES LTDA
CPF/CNPJ....: 013756950/0001-92
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            490,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 051690
Responsavel.: WS MORGANN CONSTRUCOES LTDA
CPF/CNPJ....: 013756950/0001-92
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            909,99
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 051705
Em obediencia ao Art. 15 da Lei No. 9.492, de 10 de 
Setembro de 1997, ficam intimadas as Pessoas Fisicas 
e Juridicas acima citadas a virem pagar os titulos supra, 
no prazo de tres dias uteis, ou darem, por escrito, as 
razoes por que nao o fazem, dirigindo-se, para tanto,ao 
2o Tabelionato de Protesto, a Praca 1817, 40 - Centro - 
Joao Pessoa-PB, sob pena de serem os referidos titulos 
PROTESTADOS, na forma da LEI.

Joao Pessoa,  29/09/2016
----------------------------------------

Bela. MARIA ANGELA SOUTO CANTALICE
- Titular -

     Souto
Serviço notarial e registral

2º OFÍCIO DE PROTESTO - 5º OFÍCIO DE NOTAS
BELA.  MARIA ÂNGELA SOUTO CANTALICE

Praca 1817, 40 -  Centro - J. Pessoa - Fone: 3241.3040
E D I T A L

Responsavel.: ALLEF SOARES DA SILVA EIRELI
CPF/CNPJ....: 021487151/0002-77
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            720,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 052219
Responsavel.: ANA CLAUDIA GOMES ROLIM EPP
CPF/CNPJ....: 003118124/0001-64
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.114,48
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 051461
Responsavel.: ANTONIO ALVES DE LIMA MERCEARIA
CPF/CNPJ....: 008667958/0001-42
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            364,75
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 052148
Responsavel.: JOSE FELIPE DA FONSECA
CPF/CNPJ....: 602572704-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             77,68
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 051250
Responsavel.: LETICIA MARIA COSME
CPF/CNPJ....: 045018364-58
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            971,25
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 051654
Responsavel.: LUME ENERGIA E COMERCIO LTDA 
- EPP

ANTONIO ALI GANEM-ME – CNPJ 25.851.486/0001-00. Torna público que a SUDEMA – Superin-
tendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalaçãono 2990/2016 em João 
Pessoa, 14 de setembro de 2016 – Prazo: 730 dias. Para atividade de EXTRACÃO DE GRANITO 
E MINERAIS DE GRANITOS PEGMATÍTICOS NUMA ÁREA DE 972,37 HÁ, NA LAGOA DO JUCÁ, 
S/N, ZONA RURAL DE ALCANTIL-PB. Na (o) – LAGOA DO JUCÁ, S/N-ZONA RURAL – Município 
de ALCANTIL-UF:PB. Processo: 2016-002704/TEC/LI-4801.

WASTE – COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES LTDA - ME - CNPJ/CPF Nº 20.474.613/0001-
78. Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu 
a Autorização Ambiental nº 3316/2016 em João Pessoa, 27 de setembro de 2016 - Prazo: 365 
dias. Para a atividade de: Transporte de cargas perigosas em todo o território paraibano, resíduos 
de serviço de saúde, veículo Caminhão WV-13190, placas QFM-3936/PB, Caminhão WV-8.160, 
placas QFN-7097/PB, camionete HYUNDAY/HR HDB Placas QFL-7297, Caminhão WV-8.160 
placas QFO-3217/PB Na(o) – EM TODO ESTADO DA PARAIBA. Município: - UF: PB. Processo: 
2016-004967/TEC/AA-3804.

EWERTON JOSE PEREIRA DE SOUSA - CNPJ/CPF Nº 025.048.504-41. Torna público que a 
SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação 
nº 2848/2016 em João Pessoa, 12 de setembro de 2016 - Prazo: 730 dias. Para a atividade de: 
Edificação multifamiliar com 02 unidades habitacionais, dotada de sistema de esgotamento sanitário, 
composto de fossa séptica e sumidouro. Na(o)  RUA PROJETADA - QUADRA 19, LOTE 431, LOTEA-
MENTO PLANO DE VIDA  Município:  SANTA RITA - UF: PB. Processo: 2016-004794/TEC/LO-2716.

EMPRESA SUL AMERICANA DE TECNOLOGIA IND. E COM. LTDA - CNPJ/CPF Nº 08.050.237/0001-
99. Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu 
a Licença de Operação nº 3293/2016 em João Pessoa, 26 de setembro de 2016 - Prazo: 730 dias. 
Para a atividade de: Montagem e Comercialização de Computadores e Equipamentos Componentes 
de Informática Na(o) – RUA JOVITA GOMES ALVES, 251, IPÊS  Município:  JOÃO PESSOA - UF: 
PB. Processo: 2016-003744/TEC/LO-2381.

FAN DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - CNPJ/CPF Nº 05.380.369/0001-90. Torna público que 
a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Autorização Ambiental 
nº 2943/2016 em João Pessoa, 13 de setembro de 2016 - Prazo: 365 dias. Para a atividade de: 
Transporte de Combustíveis: gasolina, álcool, óleo diesel, biodiesel. Veiculo placa MZE 8879 Na(o) 
-  EM TODO ESTADO DA PARAIBA  Município: - UF: PB.  Processo: 2016-004910/TEC/AA-3802.

FEMAX CONSULTORIA EIRELI - EPP - CNJ/CPF Nº 03.376.011/0001-69. Torna público que a 
SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação 
nº 3324/2016 em João Pessoa, 27 de setembro de 2016 - Prazo: 730 dias. Para a atividade de: 
Construção de edificação multifabril, com fim comercial, galpão 04, constando de pavimento 
térreo mais mezanino, com área construída total de 7.780 m². Na(o) -  RUA MOT. ALDOVANDRO 
AMÂNCIO PEREIRA Nº 155 GALPÃO 04-GEISEL Município: JOÃO PESSOA - UF: PB.  Processo: 
2016-002852/TEC/LI-4818.

POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ-LTDA - CNPJ/CPF Nº 17.792.380/0001-47. Torna público que 
a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação 
nº 3012/2016 em João Pessoa, 15 de setembro de2016 - Prazo: 1810 dias. Para a atividade de: Co-
mércio varejista de combustíveis (gasolina, álcool, diesel), lubrificante. Na(o) -  PRESIDENTE JOÃO 
PESSOA, 796, CENTRO  Município:  JACARAU - UF: PB. Processo: 2016-006700/TEC/LO-3121.

ALTINHO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES DE IMÓVEIS LTDA - CNPJ/CPF Nº 
01.937.272/0001-85. Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença de Instalação nº 3303/2016 em João Pessoa, 27 de setembro de 2016 
- Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Loteamento residencial com 383 lotes e 24 quadras com 
área a ser construída de 20,2 ha - Loteamento João Silvino da Fonseca I. Na(o) - LOTEAMENTO 
JOÃO SILVINO DA FONSECA II, ALTINHO.  Município: ITAPORANGA - UF: PB.  Processo: 2016-
005996/TEC/LI-5039.

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF 
Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que a SUDEMA Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 3155/2016 em João Pessoa, 21 de Setembro de 2016 
– Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Rodovia PB-195, trecho: Entroncamento BR-230 / Tenório.. 
Na (o) – RODOVIA PB-195, TRECHO: ENTRONCAMENTO BR-230 / TENÓRIO. Município:  - UF: 
PB. Processo: 2016-005636/TEC/LO-2962.

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF 
Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que a SUDEMA Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença de Instalação nº 3134/2016 em João Pessoa, 20 de Setembro de 2016 
– Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Pavimentação da Rodovia PB-082, trecho: Entroncamento 
PB-048 / Itabaiana. Na (o) – RODOVIA PB-082, TRECHO: ENTRONCAMENTO PB-048 / ITABAIANA. 
Município: - UF: PB. Processo: 2016-005641/TEC/LI-5031.

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/
CPF Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que a SUDEMA Superintendência de Administração do 
Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação nº 3135/2016 em João Pessoa, 20 de Setembro de 
2016 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Restauração da Rodovia PB-044, trecho: Entroncamento 
BR-101 / PB-008. Na (o) – RODOVIA PB-044, TRECHO: ENTRONCAMENTO BR-101 / PB-008. 
Município: - UF: PB. Processo: 2016-005637/TEC/LI-5030.

Engº Carlos Pereira de Carvalho e Silva
Diretor Superintendente

DER/PB

O Dr. JOÃO BATISTA BARBOSA, MM, Juiz de Direito na 15ª Vara Cível 
da Comarca de João Pessoa, Capital do Estado da Paraíba, em virtude da lei, etc...

FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento que, perante 
este Juízoe Cartório da 15ª Vara Cível, se processa, os termos de uma Ação de Reintegração de 
Posse, processo n° 0050155-73.2013.815.2001, promovida por ANTÔNIO ALDENOR DE HOLANDA, 
brasileiro, casado, CPF n° 013.452.903-06, residente e domiciliado da Rua AntônioRabelo Junior, 
70, apto. 1302, Miramar, João Pessoa/PB, em face de JOSELY GALDINO FERREIRA, brasileiro, 
profissão desconhecida, CPF n. 030.584.854-25 e RG n. 2261837 SSP/PB, residente e domiciliado 
na Rua Projetada, Portal do Sol, João Pessoa/PB (3ª rua á direita por trás da Boate da Caixa). E, é 
o presente para CITAR o promovido JOSELY GALDINO FERREIRA, atualmente em lugar incerto 
e não sabido, para tomar conhecimento da ação e, querendo, contestá-la no prazo de quinze (15) 
dias, sob pena de revelia e confissão quanto á matéria de fato, nos temos dos arts. 285 e 319 do 
CPC. Ficando advertido de que, não sendo contestada a ação, no prazo legal, presumir-se-ão como 
verdadeiros os fatos articulados pelo autor. E, para que chegue ao conhecimento do interessado 
e não possa, no futuro, alegar ignorância, expedi o presente e outros iguais que serão publicados 
e afixados na forma da lei. Dado e passado nesta Cidade de João Pessoa, Capital do estado da 
Paraíba, aos 17 dias do mês de novembro de 2014.Eu,________________, Técnica Judiciária, o 
digitei e subscrevi.

JOÃO BATISTA BARBOSA
Juiz de Direito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI
EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE VALOR

INSTRUMENTO: TERMO ADITIVO A TOMADA DE PREÇOS Nº 0002/2016.
PARTES PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÍ/PB E A EMPRESA MATRIX CONSTRUTORA 

LTDA-EPP. OBJETO CONTRATUAL: EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL PÚBLICA 
DE ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO SITUADO NA RUA MANOEL DE BARROS, S/N, PARA FUNCIO-
NAMENTO DA CRECHE ANGELA TRIBUTINO LEITE. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 57 de lei 
8.666/93, alterações Art. 65, I – Lei 8.666/93, e alterações. CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR 
DO TERMO ADITIVO: Ao valor inicial do contrato n.º 00063/2015, que importa em R$ 65.090,42 
(sessenta e cinco mil, noventa reais e quarenta e dois centavos), fica acrescido o valor R$ 13.429,00 
(treze mil, quatrocentos e vinte e nove reais), passando o valor final do contrato para R$ 78.519,42 
(setenta e oito mil, quinhentos e dezenove e quarenta e dois centavos), tudo de acordo com os dados 
constantes das novas Planilhas Adequadas emitida pela engenharia do município que passa a fazer 
parte integrante do contrato n.º 00063/2015, para fins de aquisição e todos efeitos legais, referente 
a Tomada de Preços 00002/2015, Homologada em 24/09/2015, conforme preceitua o Art. 57 da 
lei 8.666/93, alterações , e este termo aditivo. Signatários: EDUARDO RONIELLE GUIMARÃES 
MARTINS DANTAS E MATRIX CONSTRUTURA LTDA-EPP. 

Cubati-PB 09 de Setembro de 2016

TERMO DE ACORDO DE COMPENSAÇÃO
Considerando o requerido por seus colaboradores, a Construtora Oceania, inscrita no CNPJ/

MF sob nº 06.229.689/0001-07, com sede na Rodovia BR 230, Km 12, 11034, sala T5, Renascer, 
Cabedelo, Paraíba, declara que firmaram acordo para a compensação do trabalho a ser realizado 
no dia 12/10/2016, no horário 07h a 16h, com intervalo para repouso e alimentação das12has13h, 
e para tanto, haverá compensação das horas extras trabalhadas no dia14/10/2016.

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE
 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2016

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00014/2016, que objetiva: Contratação de empresa 
especializada para realização de serviços de locação de equipamentos para coleta de resíduos; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: ADCRUZ CONSTRUÇÕES 
IND. E COM. LTDA - R$ 1.068.180,00.

Conde - PB, 26 de Setembro de 2016
TATIANA LUNDGREN CORRÊA DE OLIVEIRA - Prefeita

  
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE
 EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa especializada para realização de serviços de locação de 
equipamentos para coleta de resíduos.

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00014/2016.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Conde: 02.007 - Secretaria de Turismo, Meio 

Ambiente e Esportes 18.542.1025.2061 - Manutenção de Aterro Sanitário 3390.39.00 - Outros 
serviços de terceiros - Pessoa Jurídica

VIGÊNCIA: 6 (seis) meses
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Conde e:
CT Nº 00051/2016 - 26.09.16 - ADCRUZ CONSTRUÇÕES IND. E COM. LTDA - R$ 1.068.180,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE

 HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00013/2016, que objetiva: Locação de pá mecânica, 
motoniveladora, trator CBT, caminhão pipa e rolo compactador - hora máquina; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: JF SANTOS CONSTRUÇÕES 
E SERVIÇOS EIRELLI - ME - R$ 306.000,00.

Conde - PB, 12 de Setembro de 2016
TATIANA LUNDGREN CORRÊA DE OLIVEIRA - Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Locação de pá mecânica, motoniveladora, trator CBT, caminhão pipa e rolo compac-

tador - hora máquina.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00013/2016.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Conde: 02.011 - Secretaria de Transportes 

26.782.1023.1066 - Recup. e Melhoram. c/ Terraplanagem de Estradas Vicinais e Vias Públicas 
4490.51.00 - Obras e Instalações

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Conde e:
CT Nº 00049/2016 - 12.09.16 - JF SANTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI - ME - R$ 

306.000,00

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO N.º 07.08.15.504 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2016/HC

DATA DE ABERTURA: 13/10/2016 – ÀS 9h
REGISTRO CGE Nº. 5638/2016

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA 
E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS DOS GRUPOS GERADORES DO 
HEMOCENTRO COORDENADOR E HEMOCENTRO DE CAMPINA GRANDE.

O Governo do Estado da Paraíba, por meio da Secretaria de Estado da Saúde/Hemocentro da 
Paraíba, por sua Pregoeira, Sra. Patrícia Batista Maia, nomeada pela Portaria nº 319/GS/2016 da 
Excelentíssima Senhora Secretária de Estado da Saúde, torna público, para conhecimento dos 
interessados, que fará a licitação acima, na modalidade Pregão do tipo Presencial, sob o critério 
do menor preço unitário. O Edital ficará à disposição no prazo prescrito na legislação pertinente, 
na Sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Av. Dom Pedro II, nº 1119, Torre, João 
Pessoa – PB ou nos sites www.paraiba.pb.gov.br/saude/licitacoes e no www.centraldecompras.
pb.gov.br/appls/sgc/editais.nsf SUPORTE LEGAL: Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 
8.666/1993. Fonte de recursos: 272 – Recursos Próprios. Consulta com a Pregoeira e a sua equipe 
de apoio no HORÁRIO de 8h às 12h e de 14h às 18h, no Telefone/Fax: 083. 3218-7661 ou pelo 
email: cpl.hemocentro.pb@gmail.com

João Pessoa, 28 de setembrode 2016.
Patrícia Batista Maia

Presidente da Comissão Permanente de Licitação



SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N232/2016
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pregão 
presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-
-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 14/10/2016 às 09h para:

Aquisição de material de consumo, destinado a Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP, 
conforme anexo I do Edital.

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

REG. CGE Nº - 16-00874-5
João Pessoa, 28 de setembro de 2016

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N191/2016
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pregão 
presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-
-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 17/10/2016 às 09h para:

Registro de preços para aquisição de extensor de seringa, destinado a Diversos Hospitais da 
Rede Publica - CPAM,CSCA,HPMGER, conforme anexo I do Edital.

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

REG. CGE Nº - 16-00767-3
João Pessoa, 28 de setembro de 2016

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N245/2016
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pregão 
presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-
-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 17/10/2016 às 09h para:

Aquisição de carteiras de passe livre intermunicipal, destinado a Fundação Centro Integrado de 
Apoio ao Portador de Deficiência - FUNAD, conforme anexo I do Edital.

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

REG. CGE Nº - 16-00873-6
João Pessoa, 28 de setembro de 2016

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N185/2016
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pregão 
presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-
-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 18/10/2016 às 09h para:

Registro de preços para aquisição de curativo e bolsa de colostomia, destinado ao Complexo 
de Pediatria Arlinda Marques - CPAM, conforme anexo I do Edital.

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

REG. CGE Nº - 16-00700-1
João Pessoa, 28 de setembro de 2016

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação
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