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l TSE libera tropas federais para 15 municípios paraibanos. Página 4 

l Rodoviária da capital oferecerá 20 ônibus extras nas eleições. Página 6

l Alunos de escola cidadã criam cadeira de rodas com paletes. Página 7

l Ministro propõe aposentadoria diferenciada para os militares. Página 13
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Sol e poucas 
nuvens

Sol e poucas 
nuvens

Sol e poucas 
nuvens

Iniciativa busca divul-
gar informações sobre o 
câncer de mama e realizar 
exames.  PÁGInA 5

Prejuízo ao Inss foi de 
R$ 11 millhões. Grupo mo-
rava em JP, mas atuava em 
todo o nordeste.  PÁGInA 3

Campanha Outubro 
Rosa começa 2a feira

MPF denuncia quatro
pessoas por fraude

Esportes
FoTo: Divulgação FoTo: Marcos Russo

FoTo: Edson MatosFoTo: Divulgação

FoTo: Evandro Pereira

Valor recolhido em impostos e contribuições federais no mês passado foi de R$ 91,8 bilhões, um recuo de 10,12% 
na comparação com o mesmo período de 2015. O resultado é o pior registrado em agosto desde 2009. PÁGInA 13

Arrecadação de agosto
tem pior desempenho

receita federal

ElETRoAcúsTIco O Rappa abre turnê nacional com 
show em João Pessoa e apresenta novo CD.  PÁGInA 9

Equipes de saúde do Estado realizaram ontem, no Dia Mundial do Coração, ações de 
prevenção às doenças cardiovasculares, principais causas de morte na Paraíba. PÁGInA 5

Câncer

Previdência

Cadastramento biométrico vai até dia 11
O sindicato das empresas de ônibus estendeu por mais 

12 dias o prazo para estudantes se cadastrarem. PÁGInA 8
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Esportes

A equipe paraibana 
enfrenta o Boa Esporte de 
Minas Gerais. PÁGInA 24

Estado conquistou 17 me-
dalhas, quatro a mais do que 
no ano passado. PÁGInA 21

Belo joga hoje por 
vaga na semifinal

PB tem recorde 
de medalhas

O técnico Itamar Schulle 
está apostando na vitória

Atletas paraibanas levaram
o ouro no handebol feminino

SérIE c JOgOS EScOLArES

coração saudável

DÓLAR    R$ 3,254  (compra) R$ 3,255  (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 3,090  (compra) R$ 3,420  (venda)
EURO   R$ 3,655  (compra) R$ 3,660  (venda)



O professor e ministro do Supremo 
Tribunal Federal (STF), Ricardo Lewan-
dowski, manifestou, no início da semana, 
durante uma aula que lecionou na Facul-
dade de Direito da Universidade de São 
Paulo (USP), um pensamento que resume 
o que aconteceu, no Brasil, no dia 31 de 
agosto deste ano.

Nas palavras de Lewandowski, a des-
tituição da presidente da República, Dil-
ma Rousseff (PT), foi um “tropeço na de-
mocracia” do Brasil. Um esbarrão desta 
proporção, no muro do conservadorismo, 
fez balançar as linhas de sustentação do 
país, que segue agora, trôpego, rumo a 
um futuro marcado pela incerteza.

O país perde postos de trabalho for-
mais em números alarmantes, o que oca-
siona a hipertrofia do setor informal da 
economia, com prejuízos para o governo, 
o empresariado e a classe trabalhadora, 
de modo especial. Por outro lado, o sonho 
da aposentadoria transformou em um 
verdadeiro pesadelo.

A reforma do ensino médio que, há 
pouco mais de uma semana, o governo 
Michel Temer (PMDB) propôs ao Con-
gresso Nacional vem sendo contestada, 
com veemência, não só pelos partidos de 
oposição ao governo federal, como tam-
bém, e principalmente, por renomados 
especialistas em educação.

São tantos desequilíbrios adicionais, 
provocados pelas decisões intempesti-
vas do novo governo, após o tropeço do 
dia 31 de agosto, que Temer não se sente 

mais seguro para propor esta que pode 
vir a ser um dos maiores abalos sísmicos 
de sua gestão: a proposta de reforma da 
legislação trabalhista.

Há um quase consenso em torno 
da necessidade que tem o Brasil de em-
preender mudanças radicais em vários 
setores, como, por exemplo, a área tribu-
tária. Mas reformulações dessa magnitu-
de requerem um debate amplo e aberto 
com a sociedade. Não pode ser feito par-
cialmente e a toque de caixa.

Acontece que a legitimidade do novo 
governo é questionada não só na teoria, 
mas, acima de tudo, na prática, por meio 
de manifestações populares nacionais 
de grande envergadura e de recursos no 
STF. Sem apoio popular nenhum governo 
consegue remover os entraves históricos 
ao desenvolvimento.

Por aí se vê que está custando muito 
caro, para o país, o “tropeço na democra-
cia” ao qual se referiu, em sala de aula, 
o ministro Lewandowski. Para retomar 
o equilíbrio, após uma topada desse ta-
manho, a nação pode levar décadas, com-
prometendo a vida de várias gerações de 
brasileiros.

Caso o quadro não sofra alterações 
abruptas, o Brasil deve prosseguir cam-
baleando até 2018, quando, espera-se, as 
forças políticas progressistas, recompos-
tas e renovadas, apresentem as propos-
tas-bases que o país necessita para vol-
tar a ser o gigante latino-americano que 
o mundo aprendeu a respeitar.

Editorial

O tropeço do Brasil
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ATé AS 20 hORAS

JANOT qUER INvESTIgAÇÃO SObRE AgUINAlDO RIbEIRO  

Vereadores governistas e 
de oposição são unânimes 
em dizer que a renovação na 
Câmara de João Pessoa não 
passará de 30%. Atribuem 
isso à minirreforma política, 
que reduziu o tempo de cam-
panha de 90 para 45 dias e o 
tempo de propaganda, de 45 
para 35 dias. Candidatos que 
disputam pela primeira vez, 
alegam, ficaram prejudicados 
devido a esse fator.

“Acredito que até as 20 ho-
ras devemos proclamar o 
resultado, pelo menos para 
as eleições majoritárias”. Do 
presidente do Tribunal Regio-
nal Eleitoral da Paraíba (TRE-
-PB), desembargador José 
Aurélio da Cruz, referindo-se 
ao planejamento que vem 
sendo feito para agilizar a 
totalização de votos, de for-
ma a divulgar o resultado em 
tempo recorde.

A Operação ‘Voto Seguro’, da 
Polícia Militar, vai utilizar 7.482 
policiais e 1.200 viaturas, en-
tre carros e motos, nas elei-
ções municipais de domingo, 
em toda a Paraíba. Ontem, uma 
nova leva de policiais, no total 
de 220, embarcou para cida-
des do Sertão, entre as quais 
Patos, Catolé do Rocha e Prin-
cesa Isabel. Outro contingente 
foi enviado para as regiões do 
Agreste, Cariri e Brejo.

O registro da candidatura de Emerson Panta (PSDB), em Santa Rita, foi indeferido pelo TRE, ontem. 
Por 5 votos a 1, a maioria da Corte acompanhou o voto do relator, juiz Breno Wanderley, que deu 
provimento ao recurso impetrado pela coligação ‘Pra Santa Rita Avançar’. Por ter sido condenado por 
abandono de emprego público em Natal (RN), ele estaria inelegível.

Assim como nas últimas seis elei-
ções – 2004, 2006, 2008, 2010, 
2012 e 2014 – Campina Grande terá 
o reforço de soldados do Exército, 
no próximo domingo. O envio de tro-
pas federais para o segundo maior 
colégio eleitoral da Paraíba foi apro-
vado ontem, por unanimidade, pelo 
Tribunal Superior Eleitoral (TSE).  

Do governador Ricardo Coutinho (PSB), referindo-se aos 
programas de saneamento básico executados nas ges-
tões dele como prefeito de João Pessoa e governador 
da Paraíba: “Quando eu recebi a prefeitura, tinha ape-
nas 46% de cobertura. Chegamos a 76%”. Assegurou 
que a intenção é superar os 80% de saneamento. “Será 
a capital com maior percentual de cobertura.

SANEAmENTO BáSICO DE JP
TROPAS PARA Cg

bAIxA RENOvAÇÃO

SANTA RITA: JUSTIÇA INDEFERE CANDIDATURA DE PANTA

vOTO SEgURO

O PP não se destaca apenas por possuir a quarta maior bancada da Câmara dos Deputados. Outro 
‘ranking’, este menos honroso, dá notoriedade ao partido: é o que tem o maior número de parla-
mentares investigados pela Operação Lava-Jato – 32 de 49 parlamentares. Além disso, todos os 
oito últimos líderes do partido tiveram seus nomes envolvidos em escândalos de corrupção. Entre 
eles, está o atual, Aguinaldo Ribeiro (foto), sobre quem pairam suspeitas de ter recebido recursos 
desviados do esquema de corrupção na Petrobras. O procurador-geral da República, Rodrigo Janot, 
que pediu o desmembramento do inquérito da Operação Lava-Jato ao STF em quatro investigações 
distintas, sugeriu a inclusão de Ribeiro e do deputado Eduardo da Fonte no inquérito pertinente ao 
PP. Os outros dois inquéritos envolvem o PMDB, na Câmara e no Senado, e o um exclusivo para o PT. 
O deputado paraibano, assim como todos os parlamentares denunciados, deverá ser investigado no 
âmbito da Lava-Jato por corrupção, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. De acordo com as 
investigações, o PP atuava para desviar valores da Diretoria de Abastecimento da Petrobras. 
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Foi Golpe

Hoje fiquei pensando que toda narrati-
va eclode do emaranhado de um conjunto de 
gestos e acontecimentos insignificantes. Um 
estória pode nunca vir à tona. Pode ficar ador-
mecida num pântano difuso de sensações, pa-
lavras não ditas, preguiça e inércia. Pode ser 
aferrolhada por um ricto intransponível de 
segredo. Uma estória pode ser inventada,  ga-
nhar forma, contorno, dias e palavras. Mesmo 
assim, uma estória pronta e acabada pode nun-
ca vir a ser conhecida, seja por ter ido parar 
às mãos de um editor mal-humorado, seja por 
uma desculpa de crise, seja porque a estória 
não é mesmo boa.

Essa estória que lhes vou contar poderia 
mesmo ter caído no pântano da insignificân-
cia. Poderia ter sido interrompida no seu nas-
cedouro, a minha caixa de entrada de e-mails. 
Mas não. Essa estória me chamou, me pediu 
agulha de fundo largo, onde eu pudesse enfiar 
linha e mais linha. Me chamou, mas eu não te-
nho senão, um punhado de caracteres, mil, tal-
vez, a maior parte deles, inúteis informações 
de endereço ip, quebras de linhas, horários de 
chegada e partida. 

Tudo começou na terça-feira, 13 de setem-
bro. Como faço todas as manhãs, abri o correio 
eletrônico e rumei à minha caixa de entrada. E 
lá me deparei com o mail do senhor Kühne. O 
que me chamou atenção em primeiro lugar foi 
o seu nome. Thomas Kühne. Aquele nome tinha 
mesmo cheiro de trapaça, de engodo. Não, Tho-
mas Kühn nunca me enviaria um e-mail, ele 
está morto há mais de vinte anos. O nome ali 
grafado continha uma letra e, num claro jeito 
de disfarce.

O seu conteúdo também cheirava a spam. 
Era uma dessas cartas que você apaga de ime-
diato. Por que então não apaguei de pronto? 
Por causa daquele nome. Daquele claro dis-
farce. Continuei a colheita do correio, e dei-
xei lá, na mesma posição de entrada, a carta 
do Senhor Kühne. Claramente, a carta havia 
passado pelo algoritmo de tradução do Goo-
gle. Continha frases mal formuladas, apelos, 
um pedido de resposta. Falava de mais de dois 
milhões de euros, propunha uma doação. Para 
quantas pessoas o sr. Kühne teria enviado seu 

mail? Em quantos países? Quantas lhe teriam 
respondido?

Como lhes disse, deixei a carta guardada por 
uns dias, e fiquei a pensar no seu conteúdo. O se-
nhor Kühne disse estar procurando uma pessoa 
séria. Aquilo mexeu comigo. No meu país, nosso 
problema maior é exatamente este: Pessoas sé-
rias. O senhor Kühne viu meu perfil, teria sido no 
Google ou no face? E daí depreendeu que eu fosse 
uma pessoa séria.

Pensei sobre os seus milhões de euros. 
Eles são a última coisa que me interessa nes-
se momento. Pensei na sua doença rara, na sua 
viuvez.

Como quem não quer nada, fiz uma pri-
meira busca no Google pelo seu nome. Encon-
trei cerca de quinhentos e vinte e quatro mil 
resultados. 

Junto com essa pesquisa, decidi fazer o 
primeiro movimento sério.

No sábado decidi atirar minha primeira 
carta na nuvem para o senhor Küne. 

Caro Sr. Thomas Kühne.
Não sei porque não apaguei sua carta. E 

sei. O seu nome, em princípio, chamou a minha 
atenção, por conta de ter uma semelhança so-
nora com o nome do grande cientista, Thomas 
Kün.  Não entendi direito o que o sr. quer de 
mim. Entendi que está procurando uma pes-
soa séria. Eu vivo no brasil. No meu país, acho 
que todo mundo e qualquer um estamos pro-
curando uma pessoa séria.

Sr. Kühne, brincadeiras à parte, faço um 
primeiro contato, na esperança de poder en-
tender melhor o que o sr. deseja.

Poucas horas após o meu controlenter, 
chegou a segunda carta. O sr. Kühne queria sa-
ber mais sobre mim, e reafirmava o seu desejo 
de me doar seus milhões de euros.

Repliquei sua segunda carta. Disse-lhe 
que não gostaria de receber seus milhões de 
euros, mas me preocupava por sua doença. 
Desde então a troca de  correios cessou. 

A estória do sr. Kühne, conforme pesquisei 
depois, é mais comum do que se pensa. Acon-
tece milhões de vezes, com o mesmo padrão, 
com milhões de pessoas. A estória do sr. Kühne 
é um golpe.

Artigo Joana belarmino - joanabelarmino00@gmail.com

A estória do sr. Kühne, conforme pesquisei, é mais comum do que se pensa. Acontece 
milhões de vezes, com milhões de pessoas. A estória do sr. Kühne é um golpe.”
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Justiça recebe denúncia do MPF-PB 
contra envolvidos em fraudes ao INSS 

O Ministério Público Fe-
deral na Paraíba (MPF-PB) 
denunciou quatro pessoas en-
volvidas em fraudes na obten-
ção de benefícios previdenci-
ários. São elas: Jair Brandão 
de Oliveira, Sandra Valentim 
Melo de Oliveira (esposa de 
Jair), Maria dos Santos Silva e 
Rosa Cristina Cardoso Seixas 
(mãe de uma filha de Jair). O 
prejuízo suportado pelo Ins-
tituto Nacional Seguro Social 
(INSS) com as fraudes é de 
mais de R$ 11,4 milhões. A 
denúncia foi recebida em to-
dos os termos pela 16ª Vara 
da Justiça Federal.

A Operação Clone origi-
nou-se a partir de elementos 
colhidos na Operação Carpe 
Diem, desencadeada no Estado 
de Minas Gerais. Foram reuni-
dos elementos que permitiram 
concluir a existência de frau-
des na obtenção de inúmeros 
benefícios previdenciários, do 
tipo pensão por morte, em vá-
rios estados da federação, in-
clusive na Paraíba.

A partir de relatório ini-
cial elaborado pela Assessoria 
de Pesquisa Estratégica do Mi-
nistério da Previdência Social 
em Minas Gerais - APEGR/MG, 
a representação da APEGR em 
Pernambuco realizou audito-
ria que revelou a existência 
de fraudes em 27 benefícios 
previdenciários, tipo pensão 

por morte. Da análise dos pro-
cessos de concessão dos bene-
fícios previdenciários, foram 
observadas várias convergên-
cias que sinalizaram para a 
ocorrência de fraude.

Modus operandi
A organização criminosa 

era sediada em João Pessoa, 

mas atuava em outras cidades 
da Paraíba e outros estados do 
Nordeste. As fraudes consis-
tiam, num primeiro momento, 
na criação de pessoas fictícias, 
sempre homens (futuros ins-
tituidores dos benefícios), a 
partir de documentos ideolo-
gicamente falsos. Após, havia 
o recolhimento de algumas 

contribuições ao INSS (cerca 
de 3), sempre no teto da Previ-
dência Social, o que permitiria 
a concessão de benefícios no 
valor máximo pago pela au-
tarquia previdenciária. Numa 
etapa seguinte, falsificavam-
-se documentos para simular 
o óbito dessas pessoas fictícias 
(certidões de óbito) e criavam-

-se outras pessoas, também 
fictícias (sempre mulheres), 
para figurar como beneficiárias 
dos falecidos contribuintes do 
INSS, amparadas em certidões 
de casamento também falsas. 
A partir daí, os benefícios pre-
videnciários eram concedidos 
e passavam a ser sacados pelos 
fraudadores.

Prejuízo causado aos cofres 
públicos por meio do INSS 
é de R$ 11,4 milhões

FOTO: Divulgação/MPF-PB

Conduzida pelo Ministério Público Federal da Paraíba, Operação Clone apontou fraudes na obtenção de benefícios previdenciários

Para além do dano ao 
INSS, as fraudes também al-
cançaram instituições finan-
ceiras e bancárias, pois houve 
abertura de contas bancárias 
em nome das beneficiárias 
fictícias com vistas ao recebi-
mento das rendas e movimen-
tação dos valores, bem como 
contratação de empréstimos 
consignados em bancos e ins-
tituições de crédito, sendo 88 
deles firmados com a Caixa 
Econômica Federal.

Prisão
Jair Brandão foi preso em 

flagrante, em 2012, pela prá-
tica de crime análogo aos de-
nunciados pelo MPF na Opera-
ção Clone. A prisão ocorreu na 
cidade do Crato (CE), quando 
ele tentava sacar um benefício 
com Maria dos Santos. Atual-
mente, Jair e Sandra Valentim 
(sua esposa) encontram-se em 
prisão domiciliar.

Crimes e penas
Entre os crimes pratica-

dos pelos denunciados estão o 
de organização criminosa, es-
telionato, falsificação de docu-
mentos públicos, falsidade ide-
ológica e lavagem de dinheiro. 
As penas dos crimes praticados 
variam de 1 ano e 4 meses a 16 
anos e 8 meses de reclusão.

Em caso de condenação, 
as penas máximas somadas 
imputadas ao líder da organi-
zação criminosa, Jair Brandão, 
chegam a 970 anos de reclusão.

O Ministério Público da 
Paraíba (MPPB), por meio da 
2ª Subprocuradoria Geral de 
Justiça, vai intensificar o mo-
nitoramento do cumprimen-
to por parte das prefeituras 
paraibanas das decisões judi-
ciais e acórdãos do Pleno do 
Tribunal de Justiça da Paraíba 
(TJPB) que julgaram inconsti-
tucionais leis municipais que 
permitiam a contratação irre-
gular de servidores públicos 
municipais, em detrimento à 
realização de concursos públi-
cos.

De março de 2011 a se-
tembro de 2016, 201 Ações 
Diretas de Inconstituciona-
lidade (Adins) movidas pelo 
MPPB, envolvendo cerca de 
180 dos 223 municípios, já 
foram julgadas favoráveis ao 
Ministério Público pelo TJPB. 
“Neste nosso acompanhamen-
to e monitoramento, vamos 
observar o cumprimento das 
sentenças por parte das ad-
ministrações. Se as irregulari-
dades estiverem persistindo, 
os gestores irão responder 
criminalmente pelo não cum-

primento das decisões”, adian-
ta o 2º-subprocurador-geral 
de Justiça, Valberto Cosme de 
Lira.

Os questionamentos do 
MPPB na Justiça acerca da 
constitucionalidade das leis 
municipais responsáveis pela 
contratação de servidores 
sem concurso público tiveram 
início em 2010. Alguns muni-
cípios paraibanos passaram 
a responder por mais de uma 
Adin). A medida tomada pelo 
MPPB fez parte das ações da 
instituição, nos termos da re-
comendação 01/2010, para 
obrigar os prefeitos a exonera-
rem os servidores irregulares 
contratados sem concurso – 
entre temporários, terceiriza-
dos, comissionados e requi-
sitados – e substituí-los por 
efetivos, mediante realização 
de concurso.

“Essas ações impugnan-
do as leis municipais que cria-
ram cargos de servidores sem 
vínculo efetivo nos municípios 
são inconstitucionais”, reafir-
ma Valberto Lira, lembrando 
que, no geral, essas leis muni-

cipais que sofreram Ação Di-
reta de Inconstitucionalidade 
tentam amparar a contratação 
por excepcional interesse pú-
blico. “Essas leis tentam burlar 
a Constituição”.

Decisões desde 2014
Onze ações julgadas, en-

volvendo onze municípios: 
Bom Jesus, Fagundes, Ingá, Ja-
caraú, Jericó, Matureia, Patos, 
Pirpirituba, Prata, Olho D’Água 
e Sobrado.

Em 2015, dezenove ações 
julgadas, envolvendo 18 mu-
nicípios: Araçagi, Bananei-
ras, Bom Sucesso, Cabedelo, 
Catingueira (2 ações), Cuité 
de Mamanguape, Itabaiana, 
Juazeirinho, Juarez Távora, 
Juripiranga, Mato Grosso, Na-
zarezinho, Olho D’Água, Patos, 
Poço Dantas, São João do Rio 
do Peixe e Serra da Raiz.

Já em 2016, dez ações jul-
gadas, envolvendo dez municí-
pios: Água Branca, Cabaceiras, 
Caturité, João Pessoa, Mogei-
ro, Nova Olinda, Pilõezinhos, 
Rio Tinto, São José de Princesa 
e São Miguel de Taipu.

MP vai monitorar prefeituras a 
respeito de contratos irregulares

DECISÕES JUDICIAIS

A juíza da 5ª Vara 
Mista de Santa Rita, 
Ana Flávia de Carvalho 
Dias, acatou na manhã 
dessa quinta-feira (29) 
ação civil pública do 
Ministério Público da 
Paraíba (MPPB) e defe-
riu o pedido de tutela 
de urgência determi-
nando o bloqueio de 
contas do Município de 
Santa Rita para paga-
mento de aposentados 
e pensionistas.

Na decisão judi-
cial, o bloqueio é de 
até 54% dos recursos 
do ICMS e do Fundo 
de Participação dos 
Municípios (FPM) e a 
transferência da quan-
tia bloqueada será 
para a conta bancária 
mantida pelo Instituto 
de Previdência do Mu-
nicípio de Santa Rita 
(IPREVSR). “O Instituto 
deverá efetuar o pa-
gamento imediato dos 
benefícios previden-
ciários em atraso, de 
acordo com a decisão 
da Justiça”, adianta a 
promotora de Justiça 
Anita Bethânia Silva da 
Rocha, que, juntamen-
te com o promotor de 
Justiça Francisco Lianza 
Neto, assinou a ação ci-
vil pública.

Para a efetivação 
da medida liminar, a 
juíza Ana Dias deter-
minou que ofício fos-
se encaminhado ao 
Banco do Brasil para 
que retenha os valores 
presentes e futuros nos 

percentuais estabele-
cidos e que se requisi-
tasse da administração 
municipal informações 
sobre o valor descon-
tado em folha de pa-
gamento do servidor 
público municipal vin-
culado ao IPREVSR e o 
valor devido pelo mu-
nicípio a título de con-
tribuição previdenciá-
ria ao Instituto. Outro 
ofício solicita a relação 
de servidores com os 
benefícios previden-
ciários atuais e ainda 
especificando os meses 
em atraso de cada um.

A ação civil pública 
com pedido de liminar 
de tutela de urgência 
contra o Município de 
Santa Rita foi ajuizada 
no último dia 21, com 
o objetivo de garantir 
o pagamento dos be-
nefícios atrasados aos 
aposentados e pensio-
nistas, através do blo-
queio judicial de ver-
bas, depois que ficou 
constatado que, desde 
maio de 2014, o Muni-
cípio de Santa Rita vem 
deixando de repassar 
ao IPREVSR valores de-
vidos a título de contri-
buições previdenciárias 
dos servidores públi-
cos municipais (parte 
patronal e servidor), 
gerando um saldo de-
vedor superior a R$ 18 
milhões para o municí-
pio, conforme informa-
ções apresentadas pelo 
próprio Instituto, no 
último mês de agosto.

Prefeitura de Santa 
Rita sofre bloqueio

RECURSOS PARA SERVIDORES

A Procuradoria Geral 
de Justiça (PGJ) e a Corre-
gedoria Geral do Ministério 
Público da Paraíba (MPPB) 
estarão de plantão neste 
domingo (2), durante todo 
o período do pleito das elei-
ções municipais deste ano. 
Os plantões acontecem nas 
sedes do MPPB em João Pes-

soa e em Campina Grande, 
das 8h às 18h.

Vão estar de plantão o 
procurador-geral de Justiça, 
Bertrand de Araújo Asfora; o 
corregedor-geral, Luciano de 
Almeida Maracajá; o 2º-sub-
procurador-geral de Justiça, 
Valberto Cosme de Lira; o se-
cretário-geral, João Arlindo 

Corrêa Neto; os promotores 
corregedores Eny Nóbrega 
de Moura Filho, Francisco 
Paula Ferreira Lavor e Leo-
nardo Pereira de Assis; e a 
Assessoria Militar da insti-
tuição, tenente-coronel-PM 
Werton.

O objetivo do plantão, 
segundo o procurador Ber-

trand Asfora, é dar apoio e 
atendimento aos promotores 
eleitorais que estão atuando 
no pleito em todo o Estado 
da Paraíba. “Estaremos aten-
tos para dar todo e qualquer 
atendimento no que for ne-
cessário aos promotores da 
nossa instituição”, informa o 
procurador-geral.

PGJ e Corregedoria Geral farão plantão
EM JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE

Ricardo entrega 
15ª UPS de João 
Pessoa no bairro 
dos Bancários

O governador Ricardo 
Coutinho inaugura, nesta sex-
ta-feira (30), a UPS do bairro 
dos Bancários, totalizando 15 
Unidades de Polícia Solidária 
entregues à população de João 
Pessoa. A UPS fica localizada 
na Rua Bancário Waldemar 
de Mesquita Accioly, no local 
conhecido como “As três ruas”, 
beneficiando diretamente 39 
mil moradores dos bairros 
dos Bancários, Jardim Cidade 
Universitária, Jardim São Pau-
lo, Anatólia e comunidade do 
Timbó. A solenidade de inau-
guração contará também com 
a entrega de viaturas para o 
Batalhão de Operações Espe-
ciais (Bope) e desfile dos poli-
ciais que vão atuar no reforço 
da segurança do bairro.

 

n Data: 30/09 (sexta-feira)
n Hora: 16h
n Local: Rua Bancário Waldemar de 
Mesquita Accioly (As três ruas), ao 
lado da Paróquia Menino Jesus de 
Praga.

Serviço
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Políticas

TSE libera tropas federais 
a 14 cidades paraibanas
Para Esperança, Tribunal 
considerou o histórico 
conturbado no município

Do Portal ClickPB

O Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) aprovou na 
manhã dessa quinta-feira 
(29) os pedidos de envio de 
tropas federais para os mu-
nicípios de Campina Grande, 
Sousa e mais oito municípios 
que integram a região, e para 
Pombal e Esperança (incluin-
do Montadas e Areial). Para o 
deferimento de reforço para 
o município de Esperança, o 
TSE considerou o “histórico 
conturbado e baixo efetivo 
policial”.

Já da relatoria do minis-
tro Luiz Fux, o deferimento 
para Sousa abrange a região 
integrada também pelos mu-
nicípios de Aparecida, Las-
tro, Marizópolis, Nazarezi-
nho, São Francisco, São José 
da Lagoa Tapada, Santa Cruz 
e Vieirópolis, de responsabi-
lidade das 35ª e 63ª Zonas. 

A relatora do processo 
de Pombal, a ministra Rosa 
Weber, disse que embora o 
governador do Estado tenha 
afirmado que a Polícia Mili-
tar tem condição de garantir 
a segurança, mas afirmou 
também que não se opõe 
a forças federais. Segundo 
Rosa Weber, examinando a 
manifestação da juíza eleito-
ral que solicitou o reforço, a 
justificativa para a solicita-
ção tem por base relatório do 
setor de inteligência do Gru-
po Tático Especial da Polícia 
Civil do Estado, noticiando a 
“possibilidade real de ação 
criminosa de bando forte-
mente armado, com vista a 
comprometer a segurança 
durante a realização do plei-
to”, disse a ministra. “Por isso 
é que eu estou deferindo”, 
disse. 

O ministro Gilmar Men-
des, presidente do TSE, disse 
que os deferimentos dos pe-
didos de forças federais têm 
como objetivo ter um quadro 
de tranquilidade nas eleições 
deste ano. 

A próxima sessão para 
julgamento de processos de 
forças federais acontece  nes-
ta sexta-feira (30), às 17h. 
(Leia mais na página 14)

AGENDA DOS CANDIDATOS
(JOÃO PESSOA)

6h - Adesivagem e panfletagem
8h40 - Caminhada em comunidades 
11h - Reuniões no comitê central
15h - Reuniões em Manaíra
16h40 - Caminhada no Valentina
18h - Visita à comunidade Jacarapé
18h40 - Caminhada no Valentina II, 
com concentração no Terminal dos 
Ônibus

Não informou a agenda.

Cida Ramos (PSB)

Luciano Cartaxo (PSD)

Charliton Machado (PT)

Não informou a agenda.

CAMPINA GRANDE

8h30 - Visita à empresa
9h30 - Visita à empresa
10h - Visita ao Sítio Cardoso
16h23 - Caminhada no bairro do 
Catolé, com concentração na Feirinha 
do Catolé
19h - Reunião com a coordenação de 
campanha

8h – Agenda administrativa 
15h – Ação no Distrito de Galante 
22h – Reunião com a coordenação de 
campanha para tratar do circuito do 
sábado

Artur Bolinha (PPS)

Romero Rodrigues (PSDB)

Adriano Galdino (PSB)

Não informou a agenda.

Não informou a agenda.

Walter Brito Neto (PEN)

Veneziano Vital do Rêgo (PMDB)

9h - Visita à Vila Olímpica Plínio 
Lemos, com concentração na esquina 
da Rua Josino Agra com a Rua Joa-
quim da Silva Zeca
15h15 - Caminhada no bairro de Santa 
Rosa, com concentração na esquina 
da Avenida Dinamérica com a Rua do 
Sol
19h15 - Bate-papo pelas redes sociais

Não informou a agenda.

Victor Hugo (PSol)

David Lobão (PSol)

9h - Corpo a corpo em Catolé de Zé 
Ferreira
14h - Panfletagem no Centro da 
cidade
19h - Reunião de coordenação

A vereadora Eliza Virgínia 
(PSDB) usou a tribuna da Câmara 
Municipal de João Pessoa (CMJP), na 
manhã dessa quinta-feira (29), para 
se posicionar contra a determinação 
do Governo do Estado da Paraíba, 
que estabelece multa de R$ 50 mil 
para os estabelecimentos comerciais 
que praticarem atitudes homofó-
bicas. Em seu pronunciamento, ela 
ainda defendeu “a família tradicio-
nal, constituída por homem, mulher 
e filhos”.

A parlamentar demonstrou in-
dignação pelo fato do secretário de 
Segurança Pública do Estado, Cláu-
dio Lima, ter assumido compromisso 
com o Ministério Público do Trabalho 
na Paraíba (MPT-PB) e a Ordem dos 
Advogados do Brasil, Seccional Para-
íba (OAB-PB), de criar uma comissão 
para aplicação da Lei 7.309/2003. A 
norma proíbe qualquer forma de 

discriminação com base em orienta-
ção sexual em estabelecimentos pú-
blicos e privados.

“Quem será que vai levar essa 
multa? Porque, em um restaurante 
familiar, pais e filhos de uma famí-
lia normal, constituída de homem 
e mulher, não vão querer ver a tro-
ca de afetos entre pessoas do mes-
mo sexo. Diante de uma situação 
constrangedora dessa, uma família 
tradicional vai querer se retirar. Os 
estabelecimentos comerciais devem 
preservar a cultura milenar do bra-
sileiro, baseada na família tradicio-
nal, constituída por homem, mulher 
e seus filhos. Conseguimos retirar 
do Plano Municipal de Educação a 
famigerada ideologia de gênero. 
Precisamos nos posicionar contra a 
defesa desses comportamentos con-
trários à família tradicional”, defen-
deu a vereadora.

Eliza é contra lei estadual que 
combate a homofobia na Paraíba

EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

O presidente da Câma-
ra Municipal de João Pessoa 
(CMJP), vereador Durval 
Ferreira (PP), falou da im-
portância do voto conscien-
te para definir os rumos da 
cidade nos próximos anos. 
Para ele, diante do cenário 
político em que o Brasil se 
encontra, as pessoas estão 
mais atentas à importância 
do voto e devem exercer sua 
cidadania no pleito do pró-
ximo domingo (2). As de-
clarações foram feitas após 
a sessão ordinária dessa 

quinta-feira (29).
Durval pediu que os 

pessoenses analisem com 
cuidado, pesquisem, estu-
dem todas as propostas dos 
candidatos a vereador e a 
prefeito. “Na hora de votar 
pense em quem melhor re-
presenta os seus anseios e 
em qual a cidade que você 
quer viver. Quando o eleitor 
vota, ele decide que polí-
ticas públicas quer ver im-
plantadas no seu município 
nos próximos anos”, aconse-
lhou o presidente.

“A atitude de votar sig-
nifica que o eleitor assume 
seu papel de ator respon-
sável pelo futuro da cidade. 
Quando o candidato não é 
bem escolhido terminamos 
por eleger quem não possui 
compromisso com o papel 
maior de um agente políti-
co: representar os anseios 
dos cidadãos e governar em 
prol deles. Por isso, convido 
todos a comparecerem às 
urnas no próximo dia 2 de 
outubro. Exerça sua cidada-
nia”, reforçou Durval.

Presidente da CMJP ressalta 
importância do voto consciente 

EXERCÍCIO DE CIDADANIA

Vereadora diz que “uma família normal” se sente constrangida diante de casais homoafetivos

FOTO: Olenildo Nascimento/CMJP

Receberão 
tropas federais 
os municípios: 
Campina Grande, 
Sousa, Pombal, 
Esperança, 
Montadas, 
Areial, Aparecida, 
Lastro, 
Marizópolis, 
Nazarezinho, 
São Francisco, 
São José da 
Lagoa Tapada, 
Santa Cruz e 
Vieirópolis



Terminal Rodoviário da 
capital terá 20 ônibus 
extras para as eleições
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Doenças cardiovasculares 
lideram as causas de morte 
no Brasil e em vários países

Ação de prevenção é realizada em JP
DIA MUNDIAL DO CORAÇÃO

José Alves   
zavieira2@gmail.com

No Dia Mundial do Co-
ração, comemorado ontem, o 
Governo do Estado, por meio 
da Secretaria de Estado da 
Saúde (SES), realizou uma 
ação de prevenção às doen-
ças cardiovasculares. O even-
to aconteceu no Shopping 
Tambiá, das 9h ao meio-dia, 
quando foram oferecidos aos 
frequentadores, serviços de 
verificação de pressão arte-
rial, orientações de prevenção 
às doenças cardiovasculares, 
além de combate aos fatores 
de risco, como tabagismo, 
obesidade, diabetes, coleste-
rol e sedentarismo. Durante a 
ação, longas filas foram forma-
das por pessoas que queriam 
orientações sobre as doenças 
cardiovasculares.

Na ocasião, o cardio-
logista Fábio Medeiros, da 
Secretaria de Saúde do Esta-
do, alertava as pessoas que 
chegavam ao shopping que, 
para manter o coração forte 
e saudável, bastava colocar 
em prática medidas simples 
como atividade física regular 
e alimentação saudável, além 
de controlar o estresse emo-
cional e realizar exames pe-
riodicamente.

Essa recomendação deve 
ser seguida porque, de acor-
do com a coordenadora do 
Grupo de Doenças e Agravos 
não Transmissíveis da SES-PB, 
Gerlane Carvalho, a principal 
causa mortis na Paraíba é in-
farto do miocárdio. Em segun-
do lugar está o acidente vascu-
lar cerebral (AVC).

Ainda segundo Gerlane 
Carvalho, as doenças cardio-
vasculares são um conjunto 
de problemas que atingem o 
coração e os vasos sanguíneos. 
Essas doenças lideram as cau-
sas de morte no Brasil, assim 
como na média dos países do 
mundo, respondendo por cer-

ca de um terço do total de óbi-
tos. As doenças cardiovascula-
res mais comuns são infarto, 
insuficiência cardíaca, má cir-
culação, arritmias e derrame 
cerebral. Os principais fatores 
de risco para essas doenças 
são colesterol alto, tabagismo, 
pressão alta, obesidade e se-
dentarismo.

Óbitos por infarto
De acordo com dados do 

Ministério da Saúde, em 2014 
foram 2.219 mortes por in-
farto agudo do miocárdio na 
Paraíba. Em 2015 foram 2.332 
mortes, e neste ano, já ocorre-
ram 1.516 óbitos por infarto 
do miocárdio em todo o Esta-
do até este mês. 

Em João Pessoa, no ano 
de 2014, foram 319 óbitos;  
em 2015, foram 382 mortes 
e, este ano, 286 óbitos até este 
mês. Gerlane enfatizou que 
atualmente as mortes por in-
farto do miocárdio estão acon-
tecendo em todas as faixas 
etárias, mas o número maior 
está entre os adultos. 

"Tudo por conta da falta 
de cuidados com os alimen-
tos, além do sedentarismo, 
mas esses números podem 
ser mudados com as pessoas 
buscando boa alimentação e 
se entregando à prática de ati-
vidades físicas diariamente. O 
simples ato de caminhar é um 
bom começo", disse Gerlane.

De acordo com Fábio Me-
deiros, todos os anos, milhares 
de pessoas morrem vítimas de 
problemas cardiovasculares 
no Brasil. Só o infarto é res-
ponsável por 250 mil mortes, 
mais que câncer, doenças in-
fecciosas ou violência. 

Além do infarto agudo do 
miocárdio, também entram 
na lista de cardiopatias a in-
suficiência cardíaca (perda da 
força do coração para bom-
bear o sangue), as valvopatias 
(funcionamento inadequado 
das válvulas cardíacas), as ar-
ritmias (batimentos lentos, 
acelerados ou irregulares) e as 
cardiopatias congênitas (de-
feitos no coração), que afetam 
os recém-nascidos. 

Com exceção das 
doenças congênitas, 
todas as demais po-
dem ser prevenidas se 
forem tomadas me-
didas para proteger e 
melhorar a saúde car-
díaca. Por exemplo: 
ser capaz de ver o lado 
positivo da vida, ape-
sar das dificuldades, 
faz muito bem ao cora-
ção. Estudos mostram 
que pessoas felizes 
adoecem menos, e os 
ansiosos, depressivos 
e pessimistas têm mais 
infarto do miocárdio, 
acidente vascular cere-
bral e pior evolução ao 
adoecerem.

O cardiologista en-
fatizou que para con-
servar o coração forte 
e saudável, as pesso-
as devem procurar se 
manter sempre oti-
mistas, esperançosas 
e com a “alma leve”. 
"Não deixe que lhe fa-
çam renunciar daquilo 
que você mais quer na 
vida. Acredite, lute, 
conquiste e, acima de 
tudo, seja feliz. O seu 
coração agradece.” 

Homens e mulheres
Até os 55 anos de 

idade, as doenças do 
coração afetam mais os 
homens. Porém, após a 
menopausa, as mulhe-
res passam a apresentar 
infarto na mesma pro-
porção que o público 
masculino.  Por isso, a 
recomendação é fazer 
avaliação cardiológica a 
partir dos 40 anos, repe-
tindo a cada cinco anos 
no máximo. “Essa ava-
liação deverá ser mais 
precoce e as reavaliações 
mais frequentes para 
quem tem antecedente 
de cardiopatia na famí-
lia e em obesos”, infor-
mou Fábio Medeiros.

O evento pelo Dia 
Mundial do Coração 
foi realizado pelo Go-
verno do Estado em 
parceria com a Socie-
dade Brasileira de Car-
diologia – região Para-
íba, Liga Acadêmica de 
Cardiologia da Paraíba 
(LAC/PB), Liga de Car-
diologia Pessoense (Li-
cap) e Liga Acadêmica 
de Emergências Clínicas 
da Paraíba (LAECPB).

Se manter feliz é saudável

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), 80% dos ataques cardíacos 
e infartos prematuros podem ser evitados se ações preventivas forem adotadas. 

Veja as dicas do cardiologista Fábio Medeiros para a saúde do coração:
- Perca peso, incluindo na dieta alimentos como frutas, verduras, legumes, peixes 
e carnes magras. Evite massas e doces.
- Realize atividade física cinco vezes por semana: 30 minutos de exercícios mode-
rados, como caminhar, nadar, pedalar; ou 15 minutos de atividade intensa, como 

correr ou musculação; ou misture exercícios moderados e intensos.
- Pare de fumar, pois esta é a primeira causa de morte evitável.
- Evite abusar de bebida alcoólica.
- Controle a glicose, a hipertensão arterial e o colesterol.

Os fatores de risco para problemas cardíacos são:
- Hipertensão, tabagismo, sedentarismo, obesidade, diabetes, colesterol elevado, 
hereditariedade e estresse emocional. 

Prevenir é o melhor remédio

O Governo do Estado, 
por meio da Secretaria de 
Estado da Saúde, inicia na 
próxima segunda-feira (3), 
a campanha Outubro Rosa. 
A ação acontece em toda 
a Paraíba com o objetivo 
de incentivar mulheres de 
todas as idades a realiza-
rem exames clínicos para 
a prevenção do câncer de 
mama, o que mais atinge 
as mulheres. A abertura 
será realizada às 8h, no 
Centro do Diagnóstico do 
Câncer (CEDC), com um 
café da manhã, acolhimen-
to, distribuição de mate-
rial informativo, palestra 
com especialista, além de 
testemunho de mulheres 
que venceram o câncer de 
mama. A campanha acon-
tece até dia 31. 

Durante todo o mês 
de outubro, o CEDC vai 
oferecer atendimento às 
mulheres com suspeita 
ou diagnóstico de câncer 
de mama. Serão realiza-
das mamografias, coletas 
de citopatológico do colo 
do útero e consultas com 
mastologista.  

O centro tem estru-
tura para receber toda a 
demanda do Estado, com 
profissionais qualificados 
para os procedimentos 
de diagnósticos. Aliado a 
isso, têm laboratórios de 
citologia e patologia que 
auxiliam na confirmação 
do diagnóstico.

“O mês de outubro 
é dedicado à saúde ma-
mária e é importante fa-

zer um chamamento para 
que as mulheres possam 
vir às Unidades de Saúde 
da Família mais próximas 
das suas residências, para 
fazer o exame clínico, e 
numa alteração que hou-
ver, elas serão encaminha-
das para o CEDC. O mais 
importante no Outubro 
Rosa é a união de forças 
da sociedade para desper-
tar sobre a necessidade 
do exame clínico e, se for 
o caso, ir ao mastologista, 
que pedirá ultrassonogra-
fia, mamografia, punção 
aspirativa ou biópsia ma-
mária, a depender da situ-
ação”, explicou a diretora 
geral do CEDC, Roseane 
Machado.

Serviço
Em agosto deste ano, 

o Governo do Estado inau-
gurou no CEDC, o Serviço 
de Diagnóstico Mamário 
da Paraíba. Para o serviço 
foi adquirido um mamó-
grafo totalmente digital, 
de alta tecnologia e defi-
nição da imagem mamo-
gráfica - o único deste tipo 
na Rede de Assistência da 
Paraíba.

“O Serviço de Diag-
nóstico Mamário é um di-
ferencial importante para 
o Estado. A mulher faz, 
em um mesmo lugar, sua 
consulta especializada 
[mastologista], sua mamo-
grafia e a ultrassonografia 
mamária. Além disso, a 
paciente pode realizar o 
procedimento necessário 

para o diagnóstico pre-
coce do câncer de mama 
e encaminhar para o La-
boratório de Patologia/
Citopatologia, também no 
CEDC o material para ser 
analisado. Isso tudo reduz 
sobremaneira o percurso 
diagnóstico e terapêutico 
da mulher dentro da Rede 
SUS”, informou Roseane 
Machado. O CEDC está lo-
calizado na Avenida Duar-
te da Silveira, nº 590, Cen-
tro, em João Pessoa.

Dados 
De acordo com dados 

do Sistema de Informa-
ções sobre Mortalidade 
(SIM), no ano de 2015 fo-
ram registrados 244 óbi-
tos por câncer de mama na 
Paraíba, sendo sua maio-
ria – 129 óbitos – na faixa 
etária de 50 a 69 anos.  Em 
2016, até o momento, são 
160 óbitos. 

Câncer de mama 
Os principais fatores 

de risco para desenvolver 
o câncer de mama são o 
envelhecimento, a vida re-
produtiva da mulher, his-
tória familiar de câncer de 
mama, sedentarismo, ida-
de, entre outros aspectos.

O objetivo da detec-
ção precoce é reduzir a 
mortalidade por câncer de 
mama, por meio do exame 
clínico anual, a partir dos 
40 anos e da mamografia, 
no máximo, a cada dois 
anos, para mulheres de 50 
a 69 anos.

Campanha Outubro Rosa faz 
alerta sobre câncer de mama

ATeNDIMeNTO e exAMes Aposentados 
receberam ajuda 
de bancários  
em greve ontem

Os aposentados e pensio-
nistas estaduais e municipais 
não enfrentaram nenhum pro-
blema ontem para receber seus 
vencimentos. Nas agências do 
Banco do Brasil, diversos fun-
cionários do BB deram expe-
diente a fim de ajudar os idosos 
que estavam na fila para sacar 
o salário do mês. Mesmo os 
que haviam perdido os cartões 
ou tiveram problemas com a 
senha, foram chamados pelos 
funcionários para serem aten-
didos dentro das agências.

Os depósitos ainda não 
estão podendo ser feitos nas 
agências, até porque não exis-
tem envelopes para esta ope-
ração. Quem queria fazer de-
pósito para contas do BB, era 
encaminhado para os corres-
pondentes Pague Fácil. Já quem 
precisava fazer depósitos para 
contas da CEF era encaminha-
do para as Casas Lotéricas.  

A aposentada Jerusa Oli-
veira estava feliz na fila da 
agência 1817 do Banco do Bra-
sil para receber sua aposenta-
doria porque havia funcioná-
rios para ajudá-la e dinheiro 
nos caixas eletrônicos. "Sou 
uma mulher doente e todo mês 
preciso de ajuda de um funcio-
nário para realizar meu saque 
e quando cheguei hoje na agên-
cia estava apreensiva por causa 
da greve, mas quando vi que 
havia funcionários ajudando os 
idosos fiquei tranquila", disse.

A greve dos bancários 
completa hoje 25 dias. A ca-
tegoria reivindica 14.78% de 
reajuste salarial, defesa do em-
prego e manutenção dos direi-
tos. A proposta dos banqueiros 
é de 7% de reajuste.  (J.A)

FOTO: Evandro Pereira

Aos frequentadores do Shopping Tambiá foram oferecidos serviços de saúde e orientações sobre as doenças cardiovasculares
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Terminal Rodoviário terá 20 
ônibus extras para eleições
Expectativa é que mais 
de 15 mil pessoas deixem 
a capital neste período

FOTO: Edson Matos

O Terminal Rodoviário de 
João Pessoa prevê um grande 
movimento a partir de hoje até 
o próximo domingo, em razão 
das Eleições 2016. De acordo 
com o gerente do Núcleo dos 
Terminais de João Pessoa e 
Campina Grande, Reinaldo 
Brasil, durante estes dias a es-
timativa é de que haja mais de 
15.200 pessoas embarcando 
e cerca de 12.120 desembar-
cando na capital.

Para atender a demanda, 
20 ônibus extras vão estar à 
disposição dos passageiros.

Ainda segundo o gerente, 
os destinos mais procurados 
no Estado são Campina Gran-
de, Cajazeiras, Patos e Maman-
guape. Para fora do Estado, a 
maior procura é para Recife e 
Natal. “O fluxo aumenta quase 
35% em relação a um período 
normal”, disse Reinaldo.

Devido a esse aumento 
no fluxo de pessoas, o gerente 
recomenda aos passageiros 
que tomem precauções para 
evitar atrasos. “Orientamos 
para que as pessoas comprem 
as passagens de ida e volta 
com antecedência e que pro-
curem chegar à rodoviária 
pelo menos uma hora antes 
do embarque”, advertiu.

Já conhecendo a movi-
mentação no terminal rodo-

Adrizzia Silva
Especial para A União

viário durante esse período, 
o músico Marcelo Silva ante-
cipou a compra da passagem 
para Pombal, cidade onde vota. 
“Vou para Pombal e preten-
do encontrar passagem para 
sexta à noite. Volto no domin-
go depois do almoço, então já 
compro a de volta também, 
devido o número de pessoas 
embarcando e desembarcan-
do nessa época”, comentou.

Assim como o músico, a 
estudante de Enfermagem, 

Paula Pereira, segue as reco-
mendações. “Voto em Itapo-
ranga, minha cidade natal. 
Quero viajar na sexta e vi na 
internet que já estava sem 
passagem. Então corri para ga-
rantir a minha, de ida e volta, 
porque no domingo à noite já 
tenho que estar aqui”, explicou.

Além de participar das vo-
tações, muitos paraibanos irão 
cruzar o Estado neste fim de 
semana para visitar familiares, 
como Leandro Diniz Moreira, 

estudante de Pedagogia. “Es-
tou indo para Paulista, Sertão 
do Estado, e já vim comprar a 
passagem para embarcar ama-
nhã. Quanto mais cedo chegar 
melhor, porque nem corro o 
risco de ficar sem passagem e 
ainda passo mais tempo com a 
minha família”, afirmou.

Maria de Andrade, costu-
reira, também irá aproveitar a 
oportunidade para encontrar 
com os filhos, mas reclamou 
da pouca disponibilidade de 

passagens para quem tem o 
direito da gratuidade.

“Eu moro aqui mesmo 
em João Pessoa, mas voto em 
Campina Grande. Não quero a 
passagem de volta agora, por-
que vou aproveitar para visitar 
os meus filhos por uns dias. Eu 
só pago metade ou não pago 
nada, então já vim várias vezes 
na rodoviária. Vim no sábado 
passado, não tinha. Voltei na 
segunda, também não. Já esta-
va disposta a procurar o jornal 

para reclamar, mas finalmente 
consegui para sexta, embora 
seja um horário que não me 
agrada, já sou idosa, né? Tenho 
horários”, contestou.

Entre as recomendações 
citadas, Reinaldo Brasil tam-
bém lembrou a importância 
de identificar as bagagens. 
“Os usuários dos ônibus não 
devem esquecer de identificar 
suas bagagens. Caso alguém 
perca, fica mais fácil de encon-
trar”, completou.

A Polícia Rodoviária Fede-
ral (PRF) apreendeu aproxima-
damente 1 quilo de crack no fim 
da noite de quarta-feira (28). O 
flagrante ocorreu às 23h25min 
no KM38 da BR-101, rodovia 
que liga a Paraíba ao Estado do 
Rio Grande do Norte.

Durante abordagem a um 
táxi que seguia para João Pes-
soa, os policiais que trabalha-
vam na unidade operacional 
em Mamanguape realizaram 
vistoria no interior do veículo, 
como também na mochila de 
uma passageira adolescente. 
Em meio à fiscalização, foi en-
contrado no interior da baga-
gem um tablete de crack pe-
sando aproximadamente 1kg.

A adolescente disse que a 
droga era de sua propriedade 
e ia ser entregue no bairro de 
Mangabeira, em João Pessoa. 
Ela confessou ainda ter sido de-

tida dias antes tentando entrar 
com drogas nas partes íntimas 
na Penitenciária Flósculo da 
Nóbrega (Roger).

A jovem foi encaminha-
da com o entorpecente para a 
Polícia Civil da cidade de Ma-
manguape, juntamente com a 
presença do Conselho Tutelar 
para as medidas legais cabíveis.

Veículo recuperado
Agentes da Polícia Rodo-

viária Federal (PRF) recupera-
ram, na manhã de ontem, um 
VW Fox com queixa de roubo, 
durante fiscalização de rotina 
no quilômetro 142 da BR-104, 
em Queimadas, Agreste da Pa-
raíba. Uma pessoa foi detida.

O veículo foi parado pelos 
policiais rodoviários federais 
e, como de praxe, foram solici-
tados o documento do carro e 
a carteira de motorista (CNH) 

do condutor. Ele disse que não 
era habilitado e, ao invés do do-
cumento original do Fox, apre-
sentou uma cópia colorida. 
Quando os policiais  fizeram a 
inspeção no carro encontra-
ram várias irregularidades no 
chassis, motor, etiquetas, etc. 
Foi feita uma consulta ao sis-
tema de informações policiais, 
que confirmou tratar-se de 
um veículo roubado. As placas 
que estavam nele eram de Ba-
rueri (SP), mas as originais são 
de Pernambuco. O veículo e o 
suspeito foram levados para 
a Delegacia da Polícia Civil de 
Queimadas, onde o flagrante 
foi registrado.  

Na manhã de quarta-fei-
ra, a PRF recuperou um Fiat 
Punto, que havia sido rou-
bado em São Paulo, durante 
uma abordagem exatamente 
no mesmo local.

PRF apreende menor de idade 
transportando drogas na BR-101

um quilO de crack

Policiais do 1o Batalhão conse-
guiram localizar e prender quatro 
suspeitos de participar de um assal-
to a uma loja de eletrodomésticos 
no bairro de Mangabeira, na zona 
sul da capital, na noite de quarta-
feira (28).

Após o levantamento de infor-
mações sobre o assalto, equipes do 
1o Batalhão iniciaram diligências no 
bairro Ilha do Bispo. Durante a ação, 
localizaram um veículo de cor ver-
melha ocupado por várias pessoas. 
Na abordagem, os policiais encon-
traram vários celulares, um tablet e 
um notebook que seriam produtos 
do roubo praticado há dois dias. 

Com o grupo, os policiais ainda 
apreenderam uma espingarda calibre 
32, um rádio transmissor e dinheiro.

Dentre os quatro detidos, havia 
dois menores, um jovem de 17 anos e 
uma adolescente de 15 anos que fo-

ram levados para a Delegacia do Me-
nor. Os demais, um homem de 25 anos 
e uma mulher de 20, foram conduzi-
dos para a Central de Flagrantes jun-
tamente com o material apreendido.

Polícia prende suspeitos de 
assaltar loja em Mangabeira

eleTrOdOmÉSTicOS
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Além dos celulares, foram apreendidos uma espingarda calibre 32, um rádio transmissor e dinheiro

Os destinos mais procurados no Estado são Campina Grande, Cajazeiras, Patos e Mamanguape. Para fora da Paraíba, a maior procura é para as cidades de Recife e Natal

Em meio à fiscalização, foi encontrado um tablete de crack pesando aproximadamente um quilo

Dentre os quatro 
detidos, havia dois 
menores, um jovem 
de 17 anos e uma 
adolescente de 15 
anos que foram 
levados para a 
Delegacia do Menor
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Jovens Embaixadores: alunos 
da rede estadual são finalistas 
Foram selecionados três 
estudantes de escolas de 
Malta e Água Branca 

Três alunos da Rede 
Estadual de Ensino estão 
entre os quatro seleciona-
dos no programa Jovens 
Embaixadores 2017. Os alu-
nos Emanuel Rodrigues dos 
Santos e Micaele da Silva 
Garcia, da Escola Estadual 
Dr. Antônio Fernandes de 
Medeiros, da cidade de Mal-
ta; e Érick Gomes de Freitas, 
da Escola Estadual José No-
minando, da cidade de Água 
Branca, foram selecionados 
após participação na prova 
escrita, oral e visita socioe-
conômica. O quarto aluno 
selecionado é do IFPB, Cam-
pus de Campina Grande. O 
resultado final do programa 
será divulgado entre os dias 
21 e 28 de outubro.

Custeado pelo governo 
norte-americano, o progra-
ma seleciona todos os anos 
50 jovens finalistas de todos 
os estados do Brasil para fa-
zer um intercâmbio de um 
mês nos Estados Unidos. 
Lançado pela Missão Diplo-
mática dos Estados Unidos 
no Brasil, o programa já mu-
dou a vida de mais de 460 
estudantes da rede pública 
brasileira e permite aos par-
ticipantes aprimorar as suas 
habilidades em liderança, 
conhecer uma nova cultura, 
interagir com jovens ameri-
canos e buscar oportunida-
des de crescimento pessoal 
e profissional.

Jovens Embaixadores
O programa foi criado 

pela Embaixada dos Esta-
dos Unidos no Brasil e o 
primeiro grupo viajou em 
2003. A partir de 2012, 
o programa passou a ser 
reproduzido em todos os 
países do continente ame-
ricano. Os parceiros da 
iniciativa são: o Conselho 
Nacional de Secretários 
de Educação (Consed) e as 
Secretarias Estaduais de 

Educação, a rede de Cen-
tros Binacionais Brasil-Es-
tados Unidos, e também as 
empresas FedEx, MSD, Mi-
crosoft, Bradesco, IBM e a 
Boeing Brasil.

O programa tem como 
alvo alunos brasileiros que 
são exemplos em suas co-
munidades, em termos de 
liderança, atitude positiva, 
trabalho voluntário, exce-
lência acadêmica e conhe-
cimento da Língua Inglesa. 
O programa visa fortalecer 
o ensino público por meio 
desses alunos, transfor-
mando-os em modelos para 
as suas comunidades.

O Jovens Embaixadores 
é bastante concorrido e re-
cebe candidaturas de todo 
o Brasil. Os selecionados 
viajam em janeiro para um 
programa de três semanas 
nos Estados Unidos. Du-
rante a primeira semana, 
conhecem a capital daquele 
país e seus principais mo-
numentos, participam de 
reuniões com organizações 
do setor público e privado, 
visitam escolas e projetos 
sociais e participam de ofi-
cinas sobre liderança e em-
preendedorismo jovem.

Após a semana em 
Washington, os participan-
tes são divididos em gru-
pos menores e viajam para 
diferentes estados nos EUA, 
onde são recebidos por fa-
mílias-anfitriãs, frequen-
tam aulas em escolas locais 
e interagem com estudan-
tes americanos da mesma 
idade, participam de ativi-
dades de responsabilidade 
social e cultural nas comu-
nidades e fazem apresenta-
ções sobre o Brasil.

A experiência de ser 
um Jovem Embaixador ofe-
rece a esses excepcionais 
estudantes a oportunidade 
de expandir os seus hori-
zontes, ao mesmo tempo 
em que eles nos auxiliam 
no fortalecimento dos laços 
de amizade, respeito e cola-
boração entre o Brasil e os 
Estados Unidos.

Uma cadeira de rodas cria-
da com paletes vem chamando 
a atenção do público que passa 
pela quinta edição do evento 
Talento Científico Jovem, orga-
nizado pela Universidade Fede-
ral da Paraíba (UFPB). A cadeira 
foi desenvolvida por alunos da 
Escola Cidadã Integral Técnica 
Estadual Erenice Cavalcanti Fi-
deles (ECIT), de Bayeux. O even-
to na UFPB termina hoje, com a 
premiação dos melhores traba-
lhos apresentados.

A cadeira de rodas foi cria-
da pelos alunos André Lucas 
dos Santos e Regina Amélia 
Pereira, do 2º ano do curso de 
Design de Móveis, sob orienta-
ção do professor Paulo Henri-
que do Nascimento, da ECIT de 
Bayeux. "Eles usaram palete, 
almofadas e rodas usadas para 
criar um projeto que desperta 
o interesse das pessoas, graças 
à criatividade", explicou o dire-
tor da escola, Elton Fernandes. 
Segundo ele, os alunos decidi-
ram criar a cadeira porque uma 
pessoa da comunidade estava 
precisando. A ECIT de Bayeux 
participa do Talento Científico 
Jovem com 12 turmas. Ao todo, 
cerca de 30 escolas da Rede Es-
tadual de Ensino participam do 
evento.

De acordo com o presiden-
te da Comissão Executiva de 
Educação Integral, da Secre-
taria de Estado da Educação 
(SEE), Gabriel dos Santos Go-
mes, eventos como o Talento 
Científico colaboram com a va-
lorização dos alunos. "Quando 
vemos a desenvoltura dos nos-
sos estudantes nesses eventos, 
percebemos como a política de 
incentivo às escolas integrais 
e técnicas vem dando certo na 
Paraíba", declarou.

Estudantes de escola cidadã da PB 
criam cadeira de rodas com paletes

TALENTO CIENTÍFICO JOVEM

Professor Paulo Henrique foi o orientador dos alunos Regina Amélia e André Lucas

Talento Científico Jovem
O objetivo do evento consis-

te na apresentação de trabalhos 
orientados por professores das 
diferentes áreas do conhecimen-
to e desenvolvidos por alunos 
do Ensino Fundamental II (6º ao 
9º ano), Ensino Médio e Técnico 
de escolas públicas e particula-
res da Região Metropolitana de 
João Pessoa. 

Os estudantes apresentam 
seus projetos em estandes indi-
vidualizados, onde suas pesqui-
sas são descritas aos visitantes 
da feira. 

A feira de ciências é pro-
movida, neste ano, pelo Depar-
tamento de Biologia Molecular 

(DBM-UFPB) e pelo PIBID Ciên-
cias Biológicas da UFPB, com fi-
nanciamento pelo Edital Chama-
da MCTI/CNPq/SECIS Nº 20/2015 
- Abrangência Municipal.

Escola Cidadã 
Técnica Estadual, 
de Bayeux, 
participa do 
evento da UFPB 
com 12 turmas 

A primavera é a esta-
ção do ano marcada pelas 
flores e que vem logo após 
o inverno. No Hemisfério 
Sul, onde está localizado o 
Brasil, a estação tem início 
no equinócio de setembro 
e tem fim no solstício de 
dezembro. A Paraíba pos-
sui diferentes tipos de ve-
getação e a capital, João 
Pessoa, disponibiliza dife-
rentes espaços de contem-
plação para a estação das 
flores. Um desses lugares 
é o Jardim Botânico Ben-
jamin Maranhão, que nos 
meses de setembro a no-
vembro promove diversos 
eventos, além das tradicio-
nais visitas. 

O Jardim Botânico está 
localizado no espaço tam-
bém conhecido por Mata 
do Buraquinho – maior 
resquício de Mata Atlântica 
em espaço urbano presente 
no Brasil. Em uma de suas 
redes sociais, o Jardim Bo-
tânico recebeu a primave-
ra com uma foto da flor da 

Imbiriba ou Embiriba. De 
nome científico Eschweile-
ra ovata, é uma espécie de 
origem nativa que possui 
ocorrência desde a região 
Norte até o sudeste do país 
nos domínios fitogeográ-
ficos da Amazônia e Mata 
Atlântica. 

A árvore é dotada de 
uma copa piramidal e den-
sa, variando de quatro a 18 
metros de altura, possuin-
do uma madeira pesada, 
sendo muito utilizada na 
construção civil e naval, 
bem como serviços de mar-
cenaria. A espécie floresce 
durante o ano todo, suas 
flores são amarelas e bran-
cas e também muito perfu-
madas. Os frutos amadure-
cem nos meses de março a 
junho. Esta árvore é indi-
cada para composição de 
reflorestamentos mistos 
destinados a recuperação 
da vegetação de áreas de-
gradadas.

A diretora do Jardim 
Botânico, Suenia Olivei-

ra, disse que não estima o 
quantitativo das flores por 
se tratar verdadeiramente 
de uma mata. “Não é como 
outros jardins botânicos 
do País, onde as espécies 
foram plantadas ou ex-
postas pelo homem. Aqui, 
temos diferentes espécies 
de plantas e árvores, com 
diferentes períodos de flo-
ração”. 

Primavera
Este ano, a estação das 

flores começou às 11h21 
do dia 22 de setembro em 
todo o Hemisfério Sul e 
terminará no dia 21 de de-
zembro, quando terá início 
o verão. De acordo com a 
meteorologista da Agência 
Executiva de Gestão das 
Águas do Estado (Aesa), 
Marle Bandeira, entre as 
principais características 
da primavera estão o au-
mento gradual da tempe-
ratura, dias mais longos 
e noites mais curtas. “Por 
estar localizada próxima 

à Linha do Equador, a Pa-
raíba não sofre variações 
climáticas muito acentu-
adas quando da transição 
de uma estação para outra. 
Neste período, a tempera-
tura do ar começa a entrar 
em gradativa elevação até 
a chegada do verão”, desta-
cou.

Eventos
Desde o dia 17 de se-

tembro, o Jardim Botâni-
co Benjamin Maranhão 
realiza a mostra Cores do 
Jardim, promovida pela 
Superintendência de Admi-
nistração do Meio Ambien-
te (Sudema). As pinturas 
estão expostas na área de 
uso comum do Jardim Bo-
tânico e foram inspiradas 
na fauna e flora do local. 
“Esse trabalho vai além das 
telas pintadas, trazendo os 
conceitos de sustentabili-
dade, pois reaproveitamos 
troncos de madeiras apre-
endidas pelo Batalhão da 
Polícia Ambiental que esta-

vam sem condições de uso 
para as outras finalidades”, 
ressaltou Suenia Oliveira.

A exposição é gratui-
ta e ficará disponível para 
visitação do público em 
setembro e outubro, nos 
horários normais de fun-
cionamento: de terça a sá-
bado, das 8h às 16h30. A 
ação é de autoria da artista 
e paisagista Lúcia Nobre e 
traz pinturas em madeira.

A diretora do Jardim 
Botânico também afir-
mou que já estão plane-
jados mais dois eventos: 
em comemoração ao Dia 
das Crianças, no dia 12 de 
outubro, e em novembro, 
mais uma edição do proje-
to Jardim Educador. Tam-
bém em novembro volta a 
acontecer a Super Trilha, 
promovida no último sá-
bado de cada mês. A trilha 
é considerada de alta difi-
culdade e tem cerca de três 
horas de duração, por den-
tro de quase toda extensão 
da mata. A caminhada está 

suspensa desde abril, pois 
não é uma atividade apro-
priada em período chuvo-
so. 

O Jardim Botânico é 
uma unidade de conserva-
ção de proteção integral, 
classificada como Refúgio 
de Vida Silvestre (RVS). As 
escolas e grupos com mais 
de dez pessoas que quise-
rem visitar o jardim devem 
realizar agendamento pe-
los telefones (83) 3218-
7880 ou 3218-7881. 

Diariamente, aconte-
cem trilhas, pela manhã e à 
tarde, às 9h e às 14h. Para 
fazer a atividade, é obriga-
tório usar calça comprida e 
sapato fechado. No último 
sábado do mês, no verão, 
acontece a Trilha dos Vis-
gueiros (Super Trilha), que 
sai às 8h30, para as primei-
ras 20 pessoas que chega-
rem. Para fazê-la, é neces-
sário levar água, passar 
repelente, ter bom preparo 
físico e gostar de caminha-
das e aventuras.

Jardim Botânico é alternativa para contemplação
PRIMAVERA EM JOÃO PESSOA
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UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 30 de setembro de 2016

Últimas
8
Petroleiros entram em greve por 
tempo indeterminado em todo o País
Assembleias da entidade 
votaram pela rejeição da 
contraproposta da empresa

O Sindicato dos Petrolei-
ros do Estado do Rio de Janei-
ro (Sindipetro-RJ) anunciou, 
em nota oficial em sua página 
na internet, que a categoria 
deflagrou greve por tempo 
indeterminado desde a meia- 
noite de ontem.

Segundo o sindicato, as 
assembleias realizadas pela 
entidade votaram pela rejei-
ção da contraproposta apre-
sentada pela empresa para a 
renovação do acordo coletivo 
de Trabalho para os próximos 
dois anos (ACT/ 2015-2017), 
apresentada pela Petrobras 
em reunião realizada no últi-
mo dia 16.

O movimento dos petro-

leiros também manteve o viés 
político que vem sendo adota-
do desde que a estatal anun-
ciou o processo de desmobi-
lização de ativos em curso e 
que prevê, no novo Plano de 
Negócios e Gestão 2017-2021, 
a venda de ativos da compa-
nhia no valor total de US$ 19,5 
bilhões, volume superior aos 
US$ 15,1 bilhões previsto no 
plano anterior.

“O conjunto das assem-
bleias também votou por 
ampla maioria contra o pro-
cesso de desmonte do siste-
ma Petrobras, conforme in-
dicado em seu mais recente 
Plano de Negócios apresen-
tado no último dia 20 de se-
tembro”, diz a nota.

A decisão da empresa se 
sustenta, no entanto, na ne-
cessidade de melhorar a ca-
pacidade de investimento da 
estatal sem a necessidade de 
fazer novas captações de re-
cursos no mercado e, conse-

quentemente, alavancar ainda 
mais a empresa, excessiva-
mente endividada.

No novo Plano de Negó-
cios e Gestão, divulgado na 
semana passada, a Petrobras 
também anunciou a retirada 
“integral” da estatal dos seto-
res de produção de biocom-
bustíveis, distribuição de GLP 
(gás de cozinha), produção de 
fertilizante e das participações 
da companhia na petroquími-
ca para, segundo a empresa, 
“preservar competências tec-
nológicas em áreas com maior 
potencial de desenvolvimento”.

Contraproposta
No entendimento dos 

petroleiros a proposta da 
empresa para a data base 
da categoria agora este mês, 
“é extremamente rebaixada, 
com reajuste zero no salá-
rio básico e 4,97% na RMNR 
(com a inflação oficial che-
gando a 11,27%)”.

Nielmar de Oliveira
Da Agência Brasil

A Federação Paraibana de Fute-
bol – FPF definiu na tarde de ontem 
as datas, horários e locais dos jogos 
das semifinais do Campeonato Pa-
raibano de Futebol Profissional da 2a 
Divisão. As primeiras partidas, envol-
vendo Femar x Serrano e Internacio-
nal x Nacional de Patos, serão reali-
zadas na próxima quarta-feira. Os 
jogos de volta estão marcados para o 
domingo (9). Os finalistas decidem o 
título paraibano e se garantem na eli-
te do futebol estadual de 2017.

O primeiro confronto entre Fe-
mar x Serrano acontecerá no Estádio 

Almeidão, às 20h. Já Internacional x 
Nacional de Patos ocorrerá no CT Ivan 
Tomaz, no Valentina Figueiredo, às 
15h30, da quarta-feira (5). As quatro 
equipes semifinalistas conquistaram 
suas vagas nesta penúltima fase da Sé-
rie B do Campeonato Paraibano da 2a 
Divisão, no último domingo.

A Federação Paraibana de Futebol 
informou ontem que, a opção da par-
tida entre Internacional x Nacional de 
Patos será às 15h30, no CT Ivan Tomaz. 
Esta foi a decisão da equipe mandan-
te, no entanto, o jogo de volta, no Es-
tádio José Cavalcante, em Patos, será 
às 17h, o mesmo ocorrendo com Serra-
no x Femar, que acontecerá no Estádio 
Amigão, em Campina Grande.

FPF define datas, horários 
e locais das semifinais 

Campeonato paraibano de Futebol 2ª divisão

Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com

Foto: Geraldo Varela

Dirigentes de clubes se reuniram com a FPF e decidiram as semifinais da Segundona 

A Ordem dos Advoga-
dos do Brasil Seccional Per-
nambuco (OAB-PE) pediu 
a prisão da presidente do 
Sindicato dos Bancários de 
Pernambuco, Suzineide Ro-
drigues, caso a entidade não 
cumpra determinação judi-
cial de garantir quantidade 
mínima de funcionários em 
atendimento nos caixas du-

rante a greve da categoria.
Uma liminar do Tribunal 

Regional do Trabalho (TRT) 
determinou a abertura das 
agências por duas horas por 
dia durante o período da gre-
ve, com 30% dos funcioná-
rios trabalhando. O sindicato 
argumentou que já está cum-
prindo a Lei de Greve, com 
30% da categoria em servi-
ço, não necessariamente em 
todas as agências.

Na ação civil pública 

apresentada ontem, além da 
prisão da sindicalista, a OAB 
pede o aumento do valor da 
multa por descumprimento 
da ordem, de R$ 10 mil para 
R$ 100 mil diários.

A origem do embate en-
tre a OAB e o Sindicato dos 
Bancários é o pagamento de 
alvarás, que só pode ser feito 
nos caixas dentro das agên-
cias. Os alvarás são ordens 
de pagamento da Justiça em 
favor de uma pessoa física.

OAB pede prisão de presidente 
do Sindicato dos Bancários

por Causa da paralisação

Sumaia Villela
Da Agência Brasil

Os estudantes que 
utilizam a meia passa-
gem em João Pessoa 
terão até o dia 11 de 
outubro para fazer o ca-
dastramento biométrico. 
O prazo, que estava pre-
visto para terminar hoje, 
foi prorrogado pelo 
Sindicato das Empresas 
de Transporte Coletivo 
Urbano de João Pessoa 
(Sintur-JP). O principal 
objetivo é dar mais tem-
po para que todos pos-
sam fazer o cadastro, 
além de diminuir as filas 
que se acumularam nos 
diversos postos espalha-
dos na capital paraiba-
na. Até ontem, 80 mil e 
600 usuários fizeram o 
cadastramento dos 92 
mil ativos. No mercado 
público de Mangabei-
ra, a fila para o cadas-
tramento de biometria 
impossibilitou que algu-
mas pessoas recarregas-
sem o Passe legal. 

A situação só nor-
malizou às 13h, quando 
um caixa exclusivo para 
o cadastramento foi 
aberto. De acordo com o 

diretor da Sintur-JP, Má-
rio Tourinho, infelizmen-
te o brasileiro só deixa 
para fazer tudo de últi-
ma hora, ocasionando 
filas e aborrecimentos. 
Segundo ele, o prazo foi 
estendido novamente 
para que todos possam 
realizar o cadastro. “Es-
pero que desta vez os 
estudantes possam apro-
veitar e utilizar todos os 
postos espalhados que 
temos na capital. Com a 
decisão as filas vão dimi-
nuir e dar condições para 
que os usuários se cadas-
trem”, avaliou. 

Os locais e horá-
rios disponíveis para 
o cadastramento são: 
sede da AETC-JP/Cen-
tro e Mercado Público 
de Mangabeira (8h às 
17h - segunda a sexta); 
Manaíra Shopping (10h 
às 22h - segunda a sexta 
e 10h às 18h - sábados); 
Shopping Sul - Bancá-
rios (10h às 19h - segun-
da a sexta e 10h às 18h- 
sábados); Shopping 
Tambiá (9h às 18h40 - 
segunda a sexta) e Cen-
tro de Vivência da UFPB 
(8h às 17h - segunda a 
sexta).

Prazo para biometria 
vai até 11 de outubro

meia passagem

Iluska Cavalcante
Especial para A União

Divulgos dados 
preliminares do 
Censo Escolar 
2016 pelo MEC

O Ministério da Educação 
divulgou ontem, no Diário Oficial 
da União, o resultado preliminar 
do Censo Escolar de 2016. O le-
vantamento detalha o número 
de matrículas iniciais na Edu-
cação Básica das redes públicas 
municipal e estadual de ensino. 
Elas referem-se à creche, pré-es-
cola, aos Ensinos Fundamental 
e Médio, à Educação de Jovens 
e Adultos e educação especial. 
Abrange as áreas urbanas e ru-
rais e a educação em tempo par-
cial e integral.

Os dados preliminares 
mostram que os anos iniciais do 
Ensino Fundamental em turno 
parcial concentram a maior par-
te das matrículas das redes mu-
nicipal e estadual (10.844.700), 
seguido pelos anos finais do 
Ensino Fundamental, também 
em turno parcial (9.311.561). 
Não estão contabilizados nes-
ses totais as matrículas da Edu-
cação Especial.

O número detalhado das 
matrículas em cada município 
por etapa de ensino está dispo-
nível no Diário Oficial da União.

A partir da divulgação dos 
dados preliminares, os direto-
res das escolas têm prazo de 30 
dias para conferir e retificar os 
dados, se necessário, no siste-
ma Educacenso.

Diante do atraso no pa-
gamento do Fundo de Finan-
ciamento Estudandil (Fies), 
que segundo as instituições 
privadas de Ensino Superior 
tem travado as renovações de 
matrículas, representantes 
do setor foram ontem a Brasí-
lia e foram recebidos no Palá-
cio do Planalto.

“Temos quase 2 mi-
lhões de alunos estudando 
de maneira irregular, que 
não conseguem renovar as 
matrículas. Se isso não for 
regularizado nesse semestre, 
imagina o caos que será em 
2017”, disse o diretor execu-
tivo da Associação Brasileira 
de Mantenedoras do Ensino 
Superior, Sólon Caldas.

Segundo ele, o impacto é 
maior nas pequenas e médias 
instituições, que não têm con-
dições de arcar com o custeio 
e matrículas dos estudantes 
financiados. “Fomos ao MEC 
[Ministério da Educação], 
à Casa Civil, ao Planalto e o 
que a gente percebe é que o 
governo não está dando a 
importância devida dada a 
gravidade da situação. É um 
problema que precisa ser re-
solvido”, criticou.

No Palácio do Planalto, 
as associações representan-
tes das universidades pri-

vadas foram recebidas pela 
subchefe de Assuntos Par-
lamentares da Secretaria de 
Governo da Presidência, Ma-
riangela Fialek.

Desde julho, quando de-
veriam renovar as matrículas, 
os estudantes não conseguem 
acessar o sistema do Fies. De 
acordo com o Sindicato das 
Mantenedoras de Ensino Su-
perior (Semesp), o atraso 
atinge 1.863.731 alunos de 
1.358 instituições particulares 
de ensino. Segundo a entida-
de, os repasses atrasados re-
ferentes a certificados do Fies 
somam cerca de R$ 5 bilhões.

Em manifesto divulgado 
esta semana, com assinatura 
de dez entidades represen-
tativas do Ensino Superior, 
as particulares dizem que 
há instituições que correm o 
risco de ter que suspender as 
atividades.

Estudantes
Nas redes sociais, estu-

dantes estão em dúvida sobre 
como proceder para renovar 
o financiamento e pergun-
tam sobre os prazos para o 
aditamento. “Estão conse-
guindo fazer o aditamento 
deste semestre??? O nosso 
não abriu... o que devemos 
fazer??? Alguém ajude”, per-
gunta um estudante em gru-
po criado para discutir pro-
blemas do Fies no Facebook.

Ensino Superior privado 
cobra seu pagamento

Fies pelo governo

Yara Aquino
Da Agência Brasil

Mariana Tokarnia
Da Agência Brasil

Vacinação termina 
hoje em todo o País

A Campanha Nacional de Multivacinação, 
para atualizar a caderneta de vacinação de 
crianças e adolescentes, termina hoje no país. 
O público-alvo inclui crianças menores de 
5 anos e crianças e adolescentes de 9 a 15 
anos incompletos. De acordo com o MS, foram 
enviadas a todas as unidades da Federação 
26,8 milhões de doses – incluindo 7,6 milhões 
para a vacinação de rotina deste  mês e 19,2 
milhões de doses extras da campanha.

Curtas

Cartilha orientará 
médicos sobre HIV

A Sociedade Brasileira de Imunizações 
(SBIm) lançou ontem, em Belo Horizonte, uma 
cartilha para orientar médicos sobre as vacinas 
que devem ser aplicadas aos pacientes com 
HIV (Vírus da Imunodeficiência Humana). O 
objetivo é enfrentar a baixa cobertura vacinal 
entre esse público. A publicação é fruto de 
uma parceria com a Sociedade Brasileira de 
Infectologia (SBI).

Casal suspeito de 
fraude em imóveis

policiais civis da Delegacia de 
Defraudações e Falsificações (DDF) de João 
Pessoa prenderam em flagrante, ontem, o ex-
vice-presidente do Diretório Municipal do partido 
dos Trabalhadores (pT) na capital paraibana, 
Antonio Junior Ferreira Coelho, 39, e a mulher 
dele,  Ana Claudia dos Santos Silva, 32. Eles são 
suspeitos de atuar na negociação fraudulenta 
de imóveis de programas sociais.



“Conversas com meu 
pai” em cartaz até 
domingo na Piollin
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Confira as melhores 
opções culturais deste 
final de semana

PÁGINA 12

Mostra “Ditirambos Tétis 
Vicare”, de Edilson Parra, 
na Usina Cultural Energisa

Como é voltar a João Pessoa e ser recepcio-
nado pelo público da capital? Perguntei ao 
guitarrista da banda O Rappa, Alexandre 
Meneses, e em entrevista o artista respon-
deu entusiasmado “Pra mim, em particular, 
é muito gratificante por ser paraibano e 
estar trazendo o primeiro show desta turnê 
para João Pessoa. É um momento ímpar da 

minha carreira”. A partir daí constatamos que o show de 
hoje será de se guardar na memória e ter orgulho como 
enfatizou ainda Meneses. Para conferir a apresentação, 
às 22h, os ingressos estão à venda nas bilheterias da 
Domus Hall e no site Ingresso Rápido. As entradas cus-
tam R$40 meia-entrada, R$ 80 inteira, R$ 85 camarote 
frontstage e R$ 1400 camarote privê para 10 pessoas.

Uma novidade para a noite de apresentação é 
que o show terá ainda mais duas atrações, o cearense 
Francisco Igor Almeida dos Santos, do RAPadura Xique-
chico, apresentando uma inusitada mistura de gêneros 
musicais que vão do rap até o repente, e ainda brinca 
com o coco, o maracatu, a capoeira, o forró, o baião e as 
cantigas de roda. 

Fora ele, Geffe e Prima Facie completa a noite com 
seu trabalho que remonta à época de ouro do rock 
nacional, a década de oitenta e a seus mais icônicos 
artistas. Por fim, Marcelo Falcão, Alexandre Menezes, 
Lauro Farias e Marcelo Lobato sobem ao palco e trazem 
toda sua musicalidade e suas letras, que diga-se de pas-
sagem, trabalham o forte cunho social em uma mescla 
de rock, reggae, rap e MPB. 

Indo mais além, o show será uma apresentação do 

primeiro eletroacústico lançado, como dito anterior-
mente. No repertório, os artistas vêm munidos de 17 
músicas, incluindo quatro faixas inéditas e clássicos dos 
álbuns “Nunca Tem Fim” e “Sete Vezes”, sem deixar de 
fora hits da carreira do grupo. 

Uma história curiosa sobre o novo trabalho é que a 
histórica oficina abriga as criações do escultor e artista 
plástico Francisco Brennand, de 89 anos, que esteve 
presente nas gravações e deu sua “benção” ao novo 
projeto d’O Rappa.

“Apesar da denominação “acústica” está desgas-
tado por ter sido utilizado muito na mídia, o processo 
de gravar as músicas no formato acústico é uma forma 
da banda se mostrar na forma mais íntima e próxima 
da criação e a diversidade de acústicas existente nos 
ambientes que se grava então é imenso”, descreveu 
o guitarrista sobre como a gravação do novo álbum 
decorreu.

Ainda em entrevista, Xandão deu destaque à can-
ção intitulada “Na horda” que é uma música que traz 
um contexto do atual processo político que vivemos 
hoje. “Eu acho a música interessante principalmente 
pelo processo que vivemos hoje. Ela nos submete a 
uma reflexão do que somos, o que queremos e pra onde 
vamos. Sem a pretensão de  ser muito profundo acho 
que na horda é uma exata definição do povo brasileiro”, 
finalizou.

Onde tudo começou?
Em 1993, com a vinda do cantor ao Brasil, foi mon-

tada uma banda às pressas para acompanhar o cantor 
em suas apresentações. Formada por Nelson Meirelles, 
na época produtor do Cidade Negra e de vários progra-
mas de rádios alternativas do Rio de Janeiro; Marcelo 

Lobato, que havia participado da banda África Gumbe; 
Alexandre Menezes, o Xandão, que já havia tocado com 
grupos africanos na noite de Paris e Marcelo Yuka, que 
tocava no grupo KMD-5.

Após essa série de apresentações como banda 
de apoio do cantor, os quatro resolveram continuar 
juntos e colocaram anúncio no jornal O Globo para 
encontrar um vocalista. Dentre extensa lista de candi-
datos, Marcelo Falcão foi o escolhido.

Mesmo já tendo uma apresentação agendada no 
Circo-Voador, o grupo não tinha nome. Cogitaram “Cão 
Careca” e “Batmacumba”, e após ver no jornal a expres-
são “rapa”, que designa o ato em que policiais intercep-
tam camelôs, se empolgaram com o termo. Segundo 
Falcão, era perfeito. “Gíria de rua, coisa da rua: o que 
nós somos. Colocamos o artigo ‘O’ e mais um p, para 
ficar mais forte”, descreveu.

Um exemplo de a palavra rapa ser aplicada aos 
caçadores de camelôs pode ser encontrado na canção 
“Óia o rapa!” na composição de Lenine e Sérgio Nature-
za, gravada pela banda no CD Rappa Mundi. Finalmente, 
com Falcão na voz, Marcelo Yuka na bateria, Xandão 
na guitarra, Nelson Meireles no contra-baixo e Marcelo 
Lobato no teclado, estava formado O Rappa.

Lucas Silva 
Especial para A União
 

Eletroacústico
A banda O Rappa apresenta show hoje, em João Pessoa, e inicia turnê nacional

n O Rappa, RAPadura Xique-chico e Geffe & Prima Facie
n Quando: Hoje 

n Onde: Domus Hall

n Horário: 22h 

n Entrada: R$ 40 meia-entrada, R$ 80 inteira, R$ 85 camarote 

frontstage e R$ 1400 camarote privê para 10 pessoas.

Serviço

A banda paraibana 
Prima Facie (E) e o 

cearense RAPadura 
Xique-chico (D) são  
as outras atrações 

da noite

O CD e o DVD eletroacústico 
estabelecem relação entre a 
música e as artes plásticas 

de Francisco Brennand



Composta por 19 obras traduzi-
das em instalações, desenhos, 
assemblages e objetos, o artista 
paraibano Edilson Parra abre ao 
público para contemplação mais 
uma mostra individual na Usina 
Cultural Energisa hoje intitu-
lada “Ditirambos Tétis Vicare”. 

Ficando em cartaz até o dia 30 de outubro, a 
exposição tem curadoria de Dyógenes Cha-
ves e traz como foco principal uma coleção 
de objetos coletados em feiras livres clan-
destinas, inclusive de aves, e em comunida-
des nativas de pescadores. Os interessados 
em conferir as obras podem visitar o local de 
terça a domingo, das 14h às 20h. A entrada 
é franca. 

“Este projeto tem em sua fundamen-
tação a reflexão acerca de dois períodos 
históricos da humanidade: o primeiro marca 
o advento da consciência, época em que o 
homem passa a sacrificar animais em come-
moração à sua ‘ascenção’ sobre as demais 
espécies. Já o segundo referencial, concer-
nente à poética, é aqui invocado como busca 
do equilíbrio entre a frieza das armas e os 
objetos de arte”, descreveu Parra sobre a for-
mação do seu ponto de partida da exposição.

Mesmo com um nome peculiar, a mos-
tra, como dito anteriormente, é composta 
por um conjunto de objetos e instalações 
elaborados a partir de utensílios comuns 
entre passarinheiros, comerciantes e cole-
cionadores de aves, bem como instrumentos 
rudimentares ou industrializados utilizados 
por pescadores durante sua rotina de traba-
lho, e partes de instrumentos musicais. 

Em sua grande maioria, as obras são 
compostas por materiais diversos, por exem-
plo, madeira, metal, pigmentos, papel, cartão 
Paraná, cera de abelha e outros, permeados 
pelo trabalho de pesquisa sobre as relações 
do homem com o meio ambiente, as insti-
tuições de controle social e os instrumentos 
através dos quais o homem exerce domínio 
sobre as demais espécies, incluindo-se o pró-
prio ente humano.

“As pesquisas realizadas para concepção 
das obras do projeto tiveram início quando 
eu estava exercendo atividade no Parque 
Zoobotânico Arruda Câmara e no Centro 
de Triagem de Animais Silvestres do Iba-
ma. Tudo isso durante sete anos”, contou o 
artista.   

Diversidade 
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Edilson Parra expõe na Usina Cultural Energisa e usa a arte para
fazer uma crítica ao domínio do homem sobre as demais espécies

Objetos de 
arte remetem 
a períodos da 

evolução humana 
e a “ascenção” do 

homem sobre as 
demais espécies 

do planeta

NTU inscreve até 14 de outubro escolas interessadas em participar 
do XXV Festival de Teatro, Dança e Circo do Estudante

Já estão abertas até o dia 14 de ou-
tubro as inscrições para o XXV Festival 
de Teatro, Dança e Circo do Estudante, 
que o Núcleo de Teatro Universitário 
(NTU) da UFPB realizará de 7 a 11 de 
novembro, no Teatro Lima Penante, 
localizado em João Pessoa. O objetivo 
do evento é o de contribuir para o apri-
moramento do ensino das Artes Cênicas 
nas escolas. Todos  receberão certifica-
dos de  participação. Mais informações 
a respeito podem ser obtidas pelo 
número de telefone 3221-5835.

De acordo com o Regulamento, 
podem se inscrever todas escolas de 10 
e 20 graus das redes pública e priva-
da do Estado da Paraíba. Para tanto, 
o representante do estabelecimento 
de ensino deve comparecer ao Teatro 
Lima Penante, localizado na Av. João 
Machado, n0 67, no Centro de João 
Pessoa, com a seguinte documentação: 
cópia do texto ou roteiro do espetá-
culo; breve relato das experiências 
do educandário nas áreas de teatro 
e artes em geral; release e fotos para 
divulgação e declaração de que, no 
mínimo, 70% dos alunos que partici-
pam do espetáculo são matriculados 

Em cima disso, seu diálogo baseado em 
obra e público é feito por meio de costumes 
vivenciados enfaticamente nas cidades do 
interior, onde a captura de animais ocorre 
com maior frequência e sem ação de fisca-
lização mais efetiva, embora seja também 
prática nos grandes centros, onde se vê 
entremeado as feiras livres, espaços desti-

na escola. No entanto, é opcional fitas de 
vídeo, CD ou DVD, com imagens ou fotos 
da montagem. 

O Teatro Lima Penante e as salas fi-
carão à disposição das escolas para reali-
zação dos ensaios, mas obedecendo a um 
cronograma previamente estabelecido 

pela Coordenação do Festival e grupos. O 
Regulamento também registra que os es-
petáculos inscritos deverão ter duração de, 
no mínino, 30 minutos e, no máximo, 60 
minutos, podendo ser da categoria infantil 
ou adulta, ou ainda, teatro de bonecos e 
teatro de rua, circo e dança. É provável que 

haja mais de uma apresentação por dia, 
conforme o número de inscritos. A ren-
da total, no horário do espetáculo de 
cada escola, será distribuída da seguin-
te forma: 50% para o grupo participan-
te e 50% para a produção do evento. 

Outro ponto a se destacar é que 
a produção do Festival não se respon-
sabilizará pelo transporte dos atores, 
cenário dos espetáculos e alimentação 
dos participantes, sendo de responsa-
bilidade do grupo e/ou escola. No en-
tanto, ficará a cargo da organização 
do evento os serviços de apoio técni-
co - iluminação, que será geral para 
todos os espetáculos, em virtude do 
número de participantes, sonoplastia, 
bilheteria e portaria - no Teatro Lima 
Penante e a divulgação na imprensa 
local. No final de cada apresentação 
serão realizados debates - no máximo 
com 30 minutos de duração - com o 
público e convidados e, dependendo 
da quantidade de inscritos, a priori-
dade será de uma montagem para 
cada escola selecionada. Além disso, 
a comissão organizadora premiará o 
educandário que se destacar pelo con-
junto da obra.

nados à comercialização ilegal de animais, 
inclusive silvestres. Destes, muitas são espé-
cies ameaçadas de extinção. 

Na visão da crítica de arte, Ananda Car-
valho, o artista propõe uma espécie de mate-
rialidade filosófica para uma reflexão sobre 
as interconexões entre homem, natureza e 
cultura. Pois, a maioria dos títulos de seus 
trabalhos são palavras provenientes da mi-
tologia, remetendo à época em que o homem 
começou a desenvolver aparatos e utensílios 
tecnológicos para as suas atividades cotidia-
nas (a caça e a pesca, por exemplo). 

Ananda ressalta ainda que, as proposi-
ções de Edilson procuram dialogar, por meio 
da sutileza, com as tentativas de domínio da 
natureza, que também marcam relações de 
poder. Transpassam as espécies em extinção, 
os hábitos da caça clandestina (que um dia 
foi uma ação comum para muitas pessoas) e 
os resquícios dessas vivências. A partir dessa 
última perspectiva, muitas vezes a apro-
priação de materiais emerge como ponto 
de partida para o trabalho artístico, como 
casinhas-gaiolas encontradas em locais de 
apreensões de animais. 

“Para se ter ideia, entre as armas e 
armadilhas, o canto dos pássaros ganha 
visualidade na melancolia metafórica de 
instrumentos musicais como o violino e o 
violoncelo. Parte desses instrumentos em 
conjunto com habitações de pássaros com-
põem as assemblages/objetos Ode (2013), 
Ode Melanos I e III (2013). E em Melanos 

(2016), a escultura de uma ave preta não 
identificada pousa sobre um violoncelo sem 
cordas que flutua pelo espaço expositivo”, 
analisou a crítica. 

Então é a partir dessas circunstâncias 
e melodias visuais que o artista busca tecer 
perspectivas e discussões sobre as relações 
do homem com o meio em que vive. E, assim, 
sua poética procura convidar também à 
reflexão sobre os mecanismos de controle e 
o ecossistema por um viés social. 

n Exposição Ditirambos Tétis Vicare de Edilson 
Parra
n Quando: Até 30 de outubro de 2016,

n Onde: Usina Cultural Energisa 

n Horário: De terça a domingo, das 14h às 20h

n Entrada: Franca

Serviço

Lucas Silva 
Especial para A União
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UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 30 de setembro de 2016

Em cartaz

Teatro
Crônica em destaque

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

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

Espetáculo “Conversas com meu pai” será 
encenado pela primeira vez em João Pessoa

Rádio Tabajara

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

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

 Serviço

Histórias da Vila 
de Picotes

São Mamede, cidade localizada no Seridó Ocidental 
Parahybano, possui um sem número de belezas naturais 
e culturais. Está encravada na depressão sertaneja, orna-
da por morros, serras e montanhas que dão majestosos 
contornos àquele pediplano. Uma dessas serras é Pico-
tes, uma extensa formação granítica composta de uma 
sinuosidade que lembra o monólito Pão de Açúcar, no 
Rio de Janeiro.

Na base da Serra de Picotes, pelos idos de 1913 foi 
construída a primeira edificação pelo Sr. Manoel Vítor de 
Melo, pontapé inicial para a criação de um povoado. Em 
1920 foi erigida a primeira capela em devoção ao Santo 
Antônio e em 1927 o povoado contava com várias resi-
dências e inaugurava uma feira semanal, aos sábados, 
que atraía comerciantes de São Mamede, Quixaba, Patos 
e toda região. 

A vila de Picotes é formada por um conjunto de 
duas dezenas de casas dispostas em duas fileiras for-
mando um largo corredor com a capela fechando um 
dos lados. Há quem considere que o povoado teve maior 
desenvolvimento do que a própria São Mamede na 
primeira metade do séc. XX. A estrada que cortava os 
Sertões paraibanos passava ao lado da igreja e a vila de 
Picotes se tornou uma parada obrigatória. Está viva na 
memória de moradores a passagem de políticos e artis-
tas em tempos idos. 

Em 2005, o filme ‘Cinema, Aspirina e Urubu’ foi 
gravado na vila, pelo diretor Marcelo Gomes. A história 
se passa no Sertão nordestino de 1942 e conta a história 
de Johann, um alemão que para fugir da Segunda Guerra 
Mundial vem trabalhar como vendedor de aspirinas nas 
cidades do interior do Nordeste. Dirigindo seu caminhão, 
ele conhece Ranulpho, um paraibano que sonha ir para 
outra cidade. Os dois viajam pelos povoados exibindo 
filmes promocionais sobre a aspirina para pessoas que 
nunca conheceram um cinema. Segundo o historiador de 
São Mamede Manoel Lucena (carinhosamente conheci-
do por Prof. Coló), se Guel Arraes tivesse conhecido Pi-
cotes antes, o Auto da Compadecida “teria sido gravado 
aqui em Picotes”. O lugar é pitoresco e recheado de boas 
histórias.

Livúzias, histórias de mal-assombro, são muitas. Uma 
delas é da ‘Galega do Queixão’, que vive a assombrar mo-
toristas que se destinam à cidade de Patos. Outra é uma 
voz de uma menina chorando, que é escutada por quem 
se dirige a Picotes. Ao ser perseguida, a menina vestindo 
branco se “encanta” (some, desaparece) em um pé de 
mufumbo. Há uma velha que é vista urinando de cócoras, 
ao ser abordada também se encanta em um Juazeiro. 
Outra história contada pelo Sr. Mirabeau (antigo morador 
que após aposentadoria voltou para morar no povoado) 
é a história de que um doido se escondeu em uma loca de 
pedra com medo da polícia e lá permaneceu. Ao nascer do 
sol, sua voz ecoava, gritando, nunca descia, nem mesmo 
para comer. Um dia este ‘doido’ morreu e seus ossos ainda 
perambulam na encosta da serra. De tempos em tempos 
sua voz é escutada no vale do Sabugí. 

Histórias como essas são contadas de geração a ge-
ração, constitui o patrimônio imaterial da região e é mais 
um ingrediente para se entender a cultura popular do 
interior nordestino. Não raro, vemos folhetos de cordel 
em feiras livres abordando estas histórias pitorescas. 

A Vila de Picotes é encantadora, sua festa de pa-
droeiro é magnífica. É só mais um atrativo do município 
de São Mamede, que possui um rico patrimônio histórico 
e inúmeros sítios arqueológicos no leito do Rio Sabugí. 
Mais uma beleza da Parahyba que merece ser conhecida. 
Se não conhece, arrume a mochila e pé na estrada! 

Thomas Bruno Oliveira
thomasbruno84@gmail.com

Após passar por outros estados e 
capitais do Brasil, chegou à vez de João 
Pessoa ser contemplada e se deleitar 
com o espetáculo intitulado “Conversas 
com meu Pai” com encenação no Centro 
Cultural Piollin hoje. Sendo um des-
dobramento da pesquisa da diretora e 
atriz, Janaina Leite, sobre teatro docu-
mentário iniciada em 2008 que foi con-
templado pelo Prêmio Myriam Muniz 
2015, a apresentação fica em cartaz até 
o dia 2 de outubro com início às 20h. Os 
interessados em assistir a performance 
tem entrada gratuita. 

“A peça duela muito com a barreira 
da realidade com a ficção e traz de uma 
maneira material autobiográfico. Então 
vamos conhecer um pouco mais dessa 
realidade que é uma circunstância que 
foi sendo guardada e que por ventura 
acabou sendo expressada em forma de 
peça”, contou Janaina. 

Fazendo um resumo da história e 
explorando mais seu universo, em uma 
velha caixa de sapatos, Janaina guarda 
uma infinidade de bilhetes que trazem 
frases escritas por Alair, seu pai, que 
sofreu uma traqueostomia e perdeu a 
capacidade da fala. Esse foi o ponto de 
partida de um “work in process”, como 
ela chama, de quase sete anos que cul-
minou na morte do pai e que deixa como 
herança um amontoado de formas, 

FoTo: Divulgação

esboços e questões com as quais a atriz 
tenta lidar em cena.

“Todo esse tema de comunicação ou 
da dificuldade da comunicação, silêncio e 
tentar se comunicar por outras vias é um 
tema que perpassa o material”, ressal-
tou a atriz. Ainda em entrevista, Janai-
na contou que o projeto parte de uma 
particularidade grande, porque teve um 
investimento muito pessoal e artístico 
que levam sete anos”, completou.

Dessa forma, as experiências com 
a dramaturgia geraram um campo de 
pesquisa ao qual Janaina Leite vem se 
dedicando, tanto na vertente acadêmica 
através de sua pesquisa na Pós-Graduação, 
quanto nos domínios da pesquisa prática 
em suas criações e na orientação de 
diversos cursos e oficinas.

Na ficha técnica do espetáculo, 
temos Janaina Leite como intérprete e 
diretora, texto de Alexandre Dal Farra, 
cenografia Alexandre Dal Farra, vídeos 
de Bruno Jorge, Iluminação com Wagner 
Antônio e Figurino de Melina Schleder. 
O trabalho estreou em abril de 2014 na 
Oficina Cultural Oswald de Andrade com 
ampla repercussão de público e mídia e 
integrou a programação do Festival Inter-
nacional de Londrina em agosto de 2014.

Conversas com meu pai foi contem-
plado em 2012 pelo edital da Sec. Esta-
dual de Cultura de São Paulo e cumpriu 
residência na Oficina Cultural Oswald 
de Andrade realizando aberturas do 
trabalho em processo. Além disso, foi 

contemplado pelo Edital Proac de Cria-
ção Literária em 2013 com a proposta 
de um livro-documentário e seleciona-
do pelo Edital de Audiovisual da Sec. 
Municipal de Cultura de São Paulo para 
o desenvolvimento do roteiro de um 
longa-metragem. 

Participou também do Feverestival 
em Campinas em 2015 e do circui-
to Tusp circulando pelas cidades de 
Bauru, Piracicaba, Ribeirão Preto e São 
Carlos. Em 2015, integrou a programa-
ção do Festival Internacional de São 
José do Rio Preto e fez parte do Circuito 
São Paulo de Cultura. Foi indicado ao 
prêmio Questão de Crítica do Rio de 
Janeiro nas categorias dramaturgia e 
cenário e recebeu um dossiê especial 
na revista Sala Preta (ECA/USP), uma 
das mais importantes publicações 
acadêmicas do País. Recentemente, o 
espetáculo foi contemplado pelo Edital 
Myriam Muniz da Funarte para circular 
por seis estados brasileiros, incluindo 
estados do Nordeste, entre eles Natal, 
João Pessoa, Recife e Caruaru.

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). Tambiá3: 14h10, 16h25, 
18h40 e 20h55 (DUB).

O LAR DAS CRIANÇAS PECULIARES (EUA 2016). 
Gênero: Aventura/Fantasia. Duração: 127 
min. Classificação: 12 anos. Direção: Tim 
Burton. Com Eva Green, Asa Butterfield, 

Samuel L. Jackson. Sinopse: Após uma 
tragédia familiar, Jake vai parar em uma 
ilha isolada no País de Gales buscando 
informações sobre o passado de seu avô. 
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). Tambiá5:/3D: 14h, 
16h20, 18h40 e 21h (DUB).

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). Tambiá2: 18h35 e 20h35 (DUB).

AQUARIUS (BRA 2016). Gênero: Drama. Duração: 
141 min. Classificação: 18 anos. Direção: Kleber 
Mendonça Filho. Com Sonia Braga, Maeve Jinkings 
e Irandhir Santos. Sinopse: Clara tem 65 anos, 
é jornalista aposentada, viúva e mãe de três 
adultos. Ela mora em um apartamento localizado 
na Av. Boa Viagem, no Recife, onde criou seus 
filhos e viveu boa parte de sua vida. Interessada 
em construir um novo prédio no espaço, os 
responsáveis por uma 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. 

n Espetáculo Conversas com meu pai
n Quando: Hoje, mas segue até o próximo dia 2

n onde: Centro Cultural Piollin

n Horário: 20h

n Entrada: Gratuita

Serviço

Cena da peça que faz um paralelo entre a realidade e a ficção e aborda um tema complexo da relação entre um pai enfermo e o filho

Lucas Silva 
Especial para A União
 



Paraíba: todos os cantos Teresa Duarte - teresaduarte2@hotmail.com

l  Bica
O Parque Zoobotânico Arruda Câmara, conhecido como Bica em João Pessoa, é 

uma boa opção para o próximo domingo, dia da eleição. Ele terá seu funcionamento 
normal no período das 8h às 17h (entrada até as 16h). O ingresso custa R$ 2,00 por 
pessoa, sendo isentos crianças de até 7 anos e idosos A Bica está localizado na Aveni-
da Gouveia Nóbrega, s/n – Róger.

l   Barra de Camaratuba 
Se você gosta de apreciar uma beleza 

selvagem, a dica é a Barra de Camaratuba. 
Habitada por uma pequena vila de pescado-
res ela pertence ao município de Mataraca, a 
aproximadamente 110km de João Pessoa/PB 
e a 120km de Natal/RN, estando situada no 
meio do pouco que resta da mata atlântica, 
com praias desertas, lagoas, áreas de pro-
teção ecológica e muito mais. A beleza local 
vem despertando o interesse de visitantes e 
investidores estrangeiros, que planejam com 
o apoio do poder público municipal, trans-
formar a Barra de Camaratuba em um ícone 
do desenvolvimento turístico, sustentável 
e preservacionista com foco no ecoturismo 
turismo rural e de aventura, a exemplo das 
instalações da Ong Carangueijo Uçá, onde 
se realiza um trabalho de preservação da 
espécie. O acesso a Barra de Camaratuba é 
através do município de Mataraca. Partindo 
de João Pessoa é feito no sentido Norte 
pela BR-101.

l   Areia
Um dos exemplos bem-sucedidos de 

produção associada ao turismo na Paraíba 
é a Comunidade Chã de Jardim, localizada na 
zona rural do município de Areia. Os morado-
res da localidade,há pouco mais de três anos, 
produziam apenas polpa de fruta, artesanato 
e acompanhavam turistas nas trilhas ecoló-
gicas. Hoje a comunidade tem o Restaurante 
Rural Vó Maria, oferece piquenique na mata, 
oficinas de artesanato, o pôr do sol de Maria 
com música, e espera inaugurar, em 2016, uma 
hospedagem rural para os turistas. As ações 
de estruturação das atividades criativas na 
Comunidade Chã de Jardim começaram em 
2012 com a adesão da Associação para o De-
senvolvimento Sustentável da Comunidade da 
Chã de Jardim (Adesco), liderada por Luciana 
Balbino, ao projeto de Economia Criativa com 
foco na produção associada ao turismo do 
Sebrae Paraíba.

l   Espetáculo 
Primeira etapa da circulação nacional contemplado pelo Prêmio Myriam Muniz do espe-

táculo “Conversas com meu pai”:, será realizado hoje, amanhã e na próxima segunda-feira em 
João Pessoa no Teatro do Centro Cultural Piollin. Todas as atividades são gratuitas. O Piollin 
fica na Rua Professor Sizenando Costa, S/N, bairro do Róger, em João Pessoa.  Informações: 
(83) 3241 6343 ou  (83) 8709 0702.

Foto: teresa Duarte
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Sábado
n Quando: Amanhã
n Onde: Nave Pirata 
n Horário: 21h
n Entrada: R$ 5

NULO COm BrAvO E D_m_G

n Quando: Amanhã
n Onde: Ateliê Espaço Tempo
n Horário: 20h
n Entrada: R$ 15

PAULO ró E DiDA viEirA COm 
POEmAs DE LAU siQUEirA

ExPOsiçãO simETriA DO TEmPO

sETE HOmENs 
E Um DEsTiNO

n Onde: Cinesercla 
Shopping Tambiá
n Censura: 14 anos / 
2h13min / Dublado
n Horário(s): 14:40 – 17:40 
– 20:40

Domingo

Sábado

Artista pernambucano Barra lança disco 
Miocardio hoje na Usina Cultural Energisa

tuando na cena musical de Recife, o cantor Barra chega a Usina Cultural hoje para o lançamento de seu primeiro disco intitulado Miocardio. Cercado de bons amigos, Barra apresenta um álbum com múltiplos tons, múltiplas vozes e arranjos em uma viagem musical que também é canta-do em versos em português, inglês, francês, espanhol e italiano. A apresentação tem início às 21h e os ingressos variam entre R$ 15 meia-entrada e R$ 30 inteira.

A
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Hoje

Agenda

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 30 de setembro de 2016
Fim de semana
ATrAçÕEs DivErsAs

n Shows com Exille Alef e Vermgod
n Quando: Hoje 
n Onde: Centro Cultural Espaço 
Mundo
n Horário: 23h
n Entrada: Gratuita

CHAOs NiGHT

Domingo

n Expositor: Ana Lúcia Pinto
n Quando: Aberta até dia 20 de novembro
n Onde: Primeiro pavimento da Estação 
Cabo Branco Ciência Cultura & Artes, Altiplano
n Horário de visitação: Terça a sexta-fei-
ra – 9h às 18h. sábados, domingos e feriados 
– 10h às 19h.
n Entrada: gratuita 

Hoje

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

de Campina Grande, funcionará normalmente neste domingo, feriado do dia 2 de 
outubro.  O tradicional café da manhã regional que é servido sempre aos domingos, 
seguido do almoço acompanhado do forró pé de serra, ganhou um novo fogão a 
lenha, onde você mesmo pode aquecer o próprio alimento. Tudo preparado com 
muito gosto pelo Chef Cumpade João. O café da manhã vai acontecer no período 
das 8h às 11h e, em seguida, a partir das 12h será servido o almoço com animação 
do forró pé de serra. Informações: (83) 3224-3050 ou (83) 8650-0471.

l  Boqueirão 
O 30 Luau da empresa Guiamun-

do Turismo será realizado nos dias 
15 e 16 próximos, no Hotel Fazenda 
Família Chique-Chique Boqueirão. 
Tudo preparado com muita criativi-
dade as margens do açude Epitácio 
Pessoa, no município de Boqueirão, 
os participantes acompanharão o 
belo espetáculo da mãe natureza 
ao som de voz e violão com Flá-
vio Motta, degustação de queijos 
e vinhos. Uma bela estrutura será 
montada na área de lazer do hotel, 
com colchões, fogueira e mesa de frutas, formando um ambiente agradável e relaxante. 
Informações: (83) 98855-9796 ou (83) 99679-7601.

l   João Pessoa
Alunos do curso técnico de Guia de 

Turismo 2016 realizarão hoje, a partir 
das 19h, a I Mostra Cultural Unepi. O 
evento é uma realização de ativida-
de prática das disciplinas de Gestão 
de Eventos Turísticos, ministrado pela 
professora Danielle Duarte e História 
da Arte aplicada ao Turismo, ministrada 
pelo professor Alberto Black, será rea-
lizado na Rua Hildebrando Tourinho, 177, 
bairro do Miramar, em frente à institui-
ção de ensino. Na programação, apre-
sentações das manifestações de bumba 
meu boi, capoeira, maculêlê, ciranda, 
côco de roda. A entrada será gratuita, 
apenas com a entrega de um quilo de 
alimento não perecível que será doado a 
uma instituição de caridade.

Foto: teresa Duarte
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Arrecadação federal de agosto cai 10%
RESULTADO é O PiOR Em SEiS AnOS

13

Depois de cinco meses de 
retração menor, a arrecada-
ção federal voltou a acelerar 
o ritmo de queda em relação 
ao ano anterior. Em agosto, o 
recolhimento de impostos e 
contribuições federais somou 
R$ 91,808 bilhões, um recuo 
real (já descontada a infla-
ção) de 10,12% na compara-
ção com igual mês de 2015. 
Em relação a julho deste ano, 
houve queda de 14,90%.

O valor arrecadado foi o 
pior desempenho para meses 
de agosto desde 2009, quan-
do as receitas do mês soma-
ram R$ 85,125 bilhões (em 
valores corrigidos). O resulta-
do veio dentro do intervalo de 
expectativas de 20 casas ouvi-
das pelo Broadcast Projeções, 
que ia de R$ 89,8 bilhões a R$ 
100,7 bilhões, mas abaixo da 
mediana de R$ 96,0 bilhões.

Entre janeiro e agos-
to deste ano, a arrecadação 
federal somou R$ 816,481 
bilhões, o pior desempenho 
para o período desde 2010, 
quando a soma das receitas 
nos oito primeiros meses do 

ano foi de R$ 800,895 bilhões. 
O montante ainda representa 
recuo de 7,45% na compara-
ção com igual período do ano 
passado. 

Desonerações
As desonerações conce-

didas pelo governo resulta-
ram em uma renúncia fiscal 
de R$ 60,409 bilhões entre 
janeiro e agosto deste ano, 
valor menor do que em igual 
período do ano passado, 
quando ficou em R$ 71,919 
bilhões. Apenas no mês de 
agosto, as desonerações to-
talizaram R$ 7,567 bilhões, 
também abaixo de agosto de 
2015 (R$ 8,347 bilhões).

Só a desoneração da fo-
lha de pagamentos custou 
aos cofres federais R$ 1,211 
bilhão em agosto e R$ 9,687 
bilhões no acumulado do ano. 
A redução das desonerações 
é uma das apostas da equipe 
econômica para diminuir as 
despesas e não aumentar tri-
butos.

Por outro lado, o governo 
federal arrecadou em agosto 
R$ 525 milhões com o Refis, 
programa de parcelamento 
concedido através da Lei n.º 
12.996 de 2014. Já no acu-
mulado do ano, a arrecadação 
com o programa atingiu R$ 
4,907 bilhões.

Da Agência Estado

Valor recolhido em 
impostos e contribuições 
ficou em R$ 91,8 bilhões

Do Portal G1

A secretária do Tesouro Na-
cional, Ana Paula Vescovi, afirmou 
ontem que o governo encaminha-
rá ao Congresso Nacional uma se-
gunda proposta de emenda cons-
titucional (PEC) que criará um teto 
para os gastos dos estados.

O governo Michel Temer já en-
viou ao Congresso uma proposta 
do tipo. Ela deveria valer para limi-
tar aumento de despesas tanto do 
Governo Federal, quanto dos esta-
dos, do Legislativo e do Judiciário.

Governadores, ao assinarem 
em junho o acordo que permitiu a 
renegociação de suas dívidas com 
a União, concordaram em subme-
ter seus orçamentos ao teto. Entre-
tanto, durante a tramitação na Câ-
mara dos dois projetos (do teto e 
da renegociação), houve pressões 
por mudanças e o governo Temer, 

que antes dizia que as alterações 
eram inegociáveis, recuou.

O teto limita o crescimento 
dos gastos, de um ano, ao índi-
ce de inflação do ano anterior. O 
governo diz que o objetivo é im-
pedir a alta real das despesas e, 
com isso, reverter nos próximos 
anos a trajetória das contas pú-
blicas, que vêm registrando défi-
cits bilionários.

Críticos, porém, apontam que 
a medida coloca em risco a conti-
nuidade de ações sociais do gover-
no, principalmente nas áreas de 
saúde e educação, cujos repasses 
nos últimos anos vinham crescen-
do bem acima da inflação.

“A PEC é uma iniciativa do Go-
verno Federal. O que falta é uma 
redação consensual, algo que seja 
objeto de apoio. Havendo isso, 
não vejo problema. Questão de 
acertar os termos e acertar como 

seria essa ação. Não há definição 
nenhuma até o momento sobre 
isso”, informou Vescovi.

Estados fora
 Recentemente, o relator da 

PEC do teto de gastos públicos já 
em tramitação no Congresso, Dar-
císio Perondi, confirmou que o 
controle dos gastos estaduais não 
estará incluído em seu relatório.

Até o momento, o controle das 
despesas estaduais estaria limita-
do somente a dois anos, por meio 
de dispositivo que consta no pro-
jeto de renegociação das dívidas 
dos estados. Esse projeto já passou 
na Câmara e, neste momento, está 
tramitando no Senado.

Segundo ela, o diálogo ainda 
está “em aberto” e, portanto, não 
há como saber por quanto tempo 
duraria esse controle dos gastos es-
taduais, além de outros detalhes.

Planalto enviará ao Congresso 
PEC sobre gastos de Estados

COnTROLE DE DESPESAS

Com a atividade econô-
mica baixa e recuo no paga-
mento de tributos, o Governo 
Federal registrou um déficit 
primário de R$ 20,345 bi-
lhões em agosto, o pior de-
sempenho para o mês em 
toda a série histórica, que 
teve início em 1997. O resul-
tado reúne as contas do Te-
souro Nacional, Previdência 
Social e Banco Central.

O resultado de agosto 
ficou acima das expectativas 
do mercado financeiro, cuja 
mediana apontava um défi-
cit de R$ 19,050 bilhões, de 
acordo com levantamento do 
Projeções Broadcast junto a 
18 instituições financeiras. O 
dado do mês passado ficou 
dentro do intervalo das es-
timativas, que estava entre 
déficits de R$ 12,500 bilhões 
a R$ 24,700 bilhões.

 Entre janeiro e agosto 
deste ano, o resultado primá-
rio foi de déficit de R$ 71,418 
bilhões, também o pior resul-
tado da série. Em igual perío-
do do ano passado, esse mes-
mo resultado era negativo em 
R$ 13,964 bilhões.

 Em 12 meses, o governo 
central apresenta um déficit 
de R$ 178,9 bilhões. O valor 
considera o pagamento de 
R$ 55,6 bilhões em passivos, 
realizado em dezembro de 
2015 e que não irá se repetir. 
Sem esse valor, o déficit é de 
R$ 120,3 bilhões. Para este 
ano, a meta fiscal admite um 
déficit de R$ 170,5 bilhões nas 
contas do governo central.

 As contas do Tesouro 
Nacional - incluindo o Ban-
co Central - registraram um 
déficit primário de R$ 5,031 
bilhões em agosto, de acordo 
com dados divulgados nessa 
quinta-feira, 29. No ano, o su-
perávit primário acumulado 
nas contas do Tesouro Nacio-
nal (com BC) é de R$ 16,155 
bilhões. As contas apenas do 
Banco Central tiveram déficit 
de R$ 151,9 milhões em agos-

to e de R$ 482,2 milhões no 
acumulado do ano até o mês 
passado. No mês passado, o re-
sultado do INSS foi um déficit 
de R$ 15,314 bilhões. E no acu-
mulado do ano, o resultado foi 
negativo de R$ 87,574 bilhões

Receitas 
 O resultado de agosto re-

presenta queda real de 12,2% 
nas receitas em relação a 
igual mês do ano passado. Já 
as despesas tiveram alta real 
de 3,8%. No ano até agosto, 
as receitas do governo cen-
tral recuaram 6,7% ante igual 
período de 2015, enquanto as 
despesas aumentaram 1,1% 
na mesma base de compara-
ção

 O caixa do Governo Fede-
ral recebeu R$ 249,4 milhões 
em dividendos pagos pelas 
empresas estatais em agosto, 
cifra 88,8% menor do que em 
igual mês do ano passado, já 
descontada a inflação. Já no 
acumulado do ano, as recei-
tas com dividendos somaram 
R$ 1,279 bilhão, queda real 
de 78,3% em relação a igual 
período do ano passado.

 Por outro lado, as re-
ceitas com concessões totali-
zaram R$ 422,1 milhões em 
agosto, alta real de 439,5% 
ante agosto de 2015. Nos oito 
primeiros meses de 2016, 
essa receita somou R$ 20,915 
bilhões, alta real de 254,2% 
ante igual período do ano 
passado.

Investimentos totais
Os investimentos do 

Governo Federal caíram a 
R$ 34,269 bilhões nos pri-
meiros oito meses de 2016, 
informou o Tesouro Nacional. 
Desse total, R$ 24,418 bilhões 
são restos a pagar, ou seja, 
despesas de anos anteriores 
que foram transferidas para 
2016. De janeiro a agosto do 
ano passado, os investimen-
tos totais haviam somado R$ 
36,457 bilhões.

Déficit primário bate recorde

Pedro Peduzzi e 
Paulo Victor Chagas 
Da Agência Brasil  

O ministro da Defesa, 
Raul Jungmann, disse ontem 
(29) que os militares devem 
ser diferenciados dos demais 
contribuintes, principalmen-
te dos servidores públicos, 
na discussão de mudanças 
na Previdência. No entanto, 
segundo Jungmann, os milita-
res estão dispostos a partici-
par do esforço para resolver o 
déficit histórico da Previdên-
cia Social. O ministro-chefe da 
Casa Civil, Eliseu Padilha, já 
havia dito que os integrantes 
das Forças Armadas deverão 
ficar de fora das novas regras 
para aposentadoria elabora-

das pelo governo. 
“Antes de tudo, militar 

não tem Previdência [mas um 
sistema de proteção social]. 
Entendo que a Constituição 
trabalha com duas categorias: 
o servidor e o militar, com 
suas distinções e singulari-
dades”, disse Raul Jungmann. 
“Mas isso tudo será ainda de-
finido pelo presidente Michel 
Temer.” 

Entre os fatores que dife-
renciam os militares dos ser-
vidores públicos civis, Jung-
mann citou a impossibilidade 
de fazer greve ou de se sindi-
calizar, a inexistência de hora 
extra e a dedicação exclusiva. 
“O militar trabalha, como, 
por exemplo agora durante a 
Olimpíada, às vezes 12, 14, 16 

horas. O militar expõe a vida. 
Então, de fato, não é privilé-
gio. É o reconhecimento da 
singularidade”, argumentou.

“Não acredito que tratar 
desiguais igualmente é in-
justiça. É preciso reconhecer 
que os desiguais devem ser 
tratados desigualmente. Não 
é privilégio. Para os senhores 
terem uma ideia, um militar 
hoje tem, dentre todas as ca-
tegorias de Estado, a menor 
remuneração inicial ou final”, 
comparou.

Segundo Jungmann, os 
militares estão dispostos a 
colaborar com a reforma da 
Previdência. “Eu chamo aten-
ção para uma coisa: [o fato 
de haver uma diferenciação] 
não quer dizer que a Defesa 

e que as Forças Armadas não 
vão contribuir com a reforma. 
Não queremos e recusamos 
privilégios. Vamos contribuir 
e vamos dar a nossa parte. 
Apenas defendemos nossa 
especificidade”, acrescentou, 
sem detalhar como seria essa 
contribuição.

Eleições
Perguntado sobre o 

papel das Forças Armadas 
para evitar novos casos de 
violência no período eleito-
ral, como os que têm ocor-
rido em alguns municípios 
brasileiros nos últimos dias, 
Jungmann disse que esses 
acontecimentos são da alça-
da das forças policiais, e não 
das Forças Armadas.

Ministro propõe aposentadoria
diferenciada para os militares

REFORmA DA PREViDÊnCiA

A secretária do Tesouro Nacional, Ana Paula Vescovi, disse que a PEC  vai estabelecer um teto para os gastos dos estados

FOTO: Wilson Dias-Agência Brasil
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O Cristo cósmico: uma 
espiritualidade do 

universo
Uma das buscas mais persistentes entre os cientistas que 

vem geralmente das ciências da Terra e da vida é pela da uni-
dade do Todo. Dizem: “precisamos identificar aquela fórmula 
que tudo explica e assim captaremos a mente de Deus”. Esta 
busca vem sob o nome de “A Teoria da Grande Unificação” ou 
“A Teoria Quântica dos Campos” ou, pelo pomposo nome de “A 
Teoria de Tudo”. Por mais  esforços que se tenham feito, todos 
acabam se frustrando ou como o grande matemático Stephan 
Hawking, abandonando  esta pretensão. O universo é por de-
mais complexo para ser apreendido por uma única fórmula.

Entretanto, pesquisando as partículas subatômicas, mais 
de cem, e as energias primordiais, chegou-se a perceber que 
todas elas remetem àquilo que se chamou  de “vácuo quân-
tico” que de vácuo não possui nada porque é a plenitude de 
todas as potencialidades. Desse Fundo sem fundo surgiram 
todos os seres e o inteiro universo. É representado como um 
vasto oceano sem margens, de energia e de virtualidades. Ou-
tros o chamam de “Fonte Originária dos Seres” ou o “Abismo 
alimentador de Tudo”.

Curiosamente, cosmólogos como um dos maiores deles, 
Brian Swimme, denomina-o de o Inefável e o Misterioso (The 
Hidden Heart of the Cosmos, 1996) Ora, estas são caracterís-
ticas que as religiões atribuem à Última Realidade que vem 
chamada por mil nomes, Tao, Javé, Alá, Olorum, Deus. O Vácuo 
pregnante de Energia se não é  Deus (Deus é sempre maior) é 
a sua melhor metáfora e representação.

Esse vácuo repleto é o fundamental e não a matéria. Esta 
é uma das emergências desta Fonte Originária. Thomas Berry, 
o grande ecólogo norte-americano, escreveu a esse respeito: 
“Precisamos sentir que somos carregados pela mesma ener-
gia que fez surgir a Terra, as estrelas e as galaxias; essa mesma 
energia fez emergir todas as formas de vida e a consciência 
reflexa dos humanos; é ela que inspira os poetas, os pensado-
res e os artistas de todos os tempos; estamos imersos  num 
oceano de energia que vai além da nossa compreensão. Mas 
essa energia, em última instância, nos pertence, não pela do-
minação mas pela invocação”(The Great Work,1999, 175), 
quer dizer, abrindo-nos a ela.

Se assim é tudo o que existe é uma emergência desta 
energia fontal: as culturas, as religiões, o próprio cristianismo 
e mesmo as figuras como Jesus, Moisés, Buda, Sócrates, Fran-
cisco de Assis e cada um de nós. Tudo vinha sendo gestado 
dentro do processo evolucionário na media em que surgem 
ordens mais complexas, cada vez interiorizadas e interconec-
tadas com todos os seres e com o Todo. Quando acontece de-
terminado nível de  acumulação dessa energia de fundo,  en-
tão ocorre a emergência dos fatos históricos e de cada pessoa 
singular.

Quem viu esta inserção de Cristo no cosmos foi o pa-
leontólogo e místico Teilhard de Chardin(+1955), aquele que 
reconciliou a fé crista com a ideia da evolução ampliada e da 
nova cosmologia. Ele distingue o “crístico” do  “cristão”. O crís-
tico comparece como um dado objetivo dentro do processo 
da evolução: um elo que tudo liga e re-liga. Porque estava lá 
dentro pôde irromper, um dia na história, na figura de Jesus 
de Nazaré.

Portanto, quando este crístico é reconhecido subjeti-
vamente, se transforma em conteúdo da consciência de um 
grupo, se transforma em “cristão”. Então aparece na forma do  
cristianismo histórico, fundado em Jesus, o Cristo, encarnação 
do crístico. Daí se deriva que suas raízes derradeiras não se 
encontram na Palestina do primeiro século, mas dentro do 
processo da evolução cósmica que já existe há cerca de 13,7 
bilhões de anos.

Santo Agostinho escrevendo a um filosofo pagão (Episto-
la 102) intuiu esta verdade: ”Aquela que agora recebe o nome 
de religião cristã sempre existia anteriormente e não esteve 
ausente na origem do gênero humano, até que Cristo veio na 
carne; foi então que a verdadeira religião que já existia, come-
çou a ser chamada de cristã.”

No budismo se faz semelhante raciocínio. Existe a bu-
deidade (a capacidade de iluminação) que vem se forjando 
ao longo do processo da evolução, até que ela irrompe em  Si-
darta Gautama que virou Buda (o iluminado). Esta só pôde se 
manifestar na pessoa de Gautama porque antes, a budeidade, 
estava lá no processo evolucionário. Então virou o Buda, como 
Jesus virou o Cristo.

Quando esta compreensão vem internalizada a ponto de 
transformar nossa percepção das coisas, da natureza, da Terra 
e no Universo, então abre-se o caminho para uma experiência 
espiritual cósmica, de comunhão com tudo e com todos. Rea-
lizamos por esta via espiritual o que os cientistas buscavam 
pela via da ciência:  um elo que tudo unifica e atrai para frente. 

Minha Casa, Minha Vida vai construir
40 mil unidades na nova faixa de renda
Imóveis serão destinados
a famílias com renda
bruta de até R$ 2.350

 O Ministério das Cida-
des autorizou a construção 
de 40 mil novas unidades 
habitacionais do Programa 
Minha Casa, Minha Vida, 
por meio de instrução nor-
mativa publicada ontem no 
Diário Oficial da União. Esse 
é o início da execução da 
faixa 1,5 do programa.

A modalidade contem-
plará famílias com renda men-
sal bruta limitada a R$ 2.350. 
A família beneficiada contará 
com subsídios de até R$ 45 

mil, conforme renda e locali-
zação do imóvel, além de juros 
(5% ao ano) reduzidos para fi-
nanciamento com recursos do 
Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço (FGTS).

Segundo o ministério, 
a faixa 1,5 tem como prin-
cipal característica oferecer 
um subsídio maior do que o 
da faixa 2 para atender fa-
mílias que não conseguem 
comprar um imóvel nesse 
valor. Para a nova faixa de 
operação de financiamento 
não haverá seleção de fa-
mílias por prefeituras. Os 
candidatos devem procurar 
as instituições financeiras 
e construtoras para que se-
jam enquadrados nos cri-

térios estabelecidos, infor-
mou o ministério.

No dia 11 de agosto, o 
ministro das Cidades, Bru-
no Araújo, afirmou que se-
rão destinados para esta 
faixa R$ 3,8 bilhões, sendo 
R$ 1,4 bilhão em subsídios 
(R$ 1,26 bilhão do FGTS e 
R$ 140 milhões do Tesou-
ro Nacional), e R$ 2,4 bi-
lhões em financiamentos 
do FGTS.

Fim do sorteio
O Ministério das Cida-

des também publica hoje 
outros critérios para partici-
par do programa, entre eles, 
extinção de sorteio, no âm-
bito do programa, dos pro-

ponentes de financiamento 
com recursos do FGTS. A de-
terminação altera o disposto 
na Portaria 115/2016, que 
aprovou a Carta Minha Casa, 
Minha Vida (Carta MCMV), 
de caráter informativo, e os 
procedimentos para sua ob-
tenção e utilização nas ope-
rações de financiamento.

“O enquadramento em 
critérios que colaborem 
com o atendimento a um 
número maior de famí-
lias faz parte de uma nova 
postura de governança da 
pasta e garante isonomia 
ao processo”, informou 
Henriqueta Arantes, se-
cretária nacional de Habi-
tação, em nota.

Da Agência Brasil

Daniel Mello
Repórter da Agência Brasil 

Vinícius Lisboa e 
Ivan Richard
Da Agência Brasil 

Qualidade e modelo das unidades residenciais variam de Estado para Estado; há, por exemplo, imóveis com dois ou mais pavimentos

Professores
já utilizam o 
ambiente virtual 
em sala de aula

A maioria dos professores 
usam a internet e aproveitam a 
rede em atividades com os alu-
nos, constatou a pesquisa TIC 
Educação divulgada ontem. Se-
gundo o estudo, 100% dos do-
centes de escolas particulares e 
98% dos que lecionam na rede 
pública são usuários da internet. 
Desses, 73% trabalham com o 
ambiente virtual em suas aulas. 
São diversas formas de apro-
veitamento: aulas expositivas 
(52%), trabalhos sobre temas 
específicos (59%) e solução de 
dúvidas individuais (45%).

A diferença mais marcan-
te entre o uso da rede em es-
colas privadas e públicas é em 
relação a presença da internet 
na sala de aula. Nas instituições 
particulares, 50% dos profes-
sores usam o ambiente virtual 
com os estudantes na própria 
sala de aula e 29% em labo-
ratórios de informática. Nos 
estabelecimentos de ensino es-
taduais e municipais, o número 
de docentes que usa a internet 
na sala de aula cai para 23% e 
o dos que aproveitam as fer-
ramentas da rede em labora-
tórios de informática fica em 
35%. Entre os estudantes, 75% 
dos matriculados em escolas 
públicas usam internet no ce-
lular, contra 87% nos estabe-
lecimentos privados – média 
de 78%. Entre os professores, 
92% dos que lecionam em ins-
tituições particulares acessam 
a rede no telefone móvel, per-
centual que fica em 82% dos 
que trabalham na rede pública, 
média de 85% dos docentes.

O Ministério do Plane-
jamento, Desenvolvimento e 
Gestão informou ontem que 
o depósito do pagamento 
dos servidores em conta-sa-
lário não acontecerá mais no 
contracheque de setembro a 
ser pago em outubro. A nova 
modalidade será implantada 
a partir do contracheque de 
outubro, cujo pagamento será 
em novembro.

Segundo o Planejamen-
to, o adiamento foi necessá-
rio em função de questões 
técnicas. A nova modalidade 
abrange o pagamento de ser-
vidores ativos, aposentados 
e pensionistas do Executivo 

Federal. A medida também se 
aplica ao pagamento de bene-
fícios de anistiados políticos.

Na prática, o pagamento 
dos servidores será transfe-
rido da conta-salário para a 
conta-corrente ou poupança, 
sem a necessidade de qual-
quer providência por parte 
dos funcionários. A conta-
salário, recomendação do 
Banco Central, serve como 
garantia de que o pagamento 
foi efetuado.

Trata-se de um tipo es-
pecial de conta que não pode 
receber outros tipos de de-
pósito a não ser da entidade 
pagadora. Além disso, não é 

movimentável por cheques e 
não pode ser aberta a pedido 
do próprio titular. A iniciati-
va de abertura é do emprega-
dor, que contrata um banco 
para fazê-lo.

A conta-salário foi uma 
das exigências de edital de 
credenciamento de bancos 
lançado pelo Ministério do 
Planejamento. Após o edital, 
ficaram responsáveis pela fo-
lha de pagamento dos servi-
dores, a partir de janeiro des-
te ano: Banco do Brasil, Caixa 
Econômica Federal, Santan-
der, Banrisul, Bradesco, Itaú, 
HSBC, Banese, Cecoopes, Si-
credi e Bancoob.

Pagamento em conta-salário de 
servidores é adiado para novembro

QUESTÕES TÉCNICAS

As Forças Armadas vão 
empregar 25 mil militares para 
segurança e apoio logístico no 
primeiro turno das eleições mu-
nicipais. A informação foi divul-
gada ontem pelo Ministério da 
Defesa. O contingente das três 
forças vai atuar em 408 locali-
dades de 14 estados definidos 
pelo Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE), que fez a solicitação. Do 
total, os militares vão reforçar a 
segurança em 307 localidades 
de 12 estados. Ao todo, serão 
utilizados 1.243 viaturas, quatro 
blindados, 89 embarcações e 26 

aeronaves da Marinha, do Exér-
cito e da Aeronáutica, segundo o 
ministério.

De acordo com o TSE, além 
das cidades paraibanas, os pedi-
dos atendidos ontem para envio 
de reforço federal para segu-
rança foram para as cidades de 
Fonte Boa (AM), Atalaia do Norte 
(AM), Mata Grande (AL), Santo 
Antonio do Içá (AM), Tanque 
d’Arca (AL), Apani (AL), Inha-
pi (AL), Tocantins (AM), Lábria 
(AM), Pontaporã (MS).

Outros pedidos ainda po-
dem ser analisados na sessão 
extraordinária do tribunal mar-
cada para hoje, às 17h.

No próximo domingo (2), 
os militares também vão dar 

apoio logístico na votação e apu-
ração, como no transporte de 
urnas eleitorais e funcionários 
dos tribunais eleitorais em 102 
localidades de difícil acesso. Em 
outras 307 localidades, o objeti-
vo será garantir a segurança e a 
tranquilidade durante a eleição. 
Outros 3 mil militares devem fi-
car de prontidão. De acordo com 
o ministério, o custo estimado da 
operação é R$ 23 milhões, que 
serão pagos pelo TSE.

Os 14 estados que rece-
berão os militares são: Acre, 
Alagoas, Amapá, Amazonas, 
Maranhão, Mato Grosso, Mato 
Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Rio 
de Janeiro, Rio Grande do Norte, 
Roraima, Sergipe e Tocantins.

Eleições terão 25 mil militares 
atuando em 14 estados no 1º turno

SEgUrANçA E ApOIO LOgíSTICO

FOTO: Reprodução internet
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Mundo

Oposição pede mediação do papa
Francisco na crise da Venezuela

15

Líderes oposicionistas
entregaram um pedido 
formal ao Vaticano

Os líderes da Mesa de 
Unidade Democrática (MUD) 
entregaram na quarta-feira 
(28) um pedido formal para 
que o Vaticano faça a me-
diação entre a oposição e do 
governo de Nicolás Maduro 
na Venezuela, na grave cri-
se econômica e política pela 
qual o país atravessa. A infor-
mação é da Agência Ansa.

O pedido foi entregue à 
Nunciatura Apostólica de Ca-
racas pelo secretário do gru-
po opositor, Jesús Torrealba, 
e pelo primeiro vice-presi-
dente da Assembleia Nacio-
nal, Enrique Márquez.

“Com essa carta, esten-
demos um cordial convite ao 
Vaticano para que atue como 
mediador, como garantia 
moral, como pedra angular 
de um processo de encontro 
que seja legítimo, que seja 
real, que não seja simples-
mente uma manobra para 
que o governo ganhe tempo”, 
disse Torrealba ao entregar o 
documento.

O pedido ocorre há cer-
ca de uma semana da entrega 
formal do mesmo pedido por 
parte de Maduro. Na carta do 
governo, o presidente pediu 
que o pontífice indique al-
guém do Vaticano para inte-
grar a comissão capitaneada 
pela União das Nações Sul-A-
mericanas (Unasul).

“Estamos em um mo-
mento crucial desta crise, 
tempo na qual sua voz orien-
tadora e sábia pode ser a 
chave para superar a descon-
fiança e podermos, como so-

ciedade civilizada, encontrar 
o caminho de paz e de recon-
ciliação dos venezuelanos”, 
destacou Torrealba ao ler o 
documento.

 A carta é ainda uma res-
posta à carta enviada pelo 
secretário de Estado do Va-
ticano, cardeal Pietro Paro-
lin, ao secretário-geral da 
Unasul, Ernesto Samper. No 
texto, Parolin afirmava que a 
Santa Sé estava disposta a in-
termediar as negociações se 
houvesse um convite formal.

A imposição do convite 
formal é, segundo o cardeal, 
pelo fato de que governo e 
oposição ficariam “mais re-
ceptivos para acolher even-
tuais sugestões a fim de 
seguir adiante de maneira 
duradoura e proveitosa”.

O processo de diálogo co-
meçou em maio do ano passa-
do e tem como mediadores os 
ex-presidentes da República 
Dominicana Leonel Fernández 
e do Panamá Martín Torrijos, 
salém do ex-premier espanhol 
José Luiz Rodríguez Zapatero.

A conversa conta com 
o respaldo da comunida-
de internacional, mas até o 
momento foram realizadas 
apenas duas reuniões pre-
paratórias, sem nenhum 
resultado efetivo. A oposi-
ção mantém a postura de 
levar adiante a situação dos 
presos políticos, o “seques-
tro” do Poder Público e o 
referendo revogatório. Os 
representantes de Maduro, 
por sua vez, descartam es-
ses pontos e insistem que é 
preciso dialogar sobre como 
derrotar a chamada “guer-
ra econômica”, respeitar os 
poderes públicos e instalar 
uma comissão da verdade 
para investigar os protestos 
contra o governo em 2014.

Da Agência Ansa

O Brasil e mais cinco 
países latino-americanos 
manifestaram, na quarta-fei-
ra (28), preocupação com a 
forma como o governo vene-
zuelano está lidando com o 
referendo revogatório - um 
mecanismo constitucional 
que permite destituir o pre-
sidente Nicolás Maduro an-
tes do fim de seu mandato, 
em 2019.

A oposição venezuela-
na acusa a Justiça Eleitoral 
de tentar dilatar o processo 
para beneficiar o governo. 
Se Maduro for derrotado nas 
urnas este ano, os venezue-
lanos terão direito a novas 
eleições presidenciais. Mas 
se o referendo revogatório 
for realizado em 2017 e Ma-
duro perder, seu vice assumi-
rá o cargo até 2019.

Os ministros das Rela-
ções Exteriores da Argentina 
(Susana Malcorra), do Brasil 
(José Serra), do Chile (Heral-
do Muñoz), do México (Clau-
dia Ruiz Massieu), do Para-
guai (Eladio Loizaga) e do 
Peru (Ricardo Luna) divulga-
ram declaração questionan-
do as regras da Justiça Elei-
toral venezuelana. Segundo 
eles, o método anunciado no 
último dia 21, para reunir 
as assinaturas de 20% dos 
eleitores venezuelanos, tem 
como objetivo “adiar o refe-

rendo revogatório até 2017”
Na declaração, os chan-

celeres dizem estar dispostos 
a contribuir para “o entendi-
mento mútuo, a estabilidade 
politica, a recuperação eco-
nômica e os direitos huma-
nos” na Venezuela. Com uma 
inflação anual de três dígitos 
(que, segundo o Fundo Mo-
netário Internacional, pode 
chegar a 700%) e a falta de 
comida e remédios, Maduro 
está perdendo o apoio dos 
venezuelanos - mesmo da-
queles que, nos últimos 17 
anos, votaram em Hugo Chá-
vez e seus seguidores.

Chávez prometeu redu-
zir as desigualdades, em um 
país que sempre dependeu 
das exportações de petróleo 
- um produto que valia mui-
to nos últimos dez anos, mas 
cujo preço despencou. Nes-
sa conjuntura, seu suces-
sor, Maduro, nao conseguiu 
sustentar os programas so-
ciais, conter o aumento dos 
preços e controlar a falta de 
produtos.

Agora, a permanência da 
Venezuela no Mercosul tam-
bém está sendo questionada. 
Três dos quatro países fun-
dadores (a Argentina, o Bra-
sil e o Paraguai) consideram 
que a Venezuela não respeita 
os direitos humanos - uma 
das condições para fazer par-
te do bloco. O Uruguai, quar-
to membro fundador, mante-
ve posição neutra.

Referendo preocupa
Monica Yanakiew
Da Agência Brasil

Lagos (AE) - Até 75 mil 
crianças irão morrer ao lon-
go do próximo ano em condi-
ções de subnutrição geradas 
pelo Boko Haram na Nigéria 
caso doadores não respon-
dam rapidamente, alertou 
o Fundo das Nações Unidas 
para a Infância (Unicef). O 
número é bem superior aos 
mais de 20 mil mortos no le-
vante de sete anos do grupo 
islâmico no país africano.

A gravidade dos níveis 
de desnutrição e o grande 
número de crianças que po-
dem morrer tornam a crise 
humanitária no nordeste da 
Nigéria talvez a pior do mun-
do, segundo Arjan de Wagt, 
diretor do Unicef para nutri-
ção na Nigéria. Ele disse que 
já há crianças morrendo, mas 
os doadores não respondem.

A maior parte das crian-
ças severamente desnutridas 
morre de doenças secundá-
rias, como diarreia e infec-
ções respiratórias, disse de 
Wagt à agência Associated 
Press. “Mas, com fome, você 
na verdade morre de fome” e 
isso é o que está acontecen-
do, afirmou ele.

 A desnutrição grave é 
encontrada em 20%, 30% e 

até 50% das crianças em al-
gumas áreas da região, disse 
a autoridade do Unicef. “Glo-
balmente, você simplesmente 
não vê isso. É preciso voltar 
a lugares como a Somália de 
cinco anos atrás para ver es-
ses níveis”, afirmou de Wagt. 
Quase 260 mil pessoas mor-
reram na Somália entre 2010 
e 2012 por causa da forte 
seca, agravada pela guerra. 
Ao mesmo tempo, a Organiza-
ção das Nações Unidas disse 
que é necessário enviar ajuda 
com mais rapidez.

Nessa quinta-feira, o Uni-
cef dobrou o montante em seu 
apelo para a Nigéria e disse 
que são necessários US$ 115 
milhões para salvar crianças 
“cujas vidas estão literal-
mente por um fio”. A agência 
diz que até agora só foram le-
vantados US$ 24 milhões.

A falta de dinheiro sig-
nifica que cerca de 750 mil 
pessoas que vivem em áreas 
onde há acesso não poderão 
ser ajudadas neste ano, dis-
se a porta-voz Doune Porter. 
A maior parte das estimadas 
2,6 milhões de pessoas que 
fugiram da insurgência do 
Boko Haram são pequenos 
agricultores que não conse-
guem plantar há dois anos 
ou mais.

Na Nigéria, fome pode 
matar 75 mil crianças

ALERTA DA ONU

Da Agência Ansa

O corpo do ex-presi-
dente de Israel e prêmio 
Nobel da paz, Shimon 
peres, morto nesta sema-
na aos 93 anos em decor-
rência de um acidente 
vascular cerebral (AVC), 
está sendo velado no 
Knesset, o parlamento 
israelense, em Jerusalém.

Além da população 
local, que presta home-
nagem a peres, estiveram 
presentes na cerimônia o 
mandatário israelense, 
Reuven Rivlin, o atual 
primeiro-ministro, Benja-
min Netanyahu, além do 
ex-líder norte-americano 
Bill Clinton. O enterro 
será nesta sexta-feira em 
Monte Herzl, em Jeru-
salém, e contará com a 
participação de diversas 
autoridades mundiais, 
entre elas dos presiden-
tes Barack Obama, dos 
Estados Unidos, François 
Hollande, da França, 
e do premier da Itália, 
Matteo Renzi.

Esta deve ser a 
maior cerimônia fune-
rária desde o enterro 
do ex-primeiro-ministro 

Yitzhak Rabin, ganha-
dor do Nobel da paz, 
que foi assassinado em 
1995. Ele será enterrado 
nesta sexta-feira ao lado 
do corpo do colega. 
Também estão enter-
rados em Monte Herzl 
nomes importantes do 
país, como David Ben-
Gurion, o primeiro líder 
de governo de Israel, e a 
ex-premier Golda Meir.

Trajetória 
Nascido em 1923 

em Wiszniew, na po-
lônia, peres começou 
sua carreira política em 
1941. Considerado um 
dos fundadores do Esta-
do de Israel, ele perma-
neceu ativo no cenário 
político do país por qua-
se sete décadas. Além de 
presidente, atuou como 
primeiro-ministro em 
mais de uma ocasião.

Em 1993, foi um 
dos responsáveis pelo 
Acordo de paz de Oslo, 
pelo qual ganhou, junto 
com o então premier is-
raelense Yitzhak Rabin e 
o líder palestino Yasser 
Arafat, o prêmio Nobel 
da paz em 1994.

Enterro de Shimon 
Peres reúne líderes 

ISRAEL

Da Agência Estado

Uma pesquisa divulgada 
pelo instituto Verebarómetro 
mostrou que 67,8% dos ve-
nezuelanos votariam contra 
o presidente Nicolás Maduro 
em um eventual referendo 
revogatório. O estudo, difun-
dido na quarta-feira (28), tem 
margem de erro de 2,37 pon-
tos porcentuais e é realizado 
em um momento de aguda 
crise econômica no país.

 A pesquisa mostrou que 

apenas 23,5% dos eleitores 
consultados votariam pela 
permanência do presiden-
te. A oposição da Venezuela 
deseja realizar um referendo 
revogatório contra Maduro 
ainda neste ano, já que caso a 
votação ocorra depois de 10 
de janeiro e Maduro perca o 
mandato será concluído pelo 
vice-presidente. Se o presi-
dente perdesse a votação an-
tes dessa data, seriam convo-
cadas novas eleições.

 O Conselho Nacional 

Eleitoral decidiu na semana 
passada que a oposição pre-
cisa coletar assinaturas de 
20% de todos os eleitores 
em cada Estado, durante um 
período de apenas três dias a 
partir de 26 de outubro. Caso 
consiga, o referendo será 
marcado para o primeiro tri-
mestre do próximo ano, disse 
o órgão. A oposição criticou o 
comportamento do conselho 
dominado pelos governistas, 
argumentando que a eleição 
presidencial não ocorre dife-

rentemente em cada Estado, 
mas em nível nacional. Ain-
da assim, a Mesa de Unidade 
Democrática, a coalizão opo-
sicionista, afirmou que man-
terá a iniciativa.

Mesmo que um vice 
apontado por Maduro con-
tinue o governo, a consulto-
ria Eurasia aponta que esse 
nome teria pouca legitimi-
dade, o que poderia levar a 
uma transição de poder ne-
gociada. Com agências inter-
nacionais.

Quase 67,8% pedem saída de Maduro 
Da Agência Estado

FOTO: Reprodução/Internet

A grave crise político-econômica coloca na berlinda Nicolás Maduro, que ainda enfrenta referendo que pode destituí-lo do cargo 
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SBP passa a 
recomendar vacina 
contra a dengue

17

Levantamento mostra a naturalização da violência

Crianças e adolescentes
Akemi Nitahara
Repórter da Agência Brasil

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

Ah, que bom, esta sexta-feira é o último 
dia do mês de um setembro que Woody Allen 
não filmaria, nem  Tim Burton, nem Marco 
Dutra, nem o diretor da possível nova onda no 
Brasil, Kleber Mendonça Filho, de “Aquarius”.
         Não em cinema, 
mas em música, a BBC 
de Londres (que não é 
pouca coisa) fez uma 
pesquisa em todos os 
continentes para esco-
lha dos eventos, perso-
nalidades e músicas do 
século passado.
         As três músicas 
escolhidas, pela ordem 
de preferência, foram 
“Imagine”, de John Len-
non, “We are the world”, 
de Lionel Ritchie, e “Garota de Ipanema”, de 
Tom Jobim (foto).
         Quanto a “Imagine” e o clássico do grande 
mestre Jobim, nenhuma surpresa. Lennon, 
inclusive, não é considerado apenas compositor, 
líder dos Beatles. É apreciado também como 
uma das personalidades do século 20, por tudo 
o que representou pelas mudanças de costu-
mes, pela recolocação do pensamento filosófico 
na contemporaneidade, pela contribuição para 

O orgulho que Jobim nos dá
a paz. Poderia ter ganho o Prêmio Nobel.
          Jobim orgulha aos brasileiros. Cidadão 
entre os maiores da cultura universal, defensor 
intransigente da ecologia, humanista em toda 
as circunstâncias, Jobim fez a música brasileira 
circular do Japão ao Canadá, de Estocolmo à Ci-

dade do Cabo, da Austrá-
lia à Cidade do México.

nnnnnnnnnn

         (Dá pra sentir o que 
significa Frank Sinatra 
gravar um disco so-
mente com músicas de 
Tom Jobim... Quem mais 
conseguiu isso? Vejam a 
discografia do lendário 
Sinatra).

nnnnnnnnnn

O reconhecimento mundial da bossa-
nova e de Jobim é tão forte que, passadas 
cinco décadas e meia, chega-se ao Aeropor-
to John Kennedy, entra-se num pub londri-
no, toma-se um café em Paris, visita-se um 
shopping em Tóquio, e sempre, de repente, 
escuta-se alguém cantando ou tocando 
“Garota de Ipanema”.

do meu pai, Sebastião) bem precocemente. 
Tinha eu 14 anos...

Que tal a estrofe completa que finaliza 
“Velha roupa colorida”?

“Como Poe, poeta louco americano, eu 
pergunto ao passarinho: ‘Blackbird, assum 
preto, o que se faz?’ Raven, never, raven, 
never, raven... Assum preto, blackbird, me 
responde: ‘Tudo ficou atrás’”, Mais à frente: 
“O passado nunca mais”.

No mais, assim como não vou morrer de 
Brasil, também não vou morrer de Paraíba.

Ele disse que “só eu, só eu amei o amor 
de meus enganos”. A frase é de Edgar Allan 
Poe, “poeta louco americano”, como cantou 
Belchior em “Velha roupa colorida”,
          O autor de “O corvo” também é citado 
por frases incisivas como: “A ciência não nos 
ensinou ainda se a loucura é ou não o mais 
sublime da inteligência”; “Os que sonham 
de dia são conscientes de muitas coisas que 
escapam aos que sonham só de noite”.
          Eu li Poe (um dos autores preferidos 

“O passado nunca mais”

Trabalhar de manhã, dançar de noite
Sejamos, sim, ativos.  
           Sejamos tudo que estiver ao alcance do 
atual revestimento corpóreo de cada espírito. 
Sejamos políticos, comunicadores, cantores, 
dançarinos, e não fiquemos com medo de 
sentar nas esquinas com as pessoas de 15 
anos, nem com as de 80.       
           Há um velho ensinamento de uma 
escola de misticismo segudo o qual a criatura 
humana, principalmente a ocidental, bloqueia 
todo o potencial divino em seu interior. Blo-
queia a um ponto em que a humanidade 

tem perdido milhares de cantores, poetas, 
cineastas, cientistas, jogadores de futebol, 
dançarinos... 
          Aliás, esse negócio de dançar é im-
portante. A televisão que paira sobre nós - 
aquela do “Domingo do Faustão” - impõe a 
imagem de quem dança como se fosse uma 
pessoa de, no máximo, 30 anos idade. 
           Pode dançar demais qualquer pessoa 
que não tenha gravíssimas afecções cardía-
cas, que tudo bem! Recorro ao filósofo-músi-
co Gilberto Gil naquele lance de “vambora 
trabalhar de manhã e dançar de noite”...

Apesar de 85% das crian-
ças e adolescentes relatarem 
conviver com brigas na escola 
e 63% sofrerem violência físi-
ca em casa quando fazem algo 
errado, 68% dizem se sentir 
seguras como uma percepção 
geral. É o que revela a pesqui-
sa O que dizem as crianças, 
divulgada pelas organizações 
Visão Mundial e Instituto Iga-
rapé, em evento no Estado do 
Rio de Janeiro. 

A pesquisa foi feita entre 
setembro de 2015 e março de 
2016 e ouviu 1.404 crianças e 
adolescentes entre 8 e 17 anos 
que participam de projetos da 
Visão Mundial em 12 cidades: 
as capitais Fortaleza, Recife 
e Maceió, e as regiões perifé-
ricas de Manacapuru (AM); 
Governador Dix-sept Rosado 
e Mossoró (RN); Catolé do Ro-
cha (PB); Canapi e Inhapi (AL); 
Itinga (MG); e Nova Iguaçu 

(RJ). A assessora em proteção 
da infância da Visão Mundial, 
Karina Lira, disse que os dados 
mostram que a violência está 
naturalizada entre os jovens 
em situação de vulnerabili-
dade socioeconômica, já que 

a percepção da violência nos 
ambientes em que estão inse-
ridos é grande, mas, ao mesmo 
tempo, a sensação de seguran-
ça também é elevada. A análise 
vale para ambientes como es-
cola, casa e comunidade onde 

vivem. “A gente percebe uma 
contradição onde a percepção 
de insegurança dela (da crian-
ça) é muito baixa, apesar da sua 
realidade e seu entorno. Exis-
te um elemento, pelo fato de 
ser criança e por estar em de-

senvolvimento, não consegue 
compreender totalmente essa 
realidade, principalmente as 
menores. Mas tem o elemento 
que a gente chama de norma-
tização da violência: a criança 
convive tão rotineiramente 
com situações de violência que 
passa a entender aquilo como 
natural, algo normal do seu dia 
a dia.” Karina ressaltou que, 
apesar do avanço na legislação, 
com o Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA), as garan-
tias de direitos não saíram do 
papel para uma parcela consi-
derável de jovens. 

“Isso é muito complicado 
porque, a partir do momento 
que a criança e o adolescente 
– que são um terço da popu-
lação brasileira – são vulnerá-
veis e não se percebem como 
vítimas de uma violência, isso 
se deve a um silêncio em tor-
no do problema e também 
à impunidade por parte de 
quem agride”, ponderou. De 
acordo com o levantamento, 

a percepção de inseguran-
ça aumenta de acordo com a 
idade das crianças e jovens e 
menos de 1% se sente em si-
tuação de alta insegurança. 
Residentes de cidades meno-
res se sentem mais seguros e 
a casa é o ambiente onde 84% 
se sentem seguros sempre. Na 
escola e na comunidade, esse 
índice cai para 62%. Sobre os 
tipos de violência, 86% dos 
entrevistados entendem que 
é sempre muito errado ter o 
corpo tocado sem permissão. 
Gritar ou xingar e bater nas 
pessoas foram citados como 
violência por 82% dos pesqui-
sados, ficar preso no quarto ou 
em casa por 70%, e ficar em 
casa sem cuidados por 64%. 
Além disso, 58% disseram ser 
errado menores de 14 anos fa-
zerem atividades para ganhar 
dinheiro; percentual que foi de 
28% sobre cuidar dos irmãos 
mais novos e 19% sobre fazer 
tarefas domésticas enquanto 
os pais trabalham.

Apoiados por movimentos como 
Endireita Rio e Brava Gente, pais de 
alunos do colégio federal Pedro II, em 
São Cristóvão, na Zona Norte do Rio, 
marcaram para amanhã, em Copacaba-
na, uma manifestação contra a decisão 
da reitoria de acabar com a distinção 
de uniformes para alunos e alunas. Eles 
querem que o reitor suspenda a libe-
ração do uso de saia por alunos. Na se-
mana passada, paredes da fachada da 
unidade São Cristóvão foram pichadas. 
“O problema não é a saia. É a ideolo-
gia de gênero que está sendo enfiada 

goela abaixo dos alunos e dos pais sem 
que tenha havido discussão sobre isso”, 
disse Luciana Duarte, de 36 anos, mãe 
de um aluno de 14 anos e integrante do 
movimento Mães pelo Escola Sem Par-
tido. O grupo de pais contrários à por-
taria se comunica por um aplicativo de 
celular que reúne 256 pessoas. “O fim 
da distinção de gênero na especificação 
do uniforme não significa que o colégio 
esteja incentivando estudantes do sexo 
masculino a virem de saia. É fruto de 
uma discussão ampla que ocorreu na co-
munidade escolar ao longo de mais de 
dois anos”, afirmou o chefe de Supervi-
são e Orientação Pedagógica do Pedro II, 
Carlos Alexandre Duarte. 

Pais protestam contra uso de 
saia por alunos de colégio no RJ

FIM DA DISTINÇÃO DE GÊNERO

FOTO: Marcelo Casal Jr/Agência Brasil

Violência na qual a criança está inserida faz com que ela passe a entender a rotina como natural 

Clarissa Thomé  
Agência Estado O comportamento so-

ciável dos cães em relação aos 
humanos pode ter base gené-
tica, segundo um novo estudo 
publicado ontem na revista 
Nature Scientific Reports. Os 
cientistas estudaram os geno-
mas de 190 cães da raça bea-
gle e identificaram cinco genes 
ligados a comportamentos 
como a busca de atenção e a 
permanência próxima a in-
divíduos da espécie humana. 
Os cientistas da Universidade 
de Linköping (Suécia) tam-
bém descobriram que quatro 
desses genes são ligados, nos 

humanos, a distúrbios sociais 
como o autismo. Segundo os 
autores do artigo, a desco-
berta ajudará a desvendar as 
transformações genéticas que 
a domesticação provocou no 
genoma canino nos últimos 
milênios.

Os beagles que possuem 
variantes específicas em um 
desses genes chamado SEZ6L - 
e associado ao autismo em hu-
manos - têm maior tendência a 
manter proximidade e realizar 
contato físico com humanos 
desconhecidos. Segundo o co-
ordenador do estudo, Per Jen-
sen, variantes de quatro dos 
cinco genes identificados têm 
ligação com distúrbios sociais 

em humanos. “Acreditamos 
que há variantes genéticas que 
tendem a tornar os cães mais 
sociáveis e que essas variantes 
têm sido selecionadas ao longo 
do processo de domesticação”, 
afirmou Jensen.

Para testar a sociabilida-
de dos cães, os cientistas de-
ram aos animais uma espécie 
de quebra-cabeças de solução 
impossível, em uma sala com 
uma observadora humana 
desconhecida para os beagles 
O quebra-cabeças é um dispo-
sitivo com três guloseimas que 
os cães podiam enxergar e fa-
rejar sob tampas deslizantes. 
Uma das tampas foi selada e 
não podia ser aberta.

Comportamento de cães com 
humanos pode ter base genética

SOCIABILIDADE

Fábio de Castro  
Agência Estado
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SBP passa a recomendar vacina
IMuNIzAçãO CONtrA A dENguE
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A Sociedade Brasileira 
de Pediatria (SBP) incorpo-
rou a vacina contra a dengue 
ao Calendário de Vacinação 
da Criança e do Adolescen-
te. A medida significa que 
os pediatras podem passar a 
indicar a vacina como forma 
de prevenir a doença, po-
rém, apenas algumas cida-
des do Paraná têm o imuni-
zante na rede pública.

Fabricada pela empre-
sa francesa Sanofi Pasteur 
e registrada no Brasil desde 
dezembro de 2015, a Den-
gvaxia é a primeira vacina 
desenvolvida contra a den-
gue no mundo e única com 
registro na Agência Nacio-
nal de Vigilância Sanitária.

A vacina é indicada para 
pessoas entre nove e 45 
anos, deve ser aplicada em 
três doses com intervalo de 
seis meses entre elas. O fa-
bricante garante proteção 
contra os quatro tipos do 
vírus da dengue. Segundo 
os estudos, a proteção é de 
93% contra casos graves da 
doença, redução de 80% das 
internações e eficácia global 

Sanofi Pasteur é a única 
empresa registrada para 
oferecer o produto Enem por escola vai 

divulgar resultado 

Os resultados do Exame Nacio-
nal do Ensino Médio (Enem) de 2015 
por escola serão divulgados no dia 4 
de outubro. A previsão de data está em 
portaria do Instituto Nacional de Estu-
dos e Pesquisas Educacionais Anísio 
Teixeira (Inep) publicada na edição da 
última quarta-fira do Diário Oficial da 
União. A portaria estabelece também 
os critérios e procedimentos de cálculo 
e divulgação dos resultados. Serão di-
vulgados os resultados para todas as 
escolas em que pelo menos dez alunos 
tenham participado da edição do Enem 
2015 e que tenham atingido pelo me-
nos 50% de taxa de participação. A 
taxa de participação é dada a partir de 
um cálculo estabelecido na portaria.

dez são expulsas 
do serviço público 

Dez funcionários do Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecno-
logia do Pará (IFPA) foram expulsos 
do serviço público por irregularidades. 
As penalidades foram aplicadas pelo 
Ministério da Educação com a colabo-
ração do Ministério da Transparência, 
Fiscalização e Controle. Foram nove 
demissões e uma destituição de car-
go em comissão. Todos ficam impe-
didos de retornar ao serviço público. 
Os funcionários expulsos respondem 
por improbidade administrativa, lesão 
aos cofres públicos, dilapidação do 
patrimônio nacional e valimento de 
cargo para proveito pessoal. Os desli-
gamentos foram resultado de um Pro-
cesso Administrativo Disciplinar (PAD) 
em que os servidores tiveram direto 
ao contraditório e à ampla defesa.

PF inspeciona voo 
internacional no rJ

Um voo da companhia aérea 
Avianca, com destino à Colômbia, 
com 109 passageiros, teve que ser 
esvaziado por questões de seguran-
ça, na manhã de ontem no Aeroporto 
Internacional do Galeão. A RioGaleão, 
concessionária que administra o ae-
roporto, informou que o voo 260 da 
Avianca passa por inspeção da Polícia 
Federal, “de acordo com protocolos 
internacionais de segurança”. Po-
rém, não explicou o motivo de o voo 
ter sido esvaziado. “Todos os passa-
geiros desembarcaram e aguardam 
em segurança no saguão do aero-
porto”, segundo a concessionária.

Amante de Escobar 
ganhará biografia 

Um livro de memórias da jor-
nalista colombiana Virginia Vallejo, 
que foi amante de Pablo Escobar 
entre os anos de 1983 e 1987, 
será lançado pelo Globo Livros em 
2017. Vallejo inspirou a persona-
gem Valeria Velez na série Narcos. 
Com o título de Amando a Pablo, odian-
do a Escobar, o livro foi originalmente 
lançado em espanhol em 2007 e rele-
va histórias dos bastidores do cartel e 
segredos do narcotraficante que mor-
reu em 1993, aos 44 anos de idade. 
A obra servirá de base para um filme 
protagonizado pelo casal Penélope 
Cruz e Javier Bardem, com filmagens 
previstas para o início de 2017.

Estrangeiros são 
retidos em Cumbica

Estrangeiros de diversas nacio-
nalidades e que portavam protocolo 
de solicitação de refúgio no Brasil fo-
ram impedidos de entrar no País pela 
Polícia Federal do Aeroporto de Cumbi-
ca, em Guarulhos, região metropolita-
na de São Paulo. Com o protocolo em 
mãos, eles tinham autorização para 
se ausentar do Brasil por até 90 dias, 
explicou a advogada de alguns desses 
estrangeiros, Patrícia Vega, que disse 
que um de seus clientes estava no 
local há quatro dias.

Aline Leal
Repórter da Agência Brasil

Doses são indicadas para pessoas entre nove e 45 anos e o governo ainda não se manifestou sobre a incorporação do imunizante no SUS

FOtO: Reprodução/Internet

de pouco mais de 60% con-
tra todos os tipos do vírus. 
Segundo nota da SBP, a va-
cina não deve ser adminis-
trada em pessoas com imu-
nodeficiências congênitas 
ou adquiridas, incluindo 
aqueles em terapia imunos-
supressora. Também não 
deve ser aplicada em ges-

tantes, lactantes e pessoas 
que vivem com HIV/Aids. 
As sociedades brasileiras de 
Imunizações e de Infectolo-
gia também passaram a re-
comendar a vacina.

O valor máximo a ser 
cobrado, estipulado pelo 
Comitê Técnico Executivo 
da Câmara de Regulação do 

Mercado de Medicamentos 
(Cmed), deve variar entre 
R$ 132,76 e R$ 138,53, de-
pendendo do ICMS adotado 
em cada Estado. Porém, os 
laboratórios podem cobrar 
a aplicação e o armazena-
mento do produto. O gover-
no brasileiro ainda não se 
manifestou sobre a incor-

poração do imunizante ao 
calendário vacinal do SUS. 
Para isso, o Ministério da 
Saúde deve fazer estudos 
sobre o custo/benefício da 
compra e distribuição do 
produto e de qual seria a 
estratégia de aplicação para 
ter impacto em termos de 
saúde pública.

A sibutramina – 
substância usada no 
tratamento de obe-
sidade – da marca 
Trim Extreme 90 cáp-
sulas teve sua venda 
proibida em todo o 
território nacional 
pela Agência Nacio-
nal de Vigilância Sa-
nitária (Anvisa).

Por conta da 
propaganda dos 
produtos sem re-
gistro da empre-
sa Newton-Everett 
Biotech, a Anvisa 
determinou, nesta 
quinta-feira (29), a 
apreensão de todas 
as unidades do pro-
duto.

A empresa, além 
de produzir sibutra-
mina sem cadastro, 
não possui autori-
zação de funciona-
mento da Anvisa, 
o que torna o caso, 
segundo a agência, 
fabricação e comér-
cio clandestino de 
substância.

A resolução RE 
2.615/16, publicada 
no Diário Oficial da 
União (DOU), deter-
mina a proibição da 
fabricação, distri-
buição, divulgação, 
comercialização e 
uso do produto, as-
sim como a apreen-
são e inutilização 
das unidades da si-
butramina Trim Ex-
treme 90 cápsulas.

Anvisa proíbe 
produto para 
tratamento 
de obesidade

O Ministério da  Ciên-
cia, Tecnologia, Inovações e 
Comunicações (MCTIC) di-
vulgou a Previsão Climática 
Sazonal. Segundo o docu-
mento, a partir da 2ª quin-
zena de outubro, as chuvas 
serão mais regulares na 
grande área central do Bra-
sil, que cobre o sul da Ama-
zônia, as regiões Sudeste e 
Centro-Oeste e o oeste da 
região Nordeste. Além disso, 
até dezembro, as tempera-
turas podem ficar acima da 
média histórica na maior 
parte do País. 

De acordo com a pes-
quisadora do Centro de Pre-
visão do Tempo e Estudos 
Climáticos do Instituto Na-

cional de Pesquisas Espa-
ciais (CPTEC/Inpe), Renata 
Tedeschi, a tendência dos 
últimos anos é de aumen-
to das temperaturas, ainda 
que haja entradas ocasio-
nais de massas de ar polar 
de alta intensidade no terri-
tório brasileiro.

“O que temos perce-
bido é que as mudanças 
climáticas têm um papel 
importante no aumento da 
temperatura ano após ano. 
Claro que há episódios de 
frio intenso, como tivemos 
no inverno, mas a tendência 
é de aumento nas tempera-
turas na comparação com a 
média histórica”, disse Re-
nata Tedeschi.

Impactos
A expectativa dos meteo-

rologistas é que o volume de 
chuvas no próximo trimestre 
tenha impacto positivo so-
bre o nível dos reservatórios 
de água da região central do 
País. Ainda assim, após dois 
anos de chuva abaixo da mé-
dia, a pesquisadora alerta 
para a importância do consu-
mo consciente da água.

“Os nossos modelos indi-
caram cenários muito diferen-
tes e, por isso, não é possível 
prever com certeza como o 
volume de precipitações vai se 
comportar. A partir da segun-
da quinzena de outubro, deve 
chover com mais regularida-
de, e o nível dos reservatórios 

vai se recuperar em parte. Pas-
samos por dois anos de chuva 
aquém do esperado e, por 
isso, temos que usar a água 
com parcimônia, por precau-
ção”, observou Renata.

O Acre, que enfrenta uma 
grave estiagem e a queda do 
nível dos rios, deve registrar 
recuperação do volume hídri-
co, ponderou a pesquisadora.

A previsão é elaborada 
pelo Grupo de Trabalho em 
Previsão Climática Sazonal 
(GTPCS), que tem a partici-
pação do Centro Nacional de 
Monitoramento e Alertas de 
Desastres Naturais (Cema-
den) e do Instituto Nacional 
de Pesquisas da Amazônia 
(Inpa), além do Inpe.

Região deverá ter chuvas em outubro
OEStE dO NOrdEStE

Alexandre Hisayasu e Bruno 
Ribeiro 
Agência Estado

São Paulo - Dois dias após 
votar pela absolvição dos 74 
policiais militares acusados 
pelo massacre do Carandiru, 
em 1992, o desembargador do 
Tribunal de Justiça de São Pau-
lo, Ivan Sartori, trocou ofensas 
com usuários da rede social 
Facebook que questionaram 
sua atitude. O desembargador, 
ex-presidente do TJ, votou pela 
absolvição dos PMs, mas seus 
colegas optaram por anular os 
cinco júris populares que con-
denaram os policiais.

As ofensas foram publica-
das em um post da página de 
Sartori que mostrava um vídeo 
do filho do desembargador, 
Guilherme Sartori, candidato 
a vereador pelo PHS na capital. 
No vídeo, o rapaz, estudante 

de Direito, discursava sobre 
segurança pública. O vídeo foi 
publicado no dia 24, três dias 
antes da decisão.

“Vc é uma infeliz que não 
sabe o que diz. Mais uma in-
cauta dos ativistas do pseudo-
-direitos humanos. Leia o voto 
(decisão) e depois dê sua opi-
nião da sua cabeça”, escreveu a 
página do desembargador, re-
batendo uma usuária da rede.

“Outro infeliz, cooptado 
pelos pseudo defensores dos 
direitos humanos. Vai ler o pro-
cesso e depois dê sua opinião 
consciente!” disse a página, 
rebatendo outro comentário. 
Usuários do Facebook também 
postaram um meme sobre o 
massacre. A imagem mostra 
uma pilha de corpos ensaguen-
tados, das vítimas do massacre. 
Abaixo, uma frase questiona: 
“Faltou convicção, Tribunal de 
Justiça de São Paulo?”

Ontem, o jornal O Estado 
de S. Paulo publicou reporta-
gem sobre decisão do desem-
bargador de junho, em que 
ele condenou um homem por 
roubar salame no interior do 
Estado.

A reportagem procurou 
o desembargador por meio 
da assessoria de imprensa do 
Tribunal de Justiça de São Pau-
lo. Não houve resposta até as 
19h40 desta quinta-feira.

A anulação dos julgamen-
tos dos 74 policiais militares 
acusados pelo massacre do 
Carandiru aconteceu na últi-
ma terça-feira. Na ação policial, 
111 detentos foram mortos, 
em 1992. 

A Justiça apreciou recurso 
da defesa dos policiais, que pe-
dia a anulação do julgamento e 
a absolvição dos réus. O recur-
so foi deferido parcialmente - o 
julgamentos foram anulados, 

mas os PMs continuam réus do 
processo.

Em 2 de outubro de 1992, 
homens da Tropa de Choque 
e da Ronda Ostensivas Tobias 
de Aguiar (Rota), da Polícia 
Militar paulista, receberam a 
autorização para entrar no Pa-
vilhão 9 da Casa de Detenção 
do Carandiru com o objetivo 
de encerrar uma rebelião. De 
lá, horas mais tarde, foram re-
tirados 111 corpos de detentos 
mortos pelo massacre das for-
ças de segurança.

A chacina ficou marcada 
como a mais letal intervenção 
policial já feita em uma uni-
dade prisional por servidores 
do Estado.  Em 2013 e 2014, 
em um dos mais longos julga-
mentos da história da Justiça 
brasileira, os policiais militares 
foram condenados em 1 ª ins-
tância pelo massacre, com pe-
nas de até 654 anos.

Desembargador de SP discute na internet
AbSOlvIçãO dE POlíCIAS dO CArANdIru
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FMI quer corte de gastos públicos e reforma da Previdência no Brasil

Lobby do mercado
Nova York - O Brasil deve 

retomar o crescimento de for-
ma gradual em 2017, afirma-
ram os economistas do Fundo 
Monetário Internacional (FMI) 
ontem após concluírem uma 
missão ao Brasil, em que se 
reuniram com o governo bra-
sileiro, incluindo o ministro da 
Fazenda, Henrique Meirelles. 
Para a retomada, alertam, o 
ajuste fiscal é essencial. A pre-
visão do Fundo para o Produto 
Interno Bruto (PIB) do Brasil 
que consta no relatório desta 
quinta é de expansão de 0,5% 
em 2017, mesmo número es-
timado pelos economistas da 
instituição em julho, quando o 
FMI divulgou um relatório de 
atualização de projeções. 

Para o FMI, há “sinais 
preliminares” de que a re-
cessão no País está próxi-
ma do fim, mas a previsão 
de retomada em 2017 vai 
depender da aprovação no 
Congresso e implementa-
ção da proposta de emenda 
à Constituição (PEC) que li-
mita o crescimento dos gas-
tos públicos, da reforma da 
Previdência e que o governo 
atinja as metas fiscais neste 
ano e no próximo. 

“Com essas melhorias no 
lado fiscal, e assumindo que a 
incerteza continue a diminuir, 
a projeção é que o investimen-
to continue a se recuperar, 
apoiando um retorno gradual 
para o crescimento sequen-
cial positivo a partir do final 
de 2016”, diz o relatório do 

FMI. Para todo o ano de 2016, 
a previsão do Fundo é que o 
PIB brasileiro encolha 3,3%. 
Uma recuperação mais rápida 
da economia, na avaliação do 
FMI, é impedida por alguns 
fatores, como o alto endivida-
mento das famílias, excesso de 
passivos das empresas e alto 
desemprego.

Para o FMI, a forte reces-
são brasileira é explicada por 
uma série de motivos. Escân-
dalo de corrupção na Petro-
bras, crise política, aumento 
de tarifas de energia elétrica 
e condições financeiras mais 
duras estão entre os princi-
pais, de acordo com o rela-
tório. Além disso, as taxas de 
juros persistentemente altas 
contribuíram para a piora da 
dinâmica da dívida pública.

“A formulação de políticas 
(no Brasil) nos últimos anos 
não foi capaz de resolver pro-
blemas estruturais de longa 
data e provou ser contrapro-
ducente”, afirma o FMI logo no 
início do relatório.

Cade investiga 
cartel de peças

A Superintendência-Geral do 
Conselho Administrativo de Defesa 
Econômica (Cade) abriu ontem um 
processo para apurar a prática de 
cartel no mercado independente de 
peças automotivas de reposição. 
Segundo a autarquia, há indícios de 
que 28 empresas compartilharam 
informações comercial e concorren-
cialmente sensíveis. “O objetivo teria 
sido criar parâmetros para delimitar 
processos de tomada de decisão rela-
cionados, por exemplo, aos repasses 
de aumentos de custos nos preços 
cobrados pelos produtos no merca-
do”, diz o órgão, em nota.

Produção de tilápia 
aumenta em 9,7%

A produção de tilápia no Brasil 
aumentou 9,7% em 2015 e chegou 
a 219 mil toneladas entre janeiro e 
dezembro. O peixe é o mais criado 
pela piscicultura no País e chega a 
45,4% do total da produção total. 
Os dados foram divulgados ontem 
pelo Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística, na Pesquisa da Pecuá-
ria Municipal. A produção de tilápia 
no Brasil está concentrada princi-
palmente em quatro estados, sen-
do o Paraná o maior produtor, com 
28,8%. São Paulo produz 13,2%, 
seguido por Ceará, com 12,7%, e 
Santa Catarina, com 11,4%.

Cabeças de gado: 
País bate recorde

A população de cabeças de 
gado bovino em fazendas brasileiras 
cresceu e atingiu o recorde de 215,2 
milhões de animais em 2015, um au-
mento de 1,3% sobre 2014, divulgou 
ontem o Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE), na Pesquisa 
da Pecuária Municipal. O crescimento 
de 2015 foi o maior desde 2011 e 
representa uma aceleração após a 
queda causada pela seca de 2012 e 
a variação próxima de zero registra-
da em 2013 e 2014. A população de 
gado cresceu mais no Norte (2,9%) e 
teve queda no Nordeste, com -0,9%.

Prazo para pagar o 
DITR termina hoje 

Termina hoje o prazo para a 
entrega da declaração do Imposto 
sobre a Propriedade Territorial Rural 
(DITR). A previsão da Receita Federal é 
de que sejam entregues 5,4 milhões 
de declarações, e a multa por atraso 
é de 1% ao mês-calendário ou fração 
sobre o imposto devido, não podendo 
seu valor ser inferior a R$ 50,00. Entre 
os que são obrigados a apresentar a 
declaração do imposto territorial es-
tão pessoas físicas ou jurídicas pro-
prietárias, titular do domínio útil ou 
possuidora a qualquer título, inclusive 
a usufrutuária.

Consumo de energia 
tem queda de 1,7%

Neste mês, a geração de 
energia elétrica no Brasil caiu 
1,8% e o consumo teve queda 
de 1,7% na comparação com o 
mesmo período de 2015. Os da-
dos preliminares são do boletim 
InfoMercado Semanal, da Câmara 
de Comercialização de Energia Elé-
trica (CCEE), coletados entre 1º e 
27 de setembro. No mês passado, 
tanto o consumo quanto a geração 
de energia elétrica no País ficaram 
praticamente estáveis (+0,1%) na 
comparação com agosto de 2015. 

Altamiro Júnior
Correspondente
Agência Estado

Produtores rurais do Norte e Nor-
deste prejudicados pela seca são bene-
ficiados por medida que dá desconto e 
facilita a renegociação de dívidas. Pela 
lei publicada no Diário Oficial de on-
tem, as dívidas poderão ser quitadas 
ou renegociadas até 29 de dezembro 
de 2017 se referentes “a uma ou mais 
operações do mesmo mutuário, con-
tratadas até 31 de dezembro de 2011 
com o Banco do Nordeste do Brasil ou 
o Banco da Amazônia.

Os descontos serão aplicados em 
cinco faixas de valores da dívida atuali-
zada segundo os montantes originais, 

que variam de R$ 15 mil a mais de R$ 500 
mil. Para quem contraiu dívida com o 
Banco do Nordeste, os descontos va-
riam de 15% a 95%. Para quem deve 
ao Banco da Amazônia, o percentual 
vai de 10% a 85%.

O artigo que autorizava o gover-
no federal a repactuar as dívidas de 
cooperativas agropecuárias com o 
Programa Nacional de fortalecimento 
da Agricultura familiar (Pronaf) ad-
quiridas até 31 de dezembro de 2010 
teve veto porque não traz definição 
precisa da abrangência da repactua-
ção, tornando praticamente inviável 
a estimativa do impacto financeiro da 
medida para o Tesouro Nacional.

Produtores rurais do NE
podem renegociar dívidas
Da Agência Brasil

Expansão da 

economia vai 

depender da 

aprovação das 

propostas dos 

gastos públicos, 

da Previdência e 

de metas fiscais 

FOTO: Reprodução/Internet

Produtor afetado pela seca é beneficiado por medida que dá desconto e facilita renegociação

As vendas do varejo de 
supermercados estão su-
perando as expectativas da 
Associação Brasileira de Su-
permercados (Abras). Após 
divulgar um crescimento real 
do faturamento de 0,8% entre 
janeiro e agosto na compara-
ção com igual período do ano 
anterior, o superintendente da 
entidade, Marcio Milan, ava-
liou que o desempenho total 
em 2016 pode chegar mais 
perto de um crescimento de 
0,7%, superando a estimativa 
oficial da entidade para o ano, 
que é de 0,45%.

Milan considerou que 
os resultados do setor entre 
junho e agosto indicam uma 
reversão da tendência de que-
da no faturamento. Foram ao 
todo nove meses em que as 
vendas acumuladas ficaram 
no território de queda, no pe-
ríodo entre julho de 2015 e 
maio deste ano. O único alívio 
neste intervalo havia aconteci-
do temporariamente, com alta 
nas vendas de Páscoa. Mas 
agora a Abras entende que 
há uma trajetória mais sus-
tentada para a recuperação. 
Apesar do tom otimista, Milan 
considerou que os próximos 
meses tendem a ser de um 
crescimento menos acelerado 

do que a de agosto. Apenas no 
mês passado, as vendas subi-
ram 1,73% ante igual mês de 
2015. “A previsão é de que o 
resultado continue crescendo, 
mas talvez num ritmo mais 
lento e mais consistente”, pon-
derou.

Para o executivo, ainda 
há elementos de incerteza no 
cenário macroeconômico e 
político que dificultam proje-
tar um ritmo de recuperação 
mais intenso. Para ele, ainda 
não é possível determinar até 
que ponto a confiança pode 
ser afetada por aspectos do 
cenário político, como o anda-
mento das propostas de refor-
ma elaboradas no governo do 
presidente Michel Temer.

Por outro lado, dados da 
consultoria GfK já indicam 
melhora das expectativas do 
empresariado. O Índice de 
Confiança dos Supermercadis-
tas chegou a 56,3% em agosto 
ante 50,1% em junho. Resulta-
dos superiores a 50% indicam 
otimismo quanto à perspecti-
va de crescimento dos investi-
mentos, das contratações e do 
faturamento.

“Em apenas dois meses, a 
confiança teve uma alta muito 
forte e consideramos que ain-
da há espaço para que esse ín-
dice continue crescendo”, afir-
mou Marco Aurélio, diretor de 
Relacionamento da GfK.

Tendência supera a 
estimativa e cresce 0,7% 

VENDAS EM SUPERMERCADOS

Dayanne Sousa
Da Agência Estado

Projetos de infraestru-
tura nas áreas de educação, 
hospitalar e irrigação; e cadeia 
produtiva da indústria naval 
e de aviação – inclusive servi-
ços de manutenção e reparo 
– passarão a ser considerados 
prioritários e poderão ser con-
templados com o Fundo de 
Desenvolvimento do Nordeste 
(FDNE), a partir de 2017.

As novas regras para o 
Fundo – algumas delas já vá-
lidas em 2016 – trazem novi-
dades para aumentar a atra-

tividade do setor privado e 
impulsionar a ampliação dos 
investimentos na região, ge-
rando renda e emprego.

Os limites de participa-
ção dos recursos do FDNE 
também têm novas normas, 
com o objetivo de tornar o fi-
nanciamento mais acessível e 
dinâmico. Uma das principais 
alterações é que a partir de 
agora a localização do em-
preendimento e o fato de ser 
um projeto de implantação, 
modernização ou ampliação, 

variando entre R$ 15 milhões 
e R$ 30 milhões, vai influen-
ciar os limites mínimos de fi-
nanciamentos do Fundo.

Antes da medida, os valo-
res variavam de R$ 50 milhões 
de investimentos totais ou 
R$ 35 milhões de receita 
bruta anual ou anualizada. 
Os financiamentos também 
poderão ser reduzidos a R$ 5 
milhões, em função da oportu-
nidade, importância ou relevân-
cia socioeconômica do projeto 
de desenvolvimento regional.

FDNE financiará projetos de 
infraestrutura em vários setores

REGIÃO NORDESTE

O indicador mais usado 
para reajustar os contratos de 
aluguel, o Índice Geral de Pre-
ços – Mercado (IGP-M), desa-
celerou em setembro. Segun-
do a Fundação Getulio Vargas 
(FGV), passou de 0,95% para 
0,20% na comparação com 
igual mês do ano passado.

Para chegar ao número 
final do IGP-M, a fundação faz 
uma ponderação entre outros 
três indicadores. De acordo 

com o levantamento, o parâ-
metro que mais influenciou 
favoravelmente foi o Índice de 
Preços ao Consumidor (IPC), 
que variou 0,16%. Dos oito 
grupos avaliados pela FGV, 
seis apresentaram desacele-
ração de preços. A principal 
contribuição partiu do gru-
po Alimentação (que passou 
de 0,66% para 0,09% entre 
agosto e setembro).  O item 
laticínios, cuja taxa passou de 

6,46% para -1,39%, foi um dos 
principais destaques. Tam-
bém apresentaram desacele-
ração os grupos Transportes 
(0,27% para -0,12%), Saúde 
e Cuidados Pessoais (0,76% 
para 0,40%), Educação, Lei-
tura e Recreação (0,83% para 
0,56%), Comunicação (0,39% 
para 0,02%) e Despesas Di-
versas (0,10% para -0,27%). 
No acumulado de 12 meses, o 
IGP-M ficou em 10,66%.

Índice que reajusta contrato de 
aluguel desacelera em setembro  

PESQUISA DA FGV
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Social

Ele disse Ela disse

oretti G Zenaide
@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

Zum Zum Zum
   Foi lançado ontem na DeVry João Pessoa o livro “Temas relevantes de Direito 
Processual Civil: elas escrevem”, uma coletânea de artigos científicos escritos por mulheres 
de todo o País sobre os impactos do novo código na realidade jurídica brasileira.

FOTO: Goretti Zenaide

Arquiteta Daniella Mindêlo no espaço da Adega do Vale criado por ela para o Casa Cor Paraíba

Encontro especial acontecido esta semana entre o jornalista Hélio 
Zenaide e a deputada estadual Estela Bezerra

FOTO: Valéria Zenaide

Dois Pontos

Fisioterapeuta Rayanne 
Medeiros, Sras. Maria Eridan 
Firmino, Márcia Rafaela 
Montenegro de Oliveira 
Queiroga, Ana Adelaide Lira 
e Margarida Rocha, gestora 
do Programa de Artesanato 
Paraibano, Lu Maia Bezer-
ra, médicos Antônio Dimas 
Cabral e  Cláudio Sérgio 
Medeiros Paiva, advogada 
Tereza Cristina Abreu de 
Lucena Suassuna Ferreira, 
empresária Clara Germana 
Amorim de Albuquerque, 
estudante Brenda Menezes.

Parabéns

Cinema
A WARNER 

Bros. Picture convi-
dando para a cabine 
de imprensa do 
filme argentino “No 
Fim do Túnel”, que 
será exibido hoje às 
10h no Cinespaço 
Mag Shopping.

O filme, que tem 
estreia nacional para 
o dia 6 de outubro, 
é um longa-me-
tragem dirigido por 
Rodrigo Grande 
e estrelado por 
Leonardo Sbara-
glia, Pablo Echarri e 
Clara Lago.

Em Brasília

O ARTISTA plástico 
paraibano, Raul Córdula, 
radicado em Olinda, está 
com uma mostra no 
Museu Nacional da Repú-
blica, em Brasília-DF. 

A mostra “Raul 
Córdula - Antologia”, fica 
em cartaz até o dia 16 de 
outubro naquela cidade.

Campus em Piancó
A CIDADE DE Piancó, a 395km da capital, deverá ter 

em breves tempos um campus universitário. Foi esse o 
tema de reunião, esta semana, entre o governador Ricardo 
Coutinho, o reitor da UEPB, Rangel Júnior, o prefeito de 
Piancó, Sales Lima e o deputado federal Efraim Morais Filho.

A ideia do governador é de descentralizar cada vez mais 
os polos de educação de Ensino Superior para beneficiar 
os estudantes que residem longe dos grandes centros 
educacionais na Paraíba.

Desembargadores Carlos Martins Beltrão e Valéria, Genésio Gomes e Rozane, Leôncio Câmara e Salene, 
Solange e juiz Carlos Neves

20

Dia do Bem
A CASA Cor Paraíba vai promover no próximo dia 11 

uma ação em prol da Comunidade Filhos da Misericórdia, 
desenvolvido pela Igreja Católica em João Pessoa.

Trata-se do Dia do Bem, onde parte das vendas dos 
ingressos da mostra será revertida para aquela instituição. 
Na mostra, o artista plástico Clóvis Júnior vai dispor cami-
setas assinadas por ele para venda e haverá, também, uma 
oficina da beleza com as equipes do IESP.

Palestra prestigiada
O DESEMBARGADOR Carlos Martins Beltrão, o juiz 

auxiliar da Presidência do TJPB, Carlos Neves e os desem-
bargadores aposentados Genésio Gomes e Leôncio Câmara, 
prestigiaram a palestra cultural promovida pela Associação 
das Esposas dos Magistrados e Magistradas da Paraíba. 
Na oportunidade, foi realizada a aposição dos retratos das 
ex-presidentes da entidade, Salene Wanderley Câmara e 
Rozane Lourenço Gomes.

   A cantora americana Beyoncé 
deverá ser a atração principal da 
Escola de Samba Unidos da Tijuca 
no Carnaval de 2017, que está 
contando com o apoio do Consulado 
Americano no Rio de Janeiro.
  Haverá  a “Ala Beyoncé” no 
desfile, com a participação de 100 
dançarinos, cujo enredo “Música na 
Alma - inspiração de uma nação” vai 
homenagear a música negra ameri-
cana, onde Michael Jackson também 
será lembrado.

   O desembargador José Ricardo Porto está respondendo pelo TJPB até a próxima 
terça-feira por conta de viagem do presidente Marcos Cavalcanti para evento em Manaus.

Posse

A ACADEMIA de 
Letras Jurídicas do 
Rio Grande do Norte, 
comandada pelo 
procurador paraibano 
Adalberto Targino, 
promove a solenidade 
de posse da nova 
diretoria, composta 
pelos acadêmicos 
Lúcio Teixeira (pre-
sidente), Marcelo 
Alves (vice-presiden-
te), Arthúnio Maux 
(secretário geral), 
Paulo Lopo Saraiba 
(secretário adjunto), 
Francisco Barros (te-
soureiro). Será hoje 
na cidade de Natal.

Hotelaria

A CONSTRUTORA 
Equilíbrio lança hoje no 
espaço do Casa Cor 
Paraíba, o projeto do 
Hotel Conect, voltado 
principalmente para o 
público corporativo.

O empreendimento, 
localizado na Rua Aluí-
sio Franca, em Tambaú, 
conta com unidades 
autônomas, que possuem 
escritura definitiva, ad-
ministrada pela bandeira 
Nord Hotéis, 

    Continuam as vendas das mesas na Secretaria do Clube Cabo Branco para o Baile 
da Primavera que acontece no próximo dia 8 de outubro com a banda Estação da Luz.

Congresso de Patologia
O MÉDICO Fábio Rocha participa até esta sex-

ta-feira do 50o Congresso de Patologia Clínica e Medicina 
Laboratorial que está sendo realizado no Centro de 
Convenções Sul América, no Rio de Janeiro.

O evento reúne profissionais da área para discutir 
patologias e atualidades da medicina laboratorial.

Fisioterapeuta Rayanne Medeiros é a aniversariante de hoje

Missão Resgate
A CANTORA Gospel Ludmila Feber é a atração de 

hoje no show promovido pela Fundação Missão Resgate, 
às 19h na sua sede na cidade do Conde, que tem na 
presidência Valquíria Uchôa.

A Missão Resgate é uma entidade sem fins lucra-
tivos que tem por finalidade o acolhimento a mulheres 
com dependência química.

“O sucesso é um professor 
perverso. Ele seduz as pes-
soas inteligentes e as faz 
pensar que jamais vão cair”

“Um dos segredos do 
sucesso é se recusar a 
deixar que reveses 
temporários nos derrotem”

BILL GATES MARY KAY

FOTO: Ednaldo Araújo FOTO: Arquivo
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Atletas batem recorde 
e superam número de 
pódios do ano passado

Página 24

Botafogo recebe hoje 
o Boa Esporte pela 
Série C do Brasileirão

Os Jogos Escolares da Juventude, edição 
2016, faixa etária 12-14 anos, chegaram ao 
fim ontem e a Paraíba bateu recorde de pó-
dios em comparação ao ano passado. No total 
foram 17 medalhas conquistadas, sendo, 11 
nas modalidades individuais e cinco nas mo-
dalidades coletivas. Em 2015, havia conse-
guido apenas 12 pódios. “A Paraíba toda está 
feliz em ver várias medalhas sendo conquis-
tadas dentro de casa. É com esse espírito de 
garra e determinação que partiremos para a 
etapa de 15 a 17 anos, em novembro”, disse 
Bruno Roberto, secretário de Estado da Ju-
ventude, Esporte e Lazer – Sejel/PB.

Somente ontem, último dia dos jogos e 
também de decisões das modalidades cole-
tivas, a Paraíba conquistou seis medalhas, 
sendo ouro no handebol feminino, basquete 
masculino (2ª Divisão), basquete masculino 
(3ª Divisão) e futsal masculino (3ª Divisão). 
Ganhou ainda no futsal masculino (1ª Divi-
são) e o bronze no voleibol feminino.

Todas as medalhas conquistadas pelos 
colégios paraibanos nas modalidades coleti-
vas, no dia de ontem, foram com muito suor, 
no entanto, uma delas foi motivo de muita 
emoção. Trata-se da equipe do handebol fe-
minino representado pelo Colégio Motiva 
(JP), que, no Ginásio do Colégio Motiva, im-
pulsionado por sua torcida, sofreu para ven-
cer por 20 a 19 o Colégio Ulbra, da cidade de 
Palmas, capital do Tocantins. 

Outra medalha bastante comemorada 
pelos paraibanos, apesar de não ter sido a 
de ouro, foi a de prata no futsal masculino da 
1ª Divisão. Os alunos e do IE Colégio e Curso 
perderam por 2 a 1 para o Colégio BJ de Per-
nambuco, no entanto, comemoraram como 
se fossem campeões.

Os alunos-atletas, representantes da Pa-
raíba na competição, foram selecionados du-
rantes os Jogos Escolares 2016, promovidos 
pelo Governo do Estado, por meio das Secre-
tarias de Esporte e Educação,  nas 14 regio-
nais de ensino. Foram feitas eliminatórias e 
as vagas garantidas durante a etapa estadual, 
que ocorreu, consecutivamente, nas cidades 
de Patos e João Pessoa. 

Organizados pelo Comitê Olímpico do 
Brasil (COB), os Jogos Escolares da Juventu-
de são o maior celeiro de atletas olímpicos 

do País, revelando, a cada ano, novos talentos 
para o esporte brasileiro.  O objetivo prin-
cipal do evento é contribuir para a inclusão 
social dos jovens através do esporte, além de 
servir de plataforma para a identificação de 
atletas para o alto rendimento.

A etapa nacional dos Jogos Escolares 
da Juventude contou com a participação 
de estudantes de 25 estados, mais o Dis-
trito Federal e uma delegação da cidade 
anfitriã. Uma delegação da Argentina tam-
bém disputou os Jogos com uma equipe 
de atletismo composta por 12 atletas. Ao 
todo, mais de 5.300 pessoas estiveram 
envolvidas no evento, entre atletas, trei-
nadores, oficiais, médicos, voluntários e 
organizadores.  A festa de encerramento 
ocorreu nas dependências do Centro de 
Convenções, em Jacarapé, Litoral Sul. 

Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com

OurO
Luta Olímpica - Luan Lima
Luta Olímpica – por equipe

Prata
Futsal masculino (1ª Divisão)
IE(PB) 1x2 BJ (PE)

Prata
Judô - Gustavo Vieira
Lançamento de Dardo – Vanderson Levy

BrOnze
Voleibol feminino
 IE (PB) 3x0 Dom Bosco (TO)

BrOnze
Luta Olímpica – Linconl Lima
Luta Olímpica – Wendel Santos
Luta Olímpica – Rúbia Ferreira 
Lançamento de Disco – Fabíola Oliveira
Xadrez – Ermely Nascimento
Xadrez – João Felipe
Atletismo – João Victor

OurO 
Handebol feminino
Motiva (PB) 20x19 Ulbra (T0)
Basquete masculino (2ª Divisão) 
Cidade Viva (PB) 49x43 Barão de Studar (CE)
Basquete masculino (3ª Divisão)
Motiva (PB) 28x23 La Salle (AM)
Futsal masculino (3ª Divisão)
HBE (PB) 3x1 Isaac Newton (MT)  

MODaLIDaDeS InDIVIDuaIS

MODaLIDaDeS COLetIVaS

Jogos chegam ao 
fim e PB ganha 
17 medalhas

O basquete masculino foi 
ouro na 2a Divisão

No voleibol feminino, a 
medalha de prata para o IE

Handebol feminino do Motiva 
fica em primeiro lugar

As atletas do IE Colégio e 
Curso brilharam no evento

O futsal masculino do HBE 
venceu e ficou com o ouro

Muita adrenalina e disputa 
entres atletas nas quadras
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Paraíba e Paraná na briga pelo 
título Sub-21 no Vôlei de Praia
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Disputa da última etapa 
da temporada começa 
hoje em Tocantins

Elogios não faltaram! O que se viu durante duas 
semanas de Jogos Escolares da Juventude, edi-
ção 2016, faixa etária 12-14 anos, foram somente 
parabenizações. Afinal, a Paraíba acolheu quase 4 
mil alunos-atletas de todos os estados brasileiros, 
em evento grandioso, que se encerrou na tarde de 
ontem. Hoje, as últimas delegações deixam a capital 
paraibana prometendo retorno, já que se disseram 
bem recepcionadas e emocionadas com as belezas 
naturais encontradas em João Pessoa e outras 
regiões da Paraíba. Em novembro o Estado vai sediar 
a etapa 15-17 anos.

Paraíba acolhedora

Belo, os 90 minutos 
iniciais de um “sonho”

O Botafogo faz hoje, no Estádio Almeidão, em 
João Pessoa, os 90 minutos iniciais das quartas de 
final da Série C do Campeonato Brasileiro. A partida, 
contra o Boa Esporte, de Minas Gerais, ocorre no 
Estádio Almeidão, em João Pessoa e se trata dos 
minutos iniciais de um verdadeiro sonho, afinal, o 
time está apenas a dois jogos do acesso à Série B 
do Brasileirão.

Nesta reta final, todo cuidado é pouco, apesar 
do Botafogo-PB está bem montado, estruturado, 
preparado e treinado. O técnico Itamar Shulle carrega 
nas costas uma responsabilidade tamanha, uma vez 
que, no decorrer da temporada, teve que fazer ma-
labarismo para montar a equipe e manter um grupo 
coeso, apesar das várias competições que disputou.

Priorizou, sem sombra de dúvida, a Série C. O 
sonho do acesso está bem pertinho de ser realizado, 
basta, apenas, fazer um placar elástico na partida de 
hoje e garantir o resultado no próximo jogo, em Minas 
Gerais, assim como fez contra o Ceará Sporting, ainda 
quando estava disputando a Copa do Brasil de 2016.

Se por um lado o técnico sabe de suas respon-
sabilidades, por outro lado, os jogadores, bravos 
guerreiros, não pensam em outra coisa: levar o Bota-
fogo-PB à Série B do Campeonato Brasileiro. Todos 
querem entrar para a história deste time que comple-
ta 85 anos de muita glória no futebol brasileiro e que 
muito tem contribuído para este esporte, a paixão 
do brasileiro.

Todo cuidado, porém, é pouco na partida de hoje, 
para que não tenhamos surpresa. Fora das quatro 
linhas, como tem ocorrido, a torcida botafoguense 
será o décimo segundo jogador. Energia positiva para 
todos e que em campo na noite de hoje representem 
muito bem o futebol da terra, assim como fez contra 
o Palmeiras, na Copa do Brasil!

A torcida do Botafogo está 
bastante empolgada para o 
jogo de hoje contra o Boa 
Esporte, pela Série C do Bra-
sileiro. Em treino realizado 
na tarde da última quarta-
feira, no Almeidão, os torce-
dores fizeram a festa!

Empolgação!

João Pessoa será palco, na próxima terça-feira, do lança-
mento oficial da Copa do Nordeste, edição 2017. Represen-
tantes de todas as federações de futebol do Nordeste, 
juntamente com dirigentes de clubes, além do presidente da 
Confederação Brasileira de Futebol, Marco Polo Del Nero, 
estarão na capital paraibana em grande festa do futebol do 
Nordeste. A Paraíba será o centro das atenções. Botafogo 
e Campinense serão os representantes do Estado.

marcosauniao@gmail.com

Marcos 
Lima

O técnico do Nacional de 
Pombal, Reginaldo Sousa 
lamentou o empate contra 
o Femar na quarta-feira 
(28), em João Pessoa, que 
culminou com a eliminação 
da 2a Divisão do Paraibano.  
Considerou injusto!

Chororô!

Festa nordestina

George representa a Paraíba no torneio masculino com chances de conquistar o título nacional

Bellucci avança em torneio na China
O brasileiro Thomaz 

Bellucci se classificou para 
as quartas de final de um tor-
neio ATP 250 pela primeira 
vez desde o vice-campeona-
to obtido em Quito, em feve-
reiro, ao derrotar o italiano 
Thomas Fabbiano na segun-
da rodada em Shenzhen 
(China) ontem.

Depois de dois sets mui-
to disputados, com uma que-
bra para cada lado em cada 
parcial, Bellucci levou a me-
lhor em dois tie-breaks, com 
parciais de 7-6(2) e 7-6(4), 
em 1h48min.

Hoje, nas quartas, o bra-
sileiro, atual 81º colocado do 
ranking mundial, terá pela 
frente o australiano Bernard 
Tomic, quarto cabeça de cha-
ve, que passou pelo ameri-
cano Ryan Harrison em três 
sets. As parciais foram de 
6-4, 4-6 e 7-5.

TÊNIS

A quarta e última etapa 
do Circuito Banco do Brasil 
Sub-21 da temporada 2016 
começa hoje e vai até o pró-
ximo domingo, na Praia da 
Graciosa, em Palmas (TO). 
A disputa pelo título geral 
continua em aberto com boa 
vantagem do Mato Grosso do 
Sul no feminino, e do Paraná 
entre os rapazes. Como trun-
fo na busca pelo troféu os es-
tados contam com campeões 
mundiais na base.

Na liderança pelo título 
feminino, o Mato Grosso do 
Sul tem 560 pontos, seguido 
pelo Rio de Janeiro, com 500. 
Campeã mundial Sub-19 este 
ano, a sul-mato-grossense 
Victoria, de apenas 17 anos, 
ajudou o Estado natal a che-
gar à frente para a última 
parada do circuito e encara 
a responsabilidade de forma 
natural. 

"Estou muito feliz em 
estar representando o meu 
Estado e liderando o ranking. 
Isso me faz querer me prepa-
rar cada vez mais para ir com 
tudo nessa etapa. É uma res-
ponsabilidade muito grande 
representar o Mato Grosso 
do Sul, por isso preciso ir 
com mais foco ainda neste 
último torneio para garantir 
o título da temporada. Darei 
o meu máximo e tentarei me 
divertir em quadra. A expe-
riência que tive no meu pri-
meiro Open, neste último fim 
de semana, me mostrou que 
tudo tem seu tempo, e que eu 
poderei ajudar mais a minha 
parceira em quadra", disse 
a jogadora que hoje treina 
e mora em Sergipe, Estado 
tricampeão feminino do Cir-
cuito.

Além de Victoria, ou-
tras três campeãs mundiais 
na base estarão em busca 
do ouro em Palmas: Ana Pa-
trícia (MG), Andressa (PB) e 
Duda (SE). A sergipana Duda, 
inclusive, já possui um rol de 
conquistas entre os profis-
sionais, mas confessa que 
não abandona as disputas 
entre os jovens talentos.

"Eu gosto de jogar os 
torneios de base do Circuito 
Brasileiro. É uma oportuni-
dade de ajudar as meninas 

que jogam ao meu lado, dar 
confiança a elas. Eu me sinto 
mais à vontade, jogo mui-
to o circuito adulto, então 
quando jogo o Sub-21 eu me 
divirto muito", comentou 
Duda que já tem títulos em 
etapas do Circuito Brasileiro 
e Mundial entre as profissio-
nais.

A briga no torneio mas-
culino também está bastante 
acirrada. Paraná e Paraíba 
chegam com chances, mas o 
time da região Sul tem vanta-
gem de 60 pontos , e conquis-
tou o ouro nas três etapas já 
realizadas, todas vencendo 
o time paraibano. Parceiros 
nos títulos mundiais Sub-19 

em 2014 e Sub-21 em 2016, 
Arthur Lanci (PR) e George 
(PB) terão que deixar de lado 
a cumplicidade e jogar cada 
um pelo próprio Estado.

"Nós vamos para essa 
etapa focados para levar 
esta etapa e ganharmos pelo 
quarto ano consecutivo o 
título da temporada. Jogar 
contra o George é um prazer 
imenso, mas dentro de qua-
dra existe uma rivalidade. 
Nós sempre treinamos jun-
tos e nos damos muito bem 
dentro e fora de quadra", 
contou o paranaense. 

A Paraíba, para con-
quistar o título, precisa ficar 
quatro posições a frente do 

Paraná. George, e o parceiro 
Renato Andrews, que este 
ano conquistou o mundial 
Sub-19, terão a missão de 
tentar quebrar a hegemonia 
paranaense.

"Acho que temos que dar 
o nosso melhor como viemos 
fazendo nas últimas etapas 
e estudar mais os erros que 
cometemos contra o Paraná. 
Eles têm uma dupla muito 
forte com ótimo entrosa-
mento. Eu e o Arthur brinca-
mos muito um com o outro 
com essa rivalidade. Leva-
mos isso na boa e tentamos 
sempre nos divertir jogando 
um contra o outro", explicou 
George.

Thomaz Bellucci derrotou o italiano Thomas Fabbiano e entrou nas q uartas de final do torneio
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Eliminação frustra Zé Ricardo
FLAMENGO
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Técnico reconhece que 
o adversário jogou bem 
superior ao Rubro-Negro

Mais uma vez o Flamen-
go viu o sonho de disputar 
um título ser interrompido 
na atual temporada com a 
eliminação para o modesto 
Palestino, do Chile. O técni-
co Zé Ricardo não escondeu 
a frustração com a queda na 
Copa Sul-Americana, depois 
de semanas de empolgação 
com a sequência de bons 
resultados. Na entrevista 
coletiva, na noite da última 
quarta, o treinador garantiu 
que, apesar das ausências 
de alguns titulares, o obje-
tivo da equipe rubro-negra 
era prosseguir no torneio 
e tentar a conquista de um 
título inédito. Para o trei-
nador rubro-negro, o pri-
meiro tempo da sua equipe 
foi muito ruim e o Palestino 
soube aproveitar as oportu-
nidades para abrir dois gols 
de vantagem. No segundo 
tempo, a equipe se desgas-
tou ao correr atrás do resul-
tado, sem sucesso.

“Pagamos o preço de 
um primeiro tempo muito 
abaixo. No segundo tempo, 
o time sentiu o cansaço pelo 
acúmulo de jogos e não con-
seguiu seu objetivo”, comen-
tou o treinador, lamentando 
o tropeço por 2 a 1.

Zé Ricardo fez questão 
de enaltecer o bom futebol 
demonstrado pelo adversá-
rio, que quebrou uma série 
vitoriosa de sete jogos em 
Cariacica.

“O Palestino mostrou 
ser uma equipe rápida e bem 
treinada. E não fizemos uma 
partida no nosso nível habi-
tual”, completou.

Agora, o Flamengo vol-
tará toda a sua atenção para 
o Campeonato Brasileiro. 
Neste sábado, o Rubro-Negro 
enfrenta o São Paulo, às 16h, 
no Morumbi.

Sem Diego
A desclassificação mos-

trou que o Flamengo só tem 
“cheirinho” de título quando 
Diego está em campo.

Sempre que o craque da 
camisa 35 jogou pelo time 
Rubro-Negro, ele não per-
deu. Foram até aqui oito par-
tidas com Diego, sendo sete 
vitórias e um empate.

O aproveitamento com 
o meio-campista é de im-
pressionantes 91,6%, con-
quistando 22 dos 24 pontos 
possíveis.

Diego atuou até aqui 
com a camisa flamenguis-
ta diante de Grêmio (2x1), 
Chapecoense (3x1), Ponte 
Preta (2x1), Vitória (2x1), 
Palmeiras (1x1), Figueirense 
(2x0) e Cruzeiro (2x1), todos 
pelo Campeonato Brasilei-
ro, além de ter pego nova-
mente o Figueira (3x1) pela 
Sul-Americana. Desde que 
Diego estreou com a cami-
sa rubro-negra, o Flamengo 
perdeu apenas duas partidas 
e, curiosamente, quando ele 
não entrou em campo.

Foram os casos dos dois 
jogos do torneio internacio-
nal, diante de Figueirense 
(2x4) e Palestino (1x2). Ain-
da somada a vitória por 1 a 0 
sobre os chilenos em Santia-
go, o aproveitamento do Fla é 
de só 33%, sendo três pontos 
conquistados de nove pos-
síveis. Amanhã, o Flamengo 
volta suas atenções ao Brasi-
leiro e joga contra o São Pau-
lo, no Morumbi.

Curtas

Inter vê jogo de seis pontos amanhã

Dorival minimiza o gol do time gaúcho

GAbIGOL DIsputA O GOLDEN bOy

Portões abertos para sócios, 
preços populares para não-sócios e um 
discurso inflamado. Com frases de efeito, 
o Internacional abriu aquilo que definiu 
como 'guerra santa' contra o rebaixamento. 
A mobilização ganhou corpo depois do 
jogo contra o Santos, pela Copa do Brasil, 
e tem como objetivo mudar o panorama 
do duelo com o Figueirense, no sábado 

(1), pelo Brasileirão. A condição atual não 
é favorável ao Inter. Com seis derrotas 
seguidas, entre Brasileirão e Copa do 
Brasil, o time gaúcho vai encarar um 
adversário direto na luta contra a 'degola'. 
E que tem quatro pontos a mais na tabela. 
"A partida é decisiva. O jogo de sábado é 
de seis pontos, simplesmente isso", disse 
Celso Roth.

O jornal italiano “Tuttosport” divulgou ontem os nomes dos 40 jogadores que 
concorrem ao prêmio Golden Boy, que premia jogadores menos de 21 anos que 
disputam as ligas europeias. A lista tem quatro brasileiros. Entre eles está o 

ex-santista Gabigol, que acabou de se transferir para a Inter de Milão e só realizou uma 
partida no futebol europeu. O prêmio existe desde 2003 e, desde então, somente dois 
brasileiros ganharam: Anderson (2008), quando atuava pelo Manchester United; e 
Alexandre Pato (2009), na época em que jogava pelo Milan.

O técnico Dorival Júnior ignorou a 
possibilidade de o Santos ter levado uma 
vantagem maior para o jogo de volta das 
quartas de final da Copa do Brasil, diante 
do Internacional, no dia 19 de outubro, em 
Porto Alegre. Para o treinador, o importante 
mesmo foi a vitória contra os gaúchos, 
independente do placar do jogo. O treinador 
foi questionado sobre o assunto, pois o 
Santos vencia o jogo por 2 a 0 até aos 26 
minutos do segundo tempo, com gols de 
Copete e Rodrigão, quando Seijas fez o gol 

para o Inter e fechou o placar em 2 a 1 na 
Vila Belmiro. Antes de balançar as redes, os 
gaúchos precisariam vencer por 3 a 0 para 
garantir a classificação no tempo normal. 
Agora, vitória colorada por apenas 1 a 0 
elimina o clube paulista. "Saímos daqui 
com uma vitória. Se poderia ser com uma 
vantagem maior, pouco importa. Ganhamos 
de um grande time", afirmou Dorival Júnior. 
Dorival ainda cobrou a torcida. Para ele, caso 
o torcedor comparecesse em maior público, a 
pressão seria maior.

Gols de falta são
raridade na série A

O gol de Marinho, o primeiro do 
Vitória sobre o São Paulo no último 
domingo pelo Campeonato Brasileiro 
no Estádio Barradão, foi apenas o 
13º em cobrança direta de falta da 
atual edição da Série A. Se por vezes 
assistíamos a pinturas de gols com 
craques do naipe de Alex (Coritiba), 
Juninho Pernambucano (Vasco), Paulo 
Baier (Atlético-PR), Petkovic  (Flamengo)
e Rogério Ceni (São Paulo), hoje a queda 
neste quesito é uma tendência no 
futebol nacional. A média de gols de 
falta neste Brasileirão está em 0,048 
por jogo, ou um a cada 21 jogos. No 
ano passado, foram 29, média de 0,08/
jogo. Além disso, representa apenas 
2% dos 674 gols da Série A.Segundo 
a Footstats, foram até agora 441 
finalizações em cobranças de falta. 
Como só 13 entraram, pode-se dizer 
que, a cada 100 cobranças, só três 
viraram gols.

Alan Patrick, cercado por dois jogadores do Palestino, marcou o único gol do Flamengo na partida que eliminou o clube da Copa Sul-Americana na última quarta-feira

Técnico da Inglaterra ganha mais de R$ 1 milhão
Qual o treinador de uma 

seleção nacional mais bem 
remunerado? Joachim Löw, 
da Alemanha, a atual cam-
peã mundial? Jüergen Klins-
mann, dos EUA, donos da 
maior economia do mundo? 
Fernando Santos, de Portu-
gal, o atual campeão euro-
peu?

Nenhum deles. Até esta 
semana, o primeiro lugar da 
lista de dez nomes, de acor-
do com o popular tabloide 
britânico “Daily Mail”, era 
ocupado por Sam Allardyce, 
da seleção da Inglaterra: 3 
milhões de libras esterlinas 
por ano, ou o equivalente a 
R$ 1,05 milhão por mês.

Big Sam, entretanto, 
após dois meses no cargo e 
um único jogo no comando 
do English Team, deixou a 
função dois dias atrás, de-
pois de outro jornal britâni-
co, “The Telegraph”, revelar 
que o técnico tem um lado 

corrupto, o que tornou sua 
situação insustentável.

Com a saída de Allar-
dyce (Gareth Southgate, da 
seleção inglesa Sub-21, as-
sumirá interinamente), o 
top 10 passou a ter no topo 
Fatih Terim, certamente 
desconhecido da maior par-
te dos leitores.

À frente da apenas me-
diana seleção da Turquia 
desde o meio de 2013, Terim 
recebe anualmente £ 2,7 mi-
lhões (R$ 950 mil por mês).

Depois dele, na atual 
segunda colocação está Tite, 
da Seleção Brasileira, rece-
bendo R$ 875 mil mensais. 
Esse valor supera os R$ 757 
mil de Löw e os R$ 708 mil 
de Klinsmann, os próximos 
da lista do “Daily Mail”.

Como o “Daily Mail” não 
revelou a fonte (ou as fontes) 
de seu levantamento, é ade-
quado tentar verificar a ve-
racidade dos dados antes de 

tomá-los como uma certeza.
Um contato foi feito com 

a Confederação Brasileira de 
Futebol, questionando se a 
informação do jornal inglês 
a respeito do salário de 
Tite estava ou não 
correta e como 
funciona o con-
trato trabalhista 
entre a entidade e 
o técnico.

A resposta: 
“O técnico Tite é 
contratado pelo 
regime CLT. 
Quanto a va-
lores questio-
nados,  a CBF 
não se mani-
festa sobre o 
assunto, en-
tendendo ser 
um tema parti-
cular do profissio-
nal citado”.

No fim de junho, Lauro 
Jardim, de “O Globo”, publi-

MAIS BEM PAGOS EM SELEÇÃO

cou que Tite iria receber R$ 
600 mil mensais da CBF, uma 
diferença de R$ 280 mil em 

relação ao exposto pelo “Dai-
ly Mail” – se o primeiro valor 
for o líquido, descontados 
Imposto de Renda e INSS, e o 
segundo, o bruto, pode fazer 
sentido.

Tite voltou ao Corin-
thians, em 2015, depois de 
o Corinthians lhe ter feito 

proposta de R$ 700 
mil por mês.

Tite aparece em segundo lugar com salário de R$ 757 mil

FOtO: Gilvan de souza/Flamengo
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Belo está a 180 minutos 
do acesso à Série B e já 
busca uma vantagem

Começa hoje a grande decisão
BOTAFOGO-PB X BOA ESPORTE-MG

Botafogo e Boa Esporte 
de Minas Gerais começam a 
disputar hoje uma vaga para 
as semifinais do Campeonato 
Brasileiro da Série C, e con-
sequentemente, a oportuni-
dade de fazer parte da Série 
B do próximo ano. As duas 
equipes jogam a primeira 
partida das quartas de final, 
às 21 horas, no Estádio Al-
meidão, em João Pessoa. A 
arbitragem da partida será 
de um trio de Goiás. O árbi-
tro central será Wilton Pe-
reira Sampaio, do quadro da 
Fifa, auxiliado por Adailton 
Fernando Menezes e Márcio 
Soares Maciel. A expectativa 
é de um público em torno de 
20 mil pessoas. Durante toda 
a semana, os torcedores do 
Belo formaram longas filas 
nos pontos de venda de in-
gressos.

No Botafogo, a partida 
está sendo encarada como 
a mais importante do ano. 
Aquela que pode ser deter-
minante para a realização de 
um grande sonho do clube, o 
de chegar a Série B do Cam-
peonato Brasileiro. Durante 
toda a semana, o técnico Ita-
mar Schulle fez treinos se-
cretos, ensaiando jogadas e 
estudando o adversário, para 
surpreender hoje à noite, e 
tentar sair do Almeidão com 
uma grande vitória.

Sem nenhum problema 
médico ou disciplinar, o Bo-
tafogo vai com força máxima, 
e com moral para cima do 
Boa Esporte, depois de ter 
vencido o Palmeiras na últi-
ma partida, em jogo válido 
pela Copa do Brasil.

Apesar de não revelar 
a equipe titular, o Botafo-
go deverá entrar em campo 
com Michel Alves, João Pau-
lo (Gustavo), Marcelo Xavier, 
Plínio e Jefferson Recife; Dja-
van, Val, Pedro Castro e Mar-
cinho; Rodrigo Silva e Carli-
nhos.

Pelo lado do Boa, o mis-
tério também é grande. A 
equipe só fez um treino de 
reconhecimento do grama-
do do Almeidão, e recreativo, 
sem revelar o time titular. 
Mas no último treino reali-
zado em Varginha, o técnico 
Ney da Mata fez várias ex-
periências, e escalou o time 
com várias formações, ten-
tando confundir a imprensa 
presente. 

Um detalhe chamou a 

atenção, que foi a escalação, 
em algumas formações, do 
atacante paraguaio, Braian 
Samúdio, autor de dois gols 
no último jogo do Boa, na 
fase de classificação. Ele fez 
dupla de ataque com Daniel 
Cruz. Pelo jeito, será titular.

O artilheiro do clube 
na Série C, Ricardinho, que 
vinha sendo poupado dos 
treinos, no coletivo apron-
to treinou normalmente, e é 
outro que está garantido. O 
meia Tchô, o volante Esco-
bar e o zagueiro Bruno Maia 
também treinaram no time 
titular, na maior parte da ati-
vidade. 

O técnico Ney da Mata 
espera um jogo muito difí-
cil hoje, mas diz que o Boa 
está preparado para sair da 
Paraíba com um resultado 
positivo. “Andei analisando o 
Botafogo. É uma boa equipe, 
com uma marcação forte, no 
campo do adversário, e tam-
bém tem um contra-ataque 
rápido, explorando as bolas 
longas. Mas, observei tam-
bém que cede bastante espa-
ços. Vamos tentar fugir desta 
marcação, e explorar estes 
espaços dados por eles, que 
jogando em casa, terão de vir 
para cima”, disse o treinador 
da equipe mineira.

Foto: ortilo Antônio

Foto: Evandro Pereira

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Ficha técnica

A Polícia Militar do Estado da Paraíba montou um esquema especial para garantir 
a segurança do torcedor, dentro e nas imediações do Estádio Almeidão. Segundo 
o coronel Lívio Sérgio, comandante da Região Metropolitana, serão utilizados 
150 homens na operação, além de viaturas e cães.
“Como já levantamos informações e o time adversário não trará torcida para 
João Pessoa, a possibilidade de incidentes é bem menor. Mas estaremos lá, a 
partir das 18h30, para coibir qualquer excesso dos torcedores mais exaltados”, 
disse o coronel.

Prováveis escalações
BOTAFOGO 
Michel Alves, João Paulo (Gustavo), Marcelo Xavier, Plínio e 
Jefferson Recife (David Luiz); Djavan, Val, Pedro Castro e Mar-
cinho; Rodrigo Silva e Carlinhos. Técnico: Itamar Schule
BOA ESPORTE
Luan Polli, Leonardo, Edson Borges, Anderson Mauro e Kaio 
Cristian; Escobar, Jean Henrique (Matheus Queiróz), Samúdio; 
Daniel Cruz (Radamés), Genesis (Leleu) e Rodolfo. 
Técnico: Ney da Matta.

ARBITRAGEM
Wilton Pereira Sampaio (GO), 
Adailton Fernando Menezes e Márcio Soares Maciel-GO.

SEGURANÇA

Há dois jogos de conseguir a 
tão sonhada ascensão para a Série 
B, o clima de otimismo contagia 
os torcedores e até os jogadores, 
que não querem e não podem 
entrar no clima do já ganhou. O 
mais experiente deles, o atacan-
te Warley, não nega que sente 
um clima parecido com aquele 
registrado em 2013, quando fez 
parte da equipe que foi campeã 
brasileira da Série D e conseguiu 
o acesso para a Série C.

"Sinto o grupo unido e for-
te. O time vem fazendo grandes 
apresentações, sobretudo quan-
do joga em casa, com o apoio 
da torcida. Hoje, com a presença 
em massa do torcedor empur-
rando a gente, não há como não 
pensar em uma grande vitória. 
Respeitamos muito o adversá-

rio, que tem um grande time, 
mas estamos embalados, dentro 
de nossa casa e super motivados 
para dar este presente ao tor-
cedor do Belo. Sinto que este é 
o nosso momento", disse o ata-
cante.

Além de Warley, o torcedor 
botafoguense tem hoje o apoio 
de dois outros campeões brasilei-
ros pelo clube em 2013. O meia 
Lenilson, veio de São Paulo para 
torcer pelo Belo. O zagueiro Má-
rio Larramendi também gravou 
vídeos de incentivo e está na tor-
cida pelo Botafogo.

A expectativa da Diretoria é 
que o Almeidão tenha hoje um 
público superior a 20 mil torce-
dores. "A venda antecipada foi 
muito boa. Este é o jogo do ano 
e esperamos que o torcedor bo-

tafoguense faça o estádio virar 
um caldeirão fervendo", disse o 
presidente Guilherme Novinho.

Uma longa espera
O sonho da Série B é muito 

antigo no Botafogo. A última vez 
que o clube esteve perto de rea-
lizá-lo foi há 13 anos. Em 2003, 
o Belo fez uma belíssima campa-
nha na Série C, ficando na tercei-
ra colocação, com 33 pontos. Na 
época, apenas dois clubes subiam 
para a Série B. Foram eles o Itua-
no, campeão e o Santo André, o 
vice, ambos de São Paulo.

O Botafogo deu adeus ao 
sonho, após perder de goleada 
para o Campinense, por 3 a 0, em 
Campina Grande, e empatar com 
o Ituano, no Almeidão, em 4 a 4, 
no último jogo.  

Clima de otimismo contagia torcedores

O técnico Itamar Schule 
comanda o Botafogo em 
busca do acesso à Série 
B e tem um reforço  de 
qualidade nas cadeiras, 
o ex-jogador do Belo, o 

meia Lenílson

A torcida do Botafogo promete um grande espetáculo no Almeidão hoje à noite, quando acontece o jogo de ida contra o Boa Esporte, de Minas Gerais, a partir das 21 horas

Foto: ortilo Antônio



Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 051768
Responsavel.: JUAREZ BRITO MAIA CONS. E INC. EIRE
CPF/CNPJ....: 023981692/0001-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.897,50
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 051770
Responsavel.: LONDON FOOD DRINKS
CPF/CNPJ....: 024624212/0001-08
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            262,80
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 051666
Responsavel.: MARIA MADALENA DE SOUZA
CPF/CNPJ....: 026244154-32
Titulo......: CED CRE BAN IND  R$         21.941,77
Apresentante: TOLEDO PIZA ADVOGADOS ASSO-
CIADOS
Protocolo...: 2016 - 051962
Responsavel.: MARLI CANDIDO FRANCISCO
CPF/CNPJ....: 021742850/0001-35
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            486,69
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 051774
Responsavel.: SHEILA DA SILVA MOREIRA
CPF/CNPJ....: 000224314-89
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            603,35
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 051552
Responsavel.: SIVAGNE RODRIGUES
CPF/CNPJ....: 918270864-91
Titulo......: CHEQUE           R$          1.050,00
Apresentante: JOSE FERREIRA DA SILVA JUNIOR
Protocolo...: 2016 - 051956
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,  30/09/2016
Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO

- Titular -

Responsavel.: ALFREDO LOPES NETO
CPF/CNPJ....: 160651404-06
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            501,25
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 052137
Responsavel.: BRAULIO CABRAL DE ARAUJO
CPF/CNPJ....: 091952374-96
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             85,00
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 051502
Responsavel.: COM FRUTAS COMERCIO DE FRUTAS
CPF/CNPJ....: 040959322/0001-87
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          5.686,67
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 051806
Responsavel.: DISTRIBUIDORA DE ALIM ALIANCA 
LTDA
CPF/CNPJ....: 020392003/0001-25
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          6.250,00
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 051529
Responsavel.: EXCELLENCE ENGENHARIA E IN-
CORP. LTD
CPF/CNPJ....: 021017651/0001-64
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            425,00
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 051773
Responsavel.: JOSE GOMES TAVARES SOBRI-
NHO - ME
CPF/CNPJ....: 011959961/0001-44
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            738,29
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 051789
Responsavel.: JUAREZ BRITO MAIA CONS. E INC. EIRE
CPF/CNPJ....: 023981692/0001-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.897,50

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

Estado da Paraíba
CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÍ 

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N.° 001/2016

O Presidente da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Cubatí – PB., TORNA PÚBLICO que fará 
realizar no dia 17/10/2016 às 9:30 hs, em sua sede própria, licitação acima especificada, tipo MENOR 
PREÇO, destinado a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL 
DESTINADA A REALIZAÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL 
(CONSTRUÇÃO DO ALMOXARIFADO, conforme projeto básico no valor de R$ 29.257,20. Cópia 
do edital e demais documentos encontram-se a disposição bem como demais informações poderão 
ser obtidas pelo fone (83)  9 8650 4186. 

Cubatí - PB., 29 de Setembro de 2015.
JUSCELINO BATISTA DA COSTA 

Presidente da Mesa Diretora

COMISSÃO PRÓ-FUNDAÇÃO DO SINDICATO DOS TRABALHADORES NO COMÉRCIO DO 
AGRESTE, DA BORBOREMA E DA ZONA DA MATA.

AVISO DE ANULAÇÃO - Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária
A Comissão Pro-Fundação do Sindicato dos Trabalhadores no Comércio do Agreste, da Bor-

borema e da Zona da Mata, por seu subscritor JACINTO AMARO DANTAS, RG nº 21.248.732-2, 
CPF nº 226.234.264-49, PIS/PASEP nº 12.013.262.061, comunicar a anulação da Assembleia Geral 
Extraordinária, que seria realizada no próximo dia 04/10/2016, conforme o Edital de Convocação 
publicado no DOU e no Jornal A UNIÃO no dia 14/09/2016. Picui - PB, 27 de Setembro de 2016. 
Jacinto Amaro Dantas - Subscritor.

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

CLETO PEREIRA DA CRUZ – CNPJ/CPF Nº 08.881.195/0001-38  Torna publico que  a SUDE-
MA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a autorização ambiental  Nº 
2496/2016, em João Pessoa 31 de agosto de 2016, prazo: 120 dias para atividades de: Desativação 
de seis tanques de combustíveis no Município de Patos. Na(o) Rua Dr. Pedro Firmino S/N, Brasilia. 
Município: VÁRZEA. UF:PB. PROCESSO Nº  2016-005148/TEC/AA-3805 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO 00034/2016
Nº. CONTRATO 00078/2016

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
Contratada: JOANA DARC COSTA AFREU- ME - CNPJ 13.207.326/0001-36
Objeto: aquisição de gêneros alimentícios, destinado a secretaria de Educação do município 

de Pedra Branca-PB.
Valor global: R$ 7.772,00 (sete mil e setecentos e setenta e dois reais).
Data do Contrato: 29 de Setembro de 2016
Vigência: 31/12/2016

Allan Feliphe Bastos de Sousa
Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

Extrato termo aditivo n°02
Ao contrato n° 2.08.006/2015

INSTRUMENTO: Termo Aditivo n° 02 ao contrato n° 2.08.006/2016. Partes: Secretaria Municipal 
DE OBRAS E CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA. VIGÊNCIA: O PRAZO do presente 
Contrato fica acrescido em 07(sete) meses, a partir de 13 dias do mês de maio de 2016. LICITA-
ÇÃO: CONCORRENCIA N° 2.08.003/2015. FUNDAMENTAÇÃO: LEI FEDERAL N° 8.666/93, e 
suas alterações posteriores.

SIGNATÁRIOS: André Agra Gomes de Lira e José de Arimatéa Rocha. DATA DE ASSINATURA: 
09 DE MAIO DE 2016.

ANDRE AGRA GOMES DE LIRA.
SECRETARIA DE OBRAS.

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição parcelada de grama esmeralda, adubo orgânico e mudas de plantas diversas 

para manutenção e implantação de jardinagem em áreas públicas.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00038/2016.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Sapé: 08.00 - Secretaria de Meio Ambiente e Infra 

Estrutura. 15.122.1002.2048 - Manter atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Infra Estrutura. 
3390.30.01 - Material de consumo

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Sapé e:
CT Nº 00078/2016 - 01.09.16 - GUILHERME ALVES FERNANDES - R$ 94.900,00

MANOEL BELARMINO DE SOUSA - CNPJ/CPF: 025.089.154-91 torna público que a SUDEMA 
- Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a licença prévia nº 3120/2016 em 
João Pessoa, 20 de Setembro 2016 - Prazo: 365 dias. Para a atividade de: LOTEAMENTO RESI-
DENCIAL COM ÁREA DE 2.00H E 93 LOTES Na(o)- SITIO EXÚ S/N - ZONA URBANA Município: 
SANTANA DOS GARROTES - UF: PB.

Processo: 2015-000665/TEC/LP-2365.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
EXTRATO DE TERMO ADITIVO - TOMADA DE PREÇOSNº 003/2016

1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 156/2016 –Partes Contratantes: Prefeitura Municipal de Bayeux 
e EDCOL ED Construções Ltda - EPP. Objeto:Contratação de empresa especializada em constru-
ção civil para reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental Rita Alves, Bairro do SESI em 
Bayeux. Aditivo: Prorrogação por mais 30dias, perfazendo o prazo total de 120dias, passando a 
vigorar até 20/10/2016. Acréscimo de R$ 2.417,86 – 5,5% sobre o valor inicial passando para R$ 
46.347,61. Fundamentação: Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Cláusula Sexta e Oitava 
do Contrato da TOMADA DE PREÇOS nº 003/2016. Assinatura: 15/09/2016.

Bayeux/PB, 15 de setembro de 2016
Dr. Expedito Pereira

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREEFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO 
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2016
OBJETIVO: Contratação de empresa de engenharia para conclusão da obra da policlínica 

municipal na cidade de Queimadas.
ABERTURA: 20 de outubro de 2016, às 09h00min. (horário de Brasília)
LOCAL: Sede da Prefeitura Municipal de Queimadas
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter informações na sala da CPL, na Prefeitura 

Municipal de Queimadas, situada à Rua João Barbosa da Silva, Nº 120, Bairro Centro – Queimadas 
- PB, nos dias úteis, no horário de 8h00 as 12h00.

Queimadas - PB, em 28 de setembro de 2016.
Annuska Ranoica de Oliveira Macário

Presidente da CPL

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 09010/16, realizada no dia 19 de julho de 2016 às 11:30h, que teve como objeto Sistema de 
Registro de Preços para eventual aquisição de papel A4 as Escolas, Creis e Setores Administrativos 
da SEDEC, teve o item 01 declarado FRACASSADO, tendo em vista que nenhum participante 
alcançou o preço de mercado.  

João Pessoa, 29 de setembro de 2016.
Gláucia Kaline A. da Fonseca Carvalho

Pregoeira/SEDEC

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA
PROCESSO ADM. Nº. 2016/057612 da SEAD

A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE JOÃO PESSOA, através do pregoeiro, torna público 
para conhecimento dos interessados que a licitação na modalidade Pregão Eletrônico SRP nº 
04-043/2016. Tipo Menor Preço por item, cujo objeto é o SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 
PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
DA GRÁFICA MUNICIPAL / SEAD, com abertura prevista para o último dia 22/09/2016 às 08h15min, 
foi declarada DESERTA. Maiores informações na sala da COPEL, situada na Av. Diógenes Chianca, 
1777, Água Fria, João Pessoa-PB ou pelo Fone: (083) 3218-9005.

João Pessoa, 22 de setembro de 2016
Manoel Taigy de Queiroz Mello Neto

Pregoeiro da COPEL/SEAD
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00090/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, às 08:30 horas do dia 13 de Ou-
tubro de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação 
de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição de aparelhos de 
ar-condicionados tipo Split,destinados a Secretaria de Planejamento e a Junta Militar.. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal 
nº 08/13. Informações: no horário das 08:00 as 14:00 dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (083) 3250-3121. Email: licitacaocabedelo@yahoo.com.br Site: www.cabedelo.pb.gov.
br. Link: Transparencia.

Cabedelo - PB, 28 de Setembro de 2016
SIMONE MEDEIROS BEZERRA - Pregoeiro Oficial

 
 ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
 AVISO DE LICITAÇÃO

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

Rua Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, às 09:00 horas do dia 20 de 
Outubro de 2016, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço por empreitada 
global, para: Contratação de Empresa para execução de Obra de Apoio a Projeto de Infraestrutura 
Turística - Requalificação da Praça do Jacaré no Municipio de Cabedelo.. Recursos: previstos no 
orçamento vigente: Próprio/Recurso Federal. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas 
alterações posteriores. Informações: no horário das 08:00 as 14:00 dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 3250-3121. Email: licitacaocabedelo@yahoo.com.br Site: www.cabedelo.
pb.gov.br. Link: Transparencia

Cabedelo - PB, 29 de Setembro de 2016
SIMONE MEDEIROS BEZERRA - Presidente da Comissão 

ESTADO DA PARAIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE 2º TERMO ADITIVO DE PRAZO

CONTRATO Nº 60026/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 60026/2015
Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO E LICENCIA-

MENTO DOS SOFTWARES QUE JA ENCONTRAM-SE EM FUNCIONAMENTO NOS ÓRGÃOS DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO.

Fundamento Legal: Inciso II do Art. 57 da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.
Data de Assinatura: 28/09/2016
Data da Vigência: 07/07/2017
Assinam: Pelo Fundo Municipal de Saúde de Cajazeiras-PB: HENRY WITCHAEL DANTAS 

MOREIRA – Secretário de Saúde. Pela Empresa: AMAURY BEZERRA NOBREGA JÚNIOR - ME/ 
Licitante.
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ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Execução dos serviços de segurança desarmada em prédios públicos e eventos 

culturais e esportivos realizados neste Município.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00039/2016.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Sapé: 01.00 - Gabinete do Prefeito 

04.092.1002.2003 - Manter atividades da Procuradoria Geral do Município 04.122.1002.2004 - Manter 
atividades do Gabinete do Prefeito 02.00 - Gabinete do Vice Prefeito 04.122.1002.2006 - Manter 
atividades do Gabinete do Vice Prefeito 03.00 - Secretaria de Administração e Recursos Humanos 
04.122.1002.2009 - Manter atividades da Secretaria de Administração e Recursos Humanos 04.00 
- Secretaria de Finanças 04.123.1002.2014 - Manter atividades da Secretaria de Finanças 05.00 
- Secretaria de Controle Interno 04.124.1002.2016 - Manter atividades da Secretaria de Controle 
Interno 06.00 - Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer 12.361.2011.2016 - Manter ati-
vidades da educação básica - MDE 13.392.2015.2039 - Manter atividades de realização proj. arte, 
grupos folclóricos e culturais 13.392.2015.2040 - Manter atividades culturais de Carnaval, São João 
e Festas Populares 27.812.2017.2043 - Manter atividades de incentivo esporte e Progr. Segundo 
Tempo e Ginástica 07.00 - Secretaria de Agricultura e Pesca 20.122.1022.2045 - Manter atividades da 
Secretaria de Agricultura e Pesca 20.451.2002.2046 - Manter atividade de manutenção do Matadouro 
e Mercado Público 08.00 - Secretaria de Meio Ambiente e Infra Estrutura 15.122.1002.2048 - Manter 
atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Infra Estrutura 09.00 - Departamento Municipal de 
Transito 04.122.1002.2057 - Manter atividades do Departamento de Trânsito 12.00 - Secretaria 
de Comunicação 24.131.1022.2097 - Manter atividades da Secretaria de Comunicação 13.00 - 
Secretaria de Planejamento 04.121.1002.2098 - Manter atividades da Secretaria de Planejamento 
3390.39.01 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

VIGÊNCIA: 6 (seis) meses
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Sapé e:
CT Nº 00079/2016 - 01.09.16 - NILSON MOTA DA SILVA - R$ 47.200,00
  

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Locação de um veículo tipo caminhão Munck equipado com lança e cesto para trabalhos 

com iluminação pública na zona urbana e rural deste Município.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00040/2016.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Sapé: 08.00 - Secretaria de Meio Ambiente e 

Infra Estrutura. 15.122.1002.2048 - Manter Atividades Secretaria de Meio Ambiente e Infra Estru-
tura. 15.451.2002.2049 - Manter Atividade de Iluminação Pública. 3390.36.01 - Outros Serviços de 
Terceiros Pessoa Física. 3390.39.01 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

VIGÊNCIA: 14 (quatorze) meses
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Sapé e:
CT Nº 00081/2016 - 15.09.16 - LUIZ CARLOS BEZERRA DA SILVA - R$ 29.400,00
 

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição parcelada de Material Médicos Hospitalares e Odontológicos diversos.
FUNDAMENTO LEGAL: Adesão a Registro de Preço nº AD00014/2016 - Ata de Registro de 

Preços nº 010/2016, decorrente do processo licitatório modalidade Pregão Presencial nº 010/2016, 
realizado pela Prefeitura Municipal de Caaporã - Paraíba.

DOTAÇÃO: Programas do Governo Federal, Transferências da Saúde e Recursos Próprios do 
Fundo Municipal de Saúde: 02.015 - Fundo Municipal de Saúde 10.301.1008.2037 - Manutenção 
das Atividades da Saúde 10.301.1008.2049 - Desen. de ativ. do CEO - Centros de Especialidades 
Oodontológicas 3390.30.00 - Material de Consumo

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Conde e:
CT Nº 00052/2016 - 12.09.16 - MEDIAL SAUDE DISTRIBUIDORA DE PROD. MEDICOS HOS-

PITALAR LTDA - R$ 530.681,40

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: Pregão Presencial nº 00035/2016.
OBJETO: Aquisição parcelada de filtros, óleos lubrificantes e hidráulicos diversos, destinados 

aos veículos e máquinas pertencentes a frota municipal.
ABERTURA: 04/08/2016 as 11:00 horas.
JUSTIFICATIVA: Licitação Deserta.
DATA: 01/09/2016.

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00035/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00035/2016, que objetiva: Aquisição parcelada de 
filtros, óleos lubrificantes e hidráulicos diversos, destinados aos veículos e máquinas pertencentes 
a frota municipal; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório: Licitação Deserta.

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

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00038/2016, que objetiva: Aquisição parcelada de 
grama esmeralda, adubo orgânico e mudas de plantas diversas para manutenção e implantação 
de jardinagem em áreas públicas; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor 
de: GUILHERME ALVES FERNANDES - R$ 94.900,00.

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

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00039/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00039/2016, que objetiva: Execução dos serviços 
de segurança desarmada em prédios públicos e eventos culturais e esportivos realizados neste 
Município; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: NILSON MOTA 
DA SILVA - R$ 47.200,00.

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

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00040/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00040/2016, que objetiva: Locação de um veículo 
tipo caminhão Munck equipado com lança e cesto para trabalhos com iluminação pública na zona 
urbana e rural deste Município; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor 
de: LUIZ CARLOS BEZERRA DA SILVA - R$ 29.400,00.

Sapé - PB, 19 de Setembro de 2016
FLÁVIO ROBERTO MALHEIROS FELICIANO - Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Pernambuco, S/N - Centro - Solânea - PB, às 08:00 horas do dia 14 de Outubro de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Equipamentos destinados 
à Academia ao Ar Livre nesta cidade de Solânea/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 007/2013. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3363-
1285. Email: licitacoessolanea@hotmail.com.

Solânea - PB, 28 de Setembro de 2016
JUSCELINO SOARES DA SILVA 

 Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE

 RATIFICAÇÃO - ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº AD00014/2016
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-

cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Adesão a Registro de Preço nº 
AD00014/2016, que objetiva: Aquisição parcelada de Material Médicos Hospitalares e Odontológicos 
diversos; RATIFICO o correspondente procedimento em favor de: MEDIAL SAUDE DISTRIBUIDORA 
DE PROD. MEDICOS HOSPITALAR LTDA - R$ 530.681,40.

Conde - PB, 12 de Setembro de 2016
TATIANA LUNDGREN CORRÊA DE OLIVEIRA - Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS

JULGAMENTO RECURSO ADMINISTRATIVOTOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2016
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL DESTINADA A 

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA JOÃO FLORENTINO DA ROCHA – SITIO 
GAMELAS – ZONA RURAL – BANANEIRAS/PB. A CPL Bananeiras/PB DECIDE pelo conhecimento 
do recurso interposto pela recorrente  CONSTRUFORTE CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP para no 
mérito julgar IMPROCEDENTE, de modo a manter inalterada a decisão da exarada em 25.08.2016, 
que reconhece como válida a proposta de preços apresentada pela licitante POLIGONAL PROJE-
TOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-ME e a declara VENCEDORA do certame. Maiores informações 
poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação. Rua Cel. Antonio Pessoa, Nº 
375-Centro, Bananeiras/PB, CEP 58.220-000, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. 
Telefone: (083) 3376 1129. 

Bananeiras - PB, 28 de setembro de 2016
ALEXANDRE FRANCISCO DA SILVA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO
RESULTADO DE JULGAMENTO

DA AMOSTRA
PROCESSO Nº. 2016/022295 PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 09007/2016.
Objeto: Sistema de registro de preços para eventual aquisição de toalhas de banho e de mão 

para as unidades municipais de educação infantil da prefeitura municipal de João Pessoa.
A Pregoeira oficial da Secretaria da Educação e Cultura torna público o Resultado de Julgamento 

das amostras dos Itens 01, 02 e 03, do pregão acima citado. Após a averiguação feita pela Comissão 
de Avaliação de Bens e Serviços, ficou constatado que:

FORAM REPROVADAS
As amostras apresentadas para os itens 01, 02 e 03 pela empresa VENDE TUDO MAGAZINE, 

inscrita com o CNPJ: 05.765.913/0001-12, por não atender as especificações solicitadas no Edital. 
João Pessoa, 28 de setembro de 2016.

Gláucia Kaline A. da Fonseca Carvalho
Pregoeira da CSL/SEDEC

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO
RESULTADO DE JULGAMENTO

DA AMOSTRA
PROCESSO Nº. 2016/015511 PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 09016/2016.
OBJETO: Sistema de Registro de Preços para Eventual Aquisição de Brinquedos Infantis para 

as Unidades Municipais de Educação Infantil da Prefeitura Municipal de João Pessoa.
A Pregoeira oficial da Secretaria da Educação e Cultura torna público o Resultado de Julgamento 

da amostra dos Itens 01, 02, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 
28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 40, 41 e 42 do pregão acima citado. Após a averiguação feita pela 
Comissão de Avaliação de Bens e Serviços, ficou constatado que:

FORAM APROVADAS:
As amostras apresentadas pela empresa: BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS 

LTDA, inscrita sob o CNPJ: 79.788.766/0001-32, referente aos itens 02, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 
12, 14, 15, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32 e 33,  e pela empresa: M7 TECIDOS E ACES-
SÓRIOS LTDA, inscrita sob o CNPJ: 12,383.275/0001-26, referente aos itens 36, 40, 41 e 42, por 
cumprirem com as especificações contidas no Edital;

FORAM REPROVADAS
 As amostras apresentadas para os itens 01, 13, 28 e 35 pela empresa BRINK MOBIL EQUIPA-

MENTOS EDUCACIONAIS LTDA, inscrita com o CNPJ: 79.788.766/0001-32, por não atender as 
especificações solicitadas no Edital. 

João Pessoa, 29 de setembro de 2016.
Gláucia Kaline A. da Fonseca Carvalho

Pregoeira da CSL/SEDEC

EMEPA-PB
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2016 
REGISTRO CGE N° 16-00876-1 de  28/09/2016

A EMEPA-PB, Empresa Pública de Direito Privado, CNPJ/MF: 09.295.684/0001-70 com sede 
na Rodovia Estadual Ministro Abelardo Jurema PB-008, Km 07, Jacarapé III, João Pessoa – PB, 
através de sua Pregoeira, torna ao conhecimento público, que realizará PREGÃO PRESENCIAL Nº 
028/2016 com base na Lei Federal Nº 10.520/02, Decreto Federal nº 3.555/00, Decretos Estaduais nº 
24.649/03 e 32.056/2011, Lei Estadual nº 9.697/2012 e Lei Federal nº 8.666/93, conforme o seguinte:

DO OBJETO: Aquisição de Equipamento e Material de Consumo  destinado a EMEPA-PB. 
LOCAL, DIA E HORA: O recebimento, abertura e julgamento das propostas e documentação 

serão realizados no dia  20 de outubro  de 2016, às 9:00 horas, na Sala da Comissão Permanente 
de Licitação da EMEPA/PB, localizada na BR 230 Km 13,3-Estrada de Cabedelo, CEP:58.109-
303 - EMATER-PB. 

RECURSOS: A aquisição desses equipamentos e  materiais  de consumo  se darão com recursos 
oriundos do FUNCEP.

Classificações Programáticas nº: 32.202.20.601.5002.4545.287.3390.32.179
Reserva Orçamentário nº 00143  de 24/08/2016.
INFORMAÇÕES: Cópia do Edital poderá ser adquirida no site: www.gestaounificada.pb.gov.br/

emepa/editais ou através da Comissão Permanente de Licitação-CPL/EMEPA, na sede da Gestão 
Unificada (sede da EMATER-PB ) localizada na BR.230, Km 13,3 CEP. 58.109.303. Estrada de 
Cabedelo. E-mail: cpl.emepa@gestaounificada.pb.gov.br. Fone para Contato -  3218-8100 R. 244.

João Pessoa-PB, 29 de setembro  de 2016.
MARIA GLAUDETE SANTOS TARGINO DE SOUSA

Pregoeira

AVISO DE CONVOCAÇÃO
EDITAL DA CONCORRÊNCIA N.º 19/2016

REGISTRO Nº 16-00878-7
OBJETO: REFORMA DA ESCOLA E.E.F.M. GENTIL LINS EM SAPÉ/PB. Regime de Execução: 

Empreitada por Preço Unitário. Tipo: Menor Preço. Valor do Edital: R$ 10,00. Local: Rua Feliciano 
Cisne, 326, no bairro de Jaguaribe, João Pessoa – Paraíba. Fone: (83) 3218–5282: E-mail: cpl.
suplan@gmail.com. Entrega das Propostas: 03 de novembro de 2016 às 09h30.

João Pessoa, 29 de setembro de 2016
JOSÉ LUSMÁ F. SANTOS
Presidente do Certame

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI

FUNDO MUNICIPAL DE ARAÇAGI
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 025/2016
PREGÃO PRESENCIAL SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 023/2016
PROCESSO ADM. Nº 2016.08.033
OBJETO:  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE  SERVIÇOS 

DE ESGOTAMENTO E LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS E TRANSPORTE DOS DEJETOS, NO 
ATENDIMENTO DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO E FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE

VALOR TOTAL REGISTRADO:
EMPRESA: ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA – ME , CNPJ: 11.500.957/0001-13 
VALOR TOTAL REGISTRADO: R$ 27.600,00(Vinte e sete mil e seiscentos reais), referente 

ao item 01.
VALIDADE DA ATA:
A ata de registro de preço terá validade de 12 (doze) meses, a contar de sua publicação no 

Diário Oficial.
Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Prefeitura Municipal não fica 

obrigada a firmar as contratações.
DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO:
Será permitida a adesão à ata de registro de preço por todos os órgãos da Administração 

Pública que desejarem fazer uso da mesma, desde que autorizado pela Prefeitura Municipal de 
Araçagi e aceito pelo fornecedor, até o dobro do quantitativo de cada item registrado na Ata de 
Registro de Preço.

Araçagi - PB, de 29 de Setembro 2016.
WALBERTO JOSÉ DA SILVA

PREGOEIRO OFICIAL
José Alexandrino Primo

PREFEITO
CONTRATANTE

ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA – ME
CNPJ: 11.500.957/0001-13

CONTRATADO

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI

EXTRATO DO CONTRATO 
Nº 092/2016

Araçagi-PB, 29 de  Setembro   de 2016.
PREGÃO PRESENCIAL - SRP N.º 023/2016
OBJETO:  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

DE ESGOTAMENTO E LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS E TRANSPORTE DOS DEJETOS, DOS 
PREDIOS PÚBLICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

CONTRATADO: ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME
CNPJ: 11.500.957/0001-13
PRAZO: 31/12/2016
VALOR TOTAL:  R$ 2.300,00 (Dois mil e trezentos reais).
Cujos Recursos serão provenientes na dotação02.140 – Fundo municipal de saúde – 

02140.10.302.0210.2042 – manut. Dos serv. Públicos de saúde –3390.39.9900 outros serv.de 
terceiros-jurídica.

BIANCA VIRGÍNIA ALEXANDRINO                                                         
SEC.DE SAÚDE                                                                                                        
CONTRATANTE

ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA – ME
CNPJ: 11.500.957/0001-13

CONTRATADO

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI

EXTRATO DO CONTRATO 
Nº 091/2016

Araçagi-PB, 29 de Setembro   de 2016.
PREGÃO PRESENCIAL - SRP N.º 023/2016
OBJETO:  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE  SERVIÇOS 

DE ESGOTAMENTO E LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS E TRANSPORTE DOS DEJETOS, NO 
ATENDIMENTO DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO.

CONTRATADO: ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME
CNPJ: 11.500.957/0001-13
PRAZO: 31/12/2016
VALOR TOTAL:  R$ 13.800,00 (Treze mil e oitocentos reais).
Cujos Recursos serão provenientes na dotação: 02.020 – Gabinete do Prefeito – 

02020.04.122.0052.2004-manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito – 02.030 – Secretaria 
de Administração e planejamento – 02030.04.122.0052.2006 – Coord. E manut. D/atividades 
da sec. De planejamento – 02.040 – Secretaria de Finanças – 02040.04.123.0055.2007 – Ma-
nutenção das atividades da sec. De finanças – 02.050 – Secretaria do trabalho e ação social 
– 02050.08.122.0052.2011 – manut. Ativ. Fundo munic.d/assistencial social – 02.070 – Sec. 
Educ.cult.desportos e turismo – 02070.12.361.0403.2022 – manut. Das atividades do ensino 
fundamental-MDE – 02070.12.361.0403.2021 – manut. Desenv. Ensino fundamental-FUNDEB 
40% - 02.080 – Secretaria de Infra Estrutura – 02080.04.122.0052.2030 – manut. Ativ. Obras e 
urbanismo – 02.090 – secretaria de agricultura – 02090.20.122.0052.2032 – manut. Ativ. Da sec. 
Agricultura – 02.100 – comunicação social – 021100.24.131.0052.2034 – manut. Ativ. Da secretaria 
de comunicação social – 02.110 – Secretaria do meio ambiente – 02110.18.542.0052.2035 – manut. 
Ativ. Da sec. De meio ambiente –3390.39.9900 outros serv.de terceiros-jurídica.

JOSÉ ALEXANDRINO PRIMO                                                         
PREFEITO/ CONTRATANTE

ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA – ME
CNPJ: 11.500.957/0001-13

CONTRATADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO

PROCESSO Nº. 2015/105526 PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 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.
Após aprovação da amostra apresentada, ADJUDICO o item licitado do Pregão acima epigra-

fado em favor da empresa vencedora, qual seja para o item 01, EKIPSUL DE EQUIPAMENTOS 
EDUCACIONAIS LTDA, inscrita com o CNPJ: 04.603.900/0001-84.

João Pessoa, 29 de setembro de 2016.
Gláucia Kaline Alves da Fonseca Carvalho

Pregoeira Oficial da CSL/SEDEC

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS

 RESULTADO FASE PROPOSTA - TOMADA DE PREÇOS Nº 60009/2016
OBJETO: Contratação de empresa para construção de duas UBS na cidade de Cajazeiras-PB.
LICITANTE DECLARADO VENCEDOR, após análise da Secretaria Municipal de Planejamento, 

e respectivo valor total da contratação: PROJEMAQ CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA - ME 
- Valor: R$ 372.198,17.

Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei 
Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão 
Permanente de Licitação, Av. Joca Claudino, s/n – Pôr do Sol - Cajazeiras - PB, no horário das 
07:00 as 13:00 horas dos dias úteis.

Telefone: (083) 3531-2534.
Cajazeiras - PB, 29 de Setembro de 2016

PATRICK NOBRE DA SILVA
Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI
RESULTADO DA LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL: 028/2016.
O presidente da Comissão permanente de licitação no uso de suas atribuições Torna Público para 

o conhecimento da população de ARAÇAGI e para quem interessar que após abertura e análise 
dos envelopes de habilitação e proposta de preços, em reunião ocorrida em 26 de Setembro de 
2016 as 9:30 hs, chegou-se a conclusão que para atender o que determina a Lei 8.666/93 e suas 
alterações em licitação realizada na modalidade Pregão Presencial  do tipo menor preço por item, foi  
declarada vencedora a Empresa: FAC SERVIÇOS PROTÉTICOS DA PARAÍBA LTDA - ME, CNPJ: 
08.188.833/0001-30 com o valor total de R$ 64.800,00 (Sessenta  e quatro mil e oitocentos reais).

Araçagi-PB, 29 de Setembro de 2016.
WALBERTO JOSÉ DA SILVA

Pregoeiro

SES/PB – HOSP. DE DOENÇAS INFECTO CONT. DR CLEMENTINO FRAGA - CNPJ/CPF Nº 
08.778.268/0005-94 Torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença de Operação N.º 1894/2016 em João Pessoa, 4 de agosto de 2016 – 
Prazo: 730 dias. Para a atividade de: SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE NAS ÁREAS DE 
PNEUMOLOGIA, INFECTOLOGIA, DERMATOLOGIA, GINECOLOGIA, CARDIOLOGIA, TERAPIA 
INTENSIVA, ODONTOLOGIA, ENDOCRINOLOGIA, PSIQUIATRIA, PSICOLOGIA, FISIOTERAPIA, 
RADIOLOGIA E NUTRIÇÃO. Na(o) – RUA ESTER BORGES BASTOS S/Nº, JAGUARIBE Município: 
JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 2015-006143/TEC/LO-0712.

COMARCA DA CAPITAL. VARA DE FEITOS ESPECIAIS.
EDITAL DE CITAÇÃO. PRAZO: 20 (VINTE) DIAS

PROCESSO 0818851-18.2016.8.15.2001 – PJE. AÇÃO: RETIFICAÇÃO DE REGISTRO DE 
IMÓVEL.

O MM.Juiz de Direito da vara supra, em virtude da Lei, etc. Faz SABER a todos quanto o 
presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que se processa perante este Juízo a ação 
supra. A Retificação de Registro do Imóvel Urbano: área de terreno próprio desmembrada do lote 
13 remanescente da propriedade Boi Só, registrado no Livro 2-AU de Registro Geral do 2º Oficio 
do Registro de Imóveis (Zona Norte) desta Capital, fls. 105, sob o n° de ordem R-5-15.497, para 
alternar os limites e as dimensões de acordo com a certidão e croqui expedidos pela Prefeitura 
Municipal de João Pessoa, e assim fazer constar: FRENTE 2 segmentos de 90,07m + 20,00m; 
FUNDOS: 3 segmentos de 31,73m + 0,85m + 7,90m LATERAL DIREITA 10 segmentos de 14,72m 
– 8,98m +5,74m + 6,35m + 4,77m+ 28,56m + 56,32m + 16,87m+ 21,47m + 50,86m; e LATERAL 
ESQUERDA: 8 segmentos de 50,07m + 52,33m + 61,20m + 7,50m + 9,54m + 3,14m + 28,45m, 
promovida por Zenilda Azevedo Pontes de Carvalho, tendo o MM. Juiz determinado a citação por 
este edital dos confrontantes  INCERTOS E NÃO SABIDOS: O Proprietário/ocupante do imóvel 
nº104, antigo Lote 207, da Rua Joakim Shuller, Bessa, Nesta Capital, sem matricula no registro 
imobiliário; O Proprietário do imóvel  nº 740, da Rua Comerciante Sebastião Interaminense, antigo 
lote 1142, da quadra 545 do Loteamento Ponta do Bessa I, Bessa, nesta Capital, sem matricula no 
registro imobiliário, para, querendo, contestarem a ação, no prazo de 10(dez) dias, cientes de que 
não estão sendo oferecida a contestação ter-se-ão por verdadeiros os fatos alegados na inicial, sob 
pena de confissão e revelia. Dado e passado nesta cidade de João Pessoa, em 16 de Setembro de 
2016. Eu José Rafael Neto, Técnico Judiciário digitei. Ass. Romero Carneiro Feitosa, Juiz de Direito.

Dr. ROMERO CARNEIRO FEITOSA
JUIZ DE DIREITO

Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil 
e do Mobiliário de João Pessoa. 

Rua: Cruz Cordeiro, 75, Varadouro – João Pessoa – PB
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL E EXTRAORDINÁRIA

Ficam, pelo presente Edital, convocados os trabalhadores da empresa Massai Construções Incor-
porações e Participações Ltda., para participarem da Assembléia Geral que será realizada no dia 04 
de outubro de 2016, no canteiro das obras desta construtora, às 07:00 horas da manhã, nesta capital, 
para tratar de troca de feriado dos dias 12/10 e 02/11, bem comoa ratificação de sindicalização. 

FRANCISCO DEMONTIER
DIRETOR

JOÃO PESSOA, 28  DE SETEMBRODE 2016.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 43/2016
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para o fornecimento de medicamentos diversos, mediante 

solicitação periódica, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do município. Data e 
Local, às 08:00 horas do dia 19/10/2016, na sala de Reuniões da CPL, Rua Ana Gomes do Nasci-
mento, 60 - Centro - São Francisco - PB. Portal da Transparência: http://www.saofrancisco.pb.gov.br.

São Francisco - PB, 29 de Setembro de 2016
LUIS MAGNO BERNARDO ABRANTES

Pregoeiro

SANDRA MEDEIROS DA SILVA COSTA - CNPJ Nº 03.599.028/0001-85, e Inscrição Estadual nº 
16.127.004-2, instalada anteriormente a Rua Nurisman de Andrade Carneiro, 510, Jardim Cidade 
Universitária, João Pessoa-PB, comunica que foram extraviados os talões de notas fiscais, abaixo 
mencionados. - 01- 10(dez) talões de notas fiscais, série D, modelo 2, numeradas de 000.001 a 
000.500. 02 - 01 (um) talão de nota fiscal modelo 1, numerada de 000.251 a 000.300. Conforme 
Certidão de Registro de Ocorrência Nº 00038.01.2016.1.02.203 datada 27 de Setembro de 2016.

IGREJA EVANGELICA CATEDRAL DAS ASSEMBLEIA DE DEUS EM C. GRANDE MIN. MADU-
REIRA - CNPJ/CPF Nº 13.425.167/0001-46. Torna público que a SUDEMA - Superintendência de 
Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 1924/2016 em João Pessoa, 
9 de agosto de 2016 - Prazo: Prazo: 730 dias. Para a atividade de: TEMPLO EVANGELICO COM 
UTILIZADO DE SOM: VOZ, VIOLÃO, TECLADO, GUITARRA ELÉTRICA E BAIXO. Na(o) -  RUA 
CLEMENTE PEREIRA, 48 - CENTRO  Município:  GUARABIRA - UF: PB.  Processo: 2016-001999/
TEC/LO-1878.

ALTIPLANO CONSTRUÇÕES EIRELI-ME - CNPJ/CPF Nº 21.825.543/0001-18. Torna público que 
a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação 
nº 2850/2016 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 QD. 25, LT. 568, LOTEAMEN-
TO PLANO DE VIDA. Município: SANTA RITA – UF: PB. Processo: 2016-005619/TEC/LO-2960.

ROGERIO JOSÉ DE SOUZA – CNPJ/CPF Nº 07.674.277/0001-49  Torna publico que  a SUDEMA 
– Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a da Licença de Operação  Nº 
1548/2016, em João Pessoa 29 de junho de 2016, prazo: 1095 dias para atividades de: Beneficia-
mento e comercialização de quartzito. Na(o) – ROD. ANISIO MARINHO – PB 233 – POLO IND. 
ZONA RURAL. Município: VÁRZEA. UF:PB. PROCESSO Nº  2015-008154/TEC/LO-1351
 
PAULO FLORIANO DA NÓBREGA – CNPJ/CPF Nº 11.940.900/0001-35  Torna publico que  a 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a da Licença de Ope-
ração  Nº 1550/2016, em João Pessoa 29 de junho de 2016, prazo: 1095 dias para atividades de: 
Beneficiamento e comercialização de quartzito. Na(o) – ROD. ANISIO MARINHO – PB 233 – POLO 
IND. DE VÁRZEA. Município: VÁRZEA. UF:PB. PROCESSO Nº  2015-008152/TEC/LO-1350

• A Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP, torna público que a SUDEMA – Superin-
tendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a  LICENÇA DE OPERAÇÃO – NÚMERO 
3327/2016  através do Proc. 2016-003801/TEC/LO-2403, para construção de 30 (trinta) unidades 
habitacionais,no município de ITAPORANGA- PB. 

• A Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP, torna público que a SUDEMA – Supe-
rintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a LICENÇA DE OPERAÇÃO – NÚMERO 
3158/2016, através do Proc. 2016-005654/TEC/LO-2966, para construção de 20 (vinte) unidades 
habitacionais, no  município de JOCA CLAUDINO - PB.

• A Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP, torna público que a SUDEMA – Supe-
rintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a  LICENÇA DE OPERAÇÃO - NÚMERO 
3157/2016, através do Proc. 2016-004819/TEC/LO-2726, para construção de 30 (trinta) unidades 
habitacionais, no município de CONCEIÇÃO - PB.

• Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP, torna público que a SUDEMA – Superinten-
dência de Administração do Meio Ambiente, solicitou a emissão da  LICENÇA DE INSTALAÇÃO, 
através do Proc. 2016-007394/TEC/LI-5090, para construção de 40 (quarenta) unidades habita-
cionais, no município de PATOS - PB.

PARAHYBA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. - CNPJ nº 19.244.902/0001-00, 
torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a 
Licença de Operação, para o empreendimento Alphaville Paraíba, situado a Rodovia BR-101, S/N, 
bairro Comercial Norte, CEP: 58.309-600, Bayeux-PB.
 
A empresa Perfimax Alumínios e Acessórios inscritos no CNPJ: 14.554.667/0001-40 localizada na 
Rua Rodrigues de Aquino, 700 Jaguaribe João Pessoa/PB. Recebeu da SEMAM/PB Secretaria do 
Meio Ambiente, localizada no Centro Administrativo Municipal de João Pessoa/PB na rua Diógenes 
Chianca, 1777. O nº do protocolo 497/2016 da Licença Ambiental.

VIMASTER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COMPONENTES DE VIDRO LTDA - CNPJ/CPF Nº 
05.305.148/0002-39. Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 3238/2016 em João Pessoa, 21 de setembro de 2016 
- Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Fabricação de Materiais Utilizados em Sinalização Viária, 
Tinta para Demarcação viária a base de água e termoplásticos Na(o) -  AV. DAS INDÚSTRIAS 
- 445 - GALPÃO 105-BLOCO A-DISTRITO INDUSTRIAL  Município:  JOÃO PESSOA - UF: PB.  
Processo: 2016-004777/TEC/LO-2714.

NG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ/CPF Nº 13.571.464/0001-08. Torna público que 
a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação 
nº 3277/2016 em João Pessoa, 23 de setembro de 2016 - Prazo: 730 dias. Para a atividade de: 
COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL Na(o) -  RUA PROJETADA 
S/N, LT 0551, QD 007 - B. DAS INDÚSTRIAS. Município: JOÃO PESSOA - UF: PB.  Processo: 
2015-007731/TEC/LO-1207.

LOTEAMENTO EUROPA LTDA-ME - CNPJ/CPF Nº 17.432.365/0001-98. Torna público que a 
SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação 
nº 3236/2016 em João Pessoa, 21 de setembro de 2016 - Prazo: 730 dias. Para a atividade de: 
Loteamento urbano com 608 lotes em área de 20 hectares Na(o) -  ROD. PB 082,  Município:  
SALGADO DE SÃO FELIX - UF: PB.  Processo: 2015-007128/TEC/LI-4500.

 WFC CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ: 21.604.945/0001-92 Torna Público que requereu a    SEMA-
PA - Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo a Licença de Instalação para 
a Construção de um Residencial Multifamiliar Situado á Rua: Golfo de Cadis, Lote: 02, Quadra: 37, 
Loteamento Intermares - Cabedelo/PB.
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