Por
ferir
a
Lei
de
Responsabilidade
Fiscal,
prefeito de João Pessoa veta
reajuste para vereadores

Foto: Reprodução/Sistema Arapuan
O prefeito de João Pessoa, Luciano Cartaxo, vetou o Projeto de
Lei n° 2.292/2020, que fixa o reajuste dos vereadores da
Câmara Municipal da Capital (CMJP) para o quadriênio
2021-2024. De acordo com a Procuradoria-Geral do Município
(Progem), o reajuste fere a Lei de Responsabilidade Fiscal,
uma vez que o chefe do Executivo Municipal não pode sancionar
lei que resulte no aumento de despesa com pessoal nos 180 dias
finais de mandato, sob risco de ser processado por crime e
responder por improbidade administrativa. O veto será
publicado no Semanário.
“Embora o reajuste tenha previsão de entrar em vigor somente
em 2022, está sendo concedido nos últimos 180 dias do mandato
do prefeito Luciano Cartaxo. Essa matéria teria que ser

aprovada em um período anterior aos 180 dias finais da gestão
e a Câmara Municipal teve tempo suficiente para esse trâmite.
O veto jurídico se torna agora a única opção adequada para
evitar sanções pessoais ao gestor e institucionais ao ente
público”, esclareceu o procurador-geral, Adelmar Régis.
O Procurador-Geral também afirmou que o Tribunal de Contas do
Estado da Paraíba (TCE-PB), em decisão singular de 19 de
dezembro, já havia alertado o prefeito Luciano Cartaxo sobre
as potencialidades de irregularidades caso o reajuste dos
vereadores se convertesse em lei, em virtude do descumprimento
da Lei Complementar 101/2000 e da Lei Complementar 173/2012.
De acordo com estas leis, a União, Distrito Federal, Estados e
Municípios afetados pela calamidade pública decorrente da
pandemia da Covid-19 ficam proibidos, até 31 de dezembro de
2021, de conceder aumento, reajuste ou adequação de
remuneração a membros de Poder ou de órgão, servidores e
empregados públicos e militares.
www.reporteriedoferreira.com.br

Secom-JP

Em mensagem de fim de ano,
João Azevêdo pede celebração
com responsabilidade; veja
vídeo

O governador gravou uma mensagem de final de ano, ao lado da
primeira dama, e desejou um feliz réveillon aos paraibanos,
lembrando sempre que o momento não é para grandes
confraternizações, mas sim de preservar vidas. João pediu que
cada pessoa celebre o dia de hoje com responsabilidade, para
que 2021 comece sendo um ano melhor do que foi 2020.
“A grande lição desse ano é que nossas atitudes fazem
diferença, por isso vamos começar hoje a fazer com que 2021
seja melhor. Celebre com responsabilidade. Feliz ano novo para
todos os paraibanos e paraibanas”, postou.
Veja vídeo
www.reporteriedoferreira.com.br

Veja o que abre e o que fecha
no feriado de Ano Novo, em
João Pessoa

Shoppings, repartições públicas e
serviços têm horário de atendimento
alterado na véspera e no dia de Ano
Novo na capital paraibana.
Por G1 PB
— Foto: Divulgação
No feriado e na véspera do réveillon deste ano haverá mudanças
no funcionamento do comércio e na operação dos VLTs, em João
Pessoa, além de alterações em horários de repartições públicas
e órgãos relacionados ao Poder Judiciário. Veja abaixo o que
abre e o que fecha em João Pessoa nesta quinta (31) e sextafeira (1°).

Shoppings
Os shoppings na capital paraibana funcionarão com uma
programação diferenciada, que varia de acordo com os serviços
oferecidos em cada local. Confira os horários de
funcionamento:

Manaíra e Mangabeira Shopping
Quinta-feira (31):
Lojas: 10h às 19h;
Praça de Alimentação, restaurantes e quiosques: das 10h
às 15h;
Cafés: 10h às 19h;
Cinema: 14h às 16h20;
Game Station, Game Box e Boliche: 10h às 19h;
Pirlimpimpim: 12h às 19h.

Sexta-feira (1°):
Todas as operações fechadas;
Cinemas: das 10h às 20h45.
Tambiá Shopping
QuinTa-feira (31): todo shopping aberto das 9h às 18h;
Sexta-feira (1°): shopping fechado.
Mag Shopping
Quinta-feira (31):
Lojas: 9h às 19h;
Praça de alimentação: 10h às 15h – após às 15h, o
consumo na praça é proibido, sendo liberado apenas
delivery e take and go (retirada no balcão).
Sexta-feira (1°):
Lojas: fechadas;
Praça de alimentação: 12h às 15h – após as 15h, o
consumo na praça é proibido, sendo liberado apenas

delivery e take and go (retirada no balcão).
Shopping Sul
Quinta-feira (31):
Lojas: 10h às 18h
Praça de alimentação: 10h às 15h
Sexta-feira (1°):
Shopping fechado
Shopping Pátio Altiplano
Quinta-feira (31): todo shopping aberto das 10h às 18h;
academia 24 horas;
Sexta-feira (1°): shopping fechado, exceto a academia.
Ferreira Costa
Quinta-feira (31): 8h às 14h;
Sexta-feira (1°): fechado.

Comércio
De acordo com o Sindicato dos Comerciários da Grande João
Pessoa (Sinecom), o comércio pode funcionar normalmente nesta
quinta-feira (31), a depender de cada comerciante o horário de
abertura e fechamento. Já no dia 1° de janeiro, o comércio
estará fechado.

Bica
Nesta quarta-feira (31), a Bica funciona das 8h até 13h. Já no
dia 1º, o parque estará fechado.

Repartições públicas
O Governo do Estado informa que repartições públicas estaduais
da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo terão
ponto facultativo na quinta-feira (31).
A Prefeitura Municipal de João Pessoa decretou ponto
facultativo nesta quinta-feira (31), véspera de Ano Novo. Na
sexta-feira (1°), não haverá expediente nas repartições
municipais.

Ônibus
A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob-JP)
determinou reforço de 10 linhas de ônibus nesta quinta-feira
(31), véspera de ano novo, e circulação conforme programação
de sábados. Já no dia 1º de janeiro, a circulação acontece com
frota prevista para domingos.
Nesta quinta-feira (31), as linhas 204 (Cristo), 1500
(Circular) e 5100 (Circular) circularão com um veículo a mais
e as linhas 510 (Tambaú), 601 (Bessa) e 301 (Mangabeira) com
aumento de mais dois veículos. Já as linhas 102 (Costa e
Silva), 107 (José Américo), 202 (Geisel), 5600
(Mangabeira/Shopping Manaíra), serão ativadas para circular
nesta sexta-feira (01), para um melhor atendimento ao usuário.
O itinerário e mais informações sobre as linhas estão
disponíveis no site da Prefeitura de João Pessoa.

VLTs
Os veículos leves sobre trilhos (VLTs) operarão em horário
especial na quinta-feira (31), das 5h às 13h25. Na sexta-feira
(1° ), os VLTs não circularão.

Veja as mudanças nos horários durante a véspera do feriado de
Ano Novo, no dia 1° de janeiro:
O último trem para Cabedelo parte às 11h37 de Santa Rita
e passa em João Pessoa às 12h01.
O último trem para Santa Rita parte às 11h39 de Cabedelo
e passa em João Pessoa às 12h15.
O trem que parte de Santa Rita ás 12h47 encerra viagem
em João Pessoa às 13h11.
O trem que parte de Cabedelo às 12h49 encerra viagem em
João Pessoa às 13h25.

Bancos
De acordo com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), os
bancos ficam fechados na quinta (31) e sexta-feira (1°). No
sábado (2), as agências que costumam abrir aos sábados, como
as de shoppings, que funcionam normalmente.

Justiça
O Tribunal de Justiça da Paraíba, a Justiça Federal no estado,
o Ministério Público da Paraíba e o Ministério Público Federal
no estado estão em recesso forense, desde 20 dezembro. Os
órgãos estão em regime de plantão e no dia 7 de janeiro,
voltam ao funcionamento normal.
www.reportriedoferreira.com.br

Idade
exigida
para
aposentar vai aumentar
2021. Veja o que muda

se
em
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Em 2021 começarão a valer novas regras para a aposentadoria.
Alguns dos trechos da reforma da Previdência aprovada em 2019
pelo Congresso passam a valer a partir desta sexta-feira (1º).
As alterações dizem respeito à idade e ao tempo de
contribuição mínimos para acesso à aposentadoria.
Requisitos, como idade mínima, tempo de contribuição e
pontuação, que combina os dois primeiros requisitos, serão
mais rigorosos para mulheres, professores, servidores federais
e para pessoas que antecipam a aposentadoria. Em alguns casos
a idade mínima será aumentada em seis meses e a pontuação
aumentada em um ano.
Veja o que muda:
Mulheres: hoje as mulheres precisam ter 60 anos e seis meses
de idade e 15 anos de contribuição ao Instituto Nacional de
Seguridade Social (INSS) para ter acesso a aposentadoria. Em
2021, a idade mínima passa a ser de 61 anos e o tempo de
contribuição continua em 15.
Pontuação: a regra que soma idade com tempo de trabalho. Hoje
ela é de 87 para as mulheres e de 97 para homens. Em 2021, a

pontuação para as mulheres passa a ser de 88 e dos homens de
98.
Aposentadoria proporcional: a idade mínima para mulheres é de
56 anos e seis meses hoje. Para os homens é de 61 anos e seis
meses. O tempo de 15 anos de contribuição tem que ser
cumprido. Em 2021, a idade mínima de mulheres passa a ser de
57 anos e a de homens passa a ser de 62.
Professores: a pontuação hoje é de 82 anos para professoras e
92 para professores. Em 2021, as professoras terão de ter
pontuação de 83 e os professores terão de ter 93. A idade
mínima também aumenta, as professoras terão de ter 52 ou mais
e os professores terão de ter 57 ou mais. Antes a idade mínima
para professoras e professores era de 51 e 56 respectivamente.
Servidores: os homens tem que cumprir idade mínima de 61 anos
e pontuação de 97 anos atualmente. As mulheres precisam ter 56
anos e 87 pontos no mínimo. Em 2021, a pontuação mínima para
homens passa a ser de 98 e as mulheres de 88 pontos. A idade
mínima não muda. A reforma da Previdência vale para servidores
federais, cada estado e município tem regra própria sobre a
Previdência do setor público.

Congresso em Foco

Bolsonaro é eleito “Pessoa
Corrupta do Ano” pela mídia

internacional

FacebookTwitterWhatsAppTelegram
O Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), um
consórcio internacional que reúne jornalistas investigativos e
centros de mídia independente, elegeu o presidente Jair
Bolsonaro como “Pessoa Corrupta do Ano”. A organização afirmou
que o líder brasileiro “venceu por pouco” o chefe da Casa
Branca, Donald Trump, e o mandatário turco, Recep Erdogan, por
considerar que o brasileiro exerceu papel na promoção do crime
organizado e da corrupção.
“A família de Bolsonaro e seu círculo íntimo parecem estar
envolvidos em uma conspiração criminosa em andamento e têm
sido regularmente acusados de roubar o povo”, disse Drew
Sullivan, editor do OCCRP.
Segundo a Agência Estado, o consórcio destacou as denúncias
contra o senador Flávio Bolsonaro (Republicanos – RJ), filho
do presidente, no caso das “rachadinhas” na Assembleia
Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), quando ele era deputado
estadual. Pelo mesmo motivo, a organização cita as
investigações contra o vereador Carlos Bolsonaro.

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, e o líder das
Filipinas, Rodrigo Dutrte, também já levaram o prêmio.
Congresso em Foco

Traga DEUS consigo; 2021,
entre rápido, por favor!
Que
Deus
guie
todos os nossos
passos nesse novo
ano
que
se
inicia.
Meus amigos queridos, ao lado de vocês, tenho coragem para
enfrentar qualquer novo ano. Vocês são a minha certeza de que
não estou sozinho nessa vida.
Desse modo, não vai ser difícil para você e para a família e
amigos viverem um momento de celebração, união e
confraternização com todos as pessoas que você ama.

Como a pandemia transformou as
confraternizações de fim de ano
Não é segredo que o ano de 2020 tem sido atípico em diversos
sentidos. Afinal, a situação de pandemia que vivenciamos hoje

nunca foi enfrentada por nenhuma das gerações, se mostrando um
verdadeiro desafio aos moldes convencionais de trabalho e
convivência em todos os aspectos.
www.reporteriedoferrira.com.br

Músico é executado com vários
tiros na cabeça em João
Pessoa

Foto: reprodução/Redes Sociais
Uma execução praticada em circusntâncias misteriosas está
sendo investigada pela polícia judiciária, visando identificar
os autores e a motivação
. O cantor de “pancadão”, conhecido como Gilvan Pressão, foi
morto na manhã desta quarta-feira (30), no bairro dea Tibiri,
em Santa Rita, Grande João Pessoa.

De acordo com as primeiras informações, o cantor estava em uma
“biqueira” tomando banho quando desconhecidos se aproximaram
dele e atiraram diversas vezes.
A vítima foi atingida por dois tiros na cabeça e um no braço e
levado por terceiros para a UPA de Santa Rita, em seguida, foi
encaminhado para o Hospital de Emergência e Trauma de João
Pessoa, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.
Até a publicação desta matéria, a autoria e motivação do crime
seguem desconhecidas.
www.reporteriedoferreira.com.br

Bolsonaro é nomeado como
pessoa
do
ano
em
crime
organizado e corrupção
Levantamento feito por projeto que
monitora a má conduta de políticos
diz que ele se cercou de “figuras
corruptas”
e
promoveu
agenda
populista
Por Caique Alencar – iG Último Segundo
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Marcos Corrêa/PR
Presidente Jair Bolsonaro (sem partido)
O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) foi eleito como
a pessoa do ano em 2020 por um relatório internacional que
monitora o papel de políticos na promoção do crime
organizado e da corrupção . De acordo com a iniciativa, o
presidente “se cercou de figuras corruptas, fez propaganda de
uma agenda populista, minou o sistema de Justiça, e travou uma
guerra destrutiva contra a região amazônica”.
Bolsonaro

ficou

à

frente

dos

presidentes

dos

Estados

Unidos (EUA), Donald Trump , e da Turquia, Recep Erdogan .
Segundo o projeto, ambos também fizeram propaganda populista,
enfraqueceram instituições democráticas e politizaram o
Judiciário.
“Esse é o tema central do ano”, disse Louise Shelley, diretora
do Centro Transnacional de Crime e Corrupção (TraCCC), da
George Mason University, que participou do painel do prêmio.
“Todos são populistas causando grandes danos aos seus países,
regiões e ao mundo. Infelizmente, eles são apoiados por
muitos, o que é a chave do populismo.”

Para nomear Bolsonaro, o projeto levou em conta
as
investigações de prática de rachadinha pelo vereador
Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ), que é filho do presidente.
O relatório ainda cita o envolvimento de Michelle Bolsonaro
nesse caso.
Além disso,
Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) também é
citado por suposta prática do mesmo tipo de crime quando ele
ainda era deputado estadual na Assembleia Legislativa do Rio
de Janeiro (Alerj). A “rachadinha” consiste na devolução de
parte dos salários de funcionários de gabinete à conta do
parlamentar. No caso de Flávio, as operações teriam sido
feitas em dinheiro vivo por Fabrício Queiroz.
O prefeito afastado do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella ,
também é citado. Ele é aliado de Bolsonaro e foi preso por
operar o que os integrantes do projeto chamaram de
“organização criminosa
gabinete do prefeito”.

destinada

a

arrecadar

lucros

do

“A destruição contínua da Amazônia está ocorrendo por causa de
escolhas políticas corruptas feitas por Bolsonaro. Ele
encorajou e alimentou os incêndios devastadores”, disse o
jurado Rawan Damen, diretor da Associação Árabe de Jornalismo
Investigativo. “Bolsonaro fez campanha com o compromisso
explícito de explorar – ou seja, destruir – a Amazônia, que é
vital para o meio ambiente global.”
www.reporteriedoferreirs.com.br

Por Ig

Sepultamento de José Reinaldo

Camilo de Souza Grão-Mestre
da
GLEPB,
obedeceu
as
restrições da pandemia da
covid-19.

O sepultamento do Sereníssimo Grão-Mestre José Reinaldo Camilo
de Souza, ocorreeu às 16:00 horas, desta quarta-feira( 30 ) no
Cemitério da Boa Sentença, no Túmulo do Maçom, em João Pessoa.
Não ocorrerá velório, obedecendo as restrições da pandemia da
covid-19.
O corpo saiu do necrotério diretamente para o cemitério,
oportunidade em que os presentes fizeram orações, seguidas dos
procedimentos do sepultamento.
Nota: Gaveta n° 10 do Túmulo do Maçom.

Aos 72 anos morre José Reinaldo Camilo de Souza , Grão-Mestre
da Sereníssima Grande Loja Maçônica do Estado da Paraíba
morreu na noite dessa terça-feira (29) no Hospital da Unimed,
em João Pessoa.
Ele estava internado desde o dia 16 de dezembro, quando testou
positivo para a Covid-19.
De acordo com a nota assinada pelo Grão-Mestre Adjunto, Ailton
Elisiário de Souza, a entidade decretou luto oficial de 21
dias e suspensão dos trabalhos maçônicos por 9 dias devido à
morte do líder maçônico.
www.reporteriedoferreira.com.br

Semob
manda
reforçar
circulação de ônibus nesta
quinta e na sexta-feira
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A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob-JP)
divulgou, nesta quarta-feira (30), que as linhas de ônibus
nesta quinta-feira (31), véspera de ano novo, irão circular
com quadro de sábado, mas com reforço de veículos em 10
linhas. Já no dia 1º de janeiro, a circulação acontece com
frota de domingo.
Nesta quinta-feira (31), as linhas 204 (Cristo), 1500
(Circular) e 5100 (Circular) circularão com um veículo a mais
e as linhas 510 (Tambaú), 601 (Bessa) e 301 (Mangabeira) com
aumento de mais dois veículos. Já as linhas 102 (Costa e
Silva), 107 (José Américo), 202 (Geisel), 5600
(Mangabeira/Shopping Manaíra), serão ativadas para circular
nesta sexta-feira (01), para um melhor atendimento ao usuário.
Veja todas as linhas que circulam dia 31 de dezembro
Mandacaruense – 504 (Mandacaru), (505) Bairro dos Ipês, (602)
Ilha do Bispo, 1001 (Bairro das Indústrias/Mandacaru).
Marcos da Silva – 003 (Jaguaribe), 401 (Altiplano), 507 (Cabo
Branco), 509 (João Agripino), 512 (Bairro São José), 604
(Bairro dos Ipês/ Via Ayrton Senna/Roger).
Reunidas – 102 (Esplanada/João Paulo II), 106 (Geisel/ Via
Cruz das Armas), 107 (José Américo), 210 (Mangabeira/ Rangel),
303 (Cidade Verde/ Pedro II), 510 (Tambaú), 515 (Mangabeira/
Epitácio), 522 (Renascer/ Carrefour), 600 (Bessa Shopping),
601 (Bessa), 530 (Cidade Verde/ Epitácio), 5600 (Mangabeira/
Shopping), 5603 (Mangabeira VII), T003 (Shopping/ TIV/

Cristo), T004 (Bessa/ Manaíra Shopping).
Santa Maria – 103 (Gramame), 105 (Cidade), 109 (Rua do Rio),
116 (Colinas do Sul), 123 (Colinas do Sul/Perimetral), 101
(Grotão), 1510 -Circular, 5110 – Circular, 9901 (Mangabeira/
Valentina), T001 (Beira Mar/ Zona Sul).
São Jorge – 104 (Bairro das Indústrias), 110 (Jardim
Planalto), 115 (Distrito), 118 (Paratibe), 120 (Parque do
Sol), 502 (Geisel/ Epitácio), 701 (Alto do Mateus/Acesso
Oeste), 1519 (Valentina/ Cruz das Armas), 2300 (Circular),
5120 (Valentina/ Epitácio), I 004 (Integração/ Praia do Sol),
I008 (Valentina/ Mangabeira).
Transnacional – 202 (Geisel), 204 (Cristo), 207 (Penha), 208
(Cristo/ Vale das Palmeiras), 301 (Mangabeira/ Pedro II), 302
(Cidade Verde), 518 (Bancários/ Epitácio), T002 (Zona Oeste) e
os circulares 1500, 3200, 5100.
Veja todas as linhas que circulam no dia 1º de janeiro
As linhas 104 (Bairros das Indústrias), 116 (Colinas do SulGrotão), 118 (Paratibe), 120 (Muçumagro-Parque do Sol), 202
(Geisel), 204 (Cristo), 207 (Penha), 301 (Mangabeira), 302
(Cidade Verde), 303 (Cidade Verde-Pedro II), 304 (Castelo
Branco).
As linhas 401(Altiplano), 504 (Mandacaru), 507 (Cabo Branco),
508 (Penha), 510 (Tambaú), 600 (Val Paraiso), 601 (Bessa), 602
(Ilha do Bispo), 604 (Bairro dos Ipês), 701 (Alto do Mateus),
1001 (Bairro das Indústrias).
Também circulam as linhas 1500 (Circular), 2300 (Circular),
3200 (Circular), 5100 (Circular), 5603 (Mangabeira VII), 9901
(Mangabeira Shopping-Valentina), C001 (Grotão-Colinas do Sul),
T001 (Beira Mar- Zona Sul), T002 (Beira Mar-Zona Oeste) já
circulam normalmente aos domingos, mas terão acréscimos de
veículos.

A Semob destaca ainda que, conforme a demanda de passageiros,
a supervisão de transportes do órgão poderá alterar a operação
das linhas.
www.reporteriedoferreira.com.br

