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Altura

l Combate ao Aedes aegypti é intensificado no Estado. Página 13

l Governo Federal autoriza negociação de empréstimo. Página 17

l Cunha é multado na Suíça por obstruir investigações. Página 18

l PB conquista 52 medalhas em Paralimpíadas Escolares. Página 21
32o Máx.
23o  Mín.

35o  Máx.
19o Mín.

37o Máx.
21o Mín.

DÓLAR    R$ 3,885  (compra) R$ 3,886  (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 3,870  (compra) R$ 4,100  (venda)
EURO   R$ 4,087  (compra) R$ 4,093  (venda)

Sol e poucas 
nuvens

Sol e poucas 
nuvens

Sol e poucas 
nuvens

João Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 1 de dezembro de 2015

baixa

baixa

20h23

08h02

2.0m

2.0m

ALTA

ALTA

01h45

13h56

0.6m

0.8m

A UNIÃO  

POCINHOS, MONTADAS E PUXINANÃ

Governo entrega
obras no Agreste

O governador Ricardo Coutinho esteve ontem nos municípios de Pocinhos, Montadas e Puxinanã onde entregou 
obras no valor de R$ 14 milhões. A Rodovia da Batatinha, em Pocinhos, beneficiará 41 mil pessoas.  PÁGINA 3

Maria Luiza da 
Penha venceu concur-
so de redação sobre 
a qualidade das rela-
ções de consumo no 
Brasil.  PÁGINA 3

A médica Maria Francisca (foto) 
destaca que portador do vírus tem 
vida estável. Risco de contágio entre 
mãe e filho é menor.  PÁGINA 9

Ao discursar on-
tem na abertura, a 
presidente defendeu 
acordo com força de 
lei e falou do desastre 
em Minas.  PÁGINA  20O Planetário, no Espaço Cultural, é opção de in-

formação e lazer para todas as idades.  PÁGINA 26

Planetário apresenta exoplanetas  

Direitos

Luta contra Aids

Cúpula do climaCiência

FOTO: Agência de Notícias da Assembleia Legislativa

Microcefalia no Estado tem
248 casos investigados  

Festival Móbile começa 
hoje e vai até sábado  

Paraíba

2o Caderno

 PÁGINA 13

 PÁGINA 5

TSE informa que eleições
de 2016 serão manuais  

Políticas

 PÁGINA 17

Aluna do Liceu
vence concurso
do MP-Procon

Cuidados na Paraíba fazem
riscos diminuir para bebês

Dilma defende
acordo com
força de lei

NOVEMBRO AZUL A Secretaria de Estado da Saúde encerrou  
ontem a programação da campanha Novembro Azul.  PÁGINA 13

A  S o c i e d a d e 
Brasileira de Der-
matologia  inicia 
campanha de pre-
venção ao câncer de 
pele.  PÁGINA 10

Dezembro laranja
começa com um
apelo à proteção

FOTO: Secom-PB/Delmer Rodrigues FOTO: Secom-PB/Delmer Rodrigues FOTO: Roberto Stuckert Filho
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O governador Ricardo Coutinho, autoridades municipais, parlamentares e convidados participam de solenidade de inauguração de estradas em Pocinhos



A 21ª Convenção do Clima, também 
chamada de COP-21, iniciada ontem 
na cidade de Paris, ainda abalada com 
os tristes acontecimentos de 13 de no-
vembro passado, reveste-se de grande 
expectativa, embora nunca se possa 
descartar a possiblidade de um rela-
tivo fracasso nos entendimentos para 
se estabelecer, finalmente, um grande 
acordo internacional com vistas a re-
duzir as emissões de gases do efeito es-
tufa que causam o aquecimento global. 
Até o próximo dia 11 de dezembro, re-
presentantes de 195 países discutirão 
os termos desse acordo, cuja primeira 
consequência é substituir o Protocolo 
de Kyoto, mas que só deverá entrar em 
vigor no ano de 2020.

Pelo Protocolo de Kyoto, só os paí-
ses ricos tinham metas de redução dos 
gases. O que se almeja nesta cúpula de 
Paris é que todos os países, ricos ou po-
bres, assumam compromissos em defesa 
do clima e do meio ambiente. Na avalia-
ção de especialistas, a postura dos prin-
cipais países emissores de gases de efei-
to estufa tem mudado nos últimos anos 
passando de uma atitude defensiva para 
um maior engajamento nas negociações 
climáticas na busca de soluções para o 
aquecimento global. Essa posição defen-
siva que bloqueava avanços foi finalmen-
te vencida.

O secretário-geral da Organização 
das Nações Unidas, Ban Ki-moon, tem 
se mostrado otimista, otimista, mas não 
tranquilo. O problema da mudança cli-
mática, alerta, é urgente e já se faz sentir 
em todo o planeta. Para ele, a conferência 
do clima iniciada ontem pode –e precisa– 
pôr os governos no rumo de uma econo-
mia que use pouco combustível fóssil e 

emita menos gases-estufa. Precisa tam-
bém selar um compromisso para manter 
o aquecimento global abaixo de 2°C até 
2100. Evidentemente que este acordo a 
ser firmado terá que vir com peso de lei, 
sob pena de cair no vazio. 

É inegável que o Brasil tem feito 
grande esforço para reduzir as emissões 
de gases de efeito estufa, sem compro-
meter o seu desenvolvimento econômico 
e, principalmente, a inclusão social. Para 
tanto, diversificam-se as fontes renová-
veis na matriz energética, que já é uma 
das mais limpas do mundo e se investe 
na agricultura de baixo carbono, além de 
se ter atingido a marca recorde de redu-
ção de 82% no desmatamento na Ama-
zônia. Outro compromisso assumido 
pelo nosso país foi o aumento de cerca 
de 10% na eficiência elétrica e a partici-
pação de 16% de etanol carburante e de 
demais fontes derivadas da cana-de açú-
car no total da matriz energética. 

As metas definidas pelo governo 
brasileiro serão levadas para a 21ª Con-
ferência do Clima, que está apenas no 
seu início. É bom lembrar, porém,  que 
no documento prévio da COP-21 per-
sistem centenas de lacunas, que só os 
debates e o bom senso poderão contor-
nar.  Não há consenso sobre a definição 
de metas obrigatórias de redução para 
países ricos, pobres e “emergentes”. Na 
verdade, à medida que o tempo passa, e 
os problemas aumentam, todo o mundo 
vai se convencendo de que precisamos 
começar a entrar em ação e que teremos 
de fazê-lo por meio da cooperação inter-
nacional. Nenhum país pode combater as 
mudanças climáticas de modo isolado. 
Menos mal que, neste campo, o Brasil es-
teja fazendo o dever de casa.

Editorial

A Conferência do Clima

UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 1 de  dezembro de 2015
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A expectativa é de que o acordo 
de empréstimo ocorra até o final 
de março do próximo ano, na sede 
do Banco Mundial, em Washington 
(EUA). A missão técnica do Banco 
Mundial na Paraíba já tem data de-
finida: 11 de janeiro. O programa 
“PB Rural Sustentável” tem metas 
audaciosas: beneficiar mais de 
144 mil pessoas nos próximos 
seis anos.

UNInforme

DívIDAS 1 DívIDAS 2

MuItO AléM DA nOtícIA

No período de 7 a 20 de ja-
neiro, não haverá audiências 
e sessões de julgamento no 
Tribunal de Justiça da Paraíba. 
A Resolução assinada ontem 
pelo desembargador Marcos 
Cavalcanti suspende os pra-
zos processuais e ressalta 
que, somente em caso ex-
cepcional, com vistas à pre-
servação dos direitos, a me-
dida será revertida. Atendeu 
solicitação da OAB-PB.

Efeito da crise? Possivelmen-
te. Na pesquisa enviada à 
coluna, a Fecomércio atesta 
que “o nível de endividamen-
to do consumidor na Região 
Metropolitana de João Pessoa 
apresentou uma queda de 
1,75% no mês de novembro, 
na comparação com outubro”. 
Neste mês, 80,9% dos con-
sumidores afirmaram possuir 
algum tipo de dívida contra 
taxa de 82,34%, em outubro.

O presidente da Fecomércio 
Paraíba, Marconi Medeiros 
opina que a “redução no endi-
vidamento pode ser atribuída, 
em parte, à restrição do cré-
dito ao consumidor, à queda 
real da renda do trabalhador e 
à inflação e juros em patama-
res elevados, que comprome-
tem o equilíbrio do orçamento 
doméstico”. O consumidor, 
nesse cenário, fica mais “cau-
teloso”, afirma.

Para além da importância da notícia 
em si – a autorização do Ministério 
da Fazenda para que a Paraíba dê 
encaminhamento ao acordo de 
empréstimo de R$ 200 milhões 
com o Banco Mundial, por meio do 
Projeto Cooperar – há um viés polí-
tico que ela corrobora: o poder rei-
vindicatório do governador Ricardo 
Coutinho (PSB) no seu diálogo com 
a presidente Dilma Rousseff (PT). 
Há tempos, que o governador pa-
raibano – inclusive no Fórum de 
Governadores do Nordeste, do qual foi o principal articulador – cobra a liberação, pela União, do 
acesso a empréstimos internacionais, cuja operação somente pode ser celebrada por autorização 
do Palácio do Planalto. Ainda em setembro, resolução do PSB nacional cobrava acesso a tais opera-
ções, conforme registrou a coluna, à época. No documento, a legenda dizia que os estados, “premi-
dos por limitações orçamentárias originadas pela União”, precisavam “ter acesso a empréstimos 
internacionais, que incompreensivelmente estão proibidos pelo Governo Federal”. O aval dado pela 
Secretaria do Tesouro Nacional ao empréstimo, assim, tem um peso no contexto político. E a medida 
expressa muito mais do que o prestígio que o socialista tem com a presidente. Antes, ratifica a 
confiança no gestor face ao equilíbrio fiscal que seu Estado demonstra. É o reconhecimento de 
que as finanças públicas estão em boa condução e que o Estado tem poder de endividamento. 
Tem crédito, credibilidade. E aquele poder reivindicatório do governador paraibano do qual falamos 
deverá seguir empenhado em outra demanda relacionada empréstimos internacionais. Quando da 
reunião dos governadores do PSB com a presidente, em outubro, Ricardo reafirmou a necessidade 
de o estado ter novas linhas de crédito, e cobrou a autorização para contrair empréstimo no Banco 
Interamericano de Desenvolvimento (BID), no valor de US$ 375 milhões, cujos recursos seriam 
destinados às grandes obras estruturantes, nos segmentos de estrada e hídrico.    

Artigo

Enxugar os pés de Jesus

Que história é esta, cronista, de enxu-
gar os pés de Jesus? E com quê se enxuga 
os pés molhados? Ora, ora, com uma toalha. 
Errou. Os cabelos também enxugam. Não 
os cabelos do homem, mas os da mulher. Da 
mulher de outrora. Cabelos que iam quase 
até os pés. Antigamente, muito antigamen-
te, só as prostitutas usavam cabelos curtos. 
Foi o que me disseram. 

Há uma curiosidade no cabelo femini-
no, uma grande preocupação e cuidado da 
mulher. Você olha para uma mulher, e se ela 
se sentir olhada, a primeira coisa que faz é 
passar a mão nos no cabelos. 

Mas, continuemos a história, contada 
pelo evangelista Lucas: Jesus, convidado 
por um fariseu, foi almoçar na sua casa. E, 
mal começou a refeição, surgiu uma mu-
lher, que tinha fama de pecadora, trazendo 
na mão um vaso contendo perfume. Não 
contou duas vezes. Aproximou-se do Mes-
tre e molhou-lhe os pés com o perfume. De-
pois disso, enxugou-os com os cabelos. Que 
beleza, hein? As mulheres de hoje, com seus 
cabelos curtos, não fariam isso. Aliás, disse 
o filósofo Schopenhauer, que a mulher era 
“um bicho de cabelos longos e ideias curtas. 
Certamente, pra dizer isso, sofria muitas 
frustrações, já que ele era muito feio. 

Voltando à mulher que perfumou os pés 
de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, 
ela deu uma grande prova de amor ao mei-
go nazareno, enquanto o fariseu, dono da 
casa, só fez censurar o mestre. Mas, Jesus 

respondeu que ela assim fez porque muito 
amou. E fez a seguinte admoestação a Jesus: 
“Vês esta mulher? Entrei em tua casa, e não 
me deste água para os pés. Ela, porém, en-
xugou meus pés com os seus cabelos. Desde 
que chegou não se cansa de beijar meus pés 
e os enxugou com seus cabelos. Perdoados 
são seus pecados porque muito amou”. 

Eis aí um dos episódios do Evangelho 
mais emocionantes e poéticos. Lembrar 
que, por falta de melhor transporte, as pes-
soas andavam a pé. Tanto é assim que os 
comerciantes eram chamados de “pés poei-
rentos;”

Toda a evangelização era feita a pé. E 
naquele tempo não havia toalha, que era 
substituída pelos longos cabelos das mu-
lheres. 

E viva a mulher, que tanto contribuiu 
para a evangelização. A mulher que tem 
sido tão discriminada, até hoje. 

Concluindo, repito: este episódio da 
mulher que lavou o pés de Jesus e os enxu-
gou com a toalha de seus cabelos, é um dos 
mais poéticos do Evangelho, também cha-
mado de Boa Nova. 

Viva o amor. O amor ao próximo, que 
anda muito distante das pessoas. O homem 
ainda não aprendeu a amar ao próximo, 
que  continua distante. Mas não se esque-
çam que graças à moderna tecnologia, as 
pessoas cada vez mais se aproximam. Não 
digam que se amem, mas se aproximam. Já 
é alguma coisa.

viva o amor. O amor ao próximo, que anda muito distante das pessoas. 
O homem ainda não aprendeu a amar ao próximo, que  continua distante”

 carlos Romero - caromero@globo.com

MEtA AuDAcIOSA

REcESSO 

MBE DEfEnDE ‘gEStÃO EfIcIEntE DE REcuRSOS”
O ex-deputado federal Leonardo Gadelha (PSC) foi indicado pelo Movimento Brasil Eficiente (MBE), 
coordenado pelo economista Paulo Rabello de Castro, para ser o “embaixador” do movimento na 
Paraíba. Disse ontem que “a desburocratização, a redução da carga tributária e a gestão eficiente 
das despesas estatais estão entre as principais bandeiras” do MBE.   
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O empréstimo que o Estado quer concretizar 
com o Banco Mundial tem destino certo. Os re-
cursos serão usados pelo Projeto Cooperar para 
dar suporte às ações de combate aos efeitos da 
estiagem, no projeto “PB Rural Sustentável”. 
De acordo com o governo, serão investidos em 
“abastecimento d’água, sistemas de dessalini-
zação e tecnologias validadas para a redução da 
vulnerabilidade agroclimática”.  

DESTINO CERTO
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Pocinhos, Montadas e Puxinanã 
recebem obras do Governo do Estado
Benefícios nas áreas de 
infraestrutura e educação 
no Agreste somam R$ 14 mi

O governador Ricardo 
Coutinho entregou, ontem, 
obras nas áreas de infraes-
trutura e educação em mu-
nicípios do Agreste paraiba-
no, somando cerca de R$ 14 
milhões em investimentos. 
Pela manhã, ele inaugurou a 
rodovia PB-121, denomina-
da Estrada da Batatinha, na 
interligação das cidades Es-
perança/Areial/Pocinhos até 
a BR-230. A obra, executada 
por meio do Programa Ca-
minhos da Paraíba, recebeu 
investimentos da ordem de 
R$ 6,4 milhões e beneficia di-
retamente mais de 41 mil pa-
raibanos, além de contribuir 
com a economia e o desenvol-
vimento da região. 

A solenidade, que acon-
teceu na Câmara Municipal 
de Pocinhos, contou com a 
presença do presidente da 
Assembleia Legislativa, de-
putado Adriano Galdino, do 
deputado federal Hugo Mot-
ta, do presidente da Câmara, 
Sóstenes Murilo, do vereador 
de Campina Grande Murilo 
Galdino, e do diretor supe-
rintendente em exercício do 
Departamento de Estradas 
de Rodagem da Paraíba, Hélio 
Cunha Lima.

Em seu pronunciamento, 
Ricardo Coutinho destacou a 
importância dos investimen-
tos realizados na região do 
Agreste paraibano. “A estrada 
da Batatinha, com um asfalto 
próprio para suportar o tráfe-
go de caminhões; e ao mesmo 
tempo nós estamos entregan-
do a reforma da escola Plínio 
Lemos, em Puxinanã. Enfim, 
a gestão estadual está traba-
lhando em todas as regiões da 
Paraíba”, afirmou, ressaltan-
do a parceria que o Governo 
do Estado tem com o filho de 
Pocinhos e presidente da As-
sembleia Legislativa, Adriano 
Galdino.

O presidente da Assem-
bleia e ex-prefeito de Poci-
nhos enfatizou que as três 

 A adolescência do magistral escritor 
colombiano Gabriel García Márquez foi marca-
da por livros de várias tendências. Ele desta-
cou, numa entrevista, que foi especialmente 
influenciado por “A metamorfose”, de Kafka.
 Depois que leu a primeira frase kaf-
kiana - “Quando certa manhã Gregor Samsa 
acordou de sonhos intranquilos, encon-
trou-se em sua cama metamorfoseado num 
inseto monstruoso” - García Márquez ques-
tionou-se: “Então, eu posso fazer isso com os 
personagens? Criar situações impossíveis?”.
 Nascia ali o maior escritor da Amé-
rica do Sul, que ganhou o Nobel de Litera-
tura em 1982, tornou-se popular no mundo 
inteiro, entre várias categorias sociais e 
faixas etárias, com “Cem anos de Solidão”, 
e lançou obras-primas como “Ninguém es-
creve ao coronel”, “Relato de um náufrago”, 
“Cândida Erêndira”, “O outono do patriarca” 
e “Crônica de uma morte anunciada”. Con-
fesso que a minha preferência é por “Crôni-
ca de uma morte anunciada”.
 Tenho todos os seus livros, mas até 
hoje não li os dois últimos: “Viver para con-
tar” e “Memórias de minhas putas tristes”. 

nnnnnnnnnn

 Muita coisa é sempre escrita e 
publicada nos jornais e revistas, em blogs 
na Internet, levando a um perfil exato de 

García Márquez nasceu ao ler Kafka

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

Gabriel García Márquez.
 Prefiro então concluir com um 
trecho do último texto que “Gabo” escreveu, 
“Olhos de cão azul”. Vamos lá.
 “Então olhou para mim. Pensava 
que olhava para mim pela primeira vez. Mas 
então, quando se virou por trás do abajur, e 
eu continuava sentindo sobre o ombro, nas 
minhas costas, seu escorregadio e oleoso 
olhar, compreendi que era eu quem a olhava 
pela primeira vez. Acendi um cigarro. 
Traguei a fumaça áspera e forte, antes de 
fazer girar a cadeira, equilibrando-a sobre 
uma das pernas posteriores. Depois disso 
a vi ali, como havia estado todas as noites, 
de pé junto ao abajur, me olhando. Duran-
te breves minutos não fizemos nada mais 
que isto: olhar-nos. Foi então que lembrei 
o de sempre, quando lhe disse: ‘Olhos de 
cão azul’. Ela me disse, sem tirar a mão do 
abajur: “Isso. Já não o esqueceremos nunca”. 
Saiu da órbita suspirando: ‘Olhos de cão 
azul. Escrevi isso por todas as partes’. 
 (...) Era o frio o que me dava certeza 
da minha solidão. (...) Ouvi-a respirar fundo 
enquanto falava. E disse que durante anos 
não tinha feito nada diferente disso. Sua 
vida estava dedicada a me encontrar na rea-
lidade, por meio dessa frase identificadora. 
‘Olhos de cão azul.’ 
 (...) ‘Amanhã vou reconhecer você 
por isso’, disse. ‘Vou reconhecê-la quando 

vir na rua uma mulher que escreva nas 
paredes: ‘Olhos de cão azul’’. E ela, com 
um sorriso triste - que já era um sorriso 
de entrega ao impossível, ao inatingível -, 
disse: “Não obstante, você não lembrará nada 
durante o dia”. E voltou a pôr as mãos sobre o 
abajur, com a expressão obscurecida por uma 
névoa amarga: “Você é o único homem que, ao 
acordar, não se lembra nada do que sonhou”.

Personagens de Tolkien 
nos sermões de Francisco

 Lendo muito sobre Jorge Mario 
Bergoglio, o papa Francisco, descobri sua 
paixão pelo futebol (torcedor do San Loren-
zo, na Argentina), pelas artes em geral, mas 
profundamente pela literatura. Conhece a 
“Ilíada”, de Homero, a “Eneida”, de Virgílio, 
as obras mais importantes de Shakespeare. 
O papa leu tudo de Dostoievski e de seu 
conterrâneo Jorge Luis Borges.
 De Borges - a quem conheceu pes-
soalmente -, ele manifesta preferência por “O 
Aleph”. Numa entrevista dada em 1998, ao 
jornal “La Nación”, quando era arcebispo de 
Buenos Aires, ele disse que gostava muito de 
um conto de Borges chamado “Tlön, Uqbar, 
Orbis Tertius”. Esse conto trata justamente de 
uma enciclopédia forjada por uma sociedade 
secreta ao longo de gerações, que visa inventar 

todo um planeta imaginário, com seus idiomas, sua 
física, sua política, suas ciências, suas culturas. No fim 
do conto, sendo “acidentalmente” descoberta essa 
enciclopédia, Tlön (o planeta imaginário) passa a do-
minar, paulatinamente, todos os interesses terrenos. 
É justamente o que o papa Francisco combate, como 
no pronunciamento a seguir:
 “Criamos novos ídolos. A adoração do 
antigo bezerro de ouro encontro uma nova e cruel 
versão na idolatria do dinheiro e na ditadura 
de uma economia realmente sem fisionem nem 
fialidade humanas. (...) E porque não dirigirem-se 
a Deus para que lhes inspire os seus desígnios? 
Formar-se-á então uma nova mentalidade política 
e econômica, que contribuirá para transformar a 
profunda dicotomia entre as esferas econômica e 
social numa são convivência”.
 Na literatura contemporânea, o papa Fran-
cisco leu os livros de J. R. R. Tolkien, como “O Hob-
bit” e “O Senhor dos Anéis”. Em Buenos Aires, ele 
usava personagens de Tolkien em seus sermões.

nnnnnnnnnn

 Gosto muito da constante preocupação do 
papa Francisco com os jovens e idosos. Durante 
um voo Roma-Rio (quando aqui esteve), ele deu 
uma entrevista aos cerca de 70 jornalistas que o 
acompanhavam e foi claro:
 “Os jovens têm uma pertença valiosa: per-
tencem a uma família, a uma pátria, a uma cultura e a 
uma fé. Portanto, têm uma riqueza que é o futuro de 
um povo. Mas, o futuro também é dos idosos, por-
que são depositários de uma sabedoria de vida, da 
história, da pátria e da família. Um povo tem futuro 
quando caminha com a força dos jovens e dos idosos”.

principais demandas do Mu-
nicípio estão sendo atendidas 
pelo Governo do Estado, como 
a pavimentação da rodovia da 
Batatinha; a adutora (já con-
cluída) e implantação de três 
companhias de polícia para 
reforçar a segurança na re-
gião. “A estrada da Batatinha 
foi recuperada, a questão da 
água o governador está re-
solvendo em definitivo com 
a adutora e a Polícia Militar 
vai instalar três bases de po-
liciamento já autorizadas por 
Ricardo Coutinho”, adiantou o 
presidente da Assembleia Le-
gislativa. 

O presidente da Câmara 

de Vereadores de Pocinhos, 
Sóstenes Murilo, afirmou que 
a restauração da PB-121 con-
templa o desenvolvimento da 
cidade. “A importância é gran-
de para nossa cidade porque 
essa reconstrução da estrada, 
que estava danificada, contri-
bui com o desenvolvimento 
da região porque também dá 
acesso a Areial, Montadas, 
Esperança e a rodovia agora 
está com tráfego com mais 
segurança e conforto”, disse o 
vereador. Ele também agrade-
ceu pela adutora de Pocinhos 
que vai reforçar o abasteci-
mento d’água da cidade e lem-
brou ainda que o Estado tam-

bém presenteou a população 
com uma escola estadual.  

O comerciante José Her-
mínio declarou que a estrada 
foi pavimentada pela primei-
ra vez em 1997 e estava com 
o asfalto em condições precá-
rias. “O novo asfalto chegou na 
hora certa, agora o transporte 
de frangos, um dos principais 
produtos da região, o tráfego de 
ambulâncias, ônibus escolares, 
são mais seguros”, pontuou.

Para a tarde estava pre-
vista, em Montadas, solenida-
de na praça principal, com o 
governador Ricardo Coutinho 
entregando a restauração da 
PB-115, subtrecho São José da 

Mata/Puxinanã/Montadas/
Entroncamento da PB-121. As 
restaurações das duas rodo-
vias fazem parte do Programa 
Caminhos da Paraíba, totali-
zando 51 km e investimento 
de R$ 13.129.94,65. 

As restaurações das duas 
rodovias foram executadas 
com recursos do Tesouro do 
Estado, contemplando uma 
população de mais de 100 
mil habitantes de Esperança, 
Areial, Puxinanã, Montadas 
e Pocinhos. O tráfego médio 
diário de veículos nas duas 
rodovias é de 1.893 veículos 
entre automóveis, utilitários, 
ônibus, caminhões e motos.

No município de Puxi-
nanã, o governador Ricardo 
Coutinho inauguraria o Giná-
sio de Esportes da Escola Es-
tadual de Ensino Fundamen-
tal e Médio Plínio Lemos, que 
possui uma área construída 
de 600 m², tamanho 20x30 e 
contém vestiário feminino e 
masculino. Foram realizados 
os serviços de coberta em es-
trutura metálica, substituição 
do piso existente por piso em 
granilite, pintura, instalação 
elétrica e construção de ram-
pas acessíveis para Portado-
res de Necessidades Especiais 
(PNE). Foram investidos mais 
de R$ 609 mil.

 A Estrada da Batatinha, na interligação das cidades Esperança/Areial/Pocinhos até a BR-230 recebeu investimentos de R$ 6,4 mi e beneficia diretamente mais de 41 mil paraibanos

FOTOS: Alberi Pontes/Secom-PB
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DOe da Receita Estadual vai ser 
publicado a partir de 6 de janeiro

A Secretaria de Estado 
da Receita já definiu a data 
para publicar, de forma onli-
ne, o Diário Oficial Eletrônico 
(DOe–SER). A partir do dia 6 
de janeiro de 2016, os atos 
próprios das autoridades fa-
zendárias deixarão de ser pu-
blicados no Diário Oficial do 
Estado, na versão impressa, e 
passarão a ser gerados e ar-
mazenados eletronicamente 
na página da Receita Estadual 
para os contribuintes parai-
banos somente em versão 
digital no endereçowww.re-
ceita.pb.gov.br. A publicação 
do DOe–SER vai incluir atos 
como as portarias, instru-
ções normativas, circulares e 
os editais. O novo serviço faz 
parte do processo de moder-
nização da Receita Estadual. 

Segundo o assessor do 
Gabinete do Secretário de Es-
tado, o auditor fiscal Jair Mo-
reira Lima, responsável pela 

coordenação do Diário Ofi-
cial Eletrônico, a divulgação 
do novo serviço já está sendo 
publicado no Diário Oficial 
do Estado da Paraíba e cum-
pre um dos requisitos que é a 
divulgação. 

Rapidez
Segundo a Receita Es-

tadual, o DOe-SER vai trazer 
maior rapidez e especifici-
dade nas publicações dos 
atos da pasta, além de maior 
transparência e facilidades 
de acesso aos contribuintes, 
pois será um serviço gratuito. 
Além de moderno, o DOe-SER 
vai reduzir também custos da 
pasta com a diminuição de 
custeio com as publicações 
pagas nas versões impres-
sas. “As publicações no DOe-
SER serão apenas aquelas de 
competências do secretário 
da Receita. Já os decretos, 
leis e os convênios do Con-
faz, competência de outros 
poderes, continuarão sendo 
publicados no Diário Oficial 
do Estado”, acrescentou Jair 
Moreira Lima.

As edições do DOe–SER 
vão atender aos requisitos de 
“autenticidade, integridade, 
validade jurídica e interope-
rabilidade da Infraestrutura 
de Chaves Públicas Brasilei-
ra (ICP) Brasil”. Jair Moreira 
acrescentou que os conteú-
dos das publicações serão 
assinados digitalmente com 
base em certificado emitido 
por entidade credenciada 
pela ICP Brasil, a fim de ga-
rantir a autoria do documen-
to digital.

Todos os atos das autoridades 
fazendárias serão gerados e 
armazenados eletronicamente

João Pessoa realiza de 
amanhã até o sábado (5) o 
The Global Leadership Sum-
mit, ou “Summit”, como é po-
pularmente conhecido, que 
acontecerá no Espaço Gos-
pel da 1ª Igreja Batista de 
João Pessoa, na Avenida Ruy 
Carneiro, s/nº, em Miramar. 
A abertura que ocorrerá às 
19h, será feita em vídeo, por 
Bill Hybles, com o tema “Os 
intangíveis da liderança”. Os 
interessados em participar 
podem fazer as inscrições no 
local, ao preço de R$ 80,00. 
O último aconteceu nos dias 
7 e 8 de agosto, em Chicago, 
nos Estados Unidos. 

   A meta do maior even-

to de liderança do planeta é 
treinar 260 mil líderes em 
875 cidades pelo mundo. É 
a terceira vez que a capital 
paraibana sedia o encontro, 
que contará com vídeos e pa-
lestras, além das presenças 
dos pastores Armando Bis-
po, do Ceará, além de Paulo 
Mazonny, de Belo Horizonte. 
Durante os três dias do en-
contro os participantes pode-
rão presenciar palestras com 
diversos profissionais reno-
mados internacionalmente, 
entre eles, Ed Catmull (co-
fundador da Pixar Animation 
Studios e Presidente da Walt 
Disney Animation Studios), 
Salli Krawcheck (presiden-
te da Ellevate Network e 
ex-presidente do Bank of 
America’s Global Wealth & 

Investment Management) e 
Jim Collins, aclamado pen-
sador em administração e 
autor do best-seller De Bom 
a Excelente, entre outros.

O coordenador local 
do evento, Matinho Junior, 
acredita que as quinhentas 
vagas serão preenchidas 
pelo interesse de pessoas 
de todas as partes da região 
que devem comparecer ao 
evento. Segundo ele, será 
o último da temporada, re-
tornando em fevereiro do 
próximo ano. “Serão dias 
abençoados com palestras 
de pessoas capacitadas que 
passarão informações para 
novas lideranças. Queremos 
aproveitar o máximo todos 
os momentos das palestras 
e vídeos”, avaliou.

The Global Leadership Summit 
acontece na capital até sábado

no Espaço GospEl da 1ª IGrEja BatIsta

Wellington Sérgio
wsergionobre@yahoo.com.br

A coluna de Demi Getschko, 
considerado um dos pioneiros 
da Internet no Brasil, publica-
da ontem no jornal Estado de 
São Paulo (Estadão), analisa a 
10ª edição do Fórum de Go-
vernança da Internet (IGF), 
evento da Organização das 
Nações Unidas (ONU), que 
aconteceu entre os dias 9 e 
13 de novembro, no Centro 
de Convenções de João Pes-
soa, o qual considerou uma 
“excelente infraestrutura”. Ele 
ainda elogiou a gastronomia 
paraibana.

Demi Getschko é um en-
genheiro brasileiro nascido na 
Itália que, pelo pioneirismo, é 
considerado “o pai da Internet 
brasileira”. Atualmente, ocupa 
o cargo de diretor-presiden-
te do Núcleo de Informação 
e Coordenação do Ponto BR 

(NIC.br). Na coluna, ele desta-
cou dois pontos da edição do 
IGF: “A excelente infraestrutura 
que o Centro de Convenções 
de João Pessoa fornece aos 
eventos e, uma unanimidade, a 
vibrante inclusão de jovens da 
região latino-americana que, 
por um programa de auxílios 
e bolsas, foram selecionados a 
participar pela primeira vez de 
um evento desse tipo”, escreve 
o engenheiro e hoje também 
professor da Pontifícia Univer-
sidade Católica de São Paulo.

Do ponto de vista pes-
soal, um aspecto que encan-
tou o professor foi a culinária 
local: “Saí de lá não só otimis-
ta com o IGF, mas também 
com o gosto inesquecível da 
tapioca com queijo e coco, 
no café da manhã”, comentou 
Demi Getschko na coluna.

“Pai” da internet analisa 
o iGF e elogia estrutura

dE joão pEssoa

14 bairros vão ficar 
sem água hoje

A Companhia de Água e Es-
gotos da Paraíba (Cagepa) executa, 
hoje, serviço de limpeza e desin-
fecção dos reservatórios (elevado e 
apoiado) R-03, R-15 e R-17, localiza-
dos no Alto do Mateus, na capital. Em 
decorrência dos trabalhos, o abaste-
cimento de água precisará ser inter-
rompido, das 8h às 19h, nas seguin-
tes localidades de Bayeux: Centro, 
Jardim São Severino, Sesi, São Bento, 
Manguinhos, São Vicente, Brasília, 
Baralho e Imaculada. E em João Pes-
soa, as áreas afetadas serão: Ivan 
Bichara, Alto do Mateus e conjuntos 
Juracy Palhano, dos Motoristas e 
Luís Fernandes. Mais informações 
sobre os serviços executados pela 
Cagepa podem ser obtidas gratuita-
mente pelo telefone 115.

treze contrata 
quatro reforços  

O Treze anunciou ontem, a 
contratação de quatro reforços para o 
Estadual de 2016, que terá início no 
dia 30 de janeiro. Foram confirmados 
Renê Cruz (zagueiro), Altemar (lateral 
esquerdo) e Elizeu e Caio (volantes). Os 
três primeiros são novatos, enquanto 
o último renovou contrato. Renê teve 
passagens por Iraty e Operário do Pa-
raná, Guarani e mais recentemente o 
Icasa. Já Altemar defendeu o Confian-
ça-SE e Central de Caruaru e Elizeu vem 
do Comercial-SP. De acordo com a dire-
toria os quatro passaram por exames 
médicos e em seguida assinaram con-
tratos no Estádio Presidente Vargas. 
O quarteto vem se juntar a Guilherme 
(zagueiro), Toninho (lateral direito), 
Léo Lima e Mael (meias), Nonato e 
Lúcio Curió (atacante).

Gasometria arterial 
é tema de encontro

O Complexo de Pediatria Arlinda 
Marques, da rede hospitalar do Estado, 
realiza hoje um encontro de discussão 
multiprofissional que abordará a ga-
sometria arterial. O evento começa às 
10h, no auditório do complexo. É des-
tinado a fisioterapeutas, enfermeiros e 
médicos. Para o diretor-geral do Hospi-
tal Arlinda Marques, Bruno Leandro de 
Souza, eventos como esses são impor-
tantes e servem para enriquecer ainda 
mais o aprendizado dos profissionais 
de saúde, “pois a nossa missão é ofe-
recer um atendimento cada vez mais 
qualificado”, disse. De acordo com Fran-
cisco de Assis Dias Neto,  coordenador 
da Fisioterapia das UTI do complexo, 
gasometria arterial refere-se a um 
exame de sangue colhido de uma arté-
ria que possui por objetivo a avaliação 
de gases no sangue. 

lBV tem vagas em 
joão pessoa e CG

O Centro Comunitário de Assis-
tência Social da Legião da Boa Vonta-
de (LBV) em João Pessoa e Campina 
Grande oferece vagas para o programa 
LBV — Criança: Futuro no Presente!. As 
matrículas são gratuitas e podem ser 
feitas nas unidades da instituição de 
segunda a sexta-feira, das 9 às 17h, 
com a assistente social. Para inscrever 
os filhos em um dos programas, os pais 
devem procurar a sede da LBV, portan-
do cópia da Certidão de Nascimento e 
da Carteira de Identidade do respon-
sável. Voltado para crianças e ado-
lescentes de 6 a 15 anos de idade, o 
LBV - Criança: Futuro no Presente! tem 
o objetivo de fornecer um ambiente 
saudável e seguro para crianças que 
vivem em situação de vulnerabilidade 
social, promovendo a participação, o 
diálogo, a autonomia e a busca por 
conhecimento dos mesmos.

A Assembleia Legislativa 
da Paraíba, através da Comis-
são de Desenvolvimento, Tu-
rismo e Meio Ambiente reali-
zou, ontem, audiência pública a 
respeito das condições climáti-
cas e os desafios para os próxi-
mos anos na Paraíba. O evento 
foi presidido pelo deputado es-
tadual Ricardo Barbosa e teve  
a presença dos parlamentares 
Jeová Campos, Renato Gadelha, 
Janduhy Carneiro, no Plenário 
Deputado José Mariz (ALPB).

O evento marcou o retor-
no do deputado Jeová Campos 
às atividades parlamentares, 
após 120 dias para tratamento 
de saúde e reuniu autoridades 
e especialistas, incluindo o su-
perintendente de Desenvolvi-
mento do Nordeste (Sudene), 
João Paulo Lima e Silva.

O deputado Jeová Cam-

pos destacou a importância de 
estar voltando em ocasião tão 
necessária para debater um 
tema que está, nesse momen-
to, sendo discutido no mundo 
inteiro. Jeová alertou princi-
palmente para os problemas 
da Paraíba, que segundo ele 
vive a pior seca de sua história. 
“Nas perspectivas meteoroló-
gicas, estamos entrando para 
o quinto ano sem chuvas e a 
preocupação é justamente com 
água para beber, água como ali-
mento. O mundo vai discutir as 
mudanças climáticas, mas elas 
não estão distantes de nós”, 
disse Jeová. Para o deputado 
Ricardo Barbosa, a sessão teve 
como objetivo aprofundar os 
conhecimentos a respeito dos 
estudos feitos pelas diversas ins-
tituições, órgãos, empresas e o 
próprio poder público estadual.

AL debate mudanças 
climáticas no Estado

dEsafIos para os próxImos anos

A Secretaria de Es-
tado da Educação (SEE), 
por meio da Gerência 
Executiva de Educação 
Profissional (GEEP), pro-
moveu ontem a aula 
inaugural do Programa 
Nacional de Acesso ao 
Ensino Técnico e Empre-
go (Pronatec), ofertado 
pela primeira vez pela 
SEE da Paraíba.

A secretária executi-
va de Estado de Gestão 
Pedagógica, Roziane 
Marinho, destacou a im-
portância deste momen-
to para a SEE. “Antes nós 
éramos demandantes, 
agora somos ofertan-
tes do Pronatec e isso é 
uma vitória, pois a nossa 
intenção, é que a escola 
vá além dos conteúdos e 
promova também a for-
mação profissional. Esta 
é uma preocupação des-
ta gestão, fazer com que 
a escola ofereça outras 
oportunidades de for-
mação para os jovens”, 
comentou.

O gerente de Edu-
cação Profissional da 
SEE, Américo Falcone, 
explicou a importância 
dos cursos técnicos: “O 
aluno hoje, com o Ensino 

Regular, apenas termina 
o terceiro ano, tenta fa-
zer o Enem para com a 
nota se classificar e pas-
sar mais três ou quatro 
anos em um curso, se 
formar e tentar ir para 
o mercado de trabalho. 
Com o Pronatec, o alu-
no terá a oportunidade 
de quando terminar o 
terceiro ano já ter um 
certificado técnico, uma 
qualificação e partir para 
o mercado de trabalho 
mais cedo”.

O Pronatec inicia na 
Paraíba ofertando sete 
cursos, sendo quatro téc-
nicos e três FIC. Os cursos 
técnicos são “Segurança 
do Trabalho”, “Logís-
tica”, “Informática” e 
“Desenho na Construção 
Civil”, que tiveram iní-
cio na tarde de ontem, 
simultaneamente, nas 
escolas Osvaldo Pessoa 
em João Pessoa, Erenice 
Fideles (Escola Técnica de 
Bayeux) e Hortênsio de 
Sousa Ribeiro, em Campi-
na Grande. Os três cursos 
FIC são ligados à área de 
pesca e começaram na 
noite de ontem, na Es-
cola Estadual Advogado 
Nobel Vita, em Coremas.

Educação realiza aula 
inaugural do Pronatec

na paraíBa

Aluna premiada 
no i Concurso de 
Redação e Artigo 
do MP-Procon

A aluna Maria Luíza da 
Penha, do Liceu Paraibano, foi 
premiada no I Concurso de 
Redação e de Artigo promovi-
do pelo Ministério Público do 
Estado da Paraíba, por meio 
do Programa Estadual de Pro-
teção e Defesa do Consumidor 
(MP-Procon), durante o 4º 
Congresso Internacional do 
Direito do Consumidor. O con-
curso trazia a discussão sobre 
o tema “Impactos negativos da 
falsificação de produtos na eco-
nomia do país, na saúde e na 
qualidade de vida dos consumi-
dores, e os benefícios na aquisi-
ção de produtos originais”.

O objetivo do concurso foi 
fomentar a discussão entre os 
alunos a respeito dos impactos 
da utilização e comercialização 
de produtos falsificados.

FOTO: Gilvan Gomes/Secom-PB

O Pronatec é ofertado pela primeira vez pela SEE da Paraíba

A publicação do 
DOe–SER vai incluir 
atos como as por-
tarias, instruções 
normativas, circu-
lares e os editais, 
modernizando a 
Receita Estadual
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Luna escreve sobre 
a prisão do senador 
Delcídio do Amaral

Página 6

Livro Mix/Remix, de Dija 
Darkdija será lançado 
hoje na capital

Banda e filarmônica no 
projeto “A Banda de 
Música na Academia” 
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Pluralidade artística
Festival Móbile 2015 terá mostra de filmes, debates, oficina e palestra 

O Festival Móbile 2015 começa 
hoje e segue até o dia 5 de de-
zembro, com o tema “Organis-
mos em Movimento”. O evento 
trará uma programação com 
debates, palestras, interven-
ções artísticas, mostras de ci-
nema e muita música. A venda 

de ingressos já começaram. Em João Pessoa, 
o Cine Aruanda, no Campus I da UFPB, será 
palco de abertura do evento. Hoje, a partir 
das 18h, haverá exibição de curtas-metra-
gens e também debates com realizadores. 
Os filmes serão exibidos em duas mostras, a 
Paraibando e a Verde-Maduro.

Também hoje, a partir das 16h30, será 
realizada a Oficina de Composição. A aula 
será ministrada por Jonathas Falcão (pu-
blicitário, cantor, compositor, integrante 
da banda Seu Pereira e Coletivo 401), Titá 
Moura (cantor e compositor, integrante do 
grupo Caburet Carimbó Club). A oficina será 
no Móbile Café, no Centro de João Pessoa. 
Já às 17h, no mesmo local, haverá palestra 
com o publicitário João Faissal. A mostra 
‘Paraibando’ reúne curtas de até 20 minu-
tos de duração de realizadores do Estado. 
Já a mostra ‘Verde-Maduro’ é direcionada 
para jovens realizadores e suas primeiras 
produções. Abaixo, a programação desta 
terça-feira e também da quarta-feira.

De acordo com Rômulo Oliveira, idea-
lizador e organizador do evento, a expec-
tativa é muito boa “O evento começa hoje e 
segue até o dia 5 com oficinas e as mostras, 
além das atrações musicais, que subirão 
ao palco a exemplo de Catia de França, Val 
Donato, Troça Harmônica, a energia do 
público e dos artistas é imensa” disse. 

Esta é a terceira edição do Móbile neste 
novo formato. Em 2008, os curadores o reali-
zaram de forma menos ampla como Festival 
de Vídeos Alternativos, um projeto de cunho 
social comunitário. A proposta era que jovens 
e adolescentes fizessem filmes e participas-
sem de mostras competitivas. “A edição deste 
ano tem como meta a criação de um cineclu-
be. Todos os filmes selecionados vão compor 
o acervo desse cineclube”, explicou.

Música
Muita música e cinema no Festival 

Móbile 2015, que acontecerá entre os dias 1 
e 5 de dezembro, com o tema “Organismos 
em Movimento”. O evento trará uma progra-
mação com debates, palestras, intervenções 
artísticas, mostras audiovisuais e shows.
Serão atrações da sexta-feira, dia 4: Vieira, 
Hugo dos Santos (PI), Troça Harmônica,  
Chico Correa e Electronic Band, Barruada 
– Val Donato e Cátia de França,Os Gonzagas 
e Johnny Hooker. Valmer, Malaquias em Pe-
rigo, Paudedáemdoido, Cabruêra, Mombojó 
e Academia da Berlinda são as atrações do 
sábado, dia 5. Todos os shows ocorrem no 
Conventinho, no Centro Histórico de João 
Pessoa. A venda de ingressos já começou, 
inclusive pela Internet. Garanta os seus 
ingressos no site Sympla, e também no Sebo 
Cultural, Shopping Sul e Business Center.

Festival Móbile
Festival de Cinema e Música que acon-

tece anualmente na cidade de João Pessoa. 
A edição de 2015 acontecerá de 01 a 05/12 
em diversos pontos da cidade. Festival Inde-
pendente que premia produções do Cinema 
Paraibano, realiza oficinas, debates e shows.

Guilherme Cabral  
guipb_jornalista@hotmail.com

Curta-metragem 
“O terceiro prato” 
(acima), de Pablo Maia, 
com Daniel Porpino e 
Raquel Ferreira e 
a banda “Chico Correia 
& Eletronic Band” (lado) 
integram a programação 
do festival que 
movimenta a capital 
até o próximo 
sábado (5)

Hoje

Mostra Verde-maduro
n Maria das águas
n Direção: Bruno Vineli
5’48” (Experimental)

n Dessa vez sozinha
n Direção: Jackson Dutra
4’28” (Ficção)

n Moto taxi do amor
n Direção: Juca Gonzaga
4’45” (Ficção)
 
n Ember
n Direção: Jailson Batista
2’23” (Experimental)
 
n Mostra Paraibando 
n Metade

n Direção: Carlos Mosca
8’56” (Ficção)
 
n Acho Bonito Quem Veste
n Direção: Marcelo Coutinho
9’15” (Documentário)
 
n Claustro
n Direção: Tiago Pena
12’05” (Experimental)
 
n A Prisão das Almas
n Direção: Erick Medeiros
7’36” (Ficção)
 
n Santa Rosa
n Direção: João Paulo 
Palitot
20’00 (Ficção)
 
n A Quitinete

n Direção: David Sobel
15’30” (Ficção)
 
n Padecer Pairar 
n Direção: Electric Prism
20’02” (Ficção)
 
Dia 2 – Quarta-Feira
Mostra Verde-maduro
 
n Utopia
n Direção: Jonathan de Queiroz
4’10” (Ficção)
 
n O Cão
n Direção: Edson Izidro e 
Uégilys Keyllor
10’07” (Experimental)
 
n Quero fazer um filme para 
inscrever em festival

n Direção: Edson Izidro
10’50” (Experimental)
 
n Yuri Barros – O príncipe 
das ondas
n Direção: Ismael Farias
4’10” (Documentário)
 
n Sobremesa
n Direção: Ali Cagliani
3’31” (Experimental)
 
Mostra Verde-maduro
n No Rastro da Espoleta 3
n Direção: Bonerges Guedes 
e Vinicius Guedes
16’09” (Ficção)
 
n Todas as coisas que eu 
não te disse
n Direção: Carolinne Taveira

16’00” (Ficção)
 
n Insosso
n Direção: Uégillys Keyllor 
Mauricio da Silva
17’ 40” (Ficção)
 
n O Terceiro Prato
n Direção: Pablo Maia
20’00” (Ficção)
 
n Pirataria
n Direção: Alexandre Macedo 
e Pedro Osmar
13’00” (Documentário)
 
n Epitácio
n Direção: Leonardo 
Gonçalves, Caio Queiroz, 
Mariana Dutra
14’43’’ (Documentário)

Programação

FOTOS: Divulgação



Com a prisão do senador Delcídio do Amaral, líder do governo 
Dilma Rousseff, à revelia do Senado da República, assustou e irritou 
o colegiado brasileiro, pelo ineditismo. O Senado é uma instituição 
acreditada, com mais de 200 anos de existência e um dos pilares da 
estabilidade institucional do Brasil. 

Além de sua inquestionável importância política possui funções 
legislativas de caráter geral, que são compartilhadas com a Câmara 
dos Deputados. Outras atribuições de grande importância estão des-
critas no Art. 52 da Constituição Federal, que lhe garante decisões 
de suma importância para a 
Nação brasileira.

Como o Supremo 
Tribunal Federal agiu de 
forma legal, porém chocan-
te,  para com a Associação, 
em que  senadores delin-
quentes, não são punidos 
com tanta severidade e ao 
renunciar por motivos an-
tiéticos, voltam ao quadro 
legislativo, na eleição se-
guinte  e assumem o posto, 
de onde foram expulsos, 
sem nenhum vexame para 
o ex-réu...

      Quando há uma penalidade, só o ego individual é envolvido 
e o castigo fere apenas o subjetivismo moral do próprio. O ocorrido 
com Delcídio do Amaral teve outra conotação. Arranhou  o corpo do 
colegiado porque o pegou de inopino. 

Houve discussões condenando o ato,  mas ao final dos lamentos 
os votos pela manutenção do encarceramento decidido pelo STF, al-
cançou 59x13 votos e uma abstenção. E o senador pelo Mato Grosso 
do Sul está lá, dando depoimentos e preocupando os que estão do 
lado de cá.

As coisas mudaram depois de providências enérgicas da Justi-
ça. A começar pela Lava-Jato que não deixa sem investigar uma só 
denúncia. Anteriormente era diferente, como veremos:

Em 1992, o presidente TRT,  de São Paulo, Nicolau dos Santos 
Neto,  abriu uma  Licitação para a construção do Fórum do Tribunal 
Regional Eleitoral-SP.   Apresentaram-se na Licitação os  grupos OK e 
o Incaluminio,  do senador Luiz Estevão que foi  o  contemplado com 
a escolha, que atendia ao plano de rapinagem oficial do presidente 
do Orgão que defendia os direitos dos trabalhadores. 

A Empresa Ok, que perdera, apenas, por 3 pontos, ao invésde 
recorrer à Justiça, como seria o óbvio, para sua inclusão no projeto 
de construção,  apelou à Comissão Administrativa,  presidida pelo 
juíz “Lalau”. Tendo em vista que o senador Luiz Estevão, o ganhador, 
se enquadrava nos seus planos delinquentes, confirmou a vitória de 
sua empresa. Porém o juiz sabia que a OK pertencia a mesma confra-
ria do senador Luiz Estevão .

O corrupto magistrado “Lalau”  foi tratado pela imprensa, pes-

Os olhos das pretas murcianas 
são definidamente azuis. De um azul 
claro raso, esmeraldino, como o azul da 
gema azul paraíba; azul da gema, pode-
se dizer. Sua transparência lhes faz 
mais profundos, como se pudéssemos 
ver o fundo azulado das duas pequenas 
lagoas que nos olham desde o infinito. 
É difícil encontrar na natureza olhos 
azuis mais bonitos, que nos olhem 
desde a eternidade. Talvez, os olhos do 
dogue alemão, muito tristes e pungen-
tes, donos de um olhar linfático. 

Talvez. Mas os olhos das murcia-
nas são clarividentes, parecem adivi-
nhar o que nos vai na alma, o desejo 
de matá-las para comer-lhe sua carne 
tenra e doce. O desejo de sangrar sua 
alma azul e sugar sua cor esmeraldina. 
O azul dos olhos das murcianas é mais 
profundo nas margens, porque ainda 
mais claros. Parece que estão cho-
rando, e as lágrimas lhes fazem mais 
cristalinos, como o azul das pedras do 
Cariri.

Para que serve o azul das esme-
raldas azuis paraíba? Para aumentar a 
riqueza de alguns, digo, de uns pou-
cos. Os minérios extraídos no Brasil 
não somam ao País. Quase não geram 
tributos. Deixam no tesouro nacio-
nal apenas 1% (um por cento), a ser 
distribuído com a União, o Estado e o 
Município, e um milésimo a ser desti-
nado ao proprietário da terra onde a 
jazida estiver, pois dono ele não é do 
subsolo. Assim, tem a patente ape-
nas de superficiário, ou seja, dono da 
superfície. O subsolo será de quem o 
governo conceder.

Por isso, a riqueza mineral será 
inútil para a Nação. As grandes empre-
sas mineradoras são quem enriquecem 
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Azuis paraíba

A surpresa do Senado
Escritor - fer.mengo@uol.com.br 

Fernando
Vasconcelos

Lições de
Direito Penal

Lourdinha Luna Escritora, membro da Academia de Letras de Areia e da Aflap lourdinhaluna@uol.com.brArtigo

Farolito Otávio Sitônio Pinto   Escritor - sitoniopinto@gmail.com

soas cultas e populares, pela alcunha que o celebrizou como o maior 
corrupto da Justiça e da história brasileira, até então. 

Sócio do senador  Luiz Estevão, Fábio Monteiro de Barros, para 
a construção do Fórum  do TRT, foi o criador das Empresas Incal In-
corporações e Incal Construções.   Recebera  170 milhões de dólares 
e deixara a obra  inacabada. 

Constatado o superfaturamento na execução do prédio, em 
1998, quatro anos depois de iniciada, foi criada uma Comissão 
Parlamentar de Inquérito na Câmara dos Deputados para investigar 

o andamento da obra.  A perquirição 
constatou que 90% do que deveria ser 

feito pela Incal havia sido transferido para a OK do 
senador Estevão.  Os trabalhos foram abandonados 
em 1998, após o juiz Lalau ser afastado dos em-
preendimentos.  O magistrado fora expurgado da 
Comissão após ter enviado para a Suíça 3,4 milhões 
de dólares e comprado apartamento em Miami e 
outros  investimentos no Brasil.   

Averiguou a Comissão que os cofres públicos 
foram assaltados em R$170 milhões de reais  quando 
a moeda era forte, e o prédio contava, apenas com 
65% de sua estrutura incrementada.     

Os sigilos telefônicos  entre Nicolau (Lalau), 
Fábio Monteiro e o senador Luiz Estevão, foram 
quebrados.  As chamadas de Fábio  para Nicolau, 

alçaram-se a 68 e para o senador, já cassado por decoro parlamentar, 
somaram 2.651.

Na rede dos escândalos, os rolos de Luiz Estevão são nítidas  as 
intenções de seus advogados em procrastinar o trânsito em julgado. 
E assim obstar a execução da pena que lhe foi imposta. Essa conduta 
foi alvo para o Supremo Tribunal Federal  se decidir pelo voto  do 
ministro Dias Tofolli, na condenação do comparsa do juiz Lalau, 19 
anos depois da sentença. 

Apesar do histórico, o ex-senador ainda figura na cena política 
do Distrito Federal. Hoje filiado ao PRTB, mesmo partido do ex-
governador Joaquim Roriz, ele foi um dos apoiadores do retorno 
de José Roberto Arruda ao governo do DF, no seu último mandato.   
Também condenado, Arruda foi cassado pelo Tribunal Superior 
Eleitoral. 

O ministro José Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal 
(STF), determinou o imediato cumprimento da pena do ex-senador 
Luiz Estevão, condenado a 3 anos e 6 meses de prisão pelo crime de 
falsificação de documento público. Em  apelação ao ministro  Toffoli , 
negou-lhe o recurso. 

Lalau cumpre pena de 26 anos, no conforto de sua casa, com 
salário de juiz e outras regalias. Uma vez recolhido à penitenciária, 
voltou às pressas ao aconchego do lar.

Luiz Estevão ainda resiste à prisão e aguarda, tranquilo, a re-
missão de sua pena, aplicada na constância dos 19 anos da instala-
ção da ocorrência  da abertura do processo em 1996.  Dinheiro é o 
que não falta para o ex-senador aliciar bons advogados.

com sua exploração. Exemplo: a Samar-
co, dona das barragens de contenção 
que estouraram em Mariana, é o déci-
mo maior exportador brasileiro. Uma 
empresa riquíssima. E ainda por cima, 
multinacional. Mas apenas uma parte 
ínfima dessa riqueza fica no Brasil. O 
grosso vai para fora. A Samarco explora 
um mineral estratégico, o ferro. E o 
Brasil deixa escapar essa riqueza pelo 
ralo.

É assim com todos os outros 
minerais.

Mas eu estava falando dos olhos 
das pretas murcianas. São eloquen-
temente azuis. No entanto, não são 
bastantes para comover o canibal 
humanos que lhe vai abater, ou comer. 
Se as pessoas carnívoras olhassem 
nos olhos dos animais antes de decre-
tar sua morte, talvez evitassem o seu 
sacrifício. 

Outra mais: o úbere das pretas 
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murcianas, farto e generoso, capa-
zes de armazenar cinco litros na sua 
cisterna.O leite é tanto que lhe causa 
problema na musculatura de conten-
ção do ubre, exigindo a colocação de 
um califon como auxílio na suspensão 
do peso (eu quis dizer sutiã, acho que 
estou ficando meio arcaico). 

As pretas vieram do deserto da 
Múrcia, a pátria da Dulcinéia de Dom 
Quixote. O deserto da Múrcia é um de-
serto radical, como são as coisas da Es-
panha. É o deserto de Toboso. Ninguém 
sabe a idade de Toboso. Sabe-se que 
está encolhendo com o tempo. 

Toboso é um pequeno arruado, 
com pouco mais de uma centena de 
pessoas e outras centenas de cabras. 
O lugar da Espanha onde o vento faz a 
curva e junta as folhas. Cervantes era 
um sujeito gaiato; por isso, escolheu 
Toboso para moradia de Dulcinéia, 
a musa do Quixote, que agora está 
completando quatro séculos. Tenho 
uma amiga, Rosália Filizola, que passou 
por Toboso, quando fez doutorado na 
Espanha. “Só tem duas ruas e a estátua 
de Dom Quixote”, disse ela. 

Eu não tenho desejo de conhecer 
a Espanha, o País que matou Lorca. 
Mas, como ir a Toboso sem passar pela 
Espanha? Quero ver os casais de Dul-
cinéia, a estátua de seu Dom Quixote 
–que é como me chamavam quando eu 
era menos velho e mais magro. Quero 
ver os olhos azuis das pretas retintas, 
ou craúnas, ou pretas murcianas, na 
sua canícula original. Olhos azuis, tão 
espanhóis, azuis paraíba, como as nos-
sas gemas que se vão no pau oco.

(Esta coluna sai terça, quinta e 
sábado)

 

O Unipê – 
Centro Univer-
sitário de João 
Pessoa tem, na 
área de Direito, 
um dos melho-
res grupos de 
professores da 
universidade 
n o r d e s t i n a , 
quiçá a brasi-
leira. Depois 
da implanta-
ção do Mestra-
do em Direito, 
a produção bi-
bliográfica dos 
seus profes-
sores e alunos 
tomou vulto, 
a exemplo do 
livro, recentemente lançado, pelo professor Felipe 
Negreiros: Lições de Direito Penal – Volume I (Edi-
tora Juruá, Curitiba, Felipe Augusto Forte de Negrei-
ros Deodato – Preço: R$ 74,70 – 254 páginas). A obra 
tem Prefácio de Félix Araújo Neto, doutor em Direito 
Penal e Política Criminal pela Universidade de Grana-
da-Espanha.

Este é o primeiro dos três volumes de um es-
tudo que abordará tanto a parte geral como a parte 
especial dessa importante ciência que é o Direito Pe-
nal. Para tanto, o autor buscou transmitir uma visão 
sobre a influência neokantista de penalistas como 
Frank, enfatizando como essa influência redundou 
nos trabalhos científicos de Welzel e Roxin. Foi este 
o motivo de ter dividido o estudo em duas partes. Na 
primeira, são abordadas as noções do Direito Penal e 
da lei penal; a segunda trata da teoria do crime. Nessa 
ampla abordagem, não se adotou o discurso simplista 
de dizer que o Direito Penal se relaciona com o Direi-
to Constitucional. Como se sabe, a Constituição rege 
o Código Penal, moldando-o como uma norma infra-
constitucional. 

No decorrer dos cinco capítulos que compõem 
este volume, foram expostas as questões que per-
meiam a vida não só dos iniciantes na área penal, mas 
também dos mais consagrados filósofos do Direito. 
Nesse sentido, o estudo traz à tona a discussão sobre 
a cientificidade do Direito Penal. Aborda também seu 
método de estudo e a importância que tem o conhe-
cimento da sua história para a sua compreensão e o 
seu domínio. Primando pela clareza das ideias e pela 
consistência teórica que este tipo de estudo exige, o 
autor discorreu sobre a norma penal, a estrutura, os 
requisitos, as excludentes e os agentes envolvidos.

Na sala de aula
Segundo o próprio autor, a partir da abordagem da 

chamada Teoria do Crime, o mestre e doutor Felipe Ne-
greiros, que ministra a disciplina Direito Penal II no cur-
so de Direito do Unipê, idealizou a feitura deste manual, 
que são as Lições de Direito Penal – Volume 1. A publi-
cação é voltada para os alunos da disciplina, quando co-
meçam a estudar a matéria com Direito Penal I. Ainda 
segundo Negreiros, o livro serve para a comunidade 
jurídica para ser utilizado já na faculdade. O professor 
destacou que o Código Penal Brasileiro é igual ao do 
restante dos países, com exceção da Inglaterra, que tem 
legislação diferente. Ele esclareceu que no Brasil, defe-
rente de outros países, a disciplina do Direito Penal é 
divida ao meio, com duração de quatro períodos (entre 
os 3º  e 6º período da Graduação). Para os estudantes 
dos 3º e 4º períodos são reservadas a Teoria do Crime e 
a Teoria das Penas, respectivamente. Já para os 5º e 6º 
períodos existe uma parte especial.

O autor
Felipe Augusto Forte de Negreiros Deodato é 

doutor e mestre em Direito Penal pela Universida-
de de Coimbra, Portugal, graduado em Direito pela 
Universidade Federal da Paraíba – UFPB, professor 
há mais de 20 anos na Graduação do Centro Univer-
sitário de João Pessoa – Unipê, e do Mestrado dessa 
mesma instituição de ensino. Professor adjunto 2 
na Graduação da Universidade Federal da Paraíba – 
UFPB, leciona também em Cursos de Especialização 
em várias Instituições de Ensino Superior. Coorde-
nador Regional do Instituto Brasileiro de Ciências 
Criminais – IBCCRIM Paraíba e Rio Grande do Norte, 
é igualmente autor de vários artigos, livros individu-
ais e coletivos publicados tanto no Brasil como 
no exterior.
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Questão ambiental

O dia de hoje nos impõe uma reflexão especial sobre a 
mídia e o meio ambiente. Ontem, começou na França a Con-
ferência do Clima. Evento definitivamente provocativo. E que 
assume esse caráter de provocação também para quem faz 
jornalismo no Brasil, principalmente por esses dias. 

Atualmente, parte do país enfrenta diretamente os efei-
tos físicos, sociais e econômicos catastróficos de um desastre 
ambiental, o estouro de barragem em Mariana (MG),  que 
pode ser considerado um dos mais graves das últimas déca-
das no mundo. Para o conjunto da nação, o fato é um desafio 
legal, simboliza erro monumental, é sinônimo de omissão e 
de práticas temerárias de zeladoria e também de crime, pura 
e simplesmente. 

Para os meios de comu-
nicação jornalística, funciona 
também como alerta para 
planejadores e editores no 
sentido de que barragens e 
similares são equipamentos 
importantes demais para 
que o controle seja feito 
apenas pelos especialistas 
responsáveis. Onde estão as 
reportagens de rotina sobre a 
segurança em reservatórios, 
barragens, pontes, usinas, de-
pósitos de elementos tóxicos, 
combustíveis e similares? 

À imprensa cumpre a 
tarefa de checar permanentemente se quem é obrigado a 
fazer o controle preventivo está em dia com o dever de casa. 
Na verdade, o que é feito nesse sentido é muito pouco diante 
das necessidades da sociedade.  

Mas retomemos o sentido de provocação da Confe-
rência do Clima para amplificar a indagação que não quer 
calar: como podem os meios de comunicação, principal-
mente os veículos jornalísticos impressos e eletrônicos, 
contribuir para o surgimento e consolidação de ações ca-
pazes de realmente ampliar a conscientização em defesa 
dos recursos naturais?

O jornalismo se mantém enquanto atividade profissio-
nal ao longo de sua história sob o impacto de duas forças. 
Uma atua no sentido de aprofundar o jornalismo como um 
modelo de negócios. Atividade integrante de uma indústria, 
a cultural, com o objetivo de fortalecer o comércio legítimo 
da informação transformada no produto notícia submetido 
às forças de mercado. A outra força impulsiona o jornalismo 
como atividade crítica de relevância social no sentido de in-
dicar parâmetros para o fortalecimento do diálogo entre os 
setores da sociedade não mediado pelo do lucro. 

A perspectiva comercial leva os media, ou a mídia, 
diante da questão ambiental, a uma atuação pontual dire-
cionada a fatos capazes de gerar audiência por sua espeta-
cularidade. Na outra ponta, estaria o compromisso social 
de poucos veículos relacionado à liberdade de expressão e 
de imprensa para promover igualdade, direitos humanos, 
cidadania e justiça social. O jornalismo ambiental está na 
encruzilhada sob a tempestade desses interesses em confli-
to. A saída será, obviamente, informar mais e melhor sobre 
um tema que, dando ou não lucro, terá que ser cada vez 
mais discutido. Não só pela imprensa. Por todos.  

    Humor 

BARTOLO

Em cartaz

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

SERVIÇO

Cristóvam Tadeu

 

Concertos de cordas no terceiro 
dia do Festival de Música Clássica

Conjuntos de cordas em diferentes formações se apresentam hoje, terceiro 
dia do Festival Internacional de Música Clássica de João Pessoa. O evento, uma 
realização da Prefeitura de João Pessoa, por meio da sua Fundação Cultural (Fun-
jope), e patrocinado pelo BNDES, tem toda a sua programação disponível em www.
festivaldemusicajoaopessoa.com.br. A entrada é gratuita.

 O primeiro concerto, das 14h30, no Mosteiro de São Bento, trará os gêmeos 
japoneses Mayu, no violino, e Takehiro Konoe, de 17 anos, na viola. No programa, o “Duo 
em Sol maior KV. 423”, de Mozart, a “Sonata para violino-solo em Sol menor”, de J.S. 
Bach, o “Duo para violino e viola em Mi menor op. 13”, de Spohr, e a “Passacaglia para 
violino e viola”, de Haendel. Igreja Baptista, 16h – A programação avança à tarde com 
um concerto para violoncelo e contrabaixo executado por um dos núcleos cariocas do 
programa Ação Social pela Música do Brasil (ASMB-RJ).

FM
0h - Madrugada na Tabajara
4h - Aquarela Nordestina
6h - Jornal Estadual
7h - Reserva Especial MPB
8h - Programação Musical
12h - Fala, Paraíba!
14h - Programação Musical
16h - Menu 105
18h - Tabajara Esporte
19h - Voz do Brasil
20h - 105 Especial MPB
21h - Programação Musical

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

PROGRAMAÇÃO DE HOJE

Rádio Tabajara

Música

Obra de poesia “Mix/Remix” será lançada 
hoje na Usina Cultural Energisa, na capital

exposição Poesia Agora, no Museu 
da Língua Portuguesa. Um bom salto 
para um poeta em busca de visibili-
dade. Um poeta ainda dedilhando a 
argamassa dos seus versos. Mesmo 
compreendendo ser ainda muito cedo 
para tecer considerações sobre o 
primeiro livro do jovem poeta, penso 
que sua determinação e ousadia, de 
certa forma, delatam sua inquietação.  
Sua coragem expressa a vontade de 
sonhar nesta noite de sobressaltos e 
estrelas que é a poesia contemporâ-
nea”, analisou.

Lau acrescenta que Dija mostra 
uma cirúrgica dose de ironia quan-
to aos tratados e teorias. “Antes de 
parecer viajoso, o poeta se apresenta 
como estilingue da própria vidraça. As 
pedras, no entanto, buscam diferentes 
direções e revelam, aos cacos da pró-
pria pontaria, versos também delicados 
e bem elaborados como estes: (...) “eu 

sou apenas/  um ilustre desconheci-
do/  de penetra nessa festa / / dançar 
o que eu sou/  é o que me resta” (...). 
Versos, aliás, reveladores de uma 
personalidade forjada em mergulhos, 
ora rasos, ora profundos na poesia e na 
vida. Talvez apenas rasantes de busca e 
apreensão na sombra esparsa e incerta 
da poesia. Ora mergulhos profundos 
no abismo rarefeito da linguagem”. 

A poesia de Dija Darkdija requer 
várias leituras e releituras. Só assim 
podemos tentar compreender sua 
lógica poética. Só assim consegui-
mos descobrir o lirismo que ele tenta 
disfarçar em meio ao poema-piada. 
Dija Darkdija diz, em um dos poemas, 
que é apenas um desconhecido que 
chega de penetra nessa festa literária. 
Dija Darkdija integra, também, o grupo 
Aedos, que vem se destacando em 
apresentações teatralizadas de poemas 
na Paraíba. 

A Paraíba ganha nesta terça-fei-
ra (1), oficialmente, mais um poeta. 
Trata-se de Dija Darkdija que lança, às 
19 horas, na Usina Cultural Energisa, o 
livro Mix/Remix (Ed. Penalux, São Pau-
lo). A obra será vendida ao preço de R$ 
32,00. Natural de João Pessoa, Dija tem 
22 anos e recentemente teve poema 
seu incluído em exposição com poetas 
de todo o país no Museu da Língua 
Portuguesa, em São Paulo.

Dija diz que vê a importância de 
um livro como forma de registro de uma 
parte da produção. “Um livro é uma for-
ma de marcar o tempo: “nessa época, eu 
produzi coisas como isso aqui”. E Mix/
Remix é um projeto não só de livro, mas 
de vida, de poética, talvez. A vida é um 
mix (estamos conversando aqui, muda-
mos o assunto completamente daqui a 5 
minutos, e vivemos a vida nessa mistura 
de sensações, flashes, emoções, etc.). A 
poesia é um remix dos flashes da vida 
com os mecanismos da arte”, comenta.

A obra vem referenciada por 
nomes como Marcelo Adifa, poeta 
paulista, e Lau Siqueira, que inclusive 
assina o prefácio.  Para Lau Siqueira, 
Dija Darkdija decidiu realizar seu voo 
poético num tempo de tempestades 
sufocadas. “Integrante da mais nova 
(eu diria novíssima) geração de poetas 
brasileiros, vem submetendo seus ver-
sos às raras curadorias e conquistando 
seus merecidos espaços. Neste ano de 
2015 foi selecionado para uma grande 
mostra de poetas contemporâneos. A 
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Mídias em destaque

O escritor estreante Dija Darkdija e a capa da sua obra, que mistura emoções e flashes

VICTOR FRANKENSTEIN  (EUA 2015) Gênero: Fantasia, 
Aventura, Terror. Duração: 110 min Classificação: 12 
anos. Direção: Paul McGuigan. Com: James McAvoy, Daniel 
Radcliffe, Jessica Brown Findlay.  Ao visitar um circo, o 
cientista Victor Frankenstein (James McAvoy) encontra 
um jovem corcunda (Daniel Radcliffe) que lá trabalha como 
palhaço. Após a bela Lorelei (Jessica Brown Findlay) cair 
do trapézio, o corcunda sem nome consegue salvar sua 
vida graças aos conhecimentos de anatomia humana que 
possui. Impressionado com o feito, Victor o resgata do circo 
e o leva para sua própria casa. Lá lhe dá um nome, Igor, e 
também uma vida que jamais sonhou, de forma que possa 
ajudá-lo no grande objetivo de sua vida: criar vida após a 
morte. Tambiá5: 14h25, 16h30, 18h35 e 20h40 CinEspaço4: 
14h20, 16h40, 19h10 e 21h40 Manaíra 3:  14h40, 17h15, 
19h45  e 22h10 Manaíra 11:  19h e 21h45.

A HORA E AVEZ DE AUGUSTO MATRAGA (BRA 2015) Gênero: 
Comédia, Drama. Duração: 106 min Classificação: 14 
anos. Direção:Vinícius Coimbra. Com José Wilker, José 
Dumont, Chico Anysio .Augusto Matraga (João Miguel) é 
um fazendeiro orgulhoso, valente e mulherengo, que está 
à beira da falência. Sua esposa Dionóra (Vanessa Gerbelli) 
resolve abandoná-lo com a filha do casal, ao receber uma 
proposta feita por Ouvídio Moura (Werner Schunemann). A 
situação faz com que Augusto fique enfurecido e parta para 
a casa de Ouvídio, em busca de vingança. Lá ele é espancado 
pelos capangas de Consilva (Chico Anysio), que o marcam 
com ferro e o atiram em um precipício para morrer. À beira 
da morte, Augusto é encontrado por um casal, que cuida 
de sua recuperação. Cinco anos depois ele deixa o local, 
completamente mudado e agora temente a Deus. Manaíra 
8:  14h e 19h30.

MISTRESS AMERICA  (EUA 2015) Gênero: Comédia. 
Duração: 84 min Classificação: 12 anos. Direção: Noah 
Baumbach. Com: Greta Gerwig, Lola Kirke, Heather Lind.  
Tracy (Lola Kirke) é uma caloura de faculdade que leva 
uma vida solitária em Nova York. Seu grande sonho é 
entrar para um seletivo clube de escritores existente 
na universidade, mas ela não foi aprovada. Após muita 
insistência da mãe, ela resolve ligar para Brooke (Greta 
Gerwig), a filha de seu futuro padrasto, que também 
mora em Nova York. Logo as duas entram em perfeita 
sintonia, se divertindo a valer. Tracy fica fascinada com 
a energia e o alto astral de Brooke e resolve usá-la como 

inspiração em um novo conto. Só que Brooke, ao tomar 
conhecimento dele, não gosta nem um pouco do que ela 
escreveu. CinEspaço1: 17h30.

AUSENCIA (FRA 2014) Gênero: Drama. Duração: 87 min 
Classificação: 12 anos. Direção: Chico Teixeira. Com: Matheus 
Fagundes, Irandhir Santos, Francisca Gavilán.  Serginho 
(Matheus Fagundes) é um menino de 14 anos muito mais 
maduro que os outros jovens de sua idade. Ele cuida de 
seu irmão mais novo, Wiliam, e de sua mãe ausente e 
alcoolatra, Luzia. Trabalhando em uma barraca de feira 
com seu tio Lazinho, ele só se diverte ao lado de Mudinho, 
um amigo com quem divide sua intimidade. O único adulto 
com quem Serginho tem um relacionamento de afeto é o 
professor Ney, que o ajuda com o dever de casa durante à 
noite. A confusão entre o despertar de sua sexualidade e 
a busca de uma figura paterna faz Serginho perceber que 
ele está sozinho no mundo.  CinEspaço2: 14h, 20h e 22h.

PIADEIROS  (BRA 2015) Gênero: Documentário. Duração: 90 
min Classificação: 12 anos. Direção: Gustavo Rosa de Moura. 
Com: atores desconhecidos.  O documentário acompanha a 
rotina de pessoas, ao redor do país, que escolhem viver a 
vida utilizando aquilo que tem de melhor: o bom humor. 
CinEspaço2: 16h.

AWAKE - A VIDA DE YOGANANDA (FRA 2014) Gênero: Docu-
mentário. Duração: 87 min Classificação: Livre. Direção: Paola 
di Florio, Lisa Leeman. Com: atores desconhecidos.  A vida 
de Yogananda, autor do clássico “Autobiografia de Yogi”. 
Na década de 20, ele trouxe a espiritualidade hindu para o 
Ocidente, pregando a fuga da opressão do ego humano e 
da ilusão do mundo material. Além de materiais de arquivo, 
o filme, gravado ao longo de três anos, conta com a parti-
cipação de 30 grupos ao redor do mundo para demonstrar 
a importância desta figura para yoga, religião, ciência e, 
principalmente, para a humanidade. CinEspaço1: 19h20.

SAMBA & JAZZ  (BRA 2015) Gênero: Documentário , Musical. 
Duração: 86 min Classificação: Livre. Direção: Jefferson 
Mello. Com: atores desconhecidos.  A geografia os separa: 
um brasileiro, o outro americano. Os intrumentos musicais 
também são diferentes. Mas há algo mágico e ritmico que 
une o samba e o jazz. E para mostrar essa semelhança, o 
olhar de quem entende do assunto. Mas com um diferencial: 
o sambista estará em Nova Orleans e o jazzista no Rio 

de Janeiro. Não importa a distância, os dois tem algo 
em comum: a paixão pela música e pelas manifestações 
populares que se desenvolvem nos mundos do Samba e  
do Jazz. CinEspaço3: 14h

A VISITA  (EUA 2015) Gênero: Terror. Duração: 95 min 
Classificação: 12 anos. Direção: M. Night Shyamalan. Com: 
Olivia DeJonge, Ed Oxenbould, Deanna Dunagan.  Um garoto 
(Ed Oxenbould) e sua irmã (Olivia DeJonge) são mandados 
pela mãe (Kathryn Hahn) para visitar seus avós que moram 
em uma remota fazenda. Não demora muito até que os 
irmãos descubram que os idosos estão envolvidos com 
coisas profundamente pertubadoras que colocam a vida dos 
netos em perigo. Tambiá3: 14h45, 16h45, 18h45 e 20h45 
Manaíra 8:  14h, 16h50,  19h30 e  22h05.

JOGOS VORAZES: A ESPERANÇA: O FINAL(EUA 2015) Gênero: 
Aventura, Ficção científica , Guerra. Duração: 136 min 
Classificação: 12 anos. Direção: Francis Lawrence. Com 
Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Liam Hemsworth.Ainda 
se recuperando do choque de ver Peeta (Josh Hutcherson) 
contra si, Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence) é enviada 
ao Distrito 2 pela presidente Coin (Julianne Moore). Lá ela 
ajuda a convencer os moradores locais a se rebelarem 
contra a Capital. Com todos os distritos unidos, tem 
início o ataque decisivo contra o presidente Snow (Donald 
Sutherland). Só que Katniss tem seus próprios planos para 
o combate e, para levá-los adiante, precisa da ajuda de Gale 
(Liam Hemsworth), Finnick (Sam Claflin), Cressida (Natalie 
Dormer), Pollux (Elder Henson) e do próprio Peeta, enviado 
para compôr sua equipe. CinEspaço3/3D: 15H50 dub 18h40 
e 21h20 LEG Tambiá2: 14h40, 17h40 e 20h40 Tambiá6/3D: 
17h20 e 20h20 Manaíra4:  12h45, 15h45, 18h45 e 21h40  
Manaíra 5:  14h45, 17h45 e 20h45 Manaíra 6:  14h, 17h e 
20h Manaíra 9: 13h15, 16h15, 19h15 e 22h15 Manaíra 
10/3D:  15h30, 18h30 e 21h30.

S.O.S MULHERES NO MAR2 (BRA 2015) Gênero: Comédia, 
Romance. Duração: 97 min Classificação: 10 anos. Direção: 
Cris D’Amato. Com Giovanna Antonelli, Reynaldo Gianecchini, 
Fabiula Nascimento. Adriana (Giovanna Antonelli), agora 
uma escritora bem-sucedida, segue feliz em seu romance 
com André (Reynaldo Gianecchini), que está prestes a lançar 
sua mais nova coleção de moda durante um cruzeiro pelo 
Caribe. Porém, quando ela descobre que a bela ex-noiva do 
estilista irá acompanhá-lo em busca de uma reconciliação, 

Adriana convoca a irmã Luiza (Fabíula Nascimento) e Dialinda 
(Thalita Carauta) - sua ex-diarista que agora trabalha nos 
EUA - para uma nova aventura.   Manaíra1:  14h, 16h30, 
19h30 e 22h. 

O REINO GELADO 2 (CAL 2015) Gênero: Comédia, Terror. 
Duração: 93 min Classificação: Livre. Direção: Aleksey 
Tsitsilin. Com Anna Shurochkina, Ivan Okhlobystin, Anna 
Khilkevich.Após a queda da Rainha da Neve, o troll Orm 
precisa refazer sua vida em meio aos seres de sua espécie. 
Para tanto, ele passa a trabalhar como mineiro e morar 
com a avó. Apesar da vida regrada que leva, sempre dentro 
da lei, ainda assim Orm enfrenta dificuldades em pagar as 
prestações da casa. Desta forma, resolve se candidatar 
a um torneio onde o vencedor terá a mão da princesa e o 
direito de morar no palácio real. Entretanto, Orm esconde 
o fato de já ter trabalhado para a Rainha da Neve e, aos 
poucos, fica tentado a dar vazão ao lado malvado que 
possuía quando era lacaio dela. Tambiá6: 14h20 Manaíra 
7: 13h45 e 16h.

007 CONTRA SPECTRE (EUA 2015) Gênero: Ação, Espiona-
gem Duração: 150min Classificação: 14 anos. Direção: Sam 
Mendes. Com Daniel Craig, Christoph Waltz, Monica Bellucci 
.James Bond (Daniel Craig) vai à Cidade do México com a 
tarefa de eliminar Marco Sciarra (Alessandro Cremona), sem 
que seu chefe, M (Ralph Fiennes), tenha conhecimento. Isto 
faz com que Bond seja suspenso temporariamente de suas 
atividades e que Q (Ben Whishaw) instale em seu sangue 
um localizador, que permite que o governo britânico saiba 
sempre em que parte do planeta ele está. Apesar disto, 
Bond conta com a ajuda de seus colegas na organização 
para que possa prosseguir em sua investigação pessoal 
sobre a misteriosa organização chamada Spectre. Tam-
biá4: 14h30 CinEspaço1: 14h40 e 21h10 Manaíra2: 15h, 
18h10 e 21h15 .

O ÚLTIMO CAÇADOR DE BRUXAS (EUA 2015) Gênero: Fantasia, 
Ação. Duração: 106 min Classificação: 12 anos. Direção: 
Breck Eisner. Com Vin Diesel, Rose Leslie, Elijah Wood . 
Amaldiçoado com a imortalidade, o caçador de bruxas 
Kaulder (Vin Diesel) é obrigado a enfrentar mais uma vez 
sua maior inimiga e unir forças com a jovem bruxa Chloe 
(Rose Leslie) para impedir que uma convenção espalhe 
uma terrível praga pela cidade.  Tambiá1: 14h25, 16h25, 
18h25 e 20h25.

Linaldo Guedes
linaldo.guedes@gmailcom



Cineclube da FCJA encerrará as atividades do ano exibindo 
amanhã o premiado longa-metragem iraniano “A Separação”

Vencedor do Urso de Ouro do Festival 
de Berlim em 2011, ano em que também foi 
lançado, o longa iraniano - com 2h3min de 
duração - A Separação, um drama dirigido por 
Asghar Farhad, será exibido amanhã, a partir 
das 19h30, na Fundação Casa de José Américo 
(FCJA), localizada em João Pessoa, encerrando 
as atividades do Cineclube “O Homem de Areia”, 
da própria instituição. Quem comentará a obra 
- cuja Classificação é 12 anos - para o público, 
que vai ter acesso gratuito, é a psicanalista 
Margarida Assad. 

Estrelado por Leila Hatami, Peyman 
Moaadi e Shahab Hosseini, o longa-metragem 
aborda a separação de um casal, trazendo à 
tona questões éticas marcantes na contem-
poraneidade. Nesse sentido, o diretor Asghar 
Farhad analisa a realidade do Irã e seu rigoroso 
regime religioso, por meio de pessoas que 
vivem divididas entre seus desejos e a imposi-
ção de seu amo, principalmente nos aspectos 
religiosos e culturais.

“O Irã vem se destacando como ótimo 
produtor de filmes. Tanto é que a obra A Se-
paração, junto com a mexicana O Labirinto do 
Fauno, foi, até agora, a mais premiada deste 
século. Além do Urso de Ouro de Berlin, em 
2011, também levou, no ano seguinte, o Oscar 
de Melhor Filme Estrangeiro, o Globo de Ouro 
e o César. Diante disso, só posso expressar 
minha satisfação com o Conselho do Cineclu-
be, do qual faço parte, por ter escolhido esse 
moderno trabalho como fecho de encerra-
mento de suas atividades em 2015 e, assim, 
se afastar o estigma ‘saudosista’ que tanto 
persegue o cineclubismo”, destacou para o 
jornal A União o crítico Andrés Von Dessauer, 

Intercâmbio sonoro
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A Banda Marcial Ubirajara Targino Botto, de João Pessoa, e a Filarmônica 28 de 
Junho (PE) são as atrações de hoje em projeto musical da UFPB, na capital

ao lembrar como a crítica recebeu o longa dirigido 
por Asghar Farhad. 

No entender de Andrés Dessauer, a película 
que o Cineclube “O Homem de Areia” exibe hoje 
é enquadrada na categoria de drama em todos 
os aspectos. “A dramaticidade se faz presente já 
na primeira cena, quando, alinhado à dramaturgia 
grega, os protagonistas são apresentados. Todos 
os sub-plots (ações secundárias) são dramáticos e 
se baseiam no tripé grego: apresentação, conflito 
e solução. No entanto”, prosseguiu ele, “o que mais 
me chama a atenção é que, no que diz respeito ao 
casal, a decisão de separação já está tomada, pois 
a esposa quer crescer profissionalmente, no exte-
rior, e levar a filha consigo e o marido se sente na 

obrigação de cuidar do pai em Teerã. Nesse passo, 
o drama não está ligado, diretamente, aos per-
calços de um divórcio, mas, sim, às consequências 
desse ato. Daí que, uma solução no estilo grego 
tipo ‘Deosex Machina’, estaria totalmente fora de 
contexto. Ao final, é certo que resta apenas decidir 
com quem fica a filha. Mas, mesmo esse dilema é 
delegado ao espectador. E nesse sentido, o filme 
é surpreendentemente moderno e democrático, 
porque cede espaço às mais diversas opiniões”.

Com relação ao roteiro, Dessauer o con-
siderou “irretocável, já que todos os sub-plots 
abertos, ao longo da trama, são sequencialmente 
fechados. Sem falar que, raramente, o espectador 
tem o prazer de se deparar com personagens tão 

Banda marcial pessoense Ubirajara Targino Botto (E) e Filarmônica pernambucana 28 de Junho (D) desenvolvem a programação musical de hoje no evento comemorativo

O casal Nader (Peyman Moaadi) e  Simin (Leila Hatami ) são protagonistas no drama 
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Duas atrações se apre-
sentam, hoje à noite, 
como convidadas do 
projeto A Banda de 
Música na Academia 
- UFPB. Quem abrirá 
o evento, com início 
às 20h, cuja entrada é 
gratuita para o públi-
co e acontece na Sala 
Radegundis Feitosa, 

instalada na própria instituição, no Cam-
pus I, na capital - dentro da programação 
comemorativa dos 60 anos de existência 
da Universidade Federal da Paraíba, que 
se completarão amanhã - será a Banda 
Marcial Ubirajara Targino Botto, da Escola 
homônima pertencente à rede de ensi-
no da Prefeitura de João Pessoa. Depois, 
subirão ao palco os integrantes da Banda 
Filarmônica 28 de Junho, da cidade de 

Condado, em Pernambuco.
“Para nós é muito importante poder-

mos participar, de forma integrada, da pro-
gramação comemorativa que marca os 60 
anos de existência da Universidade Federal 
da Paraíba. Ao longo dos últimos 35 anos, o 
Departamento de Música, do qual a Banda 
de Música na Academia é uma atividade de 
extensão, tem contribuído para a formação, 
profissionalização e divulgação do talento 
dos músicos paraibanos até em âmbito 
nacional”, disse para o jornal A União o 
professor e músico Sandoval Moreno, o 
criador do projeto, o qual ele acredita que 
“vem se somar” às celebrações pelo trans-
curso das seis décadas da UFPB. 

O programa de ambas bandas convi-
dadas é diversificado, mas adaptado para 
esse tipo de formação. A Banda Marcial 
Ubirajara Targino Botto, que vai abrir o 
projeto, apresentará ao público Música 
Popular Brasileira, ou seja, samba, além de 
chorinho e baião. Já a Filarmônica 28 de 
Junho, da cidade de Condado, além desses 

gêneros, incluirá, no repertório, canções 
internacionais orquestrais, no estilo Ray 
Conniff, e de cantores norte-americanos, a 
exemplo de Frank Sinatra.

“O nosso objetivo, com o projeto, é res-
gatar e manter viva a tradição das bandas 
de música existentes em escolas estaduais 
e municipais, bem como promover o 
intercâmbio entre os grupos participantes, 
a partir do momento em que convida-
mos bandas para se apresentarem”, disse 
Sandoval Moreno, que criou A Banda de 
Música na Academia - UFPB há dois anos. 

A propósito, a edição de hoje é a penúl-
tima do evento. Sandoval Moreno anteci-
pou que a temporada 2015 será encerrada 
no próximo dia 15 de dezembro, também - 
e como sempre - na Sala Radegundis Feito-
sa da UFPB, instalada na Cidade Universitá-
ria, localizada no Conjunto Castelo Branco. 
Por enquanto, a atração confirmada será a 
Sinfônica José Siqueira, que é a banda pi-
loto do projeto. Na ocasião, seus integran-
tes tocarão o dobrado ‘Os Flagelados’, do 

maestro paraibano - natural da cidade de 
Caiçara - Joaquim Pereira, além de músicas 
do cantor e compositor pernambucano 
Alceu Valença e canções natalinas, dentro 
do clima festivo de final de ano. 

Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com

n Evento: A Banda de Música na Academia 
- UFPB
n Atrações: Banda Marcial Ubirajara Targino 
Botto (PB) e Banda Filarmônica 28 de Junho 
(PE)
n Data: Hoje
n Hora: 20h
n Local: Sala Radegundis Feitosa da UFPB, 
em João Pessoa
n Endereço: Cidade Universitária, s/n0, Con-
junto Castelo Branco
n Entrada: Gratuita 

Serviço

convincentes”. Ele ainda observou que o termo 
‘separação’ não está atrelado, unicamente, ao 
casal protagonista. “A dita expressão merece 
ser recepcionada de forma ampla, pois, basta 
um olhar mais cuidadoso para perceber que 
o ato de separar se encontra presente no 
transcorrer de todo o filme, senão, vejamos: 
há separação entre o tradicional e o moderno; 
religião e medicina; pecado e virtude; religião 
e justiça; classe alta (instruída) e classe baixa 
(fundamentalista). Aliás, em se tratando de 
um filme iraniano”, prosseguiu ele, “vale dizer 
que qualquer movimento que proponha um 
afastamento mínimo entre religião e vida 
social é algo, por si, bastante audaz”.

Dessauer destacou que algo lhe impres-
sionou no longa A Separação. “Com desdobra-
mentos imprevisíveis, o filme mostra que to-
dos os personagens contam com argumentos 
fortes para agir. O que me faz lembrar que, 
no filme La RègleduJeu, de 1939, Jean Renoir já 
dizia: ‘o problema da vida é que cada um tem 
suas razões’. E essa compilação de justifi-
cativas tanto justas como injustas é, sem 
dúvida, o que mais me atrai nesse trabalho”. 
O crítico ainda disse que, embora não consi-
dere “algo negativo”, lembrou que “o cineasta 
Asghar Farhadi usa um recurso que poderia ser 
considerado, por alguns, como ‘golpe baixo’. 
Explico: em certo aspecto, o diretor abusa do 
recurso da omissão, tornando impossível a an-
tecipação do roteiro pelo espectador. Como, 
por exemplo, quando se omite o motivo real 
pelo qual a empregada abortou. Apesar disso, 
diante da alta qualidade da obra esse pequeno 
deslize pode se considerar um ‘détailneglicen-
ciable’”.



A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 1 de dezembro de 2015

Página 10

Dezembro Laranja 
conscientiza sobre o 
câncer de pele

Dia Mundial da Luta Contra a Aids
Risco é menos para bebê e jovem busca mais prevenção na PB

Hoje, 1º de dezembro, se 
comemora o Dia Mundial de 
Luta Contra a Aids. A doença 
existe há cerca de 30 anos na 
Paraíba, com cerca de 6 mil 
portadores, atualmente. Du-
rante esse tempo, aconteceram 
avanços como a diminuição de 
contágio da mãe gestante para 
o filho. Segundo dados da Se-
cretaria de Saúde do Estado, 
desde 2013, os casos de ges-
tantes infectadas caiu de 126 
para 62, uma queda de 51%. 

A secretaria realiza hoje 
uma mobilização popular no 
Ponto de Cem Réis, na capital, 
que ocorrerá das 8h às 12h, 
para incentivar a prevenção, 
focando na importância do 
diagnóstico precoce.

Outra vitória na Paraíba 
é o fato de que cada vez mais 
jovens estão buscando se pre-
venir no ato sexual, sendo a 
faixa da população que mais 
retira preservativos no siste-
ma de saúde. Porém, essa não 
é a realidade do mundo. Se-
gundo relatório do Fundo da 
ONU para a Infância (Unicef), 
a morte de adolescentes com 
Aids tripiclou nos últimos 15 
anos, sendo a principal causa 
de morte na África, e a segun-
da no mundo.

Destacando os avanços no 
combate ao vírus, a agência da 
ONU para a doença (Unaids), 
divulgou um relatório ressal-
tando um aumento de acesso 
aos tratamentos e queda em 
número de óbitos. Até junho 
deste ano, cerca de 15,8 mi-
lhões de pessoas em todo o 
mundo realizavam a terapia 
antirretroviral, mais do que o 
dobro em 2010 (7,5) e sete ve-
zes mais que em 2005 (2,2).

Acompanhamento
A médica infectologista, 

Francisca Maria Luiz, explica 
que ao buscar atendimento 
de saúde e realizar o trata-
mento adequado, o portador 
do vírus consegue estabele-
cer uma vida saudável como 
qualquer outra pessoa. “Há o 
acompanhamento do pacien-
te e é realizado exames de ro-
tina, mas nada que as outras 
pessoas também não façam 
ou devam fazer”, explicou.

Com o avanço da medici-
na, os pacientes quase não sen-
tem efeitos colaterais dos re-
médios diante do ato de tomar 
inúmeros comprimidos du-
rante o dia. Segundo a médica, 
cada paciente pode apresentar 
um tipo de reação adversa, 
como fraqueza, febre, emagre-
cimento, diarreia prolongada 
sem causa aparente, entre 
outros. Na busca pela melhor 
qualidade de vida do paciente, 
ela explica que é composto um 
novo esquema de medicações 
a fim de aliviar esses efeitos. “O 
melhor esquema de tratamen-
to é aquele que o paciente con-
siga tomar”, afirmou.

Janielle Ventura
Especial para A União

Francisca afirma que atualmente portador do vírus já tem uma vida saudável. Mailza Gomes” É possível detectar o anticorpo do HIV através do fluido oral”

Secretaria da 
Saúde do Estado 
faz campanha de 
conscientização 
hoje no Ponto de  
Cem Réis, em 
João Pessoa

A Agência Nacional de Vi-
gilância Sanitária (Anvisa), libe-
rou na última semana o acesso 
ao autoteste para triagem no 
vírus HIV no Brasil. Na prática, 
eles serão disponibilizados em 
farmácias, drogarias, postos de 
medicamentos, serviços de saú-
de e programas de saúde públi-
ca. Para a médica infectologista, 
Francisca Maria, e para a assis-
tente social Mailza Gomes, essa 
liberação tem seus pontos posi-
tivos e negativos. O ponto posi-
tivo mencionado pelas duas é a 

realização do diagnóstico pre-
coce. Uma vez que o portador 
do vírus HIV sabe o que tem, 
ele poderá se cuidar para que 
não desenvolva a Aids. “Mui-
tas vezes você nem sabe que é 
portador e isso prejudica tanto 
a saúde dessa pessoa, quanto a 
saúde de quem está ao seu re-
dor se não houver prevenção. 
Para reforçar, caso o autoteste 
dê positivo, ainda é necessário 
a confirmação por um servi-
ço de saúde especializado com 
testes laboratoriais”, explicou a 

assistente social. Exemplifican-
do o lado negativo, ela diz que 
talvez a pessoa no qual o teste 
for positivo, não esteja psicolo-
gicamente preparada para algo 
assim, muitas vezes por desco-
nhecer a doença e tudo o que a 
envolve.

No Hospital Clementino Fra-
ga, referência no tratamento da 
Aids, ela explica que há todo o 
cuidado com o paciente, onde 
é explicado todo o processo de 
tratamento, dúvidas são retira-
das e mitos são esclarecidos.

Estrutura
De acordo com Mailza Go-

mes, o autoteste será realizado 
através da saliva. “Será pos-
sível detectar o anticorpo do 
HIV através do fluido oral. Ele 
é extraído da gengiva e da par-
te interior da bochecha com 
uma haste coletora”, explicou. 
Fazendo uma comparação, ela 
diz que o produto será igual ao 
teste de gravidez, onde quem 
comprar, terá acesso ao kit com 
o teste e bula contendo instru-
ções de uso.

Autoteste indica presença imediata do HIV

Apesar de 30 anos da 
doença no Estado, os portado-
res do HIV, acometidos com a 
Aids, sofrem com o preconcei-
to, ficando a margem da socie-
dade que não busca conhecer 
a doença. Olhares tortos, ati-
tudes desconfortantes e pala-
vras que machucam, são algu-
mas das situações vivenciadas 
por essas pessoas. Para evitar 
o preconceito e a ignorância, 
muitos escolhem esconder a 
existência da patologia tanto 
da família, quanto dos amigos 
e, às vezes, até dos médicos, 
com medo de sofrer atendi-
mento diferenciado.

A médica infectologista, 
Francisca Maria, conta que já 
presenciou muitos casos as-

sim, onde pacientes com ver-
gonha escondiam a doença. 
Ela diz que procura orientar 
com calma para que o porta-
dor sinta-se confortável com a 
situação. “Explico que é pre-
ciso dizer ao menos para o 
médico, assim ele indicará o 
medicamento adequado sem 
afetar a terapia antirretro-
viral, evitando transtornos e 
efeitos colaterais desnecessá-
rios”, ressaltou.

Esse não é o caso de José 
Amaral (nome fictício). Du-
rante entrevista para o jornal 
A União sua primeira afirma-
ção foi: “Não tenho problema 
com a Aids. As pessoas é que 
tem problema”. De bom hu-
mor, ele conta nunca deixou 

de viver por causa da doença. 
Pelo contrário, tudo aconte-
ceu como tinha de acontecer, 
sempre buscando se prevenir 
para não transmitir a doença.

Ele foi infectado em 1997 
e descobriu que portava o ví-
rus em 1999. Apesar disso e 
de todo o preconceito, José 
amaral diz que sempre visi-
tava prostíbulos e com isso 
teve muitas mulheres. Não co-
mentava que era portador da 
doença para as pessoas, mas 
sempre que encontrava e que-
ria um relacionamento sério 
com alguém, abria seu cora-
ção. “Graças a Deus, isso nun-
ca foi um problema e tenho 
uma vida maravilhosa hoje”, 
afirmou sorridente.

Sua atual mulher está grá-
vida e prestes a ter seu filho. 
Com oito meses de gestação 
e muito orgulho no peito, ela 
exclama o nome do seu filho, 
que terá o nome do pai. Du-
rante todo o tempo de rela-
cionamento, sua maior preo-
cupação foi a de proporcionar 
uma vida feliz e saudável com 
sua família, que inclusive, des-
frutam de plena saúde.

“A doença não me deixou 
triste ou com baixa estima. 
Faço tudo igual a todo mun-
do. Os exames que faço, tam-
bém são iguais a qualquer um. 
Cuido da minha saúde como 
as pessoas cuidam das delas, 
ou pelo menos deveriam cui-
dar”, finalizou.

Muitos ainda mostram preconceito

Mais informações

l Tratamento - Os locais que oferecem o 
tratamento da Aids no Estado da Paraíba são: 
Serviços de Atendimento Especializado em HIV/
Aids (SAEs) de Patos, Santa Rita e Cabedelo, 
além do Hospital Clementino Fraga e Hospital 
Universitário Lauro Wanderley, em João Pes-
soa, e Hospital Universitário Alcides Carneiro, 
em Campina Grande. O tratamento para Aids e 
Hepatites Virais é único em todo o Brasil. A dis-
ponibilização dos medicamentos antirretrovirais 
ocorre nas Unidades Dispensadoras de Medi-
camentos ARVs, localizadas em João Pessoa, 
Cabedelo, Santa Rita, Campina Grande, Patos, 
Sousa e Cajazeiras.
l Transmissão - O HIV pode ser transmiti-
do pelo sangue, esperma e secreção vaginal, 
pelo leite materno, ou transfusão de sangue 
contaminado. O portador do HIV, mesmo sem 
apresentar os sintomas da Aids, pode trans-
mitir o vírus, por isso, a importância do uso de 
preservativo em todas as relações sexuais.
l Prevenção - Para evitar a transmissão 

da Aids, recomenda-se uso de preservativo 
durante a relação sexual, uso de seringas e 
agulhas descartáveis, teste prévio no sangue a 
ser transfundido e uso de luvas quando estiver 
manipulando feridas ou líquidos potencialmen-
te contaminados. As gestantes devem fazer 
o teste de Aids e começar o pré-natal o mais 
cedo possível.
l Atendimento -  Caso alguém tenha passa-
do por uma situação de risco (fez sexo sem 
camisinha e ficou com o peso da dúvida), deve 
procurar o Hospital Clementino Fraga e buscar 
fazer a PEP (Prevenção pós exposição). Assim, 
iniciará com o tratamento por 29 dias e depois 
de 29 dias fará o teste rápido para HIV/Aids, 
onde por algum tempo (até 6 meses) deverá 
fazer o monitoramento da sorologia para o HIV.
l Ter HIV/Aids não é sinônimo de isolamen-
to, pelo contrário. O convívio social é muito 
importante para que essas pessoas cuidem 
melhor da saúde e fiquem com sua autoestima 
elevada. 

 l Assim pega HIV/Aids
• Sexo na vagina sem camisinha;
• Sexo oral sem camisinha;
• Sexo anal sem camisinha;
• Uso de seringa por mais de uma pessoa;
• Transfusão de sangue contaminado;
• Instrumentos que furam ou cortam não 
esterilizados.

l Assim não pega HIV/Aids
• Sexo desde que se use corretamente a 
camisinha;
• Masturbação a dois;
• Beijo no rosto ou na boca;
• Suor e lágrima;
• Picada de inseto;
• Aperto de mão ou abraço;
• Sabonete/ toalha/ lençóis;
• Talheres/ copos;
• Assento de ônibus;
• Piscina, banheiro, pelo ar.

FOTOS: Edson Matos
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Dezembro laranja

Para combater e pre-
venir o câncer de pele, o de 
maior incidência no Brasil 
e no mundo, pelo segundo 
ano consecutivo, a Socieda-
de Brasileira de Dermato-
logia (SBD) convida os bra-
sileiros a se engajarem e se 
apropriarem da campanha 
#dezembrolaranja.

Assim como aconte-
ce com o Outubro Rosa e o 
Novembro Azul (respecti-
vamente ligados ao câncer 
da mama e da próstata), a 
campanha tem como objeti-
vo alertar para os perigos de 
se expor ao sol sem contro-
le. Participar da campanha 
é fácil! Vista-se de laranja, 
decore seu ambiente de tra-
balho, acesse o site www.
controleosol.com.br e com-
partilhe o conteúdo nas re-
des sociais com ashashtags 
#dezembrolaranja e #con-
troleosol.

A Sociedade Brasileira 
de Dermatologia afirma que 
a maioria dos casos de cân-

cer da pele podem ser evi-
tados com medidas simples 
de fotoproteção: usar filtro 
solar, chapéu, óculos, cuidar 
do excesso de exposição ao 
sol e ficar atento aos horá-
rios certos para isso.

Dados do Instituto Na-
cional de Câncer José Alen-
car Gomes da Silva (Inca) 
estimam que, em 2016, ha-
verá cerca de 175 mil novos 
casos de câncer da pele não 
melanoma no Brasil. A Or-
ganização Mundial da Saú-
de (OMS) prevê que, no ano 
2030, existirá 27 milhões 
de casos novos de câncer, 
17 milhões de mortes pela 
doença e 75 milhões de 
pessoas vivendo com cân-
cer. O maior efeito desse 
aumento incidirá em países 
em desenvolvimento. No 
Brasil, o câncer já é a se-
gunda causa de morte por 
doenças, atrás apenas das 
do aparelho circulatório.

Saiba mais
#dezembrolaranja vira-

liza na internet: campanha 
da Sociedade Brasileira de 
Dermatologia se espalha 
nas redes sociais.

Câncer de pele é alvo de campanha
Calendário reúne 
mulheres importantes

O ano de 2015 vai ser lembra-
do, entre outros fatos, pela força da 
voz feminina. Depois do desabafo de 
Patricia Arquette ao ganhar o Oscar 
de coadjuvante, pelo espaço reduzi-
do reservado às mulheres no cinema, 
passando por Viola Davis, vencedora 
do Emmy de atriz de séries, que recla-
mou por mais espaço para as atrizes 
negras, chegou a vez da premiada 
fotógrafa Annie Leibovitz defender a 
causa por meio da arte. “Quis retratar 
as mulheres exatamente da forma 
que elas são. Com isso, pretendi res-
saltar as qualidades de cada uma”, 
disse ela.

meninazinha luta 
contra intolerância

Aos 77 anos, Maria do Nasci-
mento é uma das principais referên-
cias do candomblé no Rio de Janeiro. 
Com raízes na mais alta linhagem do 
candomblé da Bahia, Mãe Meninazinha 
de Oxum, como é conhecida, faz de 
sua vida uma luta contra a intolerân-
cia religiosa e em favor da divulgação 
da contribuição dos terreiros para a 
cultura brasileira. Recentemente, ela 
foi recebida pela presidente Dilma 
Rousseff, com mais 30 religiosas, logo 
após a Marcha Nacional das Mulheres 
Negras, em Brasília. No último dia 18, 
elas cobraram que o governo tire anti-
gas reivindicações do papel. Elas pedi-
ram ações efetivas contra o racismo e 
a violência. 

Infância tem baixo 
orçamento no Ce

Uma nota técnica elaborada 
pelo Centro de Defesa da Criança e do 
Adolescente (Cedeca) do Ceará revela 
que, de janeiro a agosto, a Prefeitura 
de Fortaleza executou muito pouco 
dos recursos previstos no orçamento 
de 2015 para políticas públicas vol-
tadas à infância e adolescência. Algu-
mas rubricas relacionadas à educação 
e ao enfrentamento de jovens em 
situação de rua aparecem com 0% 
de execução no primeiro semestre 
do ano. E também as rubricas que 
tratam do atendimento a vítimas 
de violência sexual.

SP exibe fotografias 
feitas por deficientes

A exposição Transver apresenta 
fotografias produzidas por deficientes 
visuais na Pinacoteca de São Paulo, 
como resultado de um curso realizado 
no local e ministrado por João Kulcsár. 
Com diferentes graus de deficiência 
visual, dez participantes aprenderam 
a lidar com o equipamento, a desen-
volver competências básicas e a per-
ceber o espaço por meio dos outros 
sentidos.“Para mim, é inédito. Eu não 
esperava. Quando me ligaram para 
dizer que minha foto foi escolhida, eu 
fiquei contente, fiquei emocionado. É 
uma experiência muito boa, está sen-
do uma novidade e tanto”, disse Jesus 
Pereira Caldas, 50 anos, que terá sua 
fotografia exposta. Ele perdeu comple-
tamente a visão em 2004 por causa de 
um glaucoma.

maior torre do mundo 
vai operar na am

Os ventos que sopram a 325 
metros acima do solo da Amazônia 
não têm a mesma carga de partícu-
las e poluição dos que circulam mais 
próximos à floresta tropical brasileira. 
Será para medir esses poluentes e seu 
impacto nas mudanças climáticas que 
o Brasil instala o Observatório de Torre 
Alta da Amazônia (ATTO, na sigla em 
inglês), a maior estrutura do mundo 
dedicada a entender a interação entre 
a biosfera e a atmosfera. Ela  já foi con-
cluída e, agora, em parceria científica 
com a Alemanha, o Brasil começa a 
instalar os equipamentos .

Inca estima que em 2016 
haverá cerca de 175 mil 
novos casos no Brasil

Fabiana Cambricoli
Agência Estado

São Paulo (AE) - Os 
pacientes de planos de 
saúde têm até três vezes 
mais médicos disponí-
veis do que os usuários 
da rede pública, mos-
tra estudo feito pela 
Faculdade de Medicina 
da USP e pelo Conselho 
Federal de Medicina 
(CFM) e divulgado nes-
ta segunda-feira, 30. De 
acordo com a pesquisa 
Demografia Médica no 
Brasil 2015, 21,6% dos 
médicos trabalham ape-
nas no setor público, 
26,9% estão exclusiva-
mente na rede privada e 
outros 51,5% atuam nas 
duas esferas, o que indi-

ca que 78,4% dos médi-
cos têm vínculos com o 
setor privado e 73,1%, 
com o setor público.

Apesar da similari-
dade nos índices, a desi-
gualdade ocorre porque 
apenas 25% da popula-
ção brasileira tem con-
vênio médico, enquanto 
75% depende do Siste-
ma Único de Saúde (SUS).

“Essa desigualdade 
pode melhorar com po-
líticas públicas de saúde, 
com maior capacidade 
administrativa e com a 
criação de uma carreira 
de Estado para os médi-
cos, que traga perspec-
tivas de progressão e 
melhores condições de 
trabalho”, diz Carlos Vi-
tal, presidente do CFM.

Ainda de acordo 
com o estudo, 59% 
dos médicos brasilei-
ros são especialistas, o 
que equivale a 229 mil 
profissionais. O Esta-
do de São Paulo tem 
mais especialistas do 
que a soma das regi-
ões Norte, Nordeste e 
Centro-Oeste. São 68 
mil médicos do tipo 
no Estado contra 61,6 
mil nas três regiões. 
Metade dos especia-
listas do Brasil se con-
centram em apenas 
seis áreas: clínica mé-
dica, pediatria, cirur-
gia geral, ginecologia 
e obstetrícia, aneste-
siologia e cardiolo-
gia. As especialidades 
com o menor número 
de profissionais são 
genética médica, ci-

rurgia da mão e ra-
dioterapia. O estudo 
mostrou ainda que 
o índice de médicos 
por 1.000 habitantes 
cresceu nos últimos 
cinco anos, mas ainda 
está aquém da taxa 
recomendada pelo 
próprio Ministério da 
Saúde. Em 2010, a 
taxa era de 1,95 pro-
fissionais do tipo por 
1.000 brasileiros. Nes-
te ano, o índice che-
gou a 2,11, número 
inferior ao índice de 
2,5 considerado ideal 
para garantir uma as-
sistência adequada à 
população. 

O maior desafio, 
no entanto, ainda é a 
distribuição desigual 
de médicos entre as 
regiões brasileiras. 

SUS oferece menos 
médicos que os planos

Especialistas em SP

DeSIGUalDaDe

Como participar!
– Divulgue o hotsite 

www.controleosol .com.
br, que faz parte do movi-
mento #dezembrolaranja 
e conta com uma calcu-
ladora de risco de câncer 
de pele, além de conceder 

dicas de medidas fotopro-
tetoras;

– Mude a sua foto do 
perfil no Facebook e do 
Twitter para laranja usan-
do o aplicativo da SBD 
(disponível a partir de 
8/12);

– Curta os perfis oficiais 
da SBD no Facebook (www.
facebook.com/sbd100a-
nos) e no Instagram (www.
instagram.com/dermatolo-
giasbd) e compartilhe as pe-
ças da campanha Dezembro 
Laranja nos seus perfis.

O Espaço Cultural 
José Lins do Rego, 
em João Pessoa, 
será sede, de 3 a 
6 de dezembro, 
da Expo UFPB 60 

Anos, evento que representa o 
ápice das comemorações das 
seis décadas da instituição 
fundada oficialmente em 4 de 
dezembro de 1955. A entrada 
é gratuita. 

O evento é uma realiza-
ção do Paraíba Criativa, com 
corealização da Fundação Es-
paço Cultural (Funesc), con-
tando ainda com apoio do Sin-
dicato dos Trabalhadores em 
Ensino Superior do Estado da 
Paraíba (Sintespb).

 No dia 4 de dezembro, às 
19h, acontecerá a solenidade 
oficial de comemoração dos 
60 anos da instituição, na Sala 
de Concertos Maestro José Si-
queira do Espaço Cultural.

A mostra, com estandes 
e espaços abertos, ocupando 
a Praça do Povo e mezaninos 
do Espaço Cultural, será pau-
tada por grande diversidade, 
empregando linguagens in-
terativas e dinâmicas, ofere-
cendo não apenas conheci-
mento, mas também muita 
diversão e entretenimento, 
com uso recursos audiovisuais 
e multimídias, integração 
com o público, experimentos 
e demonstrações práticas de 
muitas pesquisas, exposições 
de produtos, equipamentos e 
maquinários.

Haverá apresentações 
de grupos da própria UFPB, 
como a Orquestra Sinfônica, 
Quarteto de Trombones, Ru-
bacão Jazz, Orquestra de Vio-
lões, Iakekan, além de grupos 
de danças e teatro. 

Também se apresentam 
a Orquestra Sinfônica da Pa-
raíba, Adeildo Vieira, Nathalia 
Bellar, Festival de Repentistas, 
Tambores do Forte de Cabe-
delo, Orquestra Sanfônica Ba-
laio Nordeste e Os Gonzagas.

 

Exposição comemora os 60 
anos de fundação da UFPB

ProDUção aCaDÊmICa

Programação

Quinta-feira (3)
18h – Desfile Filipéia | Praça do Povo
19h – Banda Limbo (Rock Autoral) | Palco Praça do Povo
20h30 – Orquestra Sinfônica da Paraíba | Sala de Concertos
22h – Encerramento shows
 
Sexta-feira (4)
16h - Coral do curso de Fonoaudiologia | Palco Praça do Povo
17h – Grupo Iakekan: Músicas e minorias latino-americanas | Palco Praça do Povo
18h – Grupo Imburana | Palco Praça do Povo
19h – Festival de Repente – Teatro de Arena
19h - Solenidade de Abertura: Orquestra Sinfônica da UFPB (Sob regência de Carlos Anísio) | Sala de 
Concertos
20h – Orquestra Sanfônica Balaio Nordeste | Palco Praça do Povo
21h - ADZ (AbradOs Zoio) – Palco Praça do Povo
22h – Adeildo Vieira | Palco Praça do Povo
22h40 – Grupo teatral AEDOS - Palco Praça do Povo
23h – Os Gonzagas |Palco Praça do Povo
00h – Encerramento shows
 
Sábado (5)
16h – Ballet Popular da UFPB | Palco Praça do Povo
17h30 – Desfile Artesania | Praça do Povo
18h – Quarteto de Trombones (Prof. Responsável: Sandoval Moreno) | Sala de Concertos
19h - Duas Palhetas (Prof. Responsável: Heleno Feitosa) | Sala de Concertos
19h - Projeto Interato - Teatro de Arena
20h – Sexteto Brasil (Prof. Responsável: Cisneiro Andrade) | Sala de Concertos
20h - Projeto Interato - Teatro de Arena
21h - Tambores do Forte - Palco Praça do Povo
22h - – Nathalia Bellar - Palco Praça do Povo
23h - Titá Moura
00h – Encerramento shows
 
Domingo (6)
10h – Musicalização Infantil da UFPB (Prof. Responsável: Caroline Brendel Pacheco) | Sala de 
Concertos
14h – Aula/Oficina de T’ai-Chi Chuan | Teatro de Arena
15h – Orquestra de Violões (Prof. Responsável: Carla Santos) | Palco Praça do Povo
17h – Desfile Sereias | Praça do Povo
17h30- Grupo Teatral Boiúna Luna | Praça do Povo
18h – Iamaká (Prof. Responsável: Eli-Eri Moura) | Sala de Concertos
19h – Camerata Filipeia (Prof. Responsável: Erik Pronk) | Sala de Concertos
20h – Cultura Oriental (Prof. Responsável: Alice Lumi) | Sala de Concertos
20h – Projeto Interato | Teatro de Arena
21h – Michele Morena | Palco Praça do Povo
22h – Encerramento shows

FoTo: Divulgação/SBD

FoTo: Edson Matos
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UNIÃO  A

Nível cai pelo 20 mês consecutivo na capital, diz Fecomércio

Endividamento
João Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 1 de dezembro de 2015

O nível de endividamen-
to do consumidor na Região 
Metropolitana de João Pessoa 
apresentou uma queda de 
1,75% no mês de novembro, 
na comparação com outubro. 
O resultado representa a se-
gunda queda consecutiva do 
índice, que constatou que, 
neste mês, 80,9% dos consu-
midores afirmaram possuir 
algum tipo de dívida volun-
tária, ou seja, adquirida em 
compras parceladas no car-
tão de crédito, cartão de loja, 
cheque especial ou financia-
mento. No mês de outubro, 
esta taxa foi de 82,34%. Os 
dados foram levantados pelo 
Instituto Fecomércio de Pes-
quisas Econômicas e Sociais 
da Paraíba na Pesquisa de 
Endividamento e Inadim-
plência do Consumidor na 
RMJP (PEIC).

“Esta redução no endivi-
damento pode ser atribuída, 
em parte, à restrição do cré-
dito ao consumidor, à queda 
real da renda do trabalhador 
e à inflação e juros em pata-
mares elevados, que compro-
metem o equilíbrio do orça-
mento doméstico, o que torna 
o consumidor mais cauteloso 
em realizar novas compras a 
prazo, o que resulta em uma 
queda na taxa de endivida-
mento”, afirma o presidente 
da Fecomércio Paraíba, Mar-
coni Medeiros. A pesquisa 
revelou, ainda, que do total 
de endividados, 34,43% está 
“mais ou menos endividado”, 
29,72% está “pouco endivi-
dado” e 16,75% se conside-
ram “muito endividados”. Na 
comparação anual, o nível de 
endividamento do consumi-
dor registrou uma expansão 
de 10,55%, uma vez que o 
índice em novembro de 2014 
atingiu 73,13%.

Mais uma vez, o cartão 
de crédito foi o principal 
responsável pelas dívidas, 
apontado por 69,39% dos 
consumidores endividados. 
Em seguida, aparecem os fi-
nanciamentos de veículos 
(13,99%), financiamento de 
imóveis (7,29%) e emprés-
timos pessoais (6,71%). Na 
análise por gênero, tanto os 

homens como as mulheres 
estão menos endividados, 
com retrações de 1,25% e 
2,12% respectivamente. Por 
faixa etária, a maior queda foi 
entre os consumidores com 
idades entre 48 e 58 anos, 
com um recuo de 2,14%, e 
por escolaridade, a maior 
redução aconteceu nos que 
possuem Ensino Superior 
completo, com retração de 
3,51%. Por faixa de renda, os 
consumidores que ganham 
entre sete e 10 salários mí-
nimos registraram o maior 
decréscimo, de -3,56%.

No mês de novembro, os 
consumidores endividados 
comprometeram, em média, 
45,61% da renda com o pa-
gamento de dívidas, o que 
representa um decréscimo 
de 2,71% se comparado ao 
mês anterior, quando este 
dado atingiu 46,88%. Na 
análise por sexo, a taxa de 
comprometimento da ren-
da com dívidas entre os ho-
mens (45,72%) foi levemen-
te superior ao das mulheres 
(45,52%). Por escolaridade, 
os consumidores com Ensi-
no Médio completo foram os 
que apresentaram a maior 
taxa de comprometimento da 
renda com dívidas (46,79%) 
e, por renda, os consumido-
res que ganham até dois salá-
rios mínimos (48,27%).

Atraso em novembro 
A pesquisa revelou, ainda, 

que 16,33% dos consumido-
res endividados possuem dí-
vidas em atraso neste mês, um 
resultado 3,59% inferior a ou-
tubro. Quanto à inadimplência 
(contas em atraso as quais 
não poderão ser quitadas em 
noventa dias), a PEIC revelou 
o mesmo resultado de outu-
bro, mostrando que 8,93% 
dos consumidores endivida-
dos estão inadimplentes.

A falta de planejamen-
to nos gastos domésticos foi 
apontada por 53,06% dos 
consumidores como princi-
pal motivo para possuir con-
tas em atraso, seguidos pela 
inflação (18,37%) e pelo de-
semprego de algum membro 
da família (12,25%).

Supermercado vende 
mais em outubro

As vendas nos supermercados 
cresceram 8,89% em outubro na com-
paração com o mês anterior, de acordo 
com informação divulgada nessa se-
gunda-feira pela Associação Brasileira 
de Supermercados. Nesse percentual 
já está considerado o desconto da in-
flação do período, medida pelo Índice 
Nacional ao Consumidor Amplo (IPCA)), 
do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE). No acumulado des-
de janeiro deste ano, há um recuo de 
1,02%, também com valor já deflacio-
nado. Se comparado a igual mês do ano 
passado, as vendas caíram 1,56%. 

Inflação deverá 
chegar a 10,38%

A projeção de instituições 
financeiras para a inflação este ano 
subiu pela 11ª semana seguida. 
Desta vez, a estimativa para o Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA) passou de 10,33% para 
10,38%, de acordo com dados do bo-
letim Focus, divulgado nessa segun-
da-feira. O boletim é uma publicação 
do Banco Central (BC), com base em 
projeções de instituições financeiras 
para indicadores econômicos. Para 
2016, a estimativa para o IPCA segue 
em 6,64%. No boletim da segunda-
feira passada, a projeção ultrapassou 
pela primeira vez o limite da meta.

Economista orienta
sobre o orçamento

Despesas extras de fim de ano 
se aproximam e as perspectivas são 
de que a economia ainda não terá se 
recuperado em 2016. Por isso, os 
brasileiros devem ter atenção para 
não exagerar nos gastos e começar 
o ano com recursos equilibrados. 
Segundo economistas ouvidos pela 
Agência Brasil, para não extrapolar 
o orçamento, a recomendação é a 
velha fórmula de planejar. A econo-
mista-chefe do Serviço de Proteção 
ao Crédito (SPC-Brasil), Marcela Ka-
wauti, explica que um erro comum 
na época de festas é calcular apenas 
as despesas com o lazer.

Bloqueio pode 
paralisar governo

O contingenciamento de 
recursos que foi publicado nessa 
segunda-feira pode levar à para-
lisia do governo, caso o Congres-
so demore a aprovar a alteração 
da meta fiscal de 2015, avaliam 
economistas. Eles acreditam que 
o prolongamento do bloqueio de 
R$ 10,7 bilhões poderá compro-
meter o funcionamento da má-
quina pública. O decreto sustar o 
pagamento de todas as despesas 
não obrigatórias do governo, 
aquelas que não são determinadas 
por lei ou pela Constituição. 

IR sobre lucros pode 
substituir a CPMF

A cobrança de Imposto de 
Renda (IR) sobre lucros e dividendos 
poderia substituir, com vantagem, a 
Contribuição Provisória sobre Movi-
mentação Financeira (CPMF), infor-
mou o Conselho Federal de Economia 
(Cofecon). A entidade pediu a resti-
tuição do tributo, que deixou de ser 
cobrado em 1995, em carta aberta 
à Presidência da República e ao Con-
gresso Nacional. A  medida renderia 
ao governo R$ 43 bilhões por ano caso 
fosse aplicada a alíquota de 15% in-
cidente sobre rendimentos de capital. 

São Paulo (AE) - As vendas reais 
nos supermercados brasileiros apre-
sentaram queda de 1,56% no mês de 
outubro na comparação com igual pe-
ríodo do ano anterior, segundo o Índi-
ce Nacional de Vendas da Associação 
Brasileira de Supermercados (Abras). 
O indicador já considera dados defla-
cionadas pelo Índice Nacional de Pre-
ços ao Consumidor Amplo (IPCA). Na 
comparação com setembro de 2015, 
as vendas reais aumentaram 8,89%. 

No acumulado de janeiro a outu-
bro, a queda é de 1,02% ante igual pe-
ríodo do ano anterior. Considerando a 
variação nominal, as vendas em outu-
bro registraram alta de 8,21% ante o 
mesmo mês de 2014. Em dez meses, o 
crescimento nominal é de 7,58%.

Em nota, a Abras considerou que 
o resultado real negativo já era espe-
rado pelo setor, devido ao aumento 
das taxas de desemprego. “Apesar de 
esperado e previsto nas nossas proje-
ções, esse resultado nos preocupa”, 
afirmou em nota o vice-presidente da 
Abras, João Sanzovo Neto. “Mas con-

tinuamos trabalhando e esperamos 
vendas positivas neste final de ano, 
especialmente no período de Natal e 
Ano Novo”, completou.

A projeção da Abras é de que as 
vendas do setor encerrem este ano em 
queda de 0,30% em relação a 2014. 
Essa projeção, divulgada em setem-
bro, foi feita após uma série de revi-
sões para baixo das perspectivas para 
o setor: no início do ano, a estimativa 
de crescimento chegou a ser de 2% e 
ela foi sendo revisada para baixo su-
cessivamente. 

Cesta básica
O preço da cesta de itens básicos 

nos supermercados brasileiros subiu 
0,60% em outubro na comparação 
com o mês imediatamente anterior, 
de acordo com a Abrasmercado, ces-
ta composta por 35 produtos de largo 
consumo pesquisada pela GfK e anali-
sada pelo Departamento de Economia 
e Pesquisa da Abras.

O preço total da cesta saiu de R$ 
415,25 em setembro para R$ 417,74 
em outubro. Já na comparação com 
outubro de 2014, o preço da cesta su-
biu 12,83%.

Venda tem queda de 1,56% 
em outubro, aponta Abras

SUPERMERCADOS

Dayanne Sousa
Da Agência Estado

FOTO: Reprodução/Internet

Venda positiva no Natal e no Ano Novo, é o que espera a Associação Brasileira de Supermercados

O setor público consoli-
dado – governos Federal, Es-
taduais e Municipais e empre-
sas estatais – registrou déficit 
primário de R$ 11,530 bilhões 
em outubro, de acordo com 
dados do Banco Central (BC), 
divulgados nessa segunda-fei-
ra. No mesmo mês de 2014, 
houve superávit primário de 
R$ 3,729 bilhões. O resultado 
do mês passado foi o pior para 
um outubro desde o começo 
da série histórica do BC,  em 
dezembro de 2001.

Nos 10 primeiros me-
ses deste ano, o setor público 
registrou déficit primário de 
R$ 19,953 bilhões. No acumu-
lado de 12 meses até outubro, 
o setor público apresentou 
déficit primário de R$ 40,932 
bilhões, o que corresponde 
a 0,71% do Produto Interno 

Bruto (PIB), soma de todos os 
bens e serviços produzidos no 
PÇaís. O governo não conse-
guiu fazer a economia para o 
pagamento dos juros da dívi-
da, o superávit primário, que 
ajuda a conter o endividamen-
to do governo, no médio e no 
longo prazos.

Hoje, o governo publicou 
no Diário Oficial da União de-
creto com a nova programa-
ção orçamentária de 2015, 
com o cronograma mensal 
de desembolso e um corte de 
R$11,2 bilhões nas despesas 
orçamentárias deste ano. 

A medida tornou-se ne-
cessária em razão da não 
aprovação da nova meta 
fiscal deste ano pelo Con-
gresso Nacional. No início 
do ano, o governo tinha es-
tipulado meta de superávit 
primário – economia para 
pagar os juros da dívida pú-
blica – de R$ 55 bilhões. 

Contas têm déficit de 
R$ 11,5 bi em outubro

UnIãO, EStADO E MUnICíPIO

Kelly Oliveira
Da Agência Brasil

O Índice de Confiança da 
Indústria (ICI) caiu 1,4 ponto 
em novembro ante outubro, 
passando de 76,2 para 74,8 
pontos, informou nessa se-
gunda-feira, a Fundação getú-
lio Vargas (FgV). Em outubro, 
o indicador havia registrado 
um acréscimo de 3,1 pontos, 
após subir 0,3 ponto em se-
tembro. A mínima histórica 
do ICI ocorreu em agosto, se-
gundo a FgV.

A retração na margem 
se deve à piora das avalia-
ções dos empresários sobre 
o futuro. O Índice de Ex-
pectativas (IE) recuou 2,8 
pontos para, 75,1 pontos, ao 
passo que o Índice da Situa-
ção Atual (ISA) permaneceu 
estável, em 74,8 pontos. A 
maior contribuição para a 
queda do IE veio do item que 

sinaliza as expectativas do 
setor com relação à evolução 
da produção nos três meses 
seguintes. Este componente 
caiu 5,9 pontos na passagem 
de outubro para novembro, 
indo de 82,5 para 76,6 pon-
tos. A mínima histórica havia 
sido registrada em setembro, 
quando este item atingiu a 
marca de 73,9 pontos.

Já a estabilidade do ISA 
em novembro combinou a 
estabilidade do nível de esto-
ques, em 74,5 pontos, com mo-
vimentos de piora na avalia-
ção dos negócios e de melhora 
na percepção sobre a deman-
da “O indicador de situação 
atual dos negócios passou de 
75,1 para 74,5 pontos, o míni-
mo histórico. Já o indicador de 
nível de demanda aumentou 
de 77,0 para 77,6 pontos, com 
melhora das avaliações em re-
lação às demandas interna e 
externa”, detalha a FgV.

Confiança recua 1,4 
ponto em novembro

AvAlIAçãO DA InDÚStRIA

Mário Braga
Da Agência Estado

Fipe: salário 
de trabalhador 
com carteira 
encolhe R$ 6,8 

O valor total de salários 
pagos aos trabalhadores com 
carteira assinada em setem-
bro deste ano foi R$ 6,8 bilhões 
menor que o efetuado no mes-
mo mês do ano passado. No 
nono mês de 2015, os empre-
gados contratados sob regime 
da Consolidação da CLT rece-
beram juntos R$ 91,9 bilhões. 
Os dados mostram intensifica-
ção do encolhimento da massa 
de rendimentos dos celetistas 
brasileiros na passagem de 
agosto para setembro. O valor 
dessazonalizado foi calcula-
do pela Fundação Instituto de 
Pesquisas Econômicas (Fipe) 
com base no volume de depó-
sitos vinculados ao Fundo de 
garantia do Tempo de Serviço 
(FgTS). O montante total pago 
aos celetistas em setembro re-
presenta queda de 6,9% ante 
os R$ 98,7 bilhões do mesmo 
mês do ano passado. 
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Social

Ele disse Ela disse

oretti G Zenaide
@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

Parabéns
Zum Zum Zum

   O presidente da Abav Paraíba, Bruno Mesquita segue dia 11 para São Paulo 
onde participa de reunião com todos os dirigentes eleitos da Abav de todo o País para 
consolidar o nome de Edmar Bull para a presidência nacional da entidade.

FOTO: Goretti Zenaide

   Será no próximo dia 8 no restaurante Palace Gourmet, em Tambaú, a 
confraternização natalina dos que fazem a Abrajet Paraíba. O evento, sob o comando 
do jornalista Rogério Almeida, contará com jantar e sorteio de brindes.

Noivaram Louise Rosado Vallado e Bruno Maia Bastos 

Recém-casados Priscilla Freire Corrêa e Guilherme Medeiros Ferreira

Foto: Goretti Zenaide

Manuela Teixeira Gonçalves e a aniversariante de hoje, Mirna Barbosa

“Não viva para que 
a sua presença seja 
notada, mas para 
que a sua falta seja 
sentida”

“Sinto saudades de 
quem não me despedi 
direito, das coisas que 
deixei passar, de quem não 
tive mas quis muito ter”

BOB MARLEY CLARICE LISPECTOR

Zelma Corrêa, Roseane Freire Corrêa, Priscilla e Guilherme, Virgínia Medeiros Ferreira e Isaura Medeiros

FOTO: Goretti Zenaide

Vinhos

O CLUB Des 
Sommeliers, com 
mais de 90 rótulos 
diferentes e liderado 
pelo enófilo Carlos 
Cabral, comemora 15 
anos de atuação no 
Brasil, lançando o es-
pumante “Devutant”, 
que é uma combi-
nação de uvas Char-
donnay, Pinot Noir e 
Riesling Itálico.

O espumante já 
pode ser encontrado 
em João Pessoa, com 
exclusividade, nas lo-
jas do Pão de Açúcar, 
ao preço de R$ 49,90.

A TARDE do último sábado foi repleta de emoções 
para a estimada Zelma Freire Corrêa ao ver sua querida 
neta Priscilla Corrêa casar-se com o jovem Guilherme 
Medeiros Ferreira, nos salões do Porto PInheiro Re-
cepções, sob as bênçãos do pastor Leonardo Pessoa, 
com cerimonial e decoração da Sweet Beginnings.

A cerimônia religiosa, com acompanhamento do 
Quinteto Sonare, teve como cenário o bonito pôr do 
sol da Praia do Bessa e ao seu término, todos foram 
recepcionados no salão da Porto PInheiro, com animação 
musical da Orquestra Puro Charme, Banda Beto Movi-
mento e o DJ Claudinho Mix.

Marcha nupcial

   O Detran Paraíba anunciando para a próxima sexta-feira, um leilão para venda 
de veículos recuperáveis e sucateados que se encontram recolhidos no pátio da compan-
hia. O leilão começa às 8h na UEPB, no bairro de Areia Branca,  na cidade de Guarabira.

Dois Pontos
  O Governo do Estado, através 
da Secretaria de Cultura, interioriza 
linhas de crédico do Empreender 
Cultural.
   Ontem foi a vez de Campina 
Grande conhecer os financiamentos e 
hoje será em Sousa.

Foto: Divulgação
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Gerusa Vieira, Zelma Corrêa, Patrícia Rabello, Cely Furtado e esta 
colunista no Porto Pinheiro Recepções

Inovação

NO PRÓXIMO 
ano, o IESP tem nos 
seus planos mais uma 
inovação na área da 
Saúde, onde vai incluir 
na sua grade curricular 
o curso de Odontologia 
Hospitalar, que vem 
ganhando cada vez 
mais espaço no merca-
do de trabalho. 

A coordenação do 
curso é da professora 
Glória Pimenta.

O CONSELHO Nacional de Justiça, em correspondên-
cia oficial, parabenizou o Tribunal de Justiça da Paraíba 
por ter cumprido a Meta 2 em cerca de 102,65%.

A juíza Anna Carla Falcão, que é a coordenadora da 
Meta no TJPB, informou que o feito foi alcançado graças 
ao esforço conjunto da Presidência e da Corregedoria 
de Justiça junto aos juízes paraibanos.

Meta alcançada

Censo
COMEÇA hoje e vai 

até o dia 18 deste mês 
o censo previdenciário 
promovido pelos poderes 
executivo e legislativo do 
Município de Cabedelo.

O censo é um pro-
cedimento periódico e 
obrigatório, exigido pelo 
Ministério da Previdência 
Social, atingindo os 2.500 
servidores efetivos, 
ativos, aposentados e 
pensionistas daqueles 
poderes cabedelenses.

Felicidade

NOIVARAM Louise 
Rosado Vallado e Bruno 
Maia Bastos, sendo ela 
filha de Fausto Henrique 
Vallado Miguel e Emília 
Normada Rosado, e 
ele, filho de José Maria 
Almeida Bastos e Neili-
ane Maia.

ACONTECE amanhã, às 19h no mezanino do Teatro 
Paulo Pontes, no Espaço Cultural José LIns do Rego, mais 
uma edição do projeto “De Repente no Espaço”.

Promovido pela Fundação Espaço Cultural da Paraí-
ba, o evento valoriza os poetas populares do Nordeste, 
apresentando hoje os artistas Zé Viola e Erasmo Ferreira.

Poetas populares

O ESTIMADO cônego José Carlos Serafim, pároco da 
Igreja de Nossa Senhora de Fátima por muitos anos, será 
transferido, em breves tempos, para a paróquia de São 
Pedro São Paulo, no Brisamar.

No novo desafio, com certeza será brilhante como 
sempre foi na condução da Igreja do Miramar que, sob sua 
direção é hoje uma das mais atuantes e bem estruturadas. 

Mudanças paroquiais

Medalha

O DESEMBARGA-
DOR federal e presi-
dente do TRF da 5a. 
Região, Rogério Fialho 
e o defensor público 
geral, Manoel Jerôni-
mo, ambos paraiba-
nos, receberam ontem 
medalha dos 180 Anos 
da Assembleia Legisla-
tiva de Pernambuco. A 
solenidade aconteceu 
ontem em Recife.

Empresários Helder 
Henrique Almeida, Inaldo 
Camelo Filho, Jaime Martins 
Pereira, Júlia Dolores Carneiro 
da Cunha e Edivaldo de Sousa 
Bronzeado, jornalista Mirna 
Barbosa, advogada Tamar 
Celino, sra Carol Peixoto, 
vereador Marco Antônio Car-
taxo Queiroga,  médico Joácio 
de Araújo Morais.



 Serviços de 
referência
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“Empreender Cultural” 
tem linha de crédito 
para o interior 
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Até 28 de novembro 
de 2015, foram notificados 
1.248 casos suspeitos de 
microcefalia, identificados 
em 311 municípios de 14 
unidades da federação, de 
acordo com a terceira edição 
do informe epidemiológico 
sobre microcefalia, divulga-
do ontem pelo Ministério da 
Saúde. Na Paraíba, o núme-
ro de casos em investigação 
aumentou mais que o dobro, 
subindo de 104 para 248 
em apenas uma semana. De 
acordo com o novo boletim, o 
Estado da Paraíba permane-
ce com o segundo maior nú-
mero de casos, atrás apenas 
de Pernambuco, que agora 
notifica 646. O aumento dos 
números em relação a 2014 
na Paraíba é preocupante, 
com apenas cinco registros 
no ano passado. Pernambu-
co, que hoje lidera a lista de 
investigações da microcefa-
lia, notificou em 2014 ape-
nas 12 casos. 

De acordo com o novo in-
forme, depois de Pernambu-
co e Paraíba estão os estados 
do Rio Grande do Norte (79), 
Sergipe (77), Alagoas (59), 
Bahia (37), Piauí (36), Ceará 
(25), Rio de Janeiro (13), To-
cantins (12) Maranhão (12), 
Goiás (2), Mato Grosso do 
Sul (1) e Distrito Federal (1). 
Entre o total de casos, foram 
notificados sete óbitos. Um 
recém-nascido do Ceará, 
com diagnóstico de microce-
falia e outras malformações 
congênitas por meio de ul-
trassonografia, teve resulta-
do positivo para vírus zika. 
Outros cinco no Rio Grande 
do Norte e um no Piauí estão 
em investigação para definir 
a causa da morte.

PB já tem 248 casos investigados
miCroCEfalia

Estado permanece com o 
segundo maior número de 
notificações da doença

Dani Fechine
Especial para A União

Relação zika vírus e 
microcefalia

Nesse sábado (28), foi 
confirmado pelo Ministério 
da Saúde a relação entre o 
vírus Zika e o surto de mi-
crocefalia na região Nor-
deste. A confirmação foi 
possível a partir da infor-
mação do Instituto Evandro 
Chagas da identificação da 
presença do vírus zika em 
amostras de sangue e teci-
dos do recém-nascido que 
veio a óbito no Ceará. Em 
análise inicial, o risco está 
associado aos primeiros 
três meses de gravidez. O 

achado reforça o apelo do 
Ministério da Saúde para 
uma mobilização nacional 
no combate ao mosquito 
Aedes aegypti, responsável 
pela disseminação da den-
gue, zika e chikungunya. 

A campanha lançada 
nesta semana alerta que o 
mosquito da dengue mata e, 
portanto, não pode nascer.  A 
ideia é que todos os dias se-
jam utilizados para uma lim-
peza e verificação de focos 
que possam ser criadouros 
do mosquito. O sábado se-
ria como dia D, da faxina. O 
resultado do Levantamento 

Rápido de Índices para Ae-
des aegypti (LIRAa) indica 
199 municípios brasileiros 
em situação de risco de sur-
to de dengue, chikungunya e 
zika, o que reforça a neces-
sidade de uma mobilização 
imediata de todos.

Atividades
O Ministério da Saúde 

intensificou o acompanha-
mento da situação, de for-
ma prioritária, e divulgará 
orientações para rede pú-
blica e para a população, 
conforme os resultados das 
investigações. Equipes do 

Ministério da Saúde estão 
ajudando os estados nas 
investigações. Em Pernam-
buco, a equipe permaneceu 
quase um mês em campo, 
do dia 26 de outubro a 24 
de novembro. No Rio Gran-
de do Norte, técnicos estão 
em campo desde o dia 25 de 
novembro, e nos estados de 
Sergipe e Paraíba, a previsão 
de chegada das equipes era 
para esta segunda-feira (30).

Saiba mais!
A microcefalia não é 

um agravo novo. Trata-se 
de uma malformação con-

A Secretaria de Saúde do Es-
tado intensificou as ações de com-
bate ao mosquito Aedes aegypti, 
transmissor da dengue e da zika. 
No último sábado, o Ministério da 
Saúde confirmou a relação entre o 
vírus zika e o surto de microcefalia 
na região Nordeste, após confir-
mação de exames realizados pelo 
Instituto Evandro Chagas no Muni-
cípio de Belém (PA), em um bebê 
com microcefalia e outras malfor-
mações congênitas. 

Resultado do Levantamento 
Rápido de Índices para Aedes ae-
gypti (LIRAa), divulgado pelo Minis-
tério da Saúde, indica 199 municí-
pios brasileiros em situação de risco 
de surto de dengue, chikungunya 
e zika. Na Paraíba, o levantamen-
to apontou 54 cidades em situação 
de risco de surto de dengue, o que 
corresponde a 35,5% dos 152 muni-
cípios do Nordeste em situação de 
risco e a 27,1% do total de 199 cida-
des brasileiras nesta condição.

 O município Brejo dos Santos 
é apontando conforme o levan-
tamento do ministério como o de 
maior risco de infestação no Estado, 
apresentando larvas do mosquito 
transmissor em 21,7% dos prédios 

vistoriados. De acordo a gerente 
executiva estadual de atenção à 
saúde, Patrícia Assunção, o trabalho 
de combate ao mosquito é feito em 
parceria com os municípios, princi-
pal responsável pela execução da 
atenção básica à saúde.

Na capital paraibana o com-
bate ao mosquito realizado pelo 
Centro de Vigilância Ambiental e 
Zoonoses da Secretaria Municipal 
de Saúde (SMS) já surte efeito. De 
acordo com o gerente do setor, Nil-
ton Guedes, as ações têm mostrado 
resultados positivos, pois o último 
Levantamento Rápido de Índices de 
Infestação por Aedes aegypti (LIRAa), 
realizado em outubro, apontou 
que o Município de João Pessoa é 
considerado de baixo índice de in-
festação do mosquito. A cada 100 
casas, apenas 0,3 apresentou risco 
de reprodução do mosquito.

O gerente alerta a necessidade 
da cooperação da população para a 
eficácia no combate ao mosquito, 
“em João Pessoa nós elaboramos 
um plano estratégico para comba-
ter o mosquito transmissor da den-
gue e também do zika vírus, porém, 
além das ações já realizadas, existe 
a necessidade de colaboração da 
população”, revela. Conforme Nil-
ton está sendo preparado um his-
tórico da infestação pelo mosqui-

to em João Pessoa nos últimos 30 
anos, bem como um relatório das 
ações que foram empreendidas e 
quais foram as mais sucedidas. 

Um mutirão de combate ao 
mosquito Aedes aegypti dentro 
do plano emergencial de combate 
às doenças transmitidas pelo mos-
quito foi realizado pela Prefeitura 
Municipal de Campina Grande na 
última sexta-feira.  Os moradores 
do bairro da Liberdade receberam 
a visita dos Agentes de Combates 
às Endemias que levaram infor-
mações para conscientizar sobre 
a importância da prevenção às 
doenças e do combate às larvas do 
mosquito e o carro fumacê lançou 
inseticida nas ruas e as cisternas 
receberam peixes. 

Além dessas ações a Secre-
taria de Serviços Urbanos e Meio 
Ambiente promoveu limpeza em 
terrenos e lixos. Conforme a coor-
denadora de Vigilância Ambiental 
e Zoonoses da Secretaria Munici-
pal de Saúde, Rossandra Oliveira, 
as ações fazem parte do pacote de 
medidas anunciado pela Prefeitura 
Municipal para enfrentamento ao 
problema da microcefalia desen-
volvida em bebês, “outros bairros 
serão contemplados com a mesma 
ação nas semanas seguintes do mês 
de dezembro”, comentou. 

Ações de combate ao Aedes aegypti 
n Maternidade Cândida Vargas: Av. 
Coremas, Jaguaribe, João Pessoa

n Maternidade Frei Damião: Av. Cruz 
das Armas, Cruz das Armas, João 
Pessoa

n Hospital Universitário Lauro Wan-
derley: Rua Delmiro A. Diniz, Castelo 
Branco, João Pessoa

n Maternidade Peregrino Filho: Rua 
Elias Asfora, Jardim Guanabara, Patos

n Instituto de Saúde Elpídio de Almei-
da (Isea): Rua Vila Nova da Rainha, 
Centro, Campina Grande

ministério da Saúde
orienta as gestantes
n Ter a gestação acompanhada em 
consultas pré-natal, realizando todos os 
exames recomendados pelo seu médico;

n Não consumir bebidas alcoólicas ou 
qualquer tipo de drogas;

n Não utilizar medicamentos sem 
orientação médica;

n Evitar contato com pessoas com 
febre, exantemas ou infecções;

n Adotar medidas que possam reduzir a 
presença de mosquitos transmissores de 
doenças, com eliminação de criadouros;

n Proteger-se de mosquitos – manter 
portas e janelas fechadas ou teladas, 
usar calça e camisa de manga com-
prida e utilizar repelentes indicados 
para gestante.

gênita, em que o cérebro 
não se desenvolve de ma-
neira adequada. Na atual 
situação, a investigação 
da causa é que tem preo-
cupado as autoridades de 
saúde. Neste caso, os be-
bês nascem com perímetro 
cefálico (PC) menor que o 
normal, que habitualmen-
te é superior a 33 cm. Esse 
defeito congênito pode ser 
efeito de uma série de fato-
res de diferentes origens, 
como as substâncias quí-
micas, agentes biológicos 
(infecciosos), como bacté-
rias, vírus e radiação.

Teresa Duarte
teresaduarte2@hotmail.com

Foi oficialmente encerrado 
na manhã de ontem, na sede 
da Secretaria de Estado da Saú-
de (SES-PB), na Avenida Pedro 
II, em João Pessoa as atividades 
da campanha Novembro Azul. 
O evento contou com ativida-
des e serviços de saúde volta-
dos aos homens, como a bio-
-dança, orientações posturais e 
verificação de pressão e da gli-
cemia, orientação e avaliação 
da saúde bucal, além de uma 
apresentação cultural com o 
Grupo do Projeto Prima.

As ações do novembro azul 
aconteceram durante todo o 
mês com o intuito de incentivar 
o autocuidado da população 
masculina e adesão de hábitos 
de vida saudável, além de dis-
cussão e capacitação com ges-
tores e trabalhadores de saúde 
da Atenção Básica, visando à 
qualificação do cuidado do ho-

mem. Toda a campanha foi re-
alizada em parceria com as Ge-
rências Regionais de Saúde e 
serviços de saúde e municípios.

A Secretaria de Saúde do 
Estado disponibilizou durante 
a campanha serviços como a 
orientação para prevenir do-
enças e detecção precoce do 
câncer de próstata, como o tes-
te de PSA e o encaminhamento 
e orientação de vários homens 
para a questão da atenção es-
pecializada no caso o urologis-
ta. 

“Nós da Secretaria de Saú-
de do Estado consideramos 
que o balanço geral do novem-
bro azul este ano foi bastante 
positivo. Isso se deu principal-
mente pela adesão tanto dos 
municípios, que realizaram 
várias ações de saúde e de 
orientação ao homem não só 
voltado ao câncer de próstata, 
mas também por outras ações 
como a ação integral do ho-
mem, questões de como evi-

Campanha encerra 
atividades em JP

novEmbro azul

Rodrigo Rodrigues
Especial para A União

tar doenças não transmissíveis 
como, por exemplo, o AVC, e 
também a adesão de várias 
empresas públicas e privadas, 
unidades de saúde e serviços 
de saúde que consideramos 
importantes para o novembro 
azul”, avaliou Hélio Soares, co-
ordenador da área técnica da 
saúde do homem. 

Preconceito
A campanha Novembro 

Azul é muito importante no 

processo de desconstrução dos 
preconceitos que giram em tor-
no da saúde do homem em re-
lação aos cuidados que são ne-
cessários para sua saúde como 
o um todo. 

“A gente vive ainda em 
uma sociedade muito patriar-
cal, o homem ainda é visto 
muito como o detentor da fa-
mília, aquele homem que traz 
o recurso para a casa e muitas 
vezes ele se esquece de se cui-
dar. Então o novembro azul 

é importante nesse sentido e 
principalmente em orientar es-
ses homens que os exames são 
simples, o exame de PSA é no 
sangue ele pode ir a qualquer 
Atenção Básica e conversa com 
o clinico geral e faz esse exa-
me, caso necessite ele vai até 
o urologista e faz o toque que 
é um exame simples que dura 
poucos segundos e que é muito 
importante para o diagnóstico 
do câncer precoce”, explicou 
Hélio Soares. 

foTo: Edson Matos

O evento de ontem contou 
com atividades e serviços de 
saúde voltados aos homens
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“Empreender Cultural” tem 
linha de crédito para o interior
Programa foi anunciado 
ontem em Campina Grande e 
hoje será na cidade de Sousa

O Programa Empreender 
Cultural está sendo interiori-
zado pela Secretaria de Estado 
da Cultura. O anúncio desse 
programa destinado ao finan-
ciamento de empreendimen-
tos culturais foi feito ontem em 
Campina Grande, pelo secretá-
rio executivo do Fundo de In-
centivo à Cultura (FIC), Pedro 
Santos, no hall do Cine Teatro 
São José. O mesmo trabalho de 
divulgação está previsto para 
esta terça-feira na cidade de 
Sousa, no Sertão paraibano.

O Edital do Empreender 
Cultural, segundo o secretário 
Pedro Santos, “busca abranger 
todas as áreas e possibilidades 
que envolvam os empreen-
dimentos”. “Qualquer ação, 
qualquer  projeto que tenha 
fins lucrativos na área de cul-
tura serão contemplados”, dis-
se Pedro Santos.

Pedro Santos mencionou 
como exemplo as áreas de fo-

Chico José
chicodocrato@gmail.com

tografia, cinema, artes plásti-
cas, dança,  música, literatura, 
dentre outras. “Isso poderia 
se traduzir em livrarias, cine-
mas, escolas de dança, escolas 
de música, luthierias, edição 
de livros, produção física de 
editoria. Todos esses empreen-
dimentos estão sendo abran-
gidos como leques a serem 
incentivados através do micro-
crédito”, afirmou.

O lançamento do Edital do 
Empreender  Cultural do Go-
verno da Paraíba aconteceu no 
último dia 16, em João Pessoa, 
pelos secretários Lau Siqueira 
e Tibério Limeira, o primeiro 
da Cultura; e o segundo do Em-
preender Cultural. Este é o pri-
meiro experimento da Secre-
taria de Estado da Cultura, no 
financiamento aos empreendi-
mentos culturais.

Deste programa de 
financiamento, segun-
do o secretário execu-
tivo do FIC, Pedro San-
tos,  podem participar 
pessoas físicas e jurí-
dicas, desde que este-
jam instaladas há pelo 
menos seis meses na 
Paraíba; comprovem 
atuação em atividades 
culturais,  em segmen-
tos específicos. Para 
pessoas físicas serão 
liberados financiamen-
tos que variam de R$ 
200 a R$ 30 mil. Para 
pessoas jurídicas os 
créditos serão de R$ 15 
a R$ 80 mil.

“O empreendedor 
ou empreendimento 
que queira participar 
vai ter a possibilidade 
de elaborar um proje-
to; nesse projeto dizer 
o que vai fazer com 
o investimento; em 
seguida elabora um 
plano de negócios; e 
esses documentos se-
rão avaliados para que 
seja verificada a via-
bilidade econômica e 
financeira, para que o 
financiamento possa 
ser liberado”, explicou 
Pedro Santos.

Ele ressaltou que é 
preciso entender onde 
o empreendimento 
está inserido, qual o 
mercado que ele aten-
de; e se ele vai ter con-
dições de fazer a devo-
lução do empréstimo. 
“Porque é importante 
que a gente esclareça 
que até então o que o 
Estado da Paraíba tinha 
era somente o FIC (Fun-
do de Incentivo à Cul-
tura) que é o fomento 
direto a fundo perdido. 
A gente entregava o 
recurso e não pedia a 
devolução”, frisou.

Retirada
O Empreender Cul-

tural concede o financia-
mento, mas o empreen-
dimento contemplado 
precisa devolver os recur-
sos ao Estado. O empre-
endedor retira o dinhei-
ro, aplica na sua ação e 
tem que ter retorno fi-
nanceiro. “Basicamente 
a análise é: tem ou não 
tem possibilidade de re-
torno financeiro; e essa 
análise vai ser feita em 
conjunto pelo Empreen-
der e a Secretaria de Cul-
tura, por meio de uma 
comissão constituída es-
pecificamente com esse 
fim”, esclareceu Pedro 
Santos.

O processo para 
análise e liberação dos 
empréstimos demora 
em torno de 50 a 60 
dias. Esse prazo come-
ça com a inscrição do 
interessado, até a libe-
ração do crédito.  São 
oito etapas pelas quais 
passam os proponen-
tes a empreendedores. 
Eles também passarão 
por capacitação pre-
sencial, ofertada pelo 
Empreender.

O passo seguinte 
será a elaboração do 
plano de negócios, en-
trega de documentos, 
e entrega do projeto 
cultural que será de-
senvolver. Esse proje-
to passa por análise 
até chegar à liberação 
do crédito. A primeira 
liberação de recurso 
deve ocorrer dentro de 
50 dias. Todos os requi-
sitos a serem atendi-
dos e os documentos 
exigidos para pessoas 
físicas e jurídicas estão 
sendo informados no 
site paraíba.pb.gov.br, 
do Governo do Esta-
do, no link do Empre-
ender Cultural.  Todas 
as inscrições poderão 
ser feitas online, neste 
mesmo link.

Financiamentos e projetos
Cardoso Filho
josecardosofilho@gmail.com

Durante 59 dias um grupo de 
servidores do Jornal A União partici-
pou de uma competição para per-
der peso. A “Medida Certa” foi o 
nome dado a maratona de regime 
alimentar e exercícios. O vencedor 
foi o servidor Zeilton Gomes de Sou-
sa que perdeu mais de 16kg (antes 
tinha 106), seguido de Bruno Fer-
nando e Adalgiza Rodrigues.

Zeilton disse que os 59 dias fo-
ram de muito sofrimento e fome. 
O café da manhã era composto da 
dieta detox, o almoço verdura e car-
ne guizada e a noite somente comi-
da natural. Ainda tinha o lanche de 
frutas de 3 em 3 horas. 

O servidor revelou que diaria-

mente, pela manhã durante duas 
horas realizava caminhada e a noite 
academia. “Não via a hora de che-
gar o dia da pesagem”, disse.

O diretor administrativo do 
jornal A União, Murilo Padilha, que 
também participou da competição, 
disse que a brincadeira foi impor-
tante para a saúde como também 
uma maior integração dos que fa-
zem a empresa. “Se Deus quiser es-
tarei na próxima etapa”.

Adalgiza Rodrigues, disse que 
praticou caminhada e exercícios. 
Nos 59 dias as refeições foram rega-
das a muita fruta, verdura, cereais, 
carne, comidas leves. “Uma dieta 
japonesa foi muito importante para 
perder peso. Vou continuar com 
exercícios moderados mesmo após 
a competição”, lembrou.

Amanda Lacerda, outra parti-

cipante, afirmou que o importante 
foi participar de uma brincadeira sa-
dia e se dedicar mais aos exercícios. 
“Fiz uma dieta razoável e continuo 
a praticar o esporte que gosto, o vo-
leibol”, acrescentou sorridente.

A próxima etapa da competição 
“Medida Certa” está prevista para 
o início de 2016. Vários servidores 
já se prontificaram a participar. Os 
critérios para participar estão sendo 
elaborados pela organização.

Além dos três primeiros colo-
cados – Zeilton, Bruno e Adalgiza, 
também competiram Andrea Nas-
cimento, Amanda Lacerda, Maria 
Aparecida de Souza, Givago Ri-
chard, Ana Otilia, Janayna Paiva, 
Valdinez Morais, Gilzélia Figuei-
redo, Jamara Rayssa, Maria Lúcia 
(Méa), Gizélia Chaves, Lúcio Flávio, 
Murilo Padilha e Leila Maria.

Servidores de A União encerram 
competição para perder peso

MEDIDA CERTA

Adalgiza Rodrigues ficou em 3o lugar, Bruno Fernando em 2o e Zeilton Gomes terminou em 1o com 16 quilos a menos

FoTo: Edson Matos

Teresa Duarte 
teresaduarte2@hotmail.com

 
 
Três concursos públicos 

estão com inscrições abertas 
neste mês de dezembro em 
toda a Paraíba e reúnem 118 
vagas em cargos de todos os 
níveis de escolaridade. Os 
salários podem chegar até 
R$ 8.639,50 na Universidade 
Federal da Paraíba (UFPB) 
para o preenchimento de 17 
vagas, dependendo da titula-
ção do candidato empossado;  
a Universidade Estadual da 
Paraíba está ofertando 35 va-
gas e a Prefeitura Municipal 
de Sobrado 101 vagas.

Na UFPB às 17 vagas são 
para o cargo de Professor 
do Magistério Superior nas 
classes Auxiliar, Assistente e 
Adjunto. A função exige gra-

duação na área de atuação, 
mais especialização ou titu-
lação em nível de mestrado 
ou doutorado, dependen-
do da classe e a remunera-
ção vai de R$ 2.498,78 a R$ 
8.639,50, dependendo da 
titulação do candidato em-
possado. A inscrição pode 
ser feita até o dia 14 de mar-
ço de 2016, na secretaria do 
Departamento Acadêmico 
responsável pelo concurso. 

A Pro Reitoria de Infraes-
trutura (Proinfra) da Univer-
sidade Estadual da Paraíba 
realizará processo seletivo 
simplificado para preencher 
35 vagas em cargo de Vigilan-
te, sendo 28 para sexo mascu-
lino e 7 vagas para candidatas 
do sexo feminino, com salário 
inicial será de R$ 1.336,99, 
por regime de plantão de 
12x36 horas. A seleção bus-

Concursos oferecem 118 vagas 
com salário de até R$ 8,6 mil

No ESTADo

ca atender às necessidades 
do setor de segurança do 
Campus de Campina Grande 
(PB) e os interessados podem 
efetuar a sua inscrição até o 
próximo dia 8 até as 23h59 
por meio da internet http://
cpcon.uepb.edu.br .

A Prefeitura Municipal 
de Sobrado está oferecendo 
101 vagas para realização de 

concurso público em diversas 
vagas do seu quadro geral em 
todos os níveis de formação 
com remunerações entre R$ 
788,00 e R$ 1.470,00. As ins-
crições podem ser realizadas 
até o próximo dia 18 via inter-
net, no endereço eletrônico da 
organizadora www.facetcon-
cursos.com.br. As taxas variam 
entre R$ 50,00 e R$ 80,00.

A Universidade Federal da Paraíba tem 17 vagas para professor

FoTo: Evandro Pereira

O lançamento 
do edital 
aconteceu
no dia 16, em 
João Pessoa
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A Polícia Militar prendeu, 
nesse fim de semana, Marilene 
Vieira do Nascimento, de 26 
anos, suspeita de chefiar uma 
quadrilha responsável por pra-
ticar ataques a bancos no Rio 
Grande do Norte, Pernambuco 
e Paraíba. Contra ela existiam 
três mandados de prisão nes-
ses estados, todos por crimes 
contra o patrimônio. Marilene 
foi presa na Praia de Jacumã, 
na cidade do Conde, no Litoral 
Sul da Paraíba. 

A PM chegou até a acusa-
da através de um levantamento 
realizado pelo Serviço de Inte-
ligência da corporação, a par-
tir de informações de que ela 
estava circulando em carros de 
luxo pelo município. Policiais 
da 1ª Companhia Independen-
te prenderam a suspeita após 
a Inteligência mapear o local 
onde ela estava escondida. 

Marilene estava foragida 
no Litoral Sul da Paraíba desde 
o ano passado, quando con-
seguiu fugir de uma operação 
realizada por policiais civis da 
Paraíba e do Rio Grande Norte, 
na cidade de Campina Grande. 

A suspeita também será 
investigada sobre um furto a 
uma joalheria que aconteceu 
no Estado do Pará, que causou 
um prejuízo de mais de R$ 1 
milhão ao estabelecimento, 
segundo informou o Serviço 
de Inteligência da Polícia Mili-
tar da Paraíba. As imagens do 
circuito interno gravadas no 
dia do crime, que foram divul-
gadas em rede nacional, serão 
analisadas pela polícia.

Ela foi encaminhada para 
a Delegacia de Polícia Civil, em 
Alhandra, onde foram apre-
sentados os mandados que 
pesavam contra a acusada.

Presa acusada de chefiar quadrilha 
que atacava bancos no Nordeste
Marilene Nascimento foi 
detida na praia de Jacumã, 
Litoral Sul da Paraíba Preso suspeito de 

participar de tiroteio

A Força Tática do 1o Batalhão 
prendeu em flagrante, na noite do 
último domingo (29), Nailson da 
Silva Macedo, de 19 anos, suspei-
to de envolvimento no tiroteio que 
atingiu Damiana Miguel da Silva, 
de 39 anos, com uma bala perdida, 
no bairro de Mandacaru, em João 
Pessoa. A vítima passava de carro 
com o marido, no momento em que 
o acusado trocava tiros com uma 
dupla de moto e foi atingida com 
um disparo de raspão na cabeça. 
De acordo com o tenente Isaque 
Sabino, que coordenou a prisão do 
suspeito, assim que a viatura co-
mandada por ele passava pela Ave-
nida Ayrton Sena se deparou com o 
acusado recarregando a arma com 
novas munições. Nailson recebeu 
voz de prisão e foi apresentado na 
Central da Polícia Civil, no Geisel. 

Sine dispõe de 178 
vagas de trabalho

O Sistema Nacional de Em-
prego de João Pessoa (Sine-JP) faz 
o encaminhamento de trabalha-
dores para 178 vagas de trabalho, 
nesta semana. O comércio lidera em 
oportunidades, 45, com a proximi-
dade do final do ano, que também 
é responsável pela abertura de 30 
vagas temporárias de auxiliar de 
serviços gerais. Para concorrer, é 
preciso ter Ensino Fundamental 
completo. No comércio, as oportu-
nidades são para vendedor (23), 
consultor de vendas (10) e gerente 
comercial (10). Para concorrer aos 
dois últimos cargos, o trabalhador 
deve ter Ensino Médio. Não é exigi-
da experiência. Ainda há uma vaga 
de atendente de loja e outra de pro-
motor de vendas.

LBV vai arrecadar 
alimentos na PB

Com o objetivo de oferecer um 
Natal mais digno e feliz a milhares de 
famílias em situação de vulnerabili-
dade social, a Legião da Boa Vontade 
promove a edição 2015 da Campanha 
Natal Permanente da LBV — Jesus, o 
Pão Nosso de cada dia!. A iniciativa 
visa arrecadar mais de 23 toneladas 
de alimentos não perecíveis a serem 
entregues, em cestas, no período de 
18 a 21 de dezembro, a 1.300 famílias 
atendidas pelos programas socioedu-
cacionais da LBV e as apoiadas por 
organizações parceiras da Instituição 
na Paraíba. Cada cesta é composta de 
arroz, feijão, óleo, açúcar, leite em pó, 
macarrão, farinha de mandioca e de 
trigo, fubá, goiabada, gelatina, massa 
para bolo, extrato de tomate e sal. 
As doações para a campanha podem 
ser feitas em uma das unidades de 
atendimento da instituição na Paraí-
ba, pelo site www.lbv.org/doe ou pelo 
telefone (83) 3198-1500.

Catedral de CG abre 
festa da padroeira

A Catedral Diocesana de Nos-
sa Senhora da Conceição, no centro 
de Campina Grande, realizou a cele-
bração de abertura da festa da pa-
droeira da cidade na noite do último 
domingo (29), em Novenário e Mis-
sa. Até o dia 15 de dezembro a cate-
dral também realiza mais uma edi-
ção da Campanha do Alimento, com 
o tema “Sejamos solidários. Projeto 
Solidariedade e Partilha – Ano 8”. O 
objetivo é arrecadar alimentos para 
proporcionar um Natal mais solidá-
rio e melhor para famílias carentes 
de Campina Grande. As doações 
podem ser feitas na secretaria da 
catedral, durante as celebrações, 
ou em horário comercial.

A Polícia Militar conclui as 
ações e operações do fim de se-
mana com a apreensão de 35 ar-
mas de fogo e 423 munições de 
diversos calibres, entre as 18h da 
última sexta-feira (27) até 23h59 
deste domingo (29), período em 
que 12 pessoas foram presas por 
porte ilegal de arma. Os demais 
suspeitos presos com armas fo-
ram flagrados cometendo outros 
tipos de crime.

O material bélico retirado de 
circulação pela Polícia Militar foi 
resultado de apreensões realiza-
das nas cidades de Conceição, Ca-

bedelo, Pilões, Olivedos, Campina 
Grande, João Pessoa, Riacho dos 
Cavalos, Mogeiro, Caturité, Patos, 
Malta, Sapé e Cajazeiras.

Os tipos de armas apreendi-
das no fim de semana foram 13 
espingardas, dez revólveres, seis 
pistolas, quatro rifles e dois fuzis. 
Além das armas, a PM apreendeu 
também dez bananas de dinami-
te em uma operação realizada 
na cidade de Olivedos. Os explo-
sivos estavam escondidos dentro 
de um caminhão-pipa com nove 
armas de fogo – entre elas dois 
fuzis de calibre 7.62 – e sete co-

letes balísticos. O material seria 
usado em ataques a bancos, nes-
te fim de semana, no Agreste da 
Paraíba. 

Operações
A Polícia Militar vai realizar 

várias ações e operações neste 
mês de dezembro, que terão o re-
forço dos 520 novos soldados nas 
ruas. O policiamento será inten-
sificado principalmente nas áreas 
de comércio e em pontos indica-
dos pelo Núcleo de Análise Crimi-
nal e Estatística da Secretaria de 
Segurança e Defesa Social.

Polícia apreende armas e munições
NO FINAL DE SEMANA

FOTO: Secom-PB

O material bélico retirado de circulação pela Polícia Militar foi resultado de apreensões em vários municípios do Estado

O Corpo de Bombeiros 
Militar da Paraíba (CBMPB) 
registrou 320 atendimentos 
durante a procissão de Nossa 
Senhora da Penha, que acon-
teceu sábado (28) e domin-
go (29), em João Pessoa. A 
maioria delas foi de natureza 
preventiva e não houve casos 
de maior gravidade. No to-
tal, 143 bombeiros, apoiados 
por 23 viaturas, atuaram no 
serviço preventivo da Roma-
ria, que se estendeu por 14 
quilômetros.

Conforme o comandante 
da operação, tenente-coronel 
Paiva Neto, dentre as ações 
preventivas se destacaram a 
entrega de 200 pulseiras de 
identificação para crianças, 
30 informações prestadas ao 
público e cinco advertências. 
Em seguida, no ranking de 
ocorrências, estão os atendi-
mentos de primeiros socor-
ros, com 81 registros.

Segundo o oficial, a maio-
ria deles foi de mal súbito de 
pessoas que tiveram queda 
de pressão arterial e apresen-
taram desidratação. Houve 
também casos de pessoas que 
se cortaram ou torceram o pé. 
Na área de combate a incêndio, 
foram registrados quatro com-
bates a focos no santuário da 
Penha, onde ocorre a tradicio-
nal queima de velas.

“Nesse local houve mui-
tas velas queimando ao mes-
mo tempo e a parafina derre-
tida começou a se concentrar 
no chão, inflamando e pegan-
do fogo. Como já tínhamos 
uma dupla de bombeiros po-
sicionada no local, foram fei-
tos os combates com extinto-
res de incêndio e os focos não 
se alastraram”, contou. 

O plano
O esquema preventivo do 

Corpo de Bombeiros na Roma-
ria da Penha contou com a dis-
tribuição de efetivo e viaturas 
de modalidades diversas em 
pontos estratégicos ao longo 
do percurso. Entre as guarni-
ções empregadas estavam as 
de combate a incêndio, busca 
e salvamento, atendimento 
pré-hospitalar; além de duas 
embarcações para a prevenção 
a afogamento na orla da Penha.

Também foram instaladas 
sete tendas ao longo do per-
curso para atendimento da po-
pulação, bem como apoio para 
o efetivo empregado. Foram 
ainda instalados dois Postos 
de Observação Policial, que são 
estruturas mais elevadas que 
facilitam a visualização da mul-
tidão. Neles, foram escalados 
bombeiros equipados com ex-
tintores de incêndios e equipa-
mentos de primeiros socorros. 

Bombeiros registram  
320 atendimentos

NA ROMARIA DA PENHA

A Polícia Militar pren-
deu e apreendeu 34 suspei-
tos de homicídios, tentati-
vas de assassinato, porte 
ilegal de arma, roubo, trá-
fico de drogas e em decor-
rência de cumprimento de 
mandados de prisão, nesse 
fim de semana, na Paraíba. 
Além dos suspeitos detidos, 
a PM recuperou também 
14 veículos com queixas de 
roubos – sendo oito motos 
e seis carros – e retirou de 
circulação mais de 3kg de 
maconha e crack durante as 
abordagens.

Entre os presos do fim 
de semana, está Francisco 
Lúcio de Lima, de 46 anos, 
que é acusado de matar a ti-
ros, no dia 5 de maio deste 
ano, o funcionário público 
José Francisco de Oliveira 
Filho, de 54 anos, no bairro 
do Alto do Mateus, em João 
Pessoa. Contra ele havia 
um mandado de prisão em 
aberto por homicídio, ex-
pedido pelo 2º Tribunal do 
Júri da capital. O suspeito 
foi preso na Avenida Cruz 
das Armas, após se envol-
ver em um acidente de car-
ro e ser reconhecido pelos 
policiais.

Outro mandado de 
prisão contra um acusado 
de homicídio foi cumprido 

durante abordagem a uma 
moto, no bairro do Cabo 
Branco, em João Pessoa. O 
veículo estava sendo con-
duzido por Gilberto José 
Soares Filho, de 23 anos, 
que tinha um mandado de 
prisão preventiva em aber-
to, por causa de um assas-
sinato que aconteceu em 
março deste ano. O docu-
mento também tinha sido 
expedido pelo 2º Tribunal 
do Júri da Capital.

Na cidade de Sapé, po-
liciais da 3ª Companhia do 
7º Batalhão prenderam em 
flagrante José Ribeiro da 
Silva, de 37 anos, acusado 
de matar a facadas um ho-
mem, na madrugada do sá-
bado. Tanto a vítima quanto 
o acusado seriam usuários 
de drogas

No município de Pi-
lões, Sebastião Pereira da 
Silva, de 73 anos, foi preso 
após tentar matar o pró-
prio filho, de 26 anos, com 
um tiro de espingarda. E 
em Sumé, no Cariri do Es-
tado, a Polícia Militar pren-
deu Francisco Pereira, de 
61 anos, suspeito de tentar 
matar com golpes de faca 
José Hilton da Silva Pereira, 
de 31 anos, no Sítio Poço de 
Quinca, na madrugada do 
último sábado.

PM detém 34 suspeitos 
e recupera 14 veículos

AÇÕESPC prende 
homem com 
revólver 38 
em São Bento

A Polícia Civil da Pa-
raíba, por meio do trabalho 
investigativo da equipe da 
cidade de São Bento, com o 
apoio do Grupo Tático Es-
pecial (GTE), prendeu um 
homem e apreendeu armas 
de fogo, em cumprimento de 
mandado de busca e apreen-
são expedido pela Justiça.

A ação aconteceu na 
casa de Eronildo Batista Go-
mes, localizada no município 
de Belém do Brejo do Cruz. 
A Polícia apreendeu no lo-
cal um revólver calibre 38, e 
uma espingarda 12, além de 
várias munições de ambos os 
calibres. O proprietário das 
armas foi autuado em fla-
grante e após prestar escla-
recimento e pagar fiança foi 
liberado. As armas apreen-
didas foram encaminhadas 
para exames periciais na ci-
dade de Patos. 

A Polícia Civil lembra 
que qualquer denúncia so-
bre crimes, localização de 
foragidos da Justiça, armas 
de fogo e demais objetos ilí-
citos pode ser feita por meio 
do 197 - Disque Denúncia da 
Secretaria da Segurança e 
da Defesa Social (Seds) – ou 
pelo telefone 3444-2804. A 
ligação é gratuita e o sigilo é 
garantido.
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Eleição de 2016 não terá urna eletrônica
VOLTA AO PASSADO

Por falta de recursos, 
as eleições municipais de 
2016 serão manuais e não 
com voto eletrônico. A 
informação de que o con-
tingenciamento de gastos 
impedirá a realização das 
eleições por meio eletrô-
nico foi publicada hoje 
(30) no Diário Oficial da 
União. Desde 2000, todos 
os brasileiros votam em 
urnas eletrônicas.  

Por meio de nota, o 
Tribunal Superior Eleito-
ral (TSE) informou que 
mais de R$ 428 milhões 
deixarão de ser repassa-
dos para a Justiça Elei-
toral, “o que prejudica a 
compra e manutenção de 
equipamentos necessários 
para as eleições de 2016”.

“O impacto maior re-
flete no processo de aqui-
sição de urnas eletrôni-
cas, com licitação já em 
curso e imprescindível 
contratação até o fim do 
mês de dezembro, com 

TSE informou por meio 
de nota que corte 
tornou processo inviável

Desde 2000 todos os brasileiros votam em urnas eletrônicas; apesar do retorno à cédula de papel, Tribunal Regional Eleitoral deve manter recadastramento biométrico

Nova fase da Zelotes  
pede a condenação de 
mais 16 envolvidos 

o comprometimento de 
uma despesa estimada 
em R$ 200.000.000,00”, 
acrescentou a nota.

Segundo o TSE, a de-
mora ou a não conclusão 
do procedimento licita-
tório causará “dano irre-
versível e irreparável” à 
Justiça Eleitoral,  já que as 
urnas que estão sendo lici-

tadas têm prazo certo para 
que estejam em produção 
nos cartórios eleitorais.

“O contingenciamento 
imposto à Justiça Eleitoral 
inviabilizará as eleições 
de 2016 por meio eletrô-
nico”, diz o texto da Por-
taria Conjunta número 3, 
assinada pelos presiden-
tes do Supremo Tribunal 

Federal, Ricardo Lewan-
dosvki; do Tribunal Supe-
rior Eleitoral, Dias Toffoli; 
do Tribunal Superior do 
Trabalho, Antonio José de 
Barros Levenhagen; do 
Superior Tribunal Militar, 
William de Oliveira Bar-
ros; do Tribunal de Justiça 
do Distrito Federal e dos 
Territórios, Getúlio de Mo-

raes Olveira; e pela presi-
dente em exercício do Su-
perior Tribunal de Justiça, 
Laurita Vaz.

De acordo com a por-
taria, os órgãos do Poder 
Judiciário da União sofre-
ram contingenciamento 
de R$ 1,74 bilhão. 

Na Paraíba, a asses-
soria de imprensa do Tri-

bunal Regional Eleitoral 
informou que o presiden-
te, desembargador João 
Alves, não se pronunciaria 
sobre o caso, e que, apesar 
do anúncio do TSE, o pro-
cesso de recadastramento 
biométrico nos municí-
pios da Paraíba deverá ser 
mantido. (Com informa-
ções da Agência Brasil)

Prefeitos e representantes de 
Câmaras Municipais de 27 municí-
pios abastecidos pelas águas do Sis-
tema Coremas-Mãe D’água, na re-
gião do Sertão paraibano, além dos 
promotores de Justiça que atuam 
nessas cidades, vão participar hoje 
de uma audiência pública que irá 
discutir e buscar soluções para a crise 
hídrica que assola o estado da Paraí-
ba, mais especificamente na área da 
Barragem de Mãe D’água.

A audiência pública foi definida 
na última terça-feira, 24, pelo procu-
rador-geral de Justiça do Ministério 
Público da Paraíba (MPPB), Bertrand 
de Araújo Asfora, depois de uma 
reunião técnica com o diretor-presi-
dente da Agência executiva de Ges-
tão das Águas da Paraíba (Aesa), 
João Fernandes. O evento ocorrerá a 
partir das 9h, no Auditório do Hotel 
JK, no Centro da cidade de Patos.

Foram convocados para a au-
diência os representantes da Agência 
Nacional de Águas (ANA), do Depar-
tamento Nacional de Obras Con-
tra as Secas (Dnocs), do Instituto de 
Gestão das Águas do estado do Rio 

Grande do Norte (Igarn), Companhia 
de Águas e esgotos do Rio Grande 
do Norte (Caern), da própria Aesa, 
da Companhia de Água e esgotos da 
Paraíba (Cagepa), da Superintendên-
cia de Administração do Meio Am-
biente (Sudema), do Comitê da Bacia 
Piancó-Piranhas-Açu, da Assembleia 
Legislativa da Paraíba (ALPB) e das 
secretarias estaduais e municipais da 
Agricultura e de Recursos Hídricos.

“Com a participação de todos, 
vamos construir um plano de ação 
conjunta objetivando amenizar os 
efeitos da seca severa que abate 
sobre o estado da Paraíba”, avisa o 
procurador-geral Bertrand Asfora. e 
o diretor-presidente da Aesa, com-
pleta: “Por isso consideramos de 
extrema importância a iniciativa do 
Ministério Público e a importância 
das intervenções dos membros da 
instituição ministerial”.

São abastecidos por Coremas-
Sabugi os municípios de Areia de Ba-
raúnas, Assunção, Cacimba de Areia, 
Condado, Coremas, Junco do Seridó, 
Malta, Passagem, Patos, Quixaba, 
Salgadinho, São Bentinho, São José 

de espinharas, São José do Sabugi, 
São Mamede, Várzea e Santa Luzia. 
Já os municípios de Aparecida e Sou-
sa são abastecidos pela adutora de 
Pintado (Canal da Redenção).

O abastecimento por adutoras 
independentes atende aos municí-
pios de Belém do Brejo do Cruz, Bre-
jo do Cruz, Cajazeirinhas, Catolé do 
Rocha, Coremas, Paulista, Pombal, 
São Bento e Vista Serrana. “Todos os 
prefeitos e representantes de Câma-
ras Municipais desses 27 municípios 
estão convidados para a audiência 
pública”, ressalta Bertrand Asfora.

De acordo com João Fernandes, 
as simulações realizadas pela Agên-
cia Nacional de Águas indicam a gra-
vidade da situação do Sistema Piancó
-Piranha-Açu, destacando captações 
ou retiradas irregulares e históricas 
da Barragem Mãe D’água. “essa bar-
ragem não está contemplada com 
ramal da transposição das águas do 
São Francisco e se tornará uma das 
poucas, senão a única, com reserva 
hídrica na região para eventual de-
manda a partir do segundo semestre 
de 2016”, revela João Fernandes.

O foco dos debates será a bar-
ragem Mãe D’água, que atualmen-
te está com 15,7% da capacidade, 
cerca de 89 milhões de metros cú-
bicos. “este é um reservatório mui-
to importante para a região. Preci-
samos economizar ao máximo esta 
água para que ela continue abas-

tecendo as cidades ao longo do 
próximo ano”, alertou o presiden-
te da Agência executiva de Gestão 
das Águas da Paraíba (Aesa), João 
Fernandes.

Durante o evento também 
será apresentado um panorama 
dos recursos hídricos estaduais. Dos 

124 reservatórios monitorados pela 
Aesa, 34 têm capacidade armaze-
nada superior a 20% do volume 
total, 36 têm menos de 20% e 54 
estão em situação crítica, ou seja, 
menos de 5%. Os números deta-
lhados de cada açude estão dispo-
níveis no site www.aesa.pb.gov.br.

Entidades se reúnem por crise hídrica

Barragem está com 15,7% da capacidade

BARRAGEM MÃE D’ÁGUA

FOTOS: Evandro Pereira/Ortilo Antônio

A Secretaria do Tesouro 
Nacional, vinculada ao Minis-
tério da Fazenda, autorizou o 
encaminhamento para agen-
damento da negociação do 
próximo acordo de emprés-
timo a ser celebrado entre o 
Governo do Estado, por meio 
do Projeto Cooperar, e o Ban-
co Mundial no valor de US$ 50 
milhões, equivalente a cerca de 
R$ 200 milhões, para atender 
aproximadamente 40 mil famí-
lias com investimentos produ-
tivos, de abastecimento d’água, 
sistemas de dessalinização e 
tecnologias validadas para a 
redução da vulnerabilidade 
agroclimática, dentro do proje-
to PB Rural Sustentável. 

Nos próximos seis anos de 
execução, o PB Rural Susten-

tável estima beneficiar cerca 
de 144.463 pessoas, mediante 
a execução de 170 planos de 
investimentos integrantes das 
Alianças Produtivas; 100 Sub-
projetos de Sistemas de Abas-
tecimento d’água Completos; 
198 Subprojetos de Sistemas 
de Abastecimento d’água sin-
gelos, 72 Sistemas de Dessali-
nização com aproveitamento 
do rejeito; 493 subprojetos 
com 14 tecnologias adapta-
das às condições do semiárido 
para redução de vulnerabilida-
de agroclimática, entre outros.

A assinatura do acordo de 
empréstimo entre o Governo 
do Estado e o Banco Mundial 
deverá acontecer até o final de 
março do próximo ano, nos Es-
tados Unidos. 

Termina hoje o prazo 
para requerimento de veicula-
ção da propaganda partidária 
gratuita por meio de inserções 
em rádios e televisões para 
2016, de acordo com a resolu-
ção nº20.034/97, do Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE).

Para formalizar o pedi-
do, junto ao Tribunal Regional 
Eleitoral da Paraíba (TRE-PB), 
é necessário ao partido indi-
car as datas de preferência, 
obedecendo o seguinte: os 
dias compreendidos nas se-
gundas, quartas e sextas-fei-
ras, por meio de planilha ou 
tabela; 20 minutos em inser-
ções, somente para o primei-
ro semestre de 2016 (art. 36, 
§2º, Lei nº9.504/97) de no 
mínimo trinta segundos ou 
no máximo um minuto, não 

devendo ultrapassar cinco mi-
nutos diários.

Além disso também será 
necessário indicar as emisso-
ras geradoras, acompanhada, 
imprescindivelmente, dos res-
pectivos endereços e números 
de telex ou fac-símile; e juntar 
prova do direito à transmis-
são, mediante certidão da 
Mesa da Câmara dos Deputa-
dos, comprobatória da banca-
da eleita naquela Casa.

A norma estabelece ainda 
que, “a falta de qualquer dos 
documentos exigidos para a 
petição inicial deverá ser su-
prida dentro do prazo de até 
1º de dezembro, e os pedidos 
que não respeitarem o prazo 
para a requisição da propa-
ganda gratuita serão tidos 
como ‘não conhecidos’”.

Liberado empréstimo 
a projeto da Paraíba

Partidos têm até hoje 
para solicitar inserções

 PB RURAL SUSTENTÁVEL

PROPAGANDA GRATUITA

Vista de satélite do sitema Coremas-Mãe D’água; à esquerda, barragem está atualmente com 89 milhões de metros cúbicos

FOTO: Divulgação/Google Earth
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NACIONAL

Justiça da Suíça multa Cunha por 
obstruir investigação sobre contas

Precedentes abertos
Na semana passada, um senador da República foi preso 

pela Polícia Federal acusado de obstruir as investigações da 
Operação Lava Jato. Delcídio Amaral, líder do PT no Senado, 
entrou para a história. Fato assim não acontecia desde a 
redemocratização do País. Não foi só a prisão do petista que 
entrou para a história, o desenrolar dos fatos ao longo do dia 
podem ter aberto novos precedentes na justiça brasileira em 
relação ao Poder Legislativo. 

O clássico da literatura As Aventuras de Pinóquio 
traz uma passagem em que o famoso boneco grita por 
socorro só para testar se seu salvador viria prontamente, 
e se desculpa, dizendo que estava apenas testando a 
prontidão. Após repetidos várias vezes os falsos pedidos 
de ajuda, eis que Pinóquio entra em apuros. De verdade! 
Sua vida corre risco, mas o socorro demora, só porque 
perdeu sua credibilidade. 

Essa citação não é para falar de mentira. Após a prisão 
de Delcídio, cabia ao Senado decidir se o parlamentar seria ou 
não mantido preso. As gravações dele arquitetando um plano 
de fuga para Nestor Cerveró, ex-diretor da Petrobras preso 
na Operação Lava Jato também vazaram nesse dia. Delcídio 
estava enrolado até o pescoço e se o Senado manda soltar, a 
instituição seria jogada contra a opinião pública. 

E por que existe essa prerrogativa de soltar um 
parlamentar preso? Para garantir a liberdade do Legislativo em 
caso de perseguição do Executivo por um governo autoritário. 
Antes da votação foi levantada a questão se o voto seria ou 
não aberto. Nesses casos, o regimento da Casa previa voto 
secreto. Os senadores pediram voto aberto por uma questão 
de transparência, houve pressão. E por que secreto? Mesmo 
motivo. Um regime ditatorial - ou quase, como defendem os 
seguidores de Bolsonaro - poderia perseguir os parlamentares 
a partir de seus votos, por isso o voto secreto. 

A modernidade clama por transparência. O povo queria 
saber as decisões de seus parlamentares eleitos. A imprensa, 
as redes sociais, urgiam pelo bendito voto aberto. Não quer 
dizer que daí viria necessariamente algo bom. Em defesa do 
regimento estavam o presidente do Senado, Renan Calheiros 
(PMDB-AL) e o ex-presidente da República, Fernando Collor 
(PTB-AL). Discursos lúcidos, firmes, mas sabe a história 
do Pinóquio? Pois bem, não digo que são mentirosos, mas 
perderam sua credibilidade como defensores da forma 
moderna de se pensar a política. 

O que os dois defendiam era a prerrogativa. Primeiro, do 
voto secreto, para que no futuro um louco não tome as rédeas 
do país e tente afrontar o Legislativo com açoites à democracia, 
justamente pelo precedente do voto aberto nesses casos; 
dois, o relaxamento da prisão do senador exatamente pelo 
mesmo motivo: liberdade na representatividade, proteção e 
independência dos poderes.

E se Delcídio fosse solto naquele dia, seria mais um 
caso de falha na Justiça brasileira? De forma nenhuma. 
Ele já havia sido preso, seus planos de fuga, acordos, 
tentavivas de suborno, conluios, tudo quanto é safadeza 
já estava às claras. Aguardaria em liberdade o processo de 
cassação para depois ser preso novamente. É importante 
não confundir relaxamento de prisão com liberdade 
plena. Delcídio seria solto, não inocentado. Com os novos 
precedentes, a sociedade ganhou mais transparência, mas 
pode chorar no futuro sob possível perseguição. 

Mais Lula, menos Aécio
A capa da Folha de S.Paulo da última sexta-feira, 27, 

trazia a posição de Delcídio Amaral como manchete e uma 
curiosa foto de Lula, acima, sem ligação alguma. Forçam, 
dão um jeito, empurram o ex-presidente como podem para 
associá-lo aos casos de corrupção no país. Quando José 
Carlos Bumlai foi preso na Operação Lava Jato, parte da 
imprensa destacava nas manchetes o termo “preso amigo 
de Lula”. Petistas reclamam, questionam porque quando os 
amigos de Aécio são presos este não aparece nos títulos das 
notícias. Talvez seja perseguição, ou não. Fato é que o neto de 
Tancredo, que se põe como líder da oposição no País é, para 
tristeza dos brasileiros, pouco relevante.

O presidente da Câma-
ra dos Deputados, Eduardo 
Cunha (PMDB-RJ), foi obriga-
do a pagar R$ 22,3 mil à Jus-
tiça suíça por tentar impedir 
que os extratos de suas contas 
fossem enviados ao Brasil. Do-
cumentos obtidos pelo jornal 
O Estado de S.Paulo confir-
mam que o Tribunal Penal Fe-
deral da Suíça constatou que 
o parlamentar, sua mulher, 
Cláudia Cordeiro Cruz, e in-
tegrantes do seu truste (con-
ta de “confiança”, gerida por 
terceiros com autorização do 
deputado) usaram o mesmo 
advogado e os mesmos argu-
mentos no esforço de impedir 
que seus dados bancários fos-
sem enviados ao Brasil e que o 
caso fosse julgado no País. 

Os três recursos foram re-
jeitados e Cunha foi obrigado a 
arcar com todos os gastos do 
processo, inclusive as horas de 
trabalho dos juízes e da admi-
nistração pública na Suíça. “O 
montante do pagamento é cal-
culado em função de dimen-
são e dificuldade da causa, a 
forma das partes de proceder, 
sua situação financeira e as 
taxas de administração”, indi-
cou uma decisão do tribunal. 
Segundo os juízes, as pessoas 
que apresentaram recursos 
terão de arcar com os custos 
do processo, fixados em 6 mil 
francos suíços (R$ 22,3 mil). 

O Ministério Público 
da Suíça já havia indicado a 
existência de US$ 2,4 milhões 
em contas secretas no banco 
Julius Baer, controladas pelo 
deputado e sua mulher. Os 
suíços, porém, optaram por 
transferir o processo ao Brasil. 
A defesa do deputado apre-
sentou um primeiro recurso, 
que foi negado ainda em iní-
cio de outubro. Sem sucesso, 
seus advogados na Suíça re-
correram ainda ao Tribunal 

Presidente da Câmara 
tentou impedir que seus 
extratos fossem enviados
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Cada vez mais sufocado por denúncias, Eduardo Cunha elabora estratégia para manter cargo

Penal, pedindo a anulação da 
transferência da competência 
do caso ao Brasil. Se tal medi-
da fosse entendida, nenhum 
dos documentos enviados te-
ria a autorização de ser usado 
como provas em um processo 
no País contra Cunha.

Mas o recurso sequer foi 
tratado em sua substância, sob 
a alegação de que tal apelação 
apenas poderia ser considera-
da se a parte envolvida no pro-
cesso fosse residente na Suíça. 
“Apenas pessoas processadas 
que tenham suas residências 
atuais na Suíça tem a legitimi-
dade de recorrer”, indicou a 
decisão do tribunal.

“Entre os três que recor-
rem, apenas Cunha é visado 
por um processo penal, cuja 
delegação às autoridades bra-
sileira foi realizada”, diz a deci-
são. “Entretanto, nenhuma das 
duas pessoas físicas que recor-
rem têm sua residência atual 
na Suíça. Quanto à sociedade, 
apesar da conta sob litígio que 
ela é titular na Suíça, ela não 
tem relações com esse país”, 
constataram os juízes suíços 
Stephan Blatter, Giorgio Bo-
mio e Nathalie Franciolli. “De 
forma definitiva, nenhum dos 
recorrentes pode pretender 
dispor do direito ao recurso.”

Idênticos
O que chama a atenção 

dos juízes é que os recursos, os 
advogados e argumentos usa-
dos por Cunha foram “idên-
ticos” ao que a empresa de 
truste que detém suas contas 
utilizou. “Eles são representa-
dos pelo mesmo advogado e 
que evocam em todos os pon-
tos os mesmos argumentos”, 
indicaram.

Para tentar se defender 
das acusações, Cunha insiste 
que é “apenas o beneficiário 
em vida” das contas na Suíça 
e que, de fato, os valores estão 
em nome de trustes. Esse será 
o seu principal argumento no 
Conselho de Ética da Câmara 
dos Deputados. Cunha ainda 
apontou que “abri mão de ser o 
dono do dinheiro no momento 
que eu contratei o truste”.

Mas a apresentação de 
um recurso idêntico entre o 
truste, a mulher de Cunha e o 
parlamentar revela, segundo 
os juízes suíços, uma estra-
tégia comum para tratar do 
caso. “Os três recursos foram 
gerados a partir do mesmo 
conselho jurídico e são rigoro-
samente idênticos”, indicou a 
decisão do tribunal.

Um desses trustes, o 
Orion SP, é suspeito de ter sido 

abastecido pelo lobista João 
Henriques. Em depoimento à 
força-tarefa da Operação Lava 
Jato, Henriques indicou que o 
dinheiro enviado ao deputa-
do estava relacionado com um 
contrato da Petrobras na África.

“Foram 5 transferências 
realizadas entre 30 de maio de 
2011 e 23 de junho de 2011, 
sendo 4 no valor de 250.000 
francos suíços e 1 no valor de 
311.700 francos suíços. Todas 
essas transferências foram 
confirmadas tanto no extrato 
da conta de origem dos recur-
sos (conta Ancona Internatio-
nal LTD, de João Henriques), 
como no extrato da conta des-
tinatária dos recursos (conta 
Orion SP, de Eduardo Cunha)”, 
informa o processo contra 
Cunha no MPF.

Na decisão do Tribunal 
na Suíça, o documento ainda 
confirma que o MP em Ber-
na “abriu um processo penal” 
contra Cunha, “suspeito de 
ser culpado por lavagem de 
dinheiro”. O caso, segundo a 
decisão, está relacionado “ao 
escândalo político-econômi-
co sobre os supostos atos de 
corrupção em grande escala 
cometidos no Brasil”. Nesse 
contexto, houve o sequestro de 
documentos bancários.

Da Agência Estado

Dizendo-se vítima de “arma-
ção” e “armadilha” em uma “si-
tuação absurda”, o presidente da 
Câmara, deputado Eduardo Cunha 
(PMDB-RJ), afirmou nessa segunda-
feira, 30, que pode ter sido “plan-
tada” a menção ao suposto pa-
gamento de propina por parte do 
BTG Pactual para que fosse alterada 
uma Medida Provisória que benefi-
cia bancos em liquidação.

De acordo com a Procura-
doria-Geral da União (PGR), um 
documento colhido por investi-
gadores da Operação Lava Jato 
na residência de Diogo Ferreira, 
chefe de gabinete do senador 
Delcídio Amaral (PT-MS), aponta 
suposto pagamento de R$ 45 mi-
lhões a Cunha para alterar medida 
que beneficiaria o banco de André 
Esteves. Ferreira, Amaral e Esteves 
foram presos na semana passada.

Com papéis em mãos, Cunha 
concedeu entrevista coletiva no fi-
nal da manhã dessa segunda reafir-
mando que apresentou duas emen-
das à Medida Provisória 608/2013, 
editada pelo governo em março 
de 2013. O texto trata de créditos 
tributários. A primeira emenda de 
Cunha era um “jabuti” que trata-
va da obrigatoriedade do exame 
da Ordem dos Advogados do Brasil 
(OAB). A segunda retirava da MP 
artigo que tratava de benefícios en-
volvendo bancos em liquidação

“Se estou provando que os 
meus atos são contrários ao que está 
sendo noticiado, obviamente que a 
anotação ou qualquer coisa, além de 
ser mentirosa, só pode ser fruto de 
uma armação. Tem que perguntar 
se, efetivamente, esse cidadão que 
foi apreendido, se encontrou com 
ele mesmo, se isso estava em poder 
dele porque podem ter plantado de-
pois. Em segundo lugar, se estava em 

poder dele, ele que tem que justifi-
car porque tem essa anotação e não 
eu”, afirmou Cunha.

No documento apreendido, 
Diogo Ferreira teria feito um rotei-
ro de uma das reuniões entre Delcí-
dio e Bernardo Cerveró, filho do ex-
diretor da Petrobras que gravou as 
conversas entre os dois. No encon-
tro, o senador teria dito que con-
versaria com ministros do Supremo 
Tribunal Federal para viabilizar um 
habeas corpus para o ex-dirigente 
da estatal preso em Curitiba.

No verso do papel, há o seguin-
te texto: “Em troca de uma emenda 
à medida provisória nº 608, o BTG 
Pactual, proprietário da massa falida 
do banco Bamerindus, o qual estava 
interessado em utilizar os créditos 
fiscais de tal massa, pagou ao depu-
tado federal Eduardo Cunha a quan-
tia de R$ 45 milhões. Pelo BTG parti-
ciparam da operação Carlos Fonseca, 
em conjunto com Milthon Lyra”.

Deputado se defende e diz que 
notícia “é mentirosa e foi plantada”

PROPINA DO BTG
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MPF pede a condenação de mais 
16 envolvidos na Operação Zelotes
Os acusados repondem 
por corrupção, lavagem  
de dinheiro e extorsão

Dezesseis pessoas fo-
ram denunciadas ontem pelo 
Ministério Público Federal 
(MPF) por envolvimento em 
negociações irregulares para 
a aprovação de medidas pro-
visórias, emendas, sanções e 
vetos em projetos de lei. De 
acordo com os investigado-
res, foram identificadas prá-
ticas de crimes como corrup-
ção ativa e passiva, lavagem 
de dinheiro, organização cri-
minosa e extorsão.

A nova frente de investi-
gações da Operação Zelotes 
tem como origem materiais 
recolhidos durante as apu-
rações de irregularidades 
cometidas no Conselho Ad-
ministrativo de Recursos Fis-
cais (Carf).

De acordo com o procu-
rador da República José Al-
fredo de Paiva Silva, uma das 
organizações criminosas in-
vestigadas agiu “para viabili-
zar a aprovação de legislação 
que concedeu benefícios fis-
cais a empresas do setor au-
tomobilístico”, o que resultou 
na abertura de um inquérito 
específico para o caso.

Em meio às diligências 
feitas contra as empresas 
SGR Consultoria Empresa-
rial (fundada pelo ex-audi-
tor fiscal da Receita Federal 
Eivany Antônio da Silva) e a 
Marcondes e Mautoni Em-
preendimentos e Diplomacia 
Corporativa (M&M), foram 
identificadas ações para aten-
der a interesses da montado-
ra MMC junto ao Carf, última 
instância administrativa na 
esfera tributária, e obter deci-
sões favoráveis a ela.

O grupo teria atuado, 
posteriormente, na compra 

de legislações federais, como 
medidas provisórias que be-
neficiaram a MMC e o grupo 
Caoa, empresa montadora 
também do setor automo-
bilístico, segundo o MPF. Só 
com ações no Carf, a MMC 
deixou de pagar mais de R$ 
266 milhões. “Já as renúncias 
fiscais decorrentes da pror-
rogação da MP 471/2009 
alcançam R$ 879,5 milhões”, 
disse o procurador Frederico 
de Carvalho Paiva.

Segundo os investigado-
res, a MMC teria repassado 
R$ 57 milhões a lobistas, de 
forma parcelada entre 2009 
e 2015. Além disso, a fim de 
ocultar a relação com a SGR, 
a MMC fez uso da M&M, com 
quem já tinha relacionamen-
to comercial antigo.

As investigações aponta-
ram também para o envolvi-
mento da servidora pública 
Lytha Battiston Spíndola e 
de seus filhos Vladimir e Ca-
milo Spíndola no caso, e do 
ex-diretor de Comunicação 
do Senado, Fernando César 
Mesquita, que teria recebido 
R$ 78 mil, como pagamento 
por monitorar a tramitação 
da MP 471 no Congresso 
Nacional, medida provisória 
que rendeu benefícios fiscais 
à MMC e à Caoa entre 2010 
e 2015.

De acordo com os pro-
curadores, no período em 
que foi assessora especial 
do Gabinete da Casa Civil 
e, entre seus trabalhos, fez 
uma análise do texto da MP 
512/2010, Lytha teria atua-
do no sentido de convencer 
a Presidência da República 
a ignorar um parecer técni-
co do Ministério da Fazenda, 
o que garantiu benefícios 
às empresas citadas. Entre 
2010 e 2014, ela recebeu R$ 
2 milhões da M&M, dinheiro 
que foi repassado a empre-
sas de seus filhos, que segun-
do os procuradores, estavam 
a par das irregularidades.

Pedro Peduzzi
Da Agência Brasil

A Procuradoria-Geral da Repúbli-
ca (PGR) pediu ontem, ao Supremo 
Tribunal Federal (STF), a abertura de 
dois novos inquéritos no âmbito da 
Operação Lava Jato. Em um deles, a 
Procuradoria quer investigar o sena-
dor Delcídio Amaral (PT-MS), preso 
na semana passada, o presidente do 
Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), 
e o senador Jader Barbalho (PMDB-
PA). No segundo inquérito, o procu-
rador-geral da República, Rodrigo 
Janot, pede apurações sobre Renan, 
Jader e o deputado Aníbal Gomes 
(PMDB-CE).

 Os parlamentares devem ser in-
vestigados pelas práticas de corrup-
ção passiva e lavagem de dinheiro. 
As peças são mantidas em segredo 
de Justiça no Tribunal e têm como 
fundamento duas petições ocultas. 
Na Lava Jato, procedimentos ocultos 
têm sido usados para abrigar dela-

ções premiadas ainda mantidas em 
sigilo na Corte. 

 Esta é a quinta investigação de 
que Renan Calheiros é alvo na Lava 
Jato e o quarto inquérito de Aníbal Go-
mes. Ambos aparecem juntos em todas 
as investigações, incluindo a apuração 
sobre formação de quadrilha, que in-
vestiga 39 pessoas. O primeiro inqué-
rito contra Delcídio Amaral foi aberto 
na semana passada, quando o minis-
tro Teori Zavascki, do STF, autorizou a 
prisão preventiva do parlamentar por 
tentativa de obstruir as investigações. 
Até agora, só Jader Barbalho ainda 
não havia sido incluído em nenhuma 
investigação da Lava Jato. 

 Com os novos inquéritos, o total 
de apurações no STF relativas à partici-
pação de políticos no esquema de cor-
rupção na Petrobras sobe de 33 para 
35. Se os inquéritos forem abertos por 
Zavascki, a lista de investigados tam-
bém cresce em um número, para 68 
investigados, sendo 14 senadores.

PGR quer investigar Renan,
Delcídio e Jader Barbalho

“Nas investigações, iden-
tificamos também a prática de 
crime de extorsão. No caso, os 
denunciados [Halysson Car-
valho Silva e Marcos Augusto 
Henares Vilarinho] o fizeram 
após o grupo Caoa ter se re-
cusado a pagar parte do acer-
tado na negociação que levou 
à aprovação da MP 471”, disse 
o procurador Frederico Paiva. 
Documentos apreendidos pe-
los investigadores indicavam 
que, juntas, MMC e Caoa de-
veriam pagar R$ 32 milhões à 
M&M, valor que seria dividido 
também com a SGR. 

Para o Ministério Público, 
esse percentual seria destina-
do a agentes públicos corrom-
pidos, o que inclui parlamen-
tares federais cujos nomes 
ainda não foram identificados. 
Os 60% restantes seriam dis-
tribuídos entre lobistas.

Segundo apurado, Mau-
ro Marcondes, da empresa 
M&M, teria recusado a repas-
sar parte do que era devido 
à empresa SGR, que passou 
a ter problemas para pagar 
seus compromissos. Halys-
son Silva e Marcos Vilarinho 
foram então contratados pela 
SGR para ameaçar, tanto Mar-
condes, quanto Eduardo Ra-
mos, da MMC. Nas conversas 
entre as partes, o valor rei-
vindicado era de US$1,5 mi-
lhão. Caso a quantia não fosse 
paga, Halysson ameaçava en-
tregar um dossiê sobre a MP 

471 à oposição e à imprensa.
Além de pedir a prisão dos 

denunciados, o MPF solicitou a 
perda dos cargos e a cassação 
de aposentadorias de envolvi-
dos, além do pagamento de, no 
mínimo, R$ 879,5 milhões como 
reparação aos cofres públicos. A 
União perdeu R$ 1,58 milhão de-
corrente da lavagem de dinheiro 
praticada pelos denunciados.

Na relação de denuncia-
dos apresentadas pelo MPF 
estão José Ricardo da Silva e Ei-
vany Antônio da Silva (por or-
ganização criminosa, lavagem 
de dinheiro, corrupção ativa e 
extorsão); Alexandre Paes dos 
Santos e Eduardo Gonçalves 
Valadão (por formação de qua-
drilha, lavagem de dinheiro, 
corrupção ativa e extorsão); 
Mauro Marcondes Machado, 
Cristina Mautoni Marcondes 
Machado, Francisco Mirto 
Florêncio da Silva e Eduardo de 
Souza Ramos (por organização 
criminosa, lavagem de dinhei-
ro e corrupção ativa); Lytha 
Battiston Spíndola e Robert 
de Macedo Soares Rittscher 
(por organização criminosa 
e lavagem de dinheiro); Pau-
lo Arantes Ferraz (corrupção 
ativa); Vladimir Spíndola e Ca-
milo Spíndola (por lavagem de 
dinheiro); Fernando Cesar de 
Moreira Mesquita (por corrup-
ção passiva), além de Halysson 
Carvalho Silva e Marcos Au-
gusto Henares Vilarinho (por 
extorsão).

Propina de R$ 32 mi

Da Agência Brasil

FOTO: Antônio Cruz/Agência Brasil
Contas do 
governo terá 
déficit primário 
de R$ 38,936 bi

Com o corte no orçamen-
to anunciado nessa segunda-
feira, 30, o governo prevê um 
déficit primário de R$ 38,936 
bilhões nas contas do gover-
no central em 2015. O rombo 
da Previdência Social deve 
chegar a R$ 86,390 bilhões. 
No projeto de lei que altera a 
meta fiscal em tramitação no 
Congresso Nacional, a pre-
visão é de um déficit de R$ 
51,824 bilhões nas contas do 
governo central. 

O déficit previsto não 
leva em conta o pagamento 
das despesas represadas, cha-
madas de pedaladas fiscais. 
O projeto de lei prevê um pa-
gamento de até R$ 57 bilhões 
das pedaladas.

Foi publicado no Diário 
Oficial da União o Decreto 
8.580, que faz mais um corte 
no orçamento de 2015 e con-
gela os gastos do Governo Fe-
deral em dezembro. O Palácio 
do Planalto tinha que publicar 
até ontem o novo decreto com 
a programação orçamentária 
e financeira do ano, com o cro-
nograma mensal de desem-
bolso do Executivo. 

Como o Congresso Nacio-
nal não aprovou ainda a mu-
dança na meta fiscal de 2015, o 
Governo Federal se viu obriga-
do a contingenciar novamente 
os gastos orçamentários.

De acordo com o decreto, 
os limites de movimentação e 
empenho para este ano foram 
contingenciados em mais R$ 
11,151 bilhões em relação ao 
decreto de julho, que já havia 
limitado os gastos do governo.

O Governo Federal blo-
queou R$ 11,2 bilhões de 
despesas discricionárias do 
Orçamento da União. Desse 
valor, R$ 500 milhões são 
de emendas impositivas e 
R$ 10,7 bilhões das demais 
programações, informou on-
tem, em nota, o Ministério 
do Planejamento, Orçamen-
to e Gestão.

O Ministério das Cida-
des teve o maior corte com 
R$ 1,651 bilhão, seguido dos 
Transportes, com R$ 1,446 
bilhão, e Integração Nacio-
nal, com R$ 1,099 bilhão, 
conforme tabela divulgada 
pelo Ministério do Planeja-
mento, Orçamento e Gestão 
(tabela 1). Outra tabela do 
ministério indica as despe-
sas que não podem sofrer 
cortes (tabela 2).

“O contingenciamen-
to adicional foi tomado em 
função do cenário econô-
mico adverso, que resultou 
em grande frustração de 
receitas, e da interpreta-
ção do Tribunal de Contas 
da União sobre a conduta 
a ser adotada enquanto o 
Congresso Nacional avalia 

a solicitação de revisão da 
meta encaminhada pelo Po-
der Executivo”, acrescentou 
o ministério.

No documento, o mi-
nistério garantiu que ficam 
preservadas todas as despe-
sas obrigatórias, tais como 
salários de servidores, be-
nefícios previdenciários e 
sociais, pagamento do Bolsa 
Família, despesas com o mí-
nimo da saúde e da educa-
ção, seguro desemprego e 
abono salarial.

O valor de R$ 10,7 bi-
lhões corresponde ao total 
ainda disponível no Orça-
mento de 2015, em 10 de 
novembro, para despesas 
discricionárias que podem 
ser contingenciadas, des-
tacou o ministério. “Esse 
tipo de despesa inclui, por 
exemplo, gastos destinados 
ao investimento, à manuten-
ção do funcionamento dos 
órgãos do Governo Federal, 
pagamento de aluguel, água, 
luz, transporte, passagens e 
diárias.”

Com esse corte adicio-
nal, o contingenciamento 
total do Poder Executivo em 
2015 poderá atingir R$ 89,6 
bilhões. De acordo com o 
ministério, “o cenário fiscal 
atual e as possíveis conse-

quências do prolongamento 
do contingenciamento ora 
adotado para prestação de 
serviços públicos funda-
mentais elevam ainda mais 
a importância da conclusão 
do processo de votação do 
projeto que altera a meta 
fiscal de 2015.”

Segundo o ministério, 
apesar de medidas de con-
trole de gastos, a redução do 
nível de atividade econômica 
gerou uma queda substancial 
das receitas da União, o que 
inviabilizou o cumprimento 
da meta fiscal estabelecida 
inicialmente para 2015.” Em 
números, a previsão de recei-
ta primária líquida da União 
caiu de R$ 1.158,3 bi, em 
maio, para R$ 1.056,7 bilhões, 
em novembro, ou seja, uma 
redução de R$ 101,6 bilhões.”

No início do ano, o 
governo tinha estipulado 
meta de superávit primário 
– economia para pagar os 
juros da dívida pública – de 
R$ 55 bilhões. No entanto, 
as dificuldades para cortar 
gastos e aumentar as recei-
tas fizeram a equipe econô-
mica revisar a meta fiscal 
de 2015 para déficit primá-
rio de R$ 51,8 bilhões. Por 
causa do reconhecimento 
dos atrasos nos repasses a 

bancos públicos, o valor do 
déficit subirá para R$ 119,9 
bilhões.

Para minimizar o im-
pacto do contingencia-
mento adicional sobre a 
sociedade, o Ministério do 
Planejamento, Orçamento e 
Gestão convocou para hoje 
(30) à tarde reunião com os 
secretários-executivos de 
todos os ministérios. “Essa 
reunião tem por objetivo 
orientar os órgãos sobre as 
medidas operacionais e es-
tabelecer o monitoramento 
das principais consequên-
cias do corte adicional de 
despesas sobre a prestação 
de serviços públicos”.

Corte de gastos atinge R$ 11,2 bi 
CONTAS DO PLANALTO

Kelly Oliveira 
e Daniel Lima
Da Agência Brasil

O Ministério das 
Cidades teve o 
maior corte com 
R$ 1,651 bilhão, 
seguido dos 
Transportes, 
com R$ 1,446 
bilhão

Da Agência Estado

O presidente do Senado, Renan Calheiros, é investigado por lavagem de dinheiro e corrupção
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Obama apela a líderes mundiais
para que decidam salvar o planeta

Mundo

O presidente dos Es-
tados Unidos, Barack 
Obama, apelou ontem, em 
Paris, a todos os líderes 
mundiais para “estarem à 
altura” dos desafios colo-
cados pelas alterações cli-
máticas, reforçando que 
chegou o momento da co-
munidade internacional 
decidir salvar o planeta.

Ele discursou na 21ª 
Conferência das Partes 
da Convenção-Quadro 
das Nações Unidas so-
bre Mudanças Climáticas 
(COP21), que se realiza 
em Paris.

“Temos o poder de 
determinar o nosso futu-
ro aqui e agora, mas só se 
mostrarmos que estamos 
à altura do desafio”, disse, 
dirigindo-se aos cerca de 
150 governantes reuni-
dos na capital da França.

O presidente dos Es-
tados Unidos, a primei-
ra economia mundial e o 
segundo emissor mundial 
de gases de efeito de es-
tufa (depois da China), 
reconheceu a influência 
do seu país no aqueci-
mento global e assumiu 
“a responsabilidade de 
fazer algo” para mudar o 
cenário.

Em seu pronuncia-
mento, Obama rejeitou o 
argumento de que a luta 
contra as alterações cli-
máticas será uma má no-
tícia para a economia.

“Provamos que não 
há mais conflito entre um 
crescimento econômico 
forte e a proteção am-
biental”, afirmou.

“Quebramos os velhos 
argumentos da inação. 
(…) Isso deveria dar-nos 
esperança”, disse Obama, 
que recordou as palavras 
do  ativista dos direitos 
civis Martin Luther King.

“Acredito nas pala-
vras de Martin Luther 
King Junior de que não 
existe tal coisa de ser tar-
de demais”, disse Obama.

Para Obama, se os lí-
deres internacionais “agi-
rem aqui e agiram agora” 
não será tarde demais. 

Frisou que as decisões 
agora tomadas terão re-
percussões nas próximas 
gerações, o que irá repre-
sentar “uma recompensa 
gratificante”.

Os Estados Unidos as-
sumiram o compromisso 
de reduzir entre 26 e 28% 
as suas emissões de gases 
de efeito estufa até 2025, 
em comparação a 2005.

Barack Obama ex-
pressou o seu apoio à 
França depois dos “terrí-
veis atentados” terroris-
tas de dia 13 de novem-
bro último.

“Não só para levar à 
Justiça a rede terrorista 
responsável pelos ata-
ques [reivindicados pelo 
grupo extremista Estado 
Islâmico], mas também 
para proteger os nossos 
povos e defender os valo-
res que nos fazem fortes e 
livres”, afirmou.

Obama considerou 
que manter a realização 
da conferência de clima 
(CPO21) é “um ato de de-
safio” para aqueles que 
“querem destruir o mun-
do” atual.

A COP21, que termi-
nará dia 11 próximo, tem 
como meta conseguir um 
acordo internacional so-
bre a redução de emis-
sões de gases com efeito 
estufa, responsáveis pelo 
aquecimento global e pe-
las suas consequências 
catastróficas, principal-
mente o aumento do nível 
do mar.

 Limitar o aquecimen-
to global a dois graus cel-
sius até o final do século 
é a grande meta e, para 
muitos, a única forma de 
evitar os piores efeitos 
das mudanças climáticas.

Da Agência Lusa

A COP21 começou em Paris 
e busca uma solução para 
reduzir aquecimento global

“Provamos que 
não há mais 
conflito entre 
um crescimento 
econômico 
forte e a 
proteção 
ambiental”.

A presidente Dilma  Rousseff discursou na COP21 e falou sobre o rompimento de barragem em MG, o maior desastre ambiental do Brasil

da Agência Brasil  

A presidente Dilma Rousseff 
disse ontem, durante a abertu-
ra da 21ª Conferência das Partes 
da Convenção-Quadro da Orga-
nização das Nações Unidas sobre 
Mudança do Clima (COP21), que 
o rompimento da barragem da 
mineradora Samarco no Municí-
pio de Mariana (MG) é “o maior 
desastre ambiental da história do 
Brasil” e que o governo está pu-
nindo “severamente” os responsá-
veis pela tragédia.

A presidente classificou de 
“ação irresponsável de uma em-
presa” o rompimento que despe-
jou mais de 50 mil toneladas de 
lama ao longo de 850 quilômetros 
do Rio Doce por Minas Gerais e Es-
pírito Santo e já chegou ao mar.

“Estamos reagindo a um de-
sastre por medida de redução 
de danos, apoio às populações 
atingidas, prevenção de novas 
ocorrências e também punindo 
severamente os responsáveis por 
essa tragédia”, afirmou. Na úl-
tima sexta-feira (28), o governo 
anunciou que vai ingressar com 
ação civil pública contra a mine-
radora, a Vale e BHP Billiton (em-

presas controladoras) para que 
criem um fundo privado de no 
mínimo R$ 20 bilhões para ações 
de revitalização da área e indeni-
zação dos atingidos.

novo acordo 
Durante seu discurso na aber-

tura da conferência, Dilma res-
saltou a necessidade de uma res-
posta coletiva para os desafios da 
mudança do clima com um novo 
acordo climático “justo, universal 
e ambicioso”.

“Para isso, precisamos de um 
acordo que seja também e fun-
damentalmente legalmente vin-
culante. Nosso acordo não pode 
ser apenas uma simples soma das 
melhores intenções de todos. Ele 
definirá caminhos e compromissos 
que devemos percorrer para juntos 
vencermos o desafio planetário do 
aquecimento global”, afirmou.

Desde ontem até 11 deste 
mês, representantes de 195 países 
e da União Europeia estão reu-
nidos em Paris para a COP21.  A 
conferência tem a meta de chegar 
a um acordo que reduza as emis-
sões de gases de efeito estufa para 
conter o aumento da temperatura 
média da Terra em 2 graus Celsius 
(ºC) até 2100, em relação aos ní-

veis pré-Revolução Industrial. O 
Acordo de Paris deve entrar em 
vigor em 2020, em substituição ao 
Protocolo de Quioto, que prevê a 
redução de emissões de gases de 
efeito estufa apenas para países 
desenvolvidos.

De acordo com Dilma, além 
de ações de mitigação dos gases 
de efeito estufa, é preciso garantir 
medidas de adaptação à mudança 
climática nos países em desenvol-
vimento. A presidente defendeu a 
adoção do princípio das “respon-
sabilidades comuns, porém dife-
renciadas” e argumentou que essa  
diferenciação entre os países ricos 
e os em desenvolvimento não vai 
enfraquecer o acordo e será con-
dição para a sua eficácia.

Durante o discurso, a presi-
dente enumerou os itens da con-
tribuição brasileira levada à COP, 
como a redução de 43% das emis-
sões de gases de efeito estufa até 
2030, o fim do desmatamento ile-
gal na Amazônia, a restauração 
e reflorestamento de 12 milhões 
de hectares, a recuperação de 15 
milhões de hectares de pastagens 
degradadas e o alcance de 45% 
na participação de energias reno-
váveis na composição da matriz 
energética.

Dilma: Brasil pune culpados por tragédia

da Agência Estado

Bangui (AE) - O papa 
Francisco visitou um instá-
vel bairro muçulmano da 
capital da República Centro
-Africana ontem e levou uma 
mensagem de reconciliação 
à principal mesquita de Ban-
gui, insistindo em que cris-
tãos e muçulmanos sempre 
conviveram em paz na cidade 
e que a religião nunca pode 
justificar a violência.

Sob fortes medidas de 
segurança, Francisco cru-
zou o bairro PK5, de onde os 
muçulmanos que residem 
nele não saem há meses, 
pela presença de comba-

tentes de uma milícia cristã 
que circundam a região. O 
papa realizou o trajeto em 
seu papamóvel sem capota, 
apesar dos riscos. As forças 
de paz da Organização das 
Nações Unidas montaram 
guarda nos minaretes da 
mesquita.

A visita de Francisco 
proporcionou um maior 
senso de liberdade na zona 
sitiada. Milhares de pes-
soas foram às ruas, dizendo 
que “a guerra terminou” no 
idioma local, o sango, após a 
partida do pontífice. Alguns 
seguiram a comitiva até o gi-
násio esportivo onde o papa 
realizará sua última missa 

antes de voltar à Itália
Francisco havia insistido 

em visitar o bairro PK5 para 
fazer um chamado à paz em 
um país cuja capital está di-
vidida após quase dois anos 
de violência sectária entre 
cristãos e muçulmanos. Qua-
se 1 milhão de pessoas foram 
obrigadas a fugir de suas ca-
sas por isso.

Cerca de 200 homens 
sentados no interior da mes-
quita deram as boas-vindas 
ao papa, que se sentou em 
um sofá. Falando ao imã do 
templo, o pontífice insistiu 
que os muçulmanos e os cris-
tãos são irmãos e devem se 
comportar assim.

Papa Francisco pede a paz  
entre cristãos e muçulmanos

REPÚBLICA CEnTRo-AFRICAnA

FOtO: Roberto Stuckert Filho-PR
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PARAIBANO DE FUTEBOL FEMININO

Clássico envolve líderes
Invictos na competição, 
Kashima e Botafogo se 
enfrentam na 5a feira

Página 22

Angelim é campeão da 3a 

Edição da Copa Paraíba 
Sub-15 de Futebol

A Paraíba conquistou 52 
medalhas nas Paralimpíadas 
Escolares que foram dispu-
tadas entre os dias 23 e 28 
de novembro na cidade de 
Natal. Do total foram 18 de 
ouro, 19 de prata e 15 de 
bronze, ficando o destaque 
para a modalidade de atle-
tismo. A Paraíba terminou 
em oitavo lugar na classifi-
cação geral com 213 pontos. 
Os para-atletas do atletismo 
paraibano deram um show 
na pista da Universidade Fe-
deral do Rio Grande do Nor-
te e terminaram as compe-
tições no terceiro lugar com 
235 pontos e um total de 31 
medalhas, perdendo apenas 
para São Paulo, o primeiro 
lugar, e Santa Catarina, o se-
gundo. Para se ter ideia da 
performance dos paraibanos 
esse número de medalhas é 
o mesmo conquistado por 
todas as modalidades nas Pa-
ralimpíadas do ano passado, 
em São Paulo.

Os dois grandes destaques 
dos para-atletas foram Erick 
Gabriel, de 17 anos da Escola 
Celestin Malzac e Suenia Kelly, 
de 15 anos, da Escola Índio 
Piragibe. Eles conquistaram, 
cada um, três medalhas de 
ouro, recebendo muitos elo-
gios do Comitê Paralímpico 
Brasileiro. Esses resultados fo-
ram bastante comemorados 
pelos professores paraibanos 
como Manuel Ubiramar (Ma-
zinho), que atribuiu os resul-
tados à dedicação, empenho e 
apoio do Governo do Estado 
para o crescimento do despor-
to paraescolar.

"Tudo é fruto de muito 
trabalho e determinação de 
nossos para-atletas. A Sejel 
tem nos apoiado bastante 
dentro das limitações do Go-
verno e os resultados estão 
aparecendo,o que prova que 
estamos no caminho certo 
pela inclusão social através 
do esporte",disse Mazinho. 
Além do atletismo, a Paraíba 
ganhou medalhas na natação 
(7), judô(6), tênis de mesa (4), 
tênis em cadeira de roda(1), 
bocha (2) e goalbal (1).

PB encerra participação com 52 medalhas
PARALIMPÍADAS ESCOLARES

Joeferson, ouro no atletismo

Loester, ouro na natação

Liana Carolina e João Pedro conquistaram a medalha a prata na bocha

A equipe do goalball ficou com a medalha de prata. 

Geraldo Varela
gvarellajp@yahoo.com.br

Kashima pede à FPF 
punição ao Santa

Atletismo da PB 
ganha 9 medalhas

Paraíba conquista o 
Beach Games 2015

A diretoria do Kashima protocola hoje 
na FPF ofício pedindo uma punição ao Santa 
Cruz de Santa Rita. A comissão técnica da 
Cobra Coral, impediu das “Feras do Kashima” 
se vestirem no vestiário do Estádio Teixeirão, 
na tarde do último domingo, quando as 
mesmas fariam preliminar no Campeonato 
Paraibano de Futebol Feminino 2015. Ao 
chegarem ao estádio, por volta das 14h30, 
o espaço físico já estava ocupado pelo Santa 
Cruz que só jogaria às 17h30. O árbitro da 
partida relatou o ocorrido em súmula.

A Paraíba conquistou cinco medalhas 
de ouro, três pratas e uma de bronze, no Norte-
Nordeste de Atletismo, que terminou no último 
domingo, no Centro Interescolar de Educação 
Física Alberto Santos Dumont, em Recife-PE. 
No quadro de medalhas o Estado terminou 
na quinta colocação (9), com Pernambuco na 
primeira colocação (27), seguido do Ceará 
(22), Rio Grande do Norte (23) e Piauí (16).    O 
destaque paraibano foi Mary Emannuella, que 
subiu duas vezes ao lugar mais alto do pódio, 
nas provas dos 5 e  10 km.

Os atletas de Handebol de Praia 
Masculino do Centro Universitário de João 
Pessoa (Unipê) conquistaram o primeiro lugar 
do Beach Games 2015, no final de semana, 
com um placar de 2 a 1 contra a Universidade 
do Vale do Itajaí – Univali, Itajaí, Santa Catarina 
– SC. A quinta edição do Beach Games ocorreu 
em Atalaia, Aracaju-SE, e contou com atletas de 
11 estados mais o Distrito Federal. Agora, eles 
estão classificados para a etapa internacional 
do Beach Games, que ocorrerá também em 
Sergipe, a partir de amanhã.

Curtas

O futebol feminino 
do Estado terá um grande 
clássico na próxima quin-
ta-feira, pelo Campeonato 
Paraibano 2015. Kashima 
e Botafogo se enfrentam na 
briga pela liderança da com-
petição. Cada equipe soma 
seis pontos, estão invictos 
no certame e quem vencer 
dará um salto importante 
rumo ao título estadual e à 
garantia da única vaga na 
Copa do Brasil de 2016. O 
local da partida será confir-
mada ainda hoje pela Fede-
ração Paraibana de Futebol. 
É provável que ocorra no CT 
Tomazão, no Valentina Fi-
gueiredo, na capital.

“Estamos tentando ain-
da a praça esportiva para a 
realização de uma rodada 
dupla, adiada por indispo-
nibilidade de estádio”, dis-
se ontem Antônio Carlos 
(Baza), diretor técnico da 
FPF. Kashima e Botafogo 
farão rodada principal. Na 
preliminar jogarão Santos x 
Santa Cruz, clubes que ain-
da não venceram no Cam-
peonato Paraibano de Fute-
bol Feminino 2015.

No último domingo, as 
quatro equipes que disputam 
o Paraibano Feminino esti-
veram em ação, no Estádio 
Teixeirão, em Santa Rita. Na 
preliminar, o Kashima não 
encontrou dificuldade para 
vencer por 3 a 0 o time do 
Santos, com gols de Fernan-
da, Joyce e Cristina. Na prin-
cipal, o Botafogo derrotou o 
Santa Cruz por 2 a 0, gols de 
Betânia e Amandinha.

O paraibano Elivelton 
Santos é o novo campeão 
nordestino de surfe no Cir-
cuito Nordestino (categoria 
profissional), que aconteceu 
na Praia de Pipa, no interior 
do Rio Grande do Norte. O ín-
dio da Baía da Traição somou 
14,40 pontos, superando o po-
tiguar Israel Júnior, que ficou 
na segundo colocação (12,75). 
Elivelton venceu a primei-
ra etapa da competição, que 
ocorreu na Praia de Maracaí-
pe, em Fortaleza-CE. Ainda na 
primeira etapa, o paraibano 

fez 1.000 pontos no ranking 
com mais 730 pontos conquis-
tados em Pernambuco.

Para o paraibano, uma 
conquista importante para fe-
char a temporada com chave 
de ouro. Ele acrescentou que 
o Nordestino sempre teve um 
nível técnico dos melhores, 
com surfistas de pontas da 
região. “Graças a Deus fiz uma 
campanha positiva numa  dis-
puta que reúne concorrentes 
de peso. Foi uma temporada 
maravilhosa com o esforço de 
todos que coloboraram com o 

trabalho”, avaliou Elivelton.

Basquete
A conquista do título do 

Motiva/João Pessoa contra o 
Caiçara Tigres (77 a 31), no 
Sesc/Centro, pelo Campeona-
to Paraibano de Basquete (ca-
tegoria Sub-17) foi a sensação 
dos jogos realizados no último 
domingo.  O destaque da equi-
pe vitoriosa foi do atleta do Mo-
tiva, Franco Ferreira, que ga-
nhou a medalha de cestinha da 
competição, com 136 pontos. 
As meninas do Motiva (Sub-

17) também  conseguiram o 
título, ao vencerem o Geo (35 
a 28). No feminino adulto, o 
Espectro conseguiu o título ao 
derrotar o Caiçara Tigres (92 a 
30), no mesmo local. No mas-
culino adulto a Facisa obteve 
o tricampeão paraibano (mas-
culino adulto) ao ganhar do 
Pequeninos (71 a 67). O Jasfa 
levantou a taça de campeão 
ao derrotar o Caiçara (catego-
ria Sub-14), por 22 a 21, em 
jogo bastante movimentado 
e acirrado no Ginásio do Sesi, 
na Serra da Borborema.

Elivelton Santos conquista o 
Circuito Nordestino de Surf

NOVO CAMPEÃO

No último domingo, em rodada dupla no Teixeirão, o Kashima venceu o Santos (3 a 0) e o Botafogo ganhou do Santa Cruz (2 a 0)

Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com

FOTO: Marcos Lima

FOTOS: Geraldo Varela



Clube Angelim ganha a Copa 
Paraíba ao vencer o Hulk 12
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Competição Sub-15 do
Governo do Estado foi 
concluída no sábado

O estudante Erick Gabriel 
de Moura, da Escola Ce-
lestin Malzac, no Valentina 
Figueiredo, foi uma das 
gratas surpresas do atle-
tismo paraibano e logo na 
sua primeira participação 
em Paralimpíadas ganhou 
três medalhas de ouro, 
uma na prova de 100m, 
outra no arremesso de 
peso e a terceira no lançamento de dardo. Erick foi 
descoberto pela professora Jeniffer Pessoa, que o 
apresentou depois ao professor Ivamarcos Lisboa, 
hoje seu treinador. Erick tem grande potencial e 
quem sabe pode até chegar as Paralimpíadas de 
2016, no Rio de Janeiro. 

Erick Gabriel

Paralimpíadas, um
evento ímpar

Entre os dias 23 e 28 do mês passado tive a 
oportunidade de conviver com os paratletas durante 
as disputas das Paralimpíadas Escolares, realizadas na 
cidade de Natal, no Rio Grande do Norte. Já tinha parti-
cipado algumas vezes dos Jogos Escolares e confesso 
ter me emocionado mais nessa última experiência não 
só pela dedicação dos professores, mas essencialmente 
pelo poder de superação dos estudantes com deficiência 
motora, mental e visual.

É pena que a mídia, com algumas exceções, não dê 
o devido valor a esses valorosos paraatletas. Confesso 
que na entrega de algumas medalhas não resisti e chorei 
de emoção ao ver pessoas com diversas limitações 
sendo coroadas depois de muita superação nas com-
petições e não ví ninguém derrotado. Além do mais, a 
atividade esportiva é o veículo mais eficiente de educa-
ção, cidadania e saúde, principalmente no processo de 
formação dos jovens

O esporte ensina a ganhar e perder, a ter discipli-
na e uma série de valores positivos. As Paralimpíadas 
Escolares mostrou tudo isso e muito mais numa com-
pleta integração de professores, paraatletas e por que 
não dizer da família. Todos os atores exercendo o seu 
belo papel. Vi cenas maravilhosas. Gestos de muito 
amor, afinal sem amor, sem entrega ao próximo, a vida 
perde o seu sentido. E aproveito para parabenizar todos 
os nossos paratletas pela dedicação, empenho e muita 
superação nos dias de competições, mesmo aqueles que 
não conseguiram subir ao pódio, mas mostraram a impor-
tância de participar, de buscar o seu limite em todas as 
provas em Natal. 

Agradeço ao secretário Tibério Limeira pela minha 
participação num evento ímpar em que a Paraíba escre-
veu seu nome com altivez nas mais de 50 medalhas con-
quistadas. O nosso paradesporto escolar vai muito bem.

Botafogo e Kashima novamente venceram pelo Campe-
onato Paraibano de Futebol Feminino. As Belas do Belo 
ganharam de 2 a 0 do Santa Cruz, enquanto o Kashima 
venceu o Santos por 3 a 0, ambos os jogos no Teixeirão.

Futebol feminino

Agradecer ao presidente 
Amadeu Rodrigues, da FPF, 
pela compreensão devido a 
minha ausência na Entidade 
entre os dias 23 e 27 por 
conta de minha participação 
nas Paralimpíadas em Natal.

Agradecimento

Alguns dos jogadores do 
Flamengo que atuaram dian-
te do Atlético-PR, na derro-
ta por 3 a 0, não merecem 
vestir a camisa do clube e 
devem ser afastados do 
time titular. Uma vergonha!

Vergonha

A última rodada do Campeonato Brasileiro promete muita 
emoção para torcedores do Coritiba, Figueirense, Avaí, 
Vasco e Goiás. Destes cinco, caem três. E a situação pior 
ainda é a do time cruzmaltino que precisa vencer e torcer 
por tropeços de Avaí e Figueirense. Vai ser uma rodada 
proibida para cardíacos. Aguenta coração!

Vasco ainda na UTI

varellajp@yahoo.com.br

Geraldo 
VarelaO Clube Angelim, da ci-

dade de Sousa, foi o campeão 
da Copa Paraíba Sub-15 de 
Futebol Raimundo Braga 
2015. Depois do empate em 
1 a 1 com a Escolinha Hulk 
12, no último sábado, em 
jogo realizado no Estádio 
‘Amigão’, o time sertanejo le-

Nove brasileiros estive-
ram em ação no Grand Prix 
de Jeju (Coreia do Sul) no fim 
de semana e os resultados 
ficaram bem aquém do es-
perado. O país ganhou ape-
nas uma medalha de bronze, 
com Eric Takabatake. Sarah 
Menezes e Rafaela Silva, 
esperanças de medalha na 
Olimpíada, nem na briga por 
medalha entraram em uma 
competição em que o nível 
não era dos maiores. Aca-
baram em quinto, depois de 
perderem na semifinal e na 
repescagem. Depois de um 
Mundial ruim - sem nenhu-
ma medalha de ouro - o judô 
brasileiro já pode acender si-
nal de alerta. No próximo fim 
de semana, ocorre a última 
competição do ano, o Grand 
Slam de Tóquio. O judô é tido 
como um dos carros-chefes 
pelo COB na Olimpíada.

Handebol fracassa 
O que deveria ser um 

bom teste para a Seleção Fe-
minina de Handebol acabou 

virando um fracasso, a uma 
semana da estreia no Mun-
dial da Dinamarca. As gotei-
ras no ginásio Nilson Nelson, 
em Brasília, impediram o 
time nacional de enfrentar a 
Eslovênia e a Argentina, rival 
na primeira fase do Mundial. 
Restou apenas um amistoso 
contra a vice-campeã mun-

dial Sérvia em uma quadra 
no Corpo de Bombeiros, que 
terminou com vitória por 23 
a 22. As atletas já viajaram 
para a Europa.

Outros dois Mundiais 
terminaram no fim de se-
mana. Em Houston (EUA), 
Fernando Saraiva almejava 
uma medalha inédita no le-

vantamento de peso. Mas 
ele ficou bem longe do pó-
dio. Foi 11º colocado, levan-
tando 425 quilos, dois a me-
nos do que quando ganhou 
o ouro no Pan de Toronto. 
Na Nova Zelândia, Jorge Zar-
rif ficou com o sétimo posto 
no Mundial da classe Fiin de 
vela.

CPB anuncia os atletas vencedores em 2015

Brasil decepciona no Grand Prix de Jeju
JUDÔ

vantou a taça, já que no jogo 
de ida, no Marizão, derrotou 
o representante de Campina 
Grande por 3 a 0 e poderia 
perder por até dois gols de 
diferença.

Ao todo, 165 equipes de 
todas as 14 regiões da Para-
íba participaram da compe-
tição destinada para atletas 
até 15 anos e mais uma vez 
o título ficou no interior. “Em 
2013, a equipe campeã foi a 
seleção da cidade de Montei-

ro e, em 2014, o Nacional de 
Patos. De parabéns os meni-
nos sousenses”, comemorou 
o secretário de Estado da Ju-
ventude, Esporte e Lazer, Ti-
bério Limeira.

O técnico do time cam-
peão, o ex-jogador Nildo, des-
tacou o quanto a Copa mo-
vimentou os municípios. “A 
Copa empolgou muitos des-
portistas por todos os luga-
res da Paraíba. De parabéns 
os idealizadores que se lem-

braram de uma categoria que 
é praticamente a fase pré-
juvenil para um atleta que 
pretende seguir uma carreira 
profissional”, frisou. Atletas e 
membros das comissões téc-
nicas foram premiados.

A Copa Paraíba de Fu-
tebol Raimundo Braga foi 
realizada pelo terceiro ano 
consecutivo pelo Governo do 
Estado por meio da Secreta-
ria de Estado da Juventude, 
Esporte e Lazer (Sejel).

O coordenador Antonio Fernandes (Mineiro) faz a entrega da taça ao capitão da equipe campeã da cidade de Sousa

Eric Takabatake (E) foi o único a conquistar medalha na Coreia do Sul com um bronze
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O Comitê Paralímpico Brasileiro 
anunciou ontem os vencedores do 
prêmio de melhor atleta de 2015 em 
cada uma das 22 modalidades que 
fazem parte do programa dos Jogos 
Paralímpicos do Rio de Janeiro. O nú-
mero de mulheres premiadas neste 
ano duplicou. No ano passado, quatro 
haviam sido as melhores em suas res-
pectivas modalidades, neste ano, oito 
foram escolhidas.  

Um dos principais critérios 
utilizados foram as conquistas du-
rante os Jogos Parapan-Americanos 
de Toronto, no Canadá, no mês de 
agosto. É o caso de Maciel Santos, 
que conquistou medalhas de ouro 
na bocha tanto nas disputas de sim-
ples quanto nos pares no evento 
continental.  O ciclista Lauro Cha-
man também foi outro destaque e 
faturou o prêmio no ciclismo: foram 

três medalhas, sendo duas de ouro 
(estrada e contrarrelógio) além de 
uma prata (perseguição). Entre as 
mulheres, Cátia Cristina, que foi 
ouro no individual e prata na dupla 
em Toronto, foi a representante es-
colhida no tênis de mesa. 

Os esportistas serão homenagea-
dos em uma cerimônia marcada para 
o dia 9 de dezembro, no Hotel Sofitel, 
em Copacabana, no Rio de Janeiro. 



Dirigentes renunciam no Auto
DIVERGÊNCIAS NA GESTÃO
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Lamenha e Eduardo
deixam o clube por 
discordar do presidente

No último final de semana, fui sur-
preendido com algumas notícias vindas lá 
do Colosso do Alvirrubro, da casa do Auto 
Esporte. Notícias estas que me deixaram 
triste, e certamente vai deixar também os 
torcedores do Auto Esporte e os amantes 
do futebol de João Pessoa. Quando ouvi 
que a comissão técnica do Auto Esporte 
estava se dissolvendo, com a saída do pre-
parador físico João Batista e do supervisor 
Esquerdinha, fiquei de antena ligada, e fui 
averiguar o que estava acontecendo. Aí 
descobri que a coisa pode ser bem pior do 
que apenas estas duas perdas.

Segundo uma fonte de dentro do clu-
be, alguns atletas já contatados estariam 
também abandonando o barco, e seguindo 
para trabalhar com o técnico Jazon Viei-
ra, no Santa Cruz de Santa Rita. Pior do 
que isso, que o grupo forte que se juntou 
ao Auto Esporte com o assessor jurídi-
co, Eduardo Araújo, e a volta de Vicente 

Lamenha, também estariam desistindo de 
por em prática um belo planejamento para 
o clube. O motivo, desavenças com outros 
dirigentes, que não aceitam a nova fórmula 
de gestão apresentada por este grupo.

Onde há fumaça há fogo, e conse-
gui apurar que as informações estavam 
corretas, e que realmente, se não houver 
uma grande reviravolta, os dois dirigentes 
estariam deixando o Alvirrubro, e com 
eles, o técnico Índio Ferreira e  até alguns 
patrocínadores que estão em fase de as-
sinatura de contrato. Se isto ocorrer, será 
uma lástima.

Seria um grande retrocesso, e um 
grande problema para a diretoria resol-
ver, às vésperas do campeonato. O Auto 
Esporte, que partiu na frente anunciando 
sua comissão técnica, fazendo uma lista de 
jogadores com potencial para ser contrata-
dos, reforma do gramado do centro de trei-
namento, etc, passaria agora a ser o clube 

mais atrasado na preparação, e começaria 
tudo do zero, sem técnico, sem jogadores, 
sem patrocínio, etc etc.

Queira a Deus que minha fonte tenha 
se enganado, ou que as partes tenham 
chegado a um acordo. Não se trata de A ou 
B está com a razão. O que ficou claro para 
mim é que o grupo de Lamenha e o grupo 
de Watteau Rodrigues não estão falando a 
mesma língua, quando o assunto é política 
de gestão para o clube. O grande perdedor 
será o Auto Esporte, que desta forma, po-
derá até correr risco de ser rebaixado.

Rebaixamento
Que me perdoem os vascaínos, mas 

continuo acreditando que o clube da Cruz 
de Malta não vai se classificar. Não porque 
o Vasco esteja fazendo por onde merecer, 
mas porque a enorme diferença que o 
separava dos outros clubes, não será tirada 
a tempo. Basta uma simples vitória do Avaí 

contra o Fluminense, já desmotivado e ri-
val do Vasco, para rebaixar o clube carioca. 
Além do mais, o Vasco terá de vencer o 
Coritiba, que jogará dentro de casa e para 
não correr risco de ser rebaixado, precisa 
de pelo menos um empate.

Flamengo
Os torcedores do Flamengo estão cada 

vez mais revoltados com alguns jogadores 
do elenco. Depois de verem seus nomes 
ventilados na imprensa como integran-
tes de uma barca que vai deixar o clube, 
alguns atletas simplesmente já entraram 
de férias. Contra o Atlético do Paraná, no 
último domingo, alguns estavam andando 
em campo. Muita falta de profissionalismo. 
Essa turma tem mais é que ser dispensa-
da. Melhor colocar alguns juniores para a 
partida de despedida, contra o Palmeiras, 
do que voltar a escalar estes jogadores que 
não querem mais nada com a vida. 

Vem bomba por aí

Ivo Marques ivo_esportes@yahoo.com.br

Depois de perder parte 
da comissão técnica para o 
Santa Cruz e correr risco de 
perder também alguns joga-
dores, já acertados, o Auto 
Esporte teve duas baixas na 
diretoria no dia de ontem. O 
diretor  de Futebol, Vicente 
Lamenha, e o diretor jurí-
dico, Eduardo Araújo, que 
também vinha funcionando 
como um diretor executivo, 
renunciaram ao cargo, por 
causa de divergências na po-
lítica de gestão do clube para 
os próximos anos. 

Segundo Eduardo Araú-
jo, o presidente Watteau Ro-
drigues solicitou a ele que 
preparasse um projeto para 
um planejamento a curto e 
médio prazo. "Eu iria parti-
cipar apenas como diretor 
jurídido, e ele me pediu a co-
laboração como um diretor 
executivo. Durante meses, 
ouvi atletas, diretores etc, e 
preparei um plano de ges-
tão. Em 2016, faríamos um 
bom time, dentro de nossa 
realidade, pagaríamos em 
dia, se recuperando da fama 
de mau pagador, e partiría-
mos para um reforma no CT 

do clube, com a construção 
de uma sala para a impren-
sa, refeitório, cozinha, cam-
pos e alojamento. Já tínha-
mos até patrocinadores para 
isto. Mas de um tempo para 
cá, algumas decisões unila-
terais estavam sendo toma-
das e pondo em risco o pla-
nejamento", disse Eduardo.

Segundo Eduardo Araú-
jo, nem ele nem Lamenha vai 
assinar embaixo certas atitu-
des, para que o Auto Espor-
te continue dependendo do 
poder público sempre. "No 
nosso plano de ação, o clube 
seria auto-suficiente, mas da 
forma que querem fazer, não 
concordo e por isto, estou 
saindo. Lamenha já me disse 
que também não continua. 
Nosso técnico Índio e os jo-
gadores que contatamos, e 
que tínhamos como certos, 
disseram que também não 
virão, se nós não tivermos na 
equipe. Eu particularmente 
espero que essa ajuda do po-
der público venha, vou con-
tinuar sendo sócio-torcedor, 
indo ao estádio, e torcendo 
pelo clube. A torcida do Auto 
é apaixonada, e não merece 
isto. Fico na torcida também 
pelos diretores que irão fi-
car", disse o dirigente, em 
seu último dia na diretoria 
do clube.

A reportagem de A 
União ouviu também o di-
retor de futebol, Vicente 

Lamenha, sobre o assunto, 
e ele confirmou as declara-
ções de Eduardo Araújo. 

"Só retornei ao clube, 
porque Eduardo estava en-
volvido com este plano de 
gestão, e tinha carta branca 
para colocá-lo em prática. 

De uma hora para outra, o 
presidente Watteau Rodri-
gues começou a mudar o 
discurso, e fazer as coisas 
por conta própria, fugindo 
do que a equipe tinha plane-
jado. Acompanho Eduardo, 
e não fico no clube com uma 

administração assim", afir-
mou Lamenha.

A informação da renún-
cia dos diretores do Auto 
Esporte foi conseguida, com 
exclusividade, pela reporta-
gem de A União, no início 
da noite de ontem, e não 

houve tempo de ouvir o pre-
sidente do clube Watteau 
Rodrigues, sobre como ele 
recebeu o pedido de renún-
cia, e como ficará o clube, de 
agora por diante. Hoje, ele 
deve se manifestar sobre o 
assunto. 

A torcida do Treze po-
derá ter grandes novidades 
hoje ou amanhã. Isto foi o 
que garantiu o presidente do 
clube, Petrônio Gadelha. De-
pois de anunciar a lista com 
seis contratações, entre re-
novação de contrato e refor-
ços, o dirigente garantiu para 
as próximas horas uma nova 
lista de jogadores. Segundo 
ele, o Galo já tem 16 jogado-
res com pré-contratos. 

"Já estamos com muitos 
jogadores com pré-contratos 
assinados. na medida que 
eles assinarem os contra-
tos e passarem nos exames 
médicos, serão anunciados. 

Até o final desta semana, é 
provável que já tenhamos o 
elenco todo, ou quase todo", 
afirmou Petrônio Gadelha.

A diretoria começou re-
novando os contratos dos jo-
gadores que participaram do 
campeonato Brasileiro da Sé-
rie D, este ano. Este foi o caso 
do artilheiro Nonato, do za-
gueiro Guilherme e do lateral 
Toninho. No final da semana 
passada, o clube passou a in-
vestir em novas contratações 
e anunciou a chegada do meia 
Mael, do volante e zagueiro 
Léo Lima e do atacante Lúcio 
Curió, que teve uma passa-
gem pelo Botafogo.

De acordo com Petrônio 
Gadelha, todos estes jogado-
res têm o aval do treinador 
Marcelo Vilar, que vem parti-
cipando do processo de deci-
são sobre as contratações de 
atletas. O treinador chegará 
no dia 7 de dezembro, para 
ficar de vez e participar do 
processo de conclusão do 
elenco e início da pré-tempo-
rada, que está prevista para 
começar no dia 15 deste mês.

O Galo está no Grupo B 
do Campeonato Paraibano, 
ao lado do Botafogo, Atlético, 
CSP e Esporte. O Alvinegro vai 
enfrentar o Campinense, Auto 
Esporte, Sousa e Paraíba. 

Gadelha promete o anúncio de 
mais contratações para hoje

TREZE

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Vicente Lamenha diz não concordar com as decisões tomadas pelo atual presidente e decidiu se afastar do clube

Contratações que estão sendo feitas pelo Galo tem o aval do técnico Marcelo Villar
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Clube precisa vencer e 
depender ainda de uma 
combinação de resultados

Vasco à espera de um milagre
CAMPEONATO BRASILEIRO

O Campeonato Brasilei-
ro irá para a rodada final, no 
próximo domingo (6 de de-
zembro), com algumas dis-
putas indefinidas. As princi-
pais são contra a degola, com 
cinco times a perigo, e por 
uma vaga na Libertadores 
de 2016, restrita a São Pau-
lo, o favorito, é Internacio-
nal. Além disso, Atlético-MG 
e Grêmio veem quem ficará 
com o segundo lugar.

O tricolor paulista en-
trará em campo para pegar 
o Goiás, no Serra Dourada, 
com dois pontos de vanta-
gem sobre o time gaúcho. 
Por causa da diferença no 
saldo de gols (+5 contra -1), 
um empate deve ser o sufi-

Neymar, atacante do Barcelona, 
é um dos três finalistas do prêmio 
Bola de Ouro, concedido pela Fifa ao 
melhor jogador do ano. É a primeira 
indicação do atacante de 23 anos na 
maior premiação individual do fute-
bol. Neymar terá como concorrentes 
Lionel Messi (Barcelona) e Cristiano 
Ronaldo (Real Madrid). O anúncio 
dos três melhores atletas de 2015 
ocorreu ontem.

 A última vez que um brasileiro fi-
gurou na final da eleição do melhor do 
mundo foi Kaká, em 2007. Na ocasião, 
o meio-campista faturou o prêmio.

A revista France Football, organi-
zadora do prêmio junto à Fifa, reve-
lou em seu site os três finalistas cerca 
de 20 minutos antes do anúncio ofi-
cial da Fifa.

O prêmio Bola de Ouro será en-
tregue ao vencedor no dia 11 de ja-
neiro, na Suíça. A escolha do melhor 
atleta do ano é feita com base em vo-
tação reunindo técnicos e jogadores 
de seleções e jornalistas.

Na premiação pelo gol mais bo-
nito do ano, a Fifa selecionou o bra-
sileiro Wendell Lira, que fez o gol 
pelo Goianésia. Wendell concorrerá 
com Messi e Florenzi. Na categoria 

melhor técnico (futebol masculino) 
concorrem Pep Guardiola, Jorge Sam-
paoli e Luis Enrique. Os melhores téc-
nicos no futebol feminino são Jill Ellis 
(EUA), Mark Sampson (Inglaterra) e 
Norio Sasaki (Japão).

As três jogadoras finalistas do 
Bola de Ouro são: Carli Lloyd (EUA), 
Aya Myama (Japão), Celia Sasic (Ale-
manha).

A indicação de Neymar ao prê-
mio de melhor do mundo coroa uma 
temporada brilhante. O brasileiro 
conquistou quatro títulos pelo Barce-
lona: Liga dos Campeões, Campeona-
to Espanhol, Copa do Rei e Supercopa 
da Uefa (essa última ele ficou de fora 
se recuperando de caxumba). Neymar 
tem até agora 45 gols na temporada, 
41 deles pelo Barcelona e quatro pela 
Seleção Brasileira.

Neymar terminou a Liga dos 
Campeões 2014-15 como um dos ar-
tilheiros (10 gols). Na Europa desde 
2013, Neymar passou recentemente 
por sua maior prova: substituir Mes-
si.

Sem o craque argentino na equi-
pe catalã (que se recuperava de le-
são), Neymar contribuiu para manter 
o alto rendimento do Barça em cam-

po, formando dupla com Luis Suárez. 
O camisa 11 do time catalão despon-
ta na artilharia do Campeonato Espa-
nhol.

Seleção Brasileira
Pela Seleção Brasileira, Neymar 

não apresentou o mesmo volume de 
jogo. Ele falhou no maior desafio: a 
Copa América. Neymar foi expulso 
na 1ª fase contra a Colômbia, levou 
gancho da Conmebol e deixou a com-
petição. Nas Eliminatórias da Copa, 
Neymar disputou apenas uma das 
três partidas, com rendimento ape-
nas regular.

Os concorrentes de Neymar ao 
prêmio de melhor do mundo estão 
acostumados com a disputa. Lionel 
Messi é finalista pela nona vez e ga-
nhou 4 vezes o prêmio, contra 3 títu-
los do português (que faz sua oitava 
final de Bola de Ouro). 

O Bola de Ouro foi criado em 
1956 pela revista francesa France 
Football. Em 1991, a Fifa uniu a pre-
miação. Cinco brasileiros ganharam 
o troféu de melhor do mundo: Ro-
mário (1994), Ronaldo (1996, 1997 
e 2002), Rivaldo (1999), Ronaldinho 
(2004 e 2005), além de Kaká (2007).

Coritiba
Após vitória 
sobre o Pal-
meiras por 
2 a 0, o Cori-
tiba é quem 
está em me-

lhor posição na briga. Em 15º 
e com 43 pontos, depende só 
de si na última partida, contra 
o Vasco, em casa. Um empate 
salva a equipe, independente-
mente de outros resultados. 

Ainda que perca, seguirá 
com chance de ficar na Série 
A. Vasco e Figueirense po-
dem empatar com o Coritiba 
em pontos e em número de 
vitórias, mas precisam tirar 
diferença no saldo de gols. 
No quesito, o clube tem van-
tagem de 15 gols para o ad-
versário carioca e de 4 para 
o catarinense, que encara 
o Fluminense, no Orlando 
Scarpelli.

Avaí
O time de San-
ta Catarina 
iniciará a 38ª 
rodada fora da 
zona da dego-

ciente para firmar o quarto 
lugar, ainda que o Inter em-
pate na pontuação e em nú-
mero de vitórias. A equipe 
de Argel Fucks enfrentará o 
Cruzeiro, no Beira-Rio. 

Na parte de baixo da ta-
bela, Coritiba, Avaí, Figuei-
rense, Vasco e Goiás brigam 
para fugir de três vagas aber-
tas na zona de rebaixamento 
- o Joinville já caiu. O Coritiba 
é quem mais tem chance de 
escapar e, bem como o Avaí, 
depende só de si. O Vasco 
precisa vencer e torcer con-
tra os adversários, é a situa-
ção mais complicada. Ao fim 
da 37ª rodada do Campeo-
nato Brasileiro, cinco times 
brigam para fugir do rebai-
xamento: Coritiba, Avaí, Fi-
gueirense, Goiás e Vasco. Se-
gundo o matemático Tristão 
Garcia, o Vasco tem 88% de 
chance de queda, a maior .

Neymar é confirmado entre os três finalistas

Veja as chances de cada um

BOLA DE OURO DA FIFA

la, na 16ª colocação, com 41 
pontos - o primeiro dentro, 
Figueirense, tem 40. O time 
terá, contudo, de enfrentar 
o Corinthians, já campeão, 
em São Paulo. Uma vitória o 
salva do rebaixamento, sem 
depender de mais ninguém. 

Caso empate, terá de se-
car Figueirense e Vasco, que 
somam 40 pontos. Se perder, 
terá também de torcer con-
tra o Goiás, que, com uma 
vitória, chegaria a 41 pontos 
e empataria em número de 
triunfos, além de ter saldo 
melhor (-9 a -22). 

Figueirense
A situação do 
F i g u e i re n s e 
inspira cui-
dados. Após a 
derrota para o 
São Paulo nos 
últimos minu-

tos, o clube catarinense viu 
sua situação piorar.

Ocupando atualmente a 
17ª colocação, com 40 pon-
tos, o Figueirense precisa 
vencer o Fluminense na pró-
xima rodada para ter chances 

de seguir na Primeira Divisão.
Nem mesmo um empate 

interessa ao clube alvinegro, 
pois o Avaí, primeiro time 
fora da zona de rebaixamento 
com 41 pontos, possui uma 
vitória a mais e ficaria à fren-
te pelo critério de desempate.

Vasco
A situação 
do clube ca-
rioca é deli-
cada. Mes-
mo tendo 
derrotado 

o Santos por 1 a 0, o Vasco 
ainda precisa de uma com-
binação de resultados na úl-
tima rodada.

Como o Coritiba venceu 
o Palmeiras, em São Paulo, o 
clube Alviverde chegou a 43 
pontos e não pode mais ser 
alcançado pelos cariocas, que 
chegaram a 40 pontos hoje 
e possuem um saldo de gols 
pior (-11 a -26).

Com isso, Vasco precisa 
torcer contra Figueirense (40 
pontos) e Avaí (41) na últi-
ma rodada, além de derrotar 

o Coritiba, no Couto Pereira, 
para se salvar do rebaixa-
mento.

Goiás
A situação 
do Goiás está 
praticamen-
te sacramen-
tada. Apesar 
de ter derro-
tado a Cha-

pecoense por 3 a 1, o clube 
goiano chegou aos 38 pontos 
e ocupa a penúltima coloca-
ção do torneio.

Para seguir na Pri-
meira Divisão, o Goiás 
precisará derrotar o São 
Paulo, no Serra Dourada, 
e ainda torcer por trope-
ços de Vasco (40 pontos), 
Figueirense (40 pontos) 
e Avaí (41 pontos), este 
último o primeiro clube 
fora da zona de rebaixa-
mento. Como o saldo do 
Goiás é melhor que o do 
Avaí (-9 a -22), a combi-
nação de resultados po-
deria favorecer o clube 
esmeraldino.

No domingo passado, o Vasco da Gama derrotou o Santos com um gol de pênalti sofrido pelo meia Nenê

Neymar concorre ao prêmio com Messi e Cristiano

FOTO: Reprodução

FOTO: CBF/Divulgação



A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - terça-feira, 1 de dezembro de 201525
Geral

Matrimônios crescem quase 3 vezes mais que a população

Casamentos na PB
Feliphe Rojas
Especial para A União

A Pesquisa Registro Civil 
2014, divulgada ontem pelo 
Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE), re-
velou que, em 2014, foram re-
alizados 20.537 casamentos 
na Paraíba. Em comparação 
com 2004, quando foram re-
alizados 15.948 casamentos, 
o número de matrimônios 
aumentou 28,7%. O percen-
tual é quase três vezes maior 
do que a taxa de crescimento 
populacional da Paraíba no 
mesmo período. Em 2004, o 
Estado tinha 3.568.350 habi-
tantes, segundo a estimativa 
de população do IBGE. Em 
2014, o número de morado-
res era 10,5% maior, chegan-
do a 3.943.885.

Dos 20.537 casamentos, 
20.506 foram realizados en-
tre pessoas de sexos opostos, 
enquanto 31 dos contratos 
firmados foram entre pessoas 
do mesmo sexo. Desde 2013, 
quando o Conselho Nacio-
nal de Justiça (CNJ) vedou às 
autoridades competentes a 
“recusa de habilitação, cele-
bração de casamento civil ou 
de conversão de união estável 
em casamento entre pesso-
as de mesmo sexo”, 60 casa-
mentos homoafetivos foram 

sacramentados no Estado. 
Nos dois anos em que foram 
registradas as estatísticas 
(2013 e 2014), o número de 
casamentos entre pessoas do 
sexo masculino caiu (de 17 
para 16) e o de pessoas do 
sexo feminino aumentou (de 
12 para 15).

A pesquisa do Registro 
Civil mostra ainda os índices 
referentes ao número de re-
gistros de nascimento. Em 
2004, 59.187 crianças foram 
registradas, ao passo que, dez 
anos depois, esse número caiu 
para 57.305. Nesses 10 anos, o 
número registrou um leve au-
mento, depois uma queda sig-
nificativa até 2012 e, em 2013 
e 2014, voltou a crescer (ver 
tabela abaixo). Dessas, pouco 
mais de 57 mil crianças regis-
tradas em 2014, 14.391 foram 
por mulheres da faixa etária de 
20 aos 24 anos, 14.343 possu-
íam de 25 a 29 anos, 10.545 
tinham de 30 a 34 anos e, 
10.540, entre 15 e 19 anos de 
idade.

Taxa de nupcialidade
A taxa de nupcialidade le-

gal por mil habitantes da Para-
íba, de 6,7 casamentos no ano 
de 2013, ficou abaixo da média 
nacional (6,9). Entretanto, o 
Estado supera a região Nor-
deste (6), ficando atrás apenas 

de Ceará (7,1), Pernambuco 
(7) e Alagoas (6,9).

Mortalidade infantil
A mortalidade infantil 

(crianças que morrem antes 
de completar um ano) dimi-
nuiu 73,9% na Paraíba de 
2004 para 2014. Há 11 anos, 
1.230 bebês morreram antes 
de completar um ano, ao pas-
so que, em 2014, esse número 
caiu para 707.

Óbitos
O número de mortes na 

Paraíba, no ano da pesquisa 
(2014), foi de 25.127, sendo 
13.950 homens e 11.170 mu-
lheres. Dessas mortes, 22.507 
aconteceram por causas natu-
rais, 2,506 por natureza violen-
ta e 114  por motivos ignorados.

Foto: Reprodução/Internet

Nielmar de oliveira 
Repórter da Agência Brasil

No País, os dados da pes-
quisa Estatísticas do Registro 
Civil 2014 do Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatística 
(IBGE) indicam que foram re-
alizados no ano passado 4.854 
casamentos entre cônjuges do 
mesmo sexo, o que representa 
aumento de 31,2%.

Foram 1.153 uniões ho-
moafetivas a mais que em 
2013. No total, em 2014, os ca-
samentos homoafetivos repre-
sentaram 0,4% do total de ca-
samentos efetuados no País. Os 
dados sobre casamentos entre 
pessoas do mesmo sexo vêm 
sendo levantados pelo IBGE há 
apenas dois anos.

Dentre os casamentos 
entre cônjuges do mesmo 
sexo, verificou-se que 50,3% 
eram entre cônjuges femini-
nos e 49,7%, entre cônjuges 
masculinos. O maior número 
de uniões homoafetivas deu-
-se na região Sudeste, com 
60,7% do total; seguida, em 
proporções bem menores, pe-
las regiões Sul (15,4%); Nor-
deste (13,6%); Centro-Oeste 
(6,9%); e Norte (3,4%).

Entre as unidades da Fe-
deração, de acordo com a dis-
tribuição percentual regional, 
São Paulo evidenciou a maior 
concentração percentual de 
uniões homoafetivas, regis-
trando 69,6% do total da re-
gião Sudeste, seguido de Santa 
Catarina, com 45,7%; Goiás 
registrou 39,0% das uniões 
homoafetivas da região Cen-
tro-Oeste, seguido do Distrito 
Federal, com 38,7%. Na região 
Norte, o maior número desse 
tipo de união foi registrado no 
Pará, com 34,7%.

O número de divórcios no 
País cresceu mais de 160% na 
última década. Dados da pes-
quisa Estatísticas do Registro 
Civil 2014, pelo IBGE, indicam 
que, no ano passado, foram 
homologados 341,1 mil divór-
cios, um salto significativo em 
relação a 2004, quando foram 
registrados 130,5 mil divórcios.

Os dados indicam que em 
1984, primeiro ano da investiga-
ção, a pesquisa contabilizou 30,8 
mil divórcios. Já em 1994, foram 

registradas 94,1 mil dissoluções 
de casamentos, representando 
um acréscimo de 205,1%. E, em 
2004, o aumento foi percen-
tualmente menor, 38,7%, com 
130,5 mil divórcios. Na avaliação 
do IBGE, a elevação sucessiva, 
ao longo dos anos, do número 
de divórcios concedidos revela 
“uma gradual mudança de com-
portamento da sociedade brasi-
leira, que passou a aceitá-lo

com maior naturalidade e 
a acessar os serviços de Justiça 

de modo a formalizar as disso-
luções dos casamentos”.

Nas últimas três décadas 
(de 1984 a 2014), o número 
de divórcios cresceu de 30,8 
mil para 341,1 mil, com a taxa 
geral de divórcios passando 
de 0,44 por mil habitantes na 
faixa das pessoas com 20 anos 
ou mais de idade, em 1984, 
para 2,41 por mil habitantes 
em 2014. A maior incidência 
de divórcios deu-se no Distrito 
Federal (3,74 por grupo de mil) 

e a menor no Amapá (1,02). A 
idade média das mulheres na 
data da sentença do divórcio, 
em 2014, era 40 anos, enquan-
to a dos homens era 44 anos. 
Apesar de persistir a predomi-
nância das mulheres na res-
ponsabilidade pela guarda 
dos filhos menores de idade a 
partir do divórcio (85,1%), em 
2014, a pesquisa detectou um 
crescimento de 3,5% nos pedi-
dos da guarda compartilhada, 
em 1984, para 7,5%, em 2014.

Em uma década, divórcios aumentaram 160%

Ainda segundo a pesquisa Es-
tatísticas do Registro Civil 2014, 
do Instituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística (IBGE), o Brasil re-
gistrou 1,1 milhão de casamentos 
entre cônjuges dos gêneros mascu-
lino e feminino em 2014.

O número é 37,1% superior 
ao total de casamentos registrados 
em 1974, data da primeira pesqui-
sa feita pelo IBGE. Na época, o País 
teve 818,9 mil casamentos regis-
trados entre pessoas do sexo mas-
culino e feminino. Já os casamen-
tos entre cônjuges do mesmo sexo 
totalizaram 4.854.

Ao longo da série histórica da 
pesquisa (1974 a 2014), a idade 
média dos homens ao se casar pas-
sou de 27 para 30 anos, enquanto 
a das mulheres passou de 23 para 
27 anos. Já nos casamentos homo-
afetivos, em 2014, a idade média 
observada foi de 34 anos tanto 

para homens quanto  mulheres. A 
pesquisa do IBGE indica que, entre 
2013 e 2014, a variação no núme-
ro de uniões civis foi 5,1%, o que, 
em termos absolutos, representou 
53,9 mil casamentos a mais. A re-
lação de uniões civis por mil habi-
tantes de 15 anos ou mais de ida-
de, ficou em 7,14 no ano passado, 
uma relação que se mantém está-
vel desde 2006.

O levantamento indica que, 
nos últimos 40 anos de levanta-
mento de registros de casamentos 
civis realizados no País – depois 
das altas taxas de nupcialidade le-
gal observadas na década de 70, 
quando se registravam, em média, 
13 casamentos por grupo de mil 
habitantes – há uma tendência de 
queda na taxa de nupcialidade des-
de a década de 80, quando este in-
dicador passou a apresentar valo-
res em torno de 11 casamentos por 

grupo de mil habitantes. Na década 
de 1990, segundo o IBGE, ocorreu 
a redução mais acentuada da sé-
rie, com a taxa passando de 7,96 
por grupo de mil habitantes para 
algo próximo de 7 uniões civis por 
grupo de mil habitantes no fim do 
período.

Os registros de casamen-
tos entre os cônjuges masculino 
e feminino ocorreram em maior 
número na região Sudeste, onde 
foram contabilizados 533 mil ca-
samentos, o equivalente a 48,4% 
do total do País, seguido das regi-
ões Nordeste, com 23,5%; Sul, com 
12,5%; Centro-Oeste, com 8,4%; e 
Norte, com 7,2%.

Já no que diz respeito às uni-
dades da Federação, São Paulo 
apresentou o maior percentual de 
registros de casamentos (55,4%) 
e, em proporções ligeiramente 
menores, o destaque ficou com o 

Paraná (46,6%), Goiás (46,5%) e 
Pará (40,6%). No outro extremo, as 
menores proporções foram consta-
tadas no Amapá (2,6%), Roraima 
(3,2%) e Sergipe (3,4%).

Média de idade sobe para homens e mulheres

Nascimentos

2004  59.722
2005  62.636
2006  60.598
2007   58.384 
2008  58.759
2009   56.540
2010  55.657
2011  53.758 
2012  48.653
2013  52.621 
2014  57.305

Casamentos entre 
homens e mulheres
ocorreram em
maior número no 
Sudeste, onde
foram registrados 
533 mil uniões, o 
equivalente a 48,4% 
do total do País

4,8 mil uniões homoafetivas no País em 2014
Casamentos firmados entre as pessoas do mesmo sexo somaram 31 em 2014 na Paraíba
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AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS
Superintendência de Regulação
Despacho do Superintendente

O SUPERINTENDENTE DE REGULAÇÃO DA AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS - ANA, no 
exercício da competência a que se refere à Resolução no 273, de 27/04/2009,  com fundamento 
no art. 12, V, da Lei no 9.984, de 17/07/2000, e com base na delegação que lhe foi conferida por 
meio da Resolução no 6, de 1/02/2010, publicada no DOU de 3/02/2010, torna público que, no 
período de 3 a 30/11/2015, foram requeridas e encontram-se em análises as seguintes solicitações 
de outorga de direito de uso de recursos hídricos de domínio da União:

Consórcio Bacia do São Francisco, Açude Poções, Município de Monteiro/Paraíba, indústria 
e afins.

Consórcio Bacia do São Francisco, rio Sucuru, Município de Sumé/Paraíba, indústria e afins.
Granja Cascavel Ltda, Açude Macapá, Município de Princesa Isabel/Paraíba, dessedentação 

animal.
RODRIGO FLECHA FERREIRA ALVES

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que solicitou a SUDEMA - Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, Renovação da Licença de Operação N° 846/2014 PROC. N° 2014/643 = OPE-
RAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS (ETE) DA CIDADE DE JOÃO PESSOA 
= IT:3.000.000,00 = AC:12HA = NE:08 = L/ATV: ETE MANGABEIRA - Município – JOAO PESSOA 
UF: PB: Processo: 2015-007527/TEC/LO-1138.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que solicitou a SUDEMA - Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, Renovação da Licença de Operação N° 479/2014 PROC. N° 2013/8173 = 
OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO 
BREJO DO CRUZ = IT: 614.203,25 AC: 2,0M² = NE: 05 = L/ATV: SÃO JOSÉ DO BREJO DO CRUZ 
- Município – SÃO JOSÉ DO BREJO DO CRUZ UF: PB: Processo: 2015-007522/TEC/LO-1135.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que solicitou a SUDEMA - Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, Renovação da Licença de Operação N° 59/2014 PROC. N° 2013/7652 = OPE-
RAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CIDADE DE MASSARANDUBA = IT: 
260.304,96 AC: 0,01HA = NE: 12 = L/ATV: MASSARANDUBA - Município – MASSARANDUBA UF: 
PB: Processo: 2015-007524/TEC/LO-1136.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que solicitou a SUDEMA - Superintendência de Administração do 
Meio Ambiente, Renovação da Licença de Operação N° 78/2014 PROC. N° 2013/7682 = OPERAÇÃO 
DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CIDADE DE PIRPIRITUBA = AC: 810M² = NE: 05 
= L/ATV: PIRPIRITUBA - Município – PIRPIRITUBA UF: PB: Processo: 2015-007525/TEC/LO-1137.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que solicitou a SUDEMA - Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, Renovação da Licença de Operação N° 231/2014 PROC. N° 7561/2013 = 
OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CIDADE DE PIRPIRITUBA = IT: 
597.584,75 = AC: 0.06HA = NE: 08 = L/ATV: PAULISTA - Município – PAULISTA UF: PB: Processo: 
2015-007520/TEC/LO-1134.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que solicitou a SUDEMA - Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, Renovação da Licença de Operação N° 478/2014 PROC. N° 13-8174 = OPE-
RAÇÃO DA ADUTORA DE ÁGUA TRAT. PARA ABAST. = IT: 5.495.553,,95 = AC: 2947 = L/ATV: 
PATOA, ASSUNÇÃO, SALGADINHO, AREIA DE BARAÚNAS, PASSAGEM, CACIMBA DE AREIA, 
QUIXABA E JUAZEIRINHO - Município – VÁRIOS UF: PB: Processo: 2015-007560/TEC/LO-1153.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que solicitou a SUDEMA - Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, Renovação da Licença de Instalação N°3851/2013 PROC. N° 7347/2013 = 
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA = IT:6.384.804,79 = AC: 90M² = NE: 20 = L/ATV: SO-
LANEA, BANANEIRAS, CACIMBA DE DENTRO, ARARUNA, CEMPO DE SANTANA, RIACHAO, 
DONA INES, BARREIROS, LOGRADOURO E DAMIAO - Município – VÁRIOS UF: PB: Processo: 
2015-007519/TEC/LI-4531.

• A Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP, torna público que a SUDEMA – Superin-
tendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a LICENÇA DE INSTALAÇÃO Nº 2617/2015 
– através do Proc. 2015-005479/TEC/LI-4326, para construção de 200 (duzentas) unidades habi-
tacionais, Residencial Pitimbu, no município de PITIMBU - PB.

A BIOSEV S.A – Unidade Giasa, inscrita no CNPJ 15.527.906/0009-93, torna público que a SU-
DEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação 
Nº 2608/2015 em João Pessoa, 18 de novembro de 2015 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de: 
Operação de destilaria de álcool hidratado, anidro e neutro, na Fazenda Ibura, Zona Rural - Pedras 
de Fogo – PB, referente à safra 15/16. Na BIOSEV S.A Unidade GiasaFazenda Ibura – Pedras de 
Fogo PB. Processo: 2015-002403/TEC/LO-9763.

A BIOSEV S.A – Unidade Giasa, inscrita no CNPJ 15.527.906/0009-93, torna público que a SUDEMA 
– Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Alteração Nº 2611/2015 
em João Pessoa, 18 de novembro de 2015 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Construção da 
unidade Central de Resíduos, na BIOSEV S.A Unidade Giasa na Fazenda Ibura, S/N - Pedras de 
Fogo – PB CEP: 58328-000. Processo: 2015-006017/TEC/LA-0568. 

BOTICA PHARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA – CNPJ/CPF Nº 03.039.986/0001-00. Torna 
público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença 
de Operação nº 1809/2015 em João Pessoa, 2 de setembro de 2015 - Prazo: 730 dias. Para a 
atividade de: FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS MAGISTRAIS. Na (o) RUA DE 
JOSÉ MARIZ, N° 503 – SALA B, TAMBAUZINHO Município: JOÃO PESSOA - UF: PB. Processo: 
2015-004874/TEC/LO-0393.

Construtora mercantil LTDA, CNPJ 21.677.685/0001-85, localizada na rua: Pastor Josebias Fialho 
Marinho, n°40, cx 168, bairro: Aeroclube, João Pessoa-PB, CEP 58.036-570, torna público que 
requereu a SEMAM - secretaria de meio ambiente a licença prévia (LP) e licença de instalação (LI), 
para o residencial multifamiliar (edificação) situado na rua Carmelita Pereira de Almeida, setor 38/
quadra 05/lote310, loteamento Joâo Paulo II, Bairro: João Paulo II, João Pessoa-PB.

GDR ENGENHARIA LTDA, CNPJ 17.645.959/0001-87, localizada na rua: Augusto Belmont, n° 134, 
manaíra, João Pessoa-Pb, cep 58.038-050  torna público que requereu a SEMAM - secretaria de 
meio ambiente a licença prévia (LP) e licença de instalação (LI), para o residencial multifamiliar 
(edificação) situado na rua Inês Pedrosa Soares, setor 38/quadra 05/lote 035, loteamento Joâo 
Paulo II, Bairro: João Paulo II, João Pessoa-PB.

GDR ENGENHARIA LTDA, CNPJ 17.645.959/0001-87, localizada na rua: Augusto Belmont, n° 134, 
manaíra, João Pessoa-Pb, cep 58.038-050  torna público que requereu a SEMAM - secretaria de 
meio ambiente a licença prévia (LP) e licença de instalação (LI), para o residencial multifamiliar 
(edificação) situado na rua Inês Pedrosa Soares, setor 38/quadra 05/lote 025, loteamento Joâo 
Paulo II, Bairro: João Paulo II, João Pessoa-PB.

GUARAVES – GUARABIRA AVES LTDA - CNPJ/CPF Nº 12.727.145/0001-78. Torna público que a 
SUDEMA – SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE, emitiu a Licença 
de Operação nº 2662/2015 em João Pessoa, 27 de novembro de 2015 - Prazo: 1460 dias. Para a 
atividade de: CENTRO COMERCIAL, DE SERVIÇOS E DE LAZER (SHOPPING CIDADE LUZ). 
Na(o) – ROD. PB 073, KM 02 (GLEBA A E B), PERÍMETRO URBANO Município: GUARABIRA - UF: 
PB. Processo: 2015-000692/TEC/LO-9376.

JOSÉ NILTON DA SILVA – POSTO JOTÃO – CNPJ/CPF: 02.362.843/0002-44. Torna público 
requereu SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, uma LICENÇA DE 
OPERAÇÃO, sob numero de processo 2014-001162, em João Pessoa, 18 de Fevereiro 2014. Para 
a atividade de: comercio de combustíveis. Na cidade de PATOS - PB. PROCESSO: 2014-001162.

JAPF ENGENHARIA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA-ME – CNPJ/CPF Nº 10.651.152/0001-
08, Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu 
a Licença de Operação nº 2612/2015 em João Pessoa, 18 de novembro de 2015 – Prazo: 730 
dias. Para a atividade de: ATERRO SANITARIO DE RESIDUOS, CLASSE I E CLASSE II Na(o) 
-  FAZENDA UMBUZEIRO DOS BERNADINOS, KM-09, PB-400 Município: SANTA INES – UF: PB. 
Processo: 2015-006076/TEC/LO-0667.

AMBIENTE IDEAL COMERCIO & INDUSTRIA DE PERFIS METÁLICOS LTDA-ME – CNPJ Nº 
06.208.257/0001-10, torna público que requereu a SEMAPA - Secretaria de Meio Ambiente, Pesca 
e Aquicultura de Cabedelo a Licença LP, LI e LO para o funcionamento da construtora situado a Av. 
Santa Isabel nº 244, Quadra F, Lote 08 – Bairro Renascer, cidade Cabedelo.

DRX CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA – CNPJ/CPF Nº 13.519.638/0001-85, Torna 
público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença 
de Instalação nº 2468/2015 em João Pessoa, 6 de novembro de 2015 – Prazo: 180 dias. Para a 
atividade de: Edificação mista: multifamiliar e lojas comerciais. Na(o) -  RUA ISABEL AMELIA DE 
OLIVEIRA LOT. BELA VISTA II, LT. 27, QD. 21 – INTERMARES Município: CABEDELO – UF: PB. 
Processo: 2015-006223/TEC/LI-4430.

JM CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA – CNPJ Nº 11.771.567/0001-88, Torna público que requereu 
à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, LICENÇA DE OPERAÇÃO = 
EDIFICAÇÃO MULTIFAMILIAR COM 04 APTºS = IT: 100MIL = AC: 185,65M² = NE: 02 = L/ATV: RUA 
VIA LOCAL 02, QD 02, LT 16, LOTEAMENTO SHALLON, SANTA RITA-PB. TAXA DA PUBLICAÇÃO. 
Processo: 2015-003909/TEC/LO-0117.

RESIDENCIAL TORONTO CONSTRUÇÕES SPE LTDA – EPP – CNPJ/CPF Nº 21.993.949/0001-
00, Torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a 
Licença de Operação nº 2672/2015 em João Pessoa, 27 de novembro de 2015 – Prazo: 730 dias. 
Para a atividade de: Edifício Residencial Multifamiliar em área dotada de rede coletora pública. 
Na(o) -  RUA ELIAS CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE, QD. 312 - LT. 287 - CRISTO REDENTOR 
Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 2015-005250/TEC/LO-0456.

MIRIRI ALIMENTOS E BIOENERGIA S/A - CNPJ/CPF Nº 09.090.259/0001-45. Torna público que a 
SUDEMA – SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE, emitiu a Licença 
de Alteração nº 2653/2015 em João Pessoa, 26 de novembro de 2015 - Prazo: 365 dias. Para a 
atividade de: Queima de bagaço de cana-de-açúcar para Produção de Energia Elétrica – UTE. Na(o) 
– FAZENDA MIRIRI, S/N Município: SANTA RITA - UF: PB. Processo: 2015-006595/TEC/LA-0573.

POSTO ALTERNATIVA DE COMBUSTÍVEL E SERVIÇO LTDA, torna público que foi concedida 
pela SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a LICENÇA DE OPERA-
ÇÃO Nº 2421/2015, para COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ALCOOL, 
DIESEL),LUBRIFICANTES E LOJA DE CONVENIÊNCIA, situado à RODOVIA BR-230,KM 13,2,  
BAIRRO BESSA, CEP: 58.310-000 MUNICIPIO: CABEDELO – PB.

POSTO ALTERNATIVA DE COMBUSTÍVEL E SERVIÇO LTDA, torna público que foi concedida pela 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a LICENÇA DE OPERAÇÃO Nº 
2629/2015, para COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL: GASOLINA, ETANOL, DIESEL S-500.Situado 
à AVENIDA JOSEFA TAVEIRA, Nº 797,BAIRRO MANGABEIRA, CEP: 58.055-000 MUNICIPIO: 
JOÃO PESSOA – PB.

POSTO ALTERNATIVA DE COMBUSTÍVEL E SERVIÇO LTDA, torna público que foi concedida pela 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a LICENÇA DE OPERAÇÃO 
Nº 2519/2015, para COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL: GASOLINA, ETANOL, DIESEL S-500, E 
VENDAS DE LUBRIFICANTES, situado à AVENIDA RUI BARBOSA, Nº 367,BAIRRO TORRE, 
CEP: 58.040-491 MUNICIPIO: JOÃO PESSOA – PB.

Planetário e Estação Ciência são atrações para todas as idades

O céu é o limite
O mundo contemporâneo 

oferece inúmeras tecnologias 
atrativas a jovens e crianças. 
Porém, a interatividade e pe-
quenas descobertas científicas 
ainda atraem, especialmente 
estudantes. O Planetário e a 
Estação Ciência, dois equipa-
mentos localizados na Funda-
ção Espaço Cultural (Funesc), 
em João Pessoa, oferecem jus-
tamente isso. 

O Planetário tem 33 anos 
de existência e, até este mo-
mento, já recebeu mais de um 
milhão e meio de pessoas. É 
um dos poucos que ainda fun-
cionam no Brasil, entre os 45 
que existem, e o número de 
visitas anuais varia entre 28 e 
48 mil. “Tem a função princi-
pal de transmitir conhecimen-
to básico de Astronomia. O céu 
que é mostrado aqui é muito 
fiel ao céu real”, comenta o 
coordenador do Planetário, 
Damião Carvalho, que há 30 
anos dirige a unidade cultural.

O espaço é um dos ra-
ros exemplares do tipo Space 
Master analógico com sistema 
óptico mecânico existentes no 
Brasil. Em todo o País existem 
apenas quatro, que estão nas 
cidades de João Pessoa, Goiâ-
nia, Porto Alegre e Brasília. 
Damião Carvalho explica que 
o Planetário atende a estu-
dantes – em especial de Ensi-
no Fundamental e Médio – e 
também ao público em geral. 
“Atendemos também cidades 
de todo o interior da Paraíba 
e estados vizinhos. Já tivemos 
uma oportunidade de receber 
este mês uma escola de Pal-
meira dos Índios, do Estado de 
Alagoas”, disse. Sobre o con-
teúdo, Carvalho explica que 

exibe nas sessões do Planetá-
rio um programa muito atual 
que fala sobre os exoplanetas 
– planetas descobertos fora do 
sistema solar. Há igualmente 
outros programas que são pas-
sados de acordo com a faixa 
etária, com o mesmo conteúdo, 
mas contados com linguagens 
diferenciadas. Maria Eduarda, 
9 anos, assistiu a uma das ses-
sões junto com colegas de sua 
escola. Comentou que gostou 
mais de ver as estrelas e re-
conheceu alguns planetas do 
conteúdo que viu no colégio. 
História do Planetário da Fu-

nesc – O primeiro Planetário 
do Norte e Nordeste foi insta-
lado ainda no ano de fundação 
do Espaço Cultural, no dia 18 
de junho de 1982. Seu trajeto 
até a Praça do Povo foi longo. 
O equipamento que possibilita 
o estudo da astronomia che-
gou ao Brasil através de uma 
dívida alemã, devido à aquisi-
ção de café, produto bastante 
exportado pelo nosso País na 
época. Para quitar a dívida, a 
Alemanha enviou alguns equi-
pamentos de alta tecnologia. 
Um deles foi o Planetário, que 
a princípio deveria ser envia-

do ao Estado de Pernambuco.
Em negociação com o Minis-
tério da Educação, o então go-
vernador da Paraíba, Tarcísio 
de Miranda Burity, conseguiu 
trazer o Planetário para a Pa-
raíba e instalá-lo no Espaço 
Cultural, que teve seu projeto 
original alterado para receber 
o equipamento. Assim como 
outros ambientes do Espaço 
Cultural, o Planetário também 
foi incluído no pacote de obras 
do Governo do Estado que be-
neficiou a cultura. A reforma 
incluiu troca da instalação elé-
trica, pintura interna e externa 

da cúpula, troca de carpete, 
reforma das quatro salas de 
apoio. O espaço principal rece-
beu novas poltronas, maiores 
e mais confortáveis, que possi-
bilitam melhor visibilidade do 
céu. Com a mudança e adap-
tação à acessibilidade, o local 
passou a comportar 107 pes-
soas sentadas, distribuídas em 
104 poltronas e três espaços 
para cadeirantes. 

A Estação Ciência do Es-
paço Cultural existe desde 
1991 e de acordo com seu di-
retor, Márcio Londres, se pro-
põe a despertar o pensamento 

científico dos visitantes, que 
são, em sua maioria, crianças. 
“A criança não vem à Estação 
Ciência para uma aula, ela vem 
para despertar o pensamento 
científico”, explicou o diretor.

Há igualmente espaços 
e experimentos de Biologia. 
Maria Clara, 9 anos, gostou 
mais do esqueleto da baleia 
minke, em exposição no espa-
ço. “Gosto de animais”, disse 
a estudante em visita.  Assim 
funciona a visita: com a chega-
da da escola, é feita uma expla-
nação geral no espaço anexo e 
grupos são divididos e acom-
panhados por monitores de 
cada área, tendo o cuidado de 
explanar em uma linguagem 
acessível a cada nível escolar. 
Para visitas ao Planetário e à 
Estação Ciência, grupos esco-
lares devem realizar agenda-
mento prévio pelos números 
(83) 98760-1330, (83) 3211-
6263, (83) 3211-6294 ou (83) 
3211-6207. Visitas escolares 
acontecem as terças e quin-
tas, às 9h, 10h, 15h e 16h. Aos 
sábados e domingos, o espaço 
é aberto ao público em ge-
ral, com sessões às 17h, com 
ingresso nos valores de R$ 4 
(inteira) e R$ 2 (estudante). A 
Estação Ciência funciona por 
meio de agendamento e vi-
sitas gratuitas, das 8h às 12h 
e das 14h às 16h. Escolas ou 
grupos podem também reali-
zar visitas integradas, permi-
tindo a ocupação das várias 
unidades dentro do Espaço 
Cultural, proporcionando aos 
estudantes e interessados um 
tour que se estende à Galeria 
Archidy Picado, Museu José 
Lins do Rego e Biblioteca Jua-
rez da Gama Batista.  

Planetário e outros equipamentos têm despertado o pensamento científico e transmite conhecimento de Astronomia às crianças

FOTO: Reprodução/Internet



SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÃO PARA 2ª CHAMADA 
PREGÃO PRESENCIAL N253/2015

O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 
publica,  considerando que a primeira chamada foi FRACASSADO, para conhecimento dos inte-
ressados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, e pelo Decreto nº 24.649/03 que regu-
lamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e 
suas alterações, realizará licitação na modalidade pregão presencial na sede deste orgão, situada a 
Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-
4588, no dia 15/12/2015 às 09h para:

Registro de preços para contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva com 
fornecimento e/ou reposição de materiais e/ou peças nas edificações das repartições fiscais, des-
tinado a Secretaria de Estado da Receita - SER, conforme anexo I do Edital.

Maiores informações sobre o EDITAL poderão ser obtidas na Gerência de Licitação da Central 
de Compras, no endereço acima indicado e no site www.centraldecompras.pb.gov.br.   

REG. CGE Nº - 15-01342-6
João Pessoa, 30 de novembro de 2015

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação

 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 068848
Responsavel.: JUSCELINO MACEDO CORDEIRO
CPF/CNPJ: 035488576/0001-24
Titulo: DUP VEN MER IND  R$160,61
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 068752
Responsavel.: JOAO PESSOA DIST. DE ALIMENTOS
CPF/CNPJ: 013177932/0001-56
Titulo: DUP VEN MER IND  R$4.770,28
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 069260
Responsavel.: LENILDA DA SILVA GONCALVES
CPF/CNPJ: 043976624-95
Titulo: CED CRE BAN IND  R$1.309,75
Apresentante: REALE ADVOGADOS ASSOCIADOS
Protocolo: 2015 - 068729
Responsavel.: LUCIO ARTHUR AFFONSO FERREIRA 
CORRE
CPF/CNPJ: 022571672/0001-90
Titulo: DUP VEN MER IND  R$390,79
Apresentante: HSBC BANK BRASIL-0017012010001.89
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 069277
Responsavel.: LUCIO ARTHUR AFFONSO FERREIRA 
CORRE
CPF/CNPJ: 022571672/0001-90
Titulo: DUP VEN MER IND  R$190,27
Apresentante: HSBC BANK BRASIL-0017012010001.89
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 069275
Responsavel.: LUCIO ARTHUR AFFONSO FERREIRA 
CORRE
CPF/CNPJ: 022571672/0001-90
Titulo: DUP VEN MER IND  R$390,79
Apresentante: HSBC BANK BRASIL-0017012010001.89
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 069276
Responsavel.: LUCIO ARTHUR AFFONSO FERREIRA 
CORRE
CPF/CNPJ: 022571672/0001-90
Titulo: DUP VEN MER IND  R$313,69
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 068767
Responsavel.: MARIA DO SOCORRO DE LUCENA 
GOMES
CPF/CNPJ: 423920554-91
Titulo: DUP PRES SER IN  R$482,26
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 068973
Responsavel.: MAFECOL COMERCIO MADEIRAS 
FERRAGENS
CPF/CNPJ: 004079503/0001-55
Titulo: DUP VEN MER IND  R$646,19
Apresentante: HSBC BANK BRASIL-0017012010001.89
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 069279
Responsavel.: MARIA NEIRISMAR DIAS DE MORAIS 
SOUT
CPF/CNPJ: 526813354-34
Titulo: DUP PRES SER IN  R$1.367,66
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 068742
Responsavel.: MARIA DO SOCORRO DA SILVA
CPF/CNPJ: 394200514-04
Titulo: DUP VEN MER IND  R$2.489,88
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 068991
Responsavel.: NUCLEO ESTUDO E APERF ODON-
TOLOGICO
CPF/CNPJ: 002687917/0001-31
Titulo: DUP VEN MER IND  R$893,61
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 068860
Responsavel.: PILASTRO CONSTRUTORA LTDA ME
CPF/CNPJ: 018810858/0001-87
Titulo: DUP VEN MER IND  R$340,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 068933
Responsavel.: PILLARES CONSTRUCOES LTDA
CPF/CNPJ: 010418418/0001-77
Titulo: DUP VEN MER IND  R$391,91
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 069027
Responsavel.: FERDINANDO HOLANDA DE VAS-
CONCELOS
CPF/CNPJ: 053614634-93
Titulo: DUP VEN MER IND  R$698,84
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 068977
Responsavel.: PE CONSTRUCOES E INCORP LTDA 
EPP
CPF/CNPJ: 019797163/0001-75
Titulo: DUP VEN MER IND  R$555,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 067821
Responsavel.: QUERUBINS COMERCIO DE ALI-
MENTOS LTD
CPF/CNPJ: 018274360/0001-47
Titulo: DUP VEN MER IND  R$229,80
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 069018
Responsavel.: RONALDO DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 981059574-34
Titulo: DUP VEN MER IND  R$176,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 068456
Responsavel.: VANESSA GOMES PEREIRA
CPF/CNPJ: 022694499/0001-17
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.867,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 068560

Em obediencia ao Art. 15 da Lei No. 9.492, de 10 de 
Setembro de 1997, ficam intimadas as Pessoas Fisicas 
e Juridicas acima citadas a virem pagar os titulos supra, 
no prazo de tres dias uteis, ou darem, por escrito, as 
razoes por que nao o fazem, dirigindo-se, para tanto,ao 
2o Tabelionato de Protesto, a Praca 1817, 40 - Centro - 
Joao Pessoa-PB, sob pena de serem os referidos titulos 
PROTESTADOS, na forma da LEI.

Joao Pessoa,  01/12/2015
Bela. MARIA ANGELA SOUTO CANTALICE

- Titular -

     Souto
Serviço notarial e registral

2º OFÍCIO DE PROTESTO - 5º OFÍCIO DE NOTAS
BELA.  MARIA ÂNGELA SOUTO CANTALICE

Praca 1817, 40 -  Centro - J. Pessoa - Fone: 3241.3040
E D I T A L

Responsavel.: ANTONIO MARQUES DA SILVA JUNIOR
CPF/CNPJ: 022628418/0001-80
Titulo: DUP VEN MER IND  R$301,34
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 068736
Responsavel.: BABY SHOPPING LTDA
CPF/CNPJ: 009191479/0001-65
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.729,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 069249
Responsavel.: BR 101 LOGISTICA LTDA
CPF/CNPJ: 011606106/0001-50
Titulo: DUP VEN MER IND  R$2.700,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 068897
Responsavel.: CICAP CONSTRUCOES E INCOR-
PORAC
CPF/CNPJ: 022609933/0001-13
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.015,50
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 067798
Responsavel.: COMPECC ENGENHARIA COMERCIO
CPF/CNPJ: 003503388/0001-31
Titulo: DUP VEN MER IND  R$5.400,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 068653
Responsavel.: CS COSTANERA ENGENHARIA 
LTDA-EPP
CPF/CNPJ: 000394658/0001-25
Titulo: DUP VEN MER IND  R$966,29
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 069164
Responsavel.: CLAUDIA DE F CARDOSO DE AMORIM
CPF/CNPJ: 020882048/0001-88
Titulo: DUP VEN MER IND  R$390,66
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 067814
Responsavel.: DAVI CONSTRUCOES
CPF/CNPJ: 019128352/0001-55
Titulo: DUP VEN MER IND  R$775,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 068987
Responsavel.: DIVANIR BARBOSA SANTOS DA COSTA
CPF/CNPJ: 020841422/0001-05
Titulo: DUP VEN MER IND  R$238,35
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 068762
Responsavel.: ESPACO HOME PROJ. DE ARQ. E COM.
CPF/CNPJ: 011065415/0001-60
Titulo: DUP VEN MER IND  R$557,74
Apresentante: HSBC BANK BRASIL-0017012010001.89
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 068700
Responsavel.: EDF ALMOGAVA
CPF/CNPJ: 022523250/0001-49
Titulo: DUP PRES SER IN  R$100,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 068956
Responsavel.: EDILSON PINTO DA SILVA
CPF/CNPJ: 005476451/0001-13
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.037,60
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 069232
Responsavel.: EDEMICIO HONORIO DE FREITAS ME
CPF/CNPJ: 010684085/0001-28
Titulo: DUP VEN MER IND  R$690,07
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 068794
Responsavel.: FRIGORIFICO FRANGO BOM
CPF/CNPJ: 021760308/0001-05
Titulo: DUP VEN MER IND  R$2.242,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 068840
Responsavel.: FRANCISCO IAN SOUSA MEDEIROS
CPF/CNPJ: 015447075/0001-92
Titulo: DUP VEN MER IND  R$244,70
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 068730
Responsavel.: FRANCISCO IAN SOUSA MEDEIROS
CPF/CNPJ: 015447075/0001-92
Titulo: DUP VEN MER IND  R$390,60
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 068981
Responsavel.: GEO LIMPEZA URBANA EIRELI EEPP
CPF/CNPJ: 016938548/0001-17
Titulo: DUP VEN MER IND  R$326,00
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 068859
Responsavel . :  GILVOMAR SILVA DA COSTA 
05224429439
CPF/CNPJ: 018073609/0001-56
Titulo: DUP VEN MER IND  R$666,88
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 069167
Responsavel.: HOMESEG PRESTADORA DE SER-
VICOS EIRE
CPF/CNPJ: 018561861/0001-04
Titulo: DUP VEN MER IND  R$314,15
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 069163
Responsavel.: IRACEMA MENDES DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 874130604-00
Titulo: DUP VEN MER IND  R$ 84,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 068955
Responsavel.: JORDAO XAVIER DE FARIAS
CPF/CNPJ: 098143134-83
Titulo: DUP VEN MER IND  R$4.495,36
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
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ESTADO DA PARAÍBA
COMARCA DE LUCENA

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL
“DR. JOSÉLIO PAULO NETO”

Av. Américo Falcão, 1050, Centro- Telefone: (0xx83) 3293.1303

EDITAL DO LOTEAMENTO BRISAS DO MAR

Salete Gomes de Mendonça Santos, Oficial do Registro Geral de Imóveis da Comarca 
de Lucena, Estado da Paraíba, na forma da Lei etc.
 FAZSABERQUEparaciênciadepessoasinteressadas,em cumprimentoao que determina-

edispõeoart. 2º. doDec. nº.58/37,regulamentado pelo Decreto-Lei nº. 3.979/38, com as instruções 
introduzidas pelo Dec. Nº. 271/67, ao qual foi incorporado a Lei 4.591/64, combinado ao que dispõe a 
Lei nº. 6.015/73, ao qualfoiincorporadoasmodificaçõesintroduzidaspelaLeinº.6.709/79,quea empresa:
BRISASDOMAREMPREENDIMENTOSIMOBILIÁRIOSSPELTDA, empresa sediada na Rua Machado 
de Assis, 137, centro, em João Pessoa -PB, inscrita noCNPJnº.23.484.061/0001-77,representadan
esteatopelossócios:LINDOLFO PIRESNETO,brasileiro,casado,maior,servidorpúblico,portadordaca
rteirade identidadenº.652.787 -SSP-PB,inscritonoCPFnº.368.594.434-72,residentee domiciliadona
RuaComendadorRenatoRibeiroCoutinho,190,Apto.1701, ResidencialSaintMichel,Altiplano,JoãoPe
ssoa-PB,CEP.58.046-060eJOSÉ IVANDRO ARAÚJO DE SÁ, brasileiro, casado, maior, advogado, 
portador da carteira de identidade nº. 1203418-SSP-PB, inscrito no CPF nº. 424.061.964-53, residente 
e domiciliado na Rua Helena Meira Lima, 860, Apto. 1402, Tambaú, e m João PessoaPB,CEP.58.039-
-081,queapresentouplanta devidamente aprovadapelaPrefeitura MunicipaldeLucena-PB,bemcomo
memorialdescritivo,edemaisdocumentação exigida pela lei em vigor, que ficam arquivados neste 
cartório referentea implantação doLOTEAMENTO DENOMINADO“BRISAS DO MAR”,situado na 
Rua Projetada, nesta cidade de Lucena-PB, constituído de 25 (vinte e cinco) quadras, compostas 
de 437(quatrocentosetrintaesete )lotes,sendo 85.284,07m² (oitenta e cinco mil, duzentos e oitenta 
e quatro virgula zero sete) de área de lotes, 35.522,06m²(trintaecincomil, quinhentos e vinte e dois 
virgula seis metros quatros) de área verde, 9.634,49m² (nove milseiscentosetrintaequatrovírgula-
quarentaenovemetrosquadrados) de equipamento comunitários,e39.559,38m² (trinta e nove mil 
quinhentos e cinquenta e novevirgulatrintaeoitometrosquadrados)destinadoaviaspúblicas,totaliz
ando 170.000,00m²(centoesetentamilvirgulametrosquadrados)deárealoteada, conformealvaráso
bnº.1056/2015,datadode26denovembrode2015,expedido pela Prefeitura Municipal desta Cidade 
de Lucena-PB,e que as imposições daqueles queseachamprejudicadosquantoaodomíniodoreferi-
doimóveldeverãoser apresentadosnoprazodequinze(15)dias, acontarda data desua publicação no 
Órgão Oficial do Estado, findo o prazo não havendo impugnação, seráfeito o registro dos referidos 
lotes de terreno acima citados. Dado e passado nesta cidade de Lucena, aos26 de novembro de 
2015, Eu,Salete Gomes de Mendonça Santos-Oficiala, que este fiz digitar e assino.

Salete Gomes de Mendonça Santos
Oficiala do Registro

COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA – CAGEPA
CNPJ 09.123.654/0001- 87

AVISO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2015
A COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA  –  CAGEPA, com sede nesta Capital, em 

atendimento à Lei Estadual Nº 8.767 de 15/04/2009, comunica aos usuários e demais interessados, 
que realizará AUDIÊNCIA PÚBLICA, com o objetivo de dar conhecimento e fundamentar proposta 
de reajuste das tarifas dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário 
nos municípios do Estado da Paraíba em que é responsável pela operação dos sistemas, a vigorar 
a partir da sua aprovação pela Agência de Regulação do Estado da Paraíba – ARPB.

Local: Auditório da Companhia de Desenvolvimento da Paraíba – CINEP
Endereço: Feliciano Cirne, nº 50 – Bairro de Jaguaribe – João Pessoa (PB).
Data e horário: 10 de dezembro de 2015 – às 14 h 00min.
Os interessados em participar deste debate na referida Audiência Pública, deverão se inscrever 

até 48 horas antes do seu início, através de uma das seguintes alternativas:
• Endereço eletrônico audienciapublica@cagepa.pb.gov.br, informando: nome, telefone de 

contato, nº do RG e empresa /órgão ao qual pertence, se for o caso;
• Telefone (83) 3218.1309 no horário das 08h00min as 11h00min e das 14h00min as 17h00min 

de segunda a sexta-feira.
A Diretoria

AVISO DE CONVOCAÇÃO
EDITAL DA CONCORRÊNCIA N.º 23/2015

REGISTRO Nº 15-01632-8
OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CORPO DE BOMBElROS MILITAR DA PARAÍBA - OBM MAMAN-

GUAPE/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: 05 de janeiro de 2016 às 09h00.

João Pessoa, 30 de novembro de 2015.
José Lusmá Felipe dos Santos

Presidente do Certame

AVISO DE CONVOCAÇÃO
EDITAL DA CONCORRÊNCIA N.º 28/2015

REGISTRO Nº 15-01634-5
OBJETO: CONCLUSÃO DA REFORMA DA ESCOLA ESTADUAL DE APLICAÇÃO EM CAMPINA 

GRANDE/PB (LOTE I - PROC. Nº 2731/2015) e CONCLUSÃO DA REFORMA DA ESCOLA E.E.F.M. 
ANÉSIO LEÃO EM CAMPINA GRANDE/PB (LOTE II - PROC. Nº 2746/2015). 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: 05 de janeiro de 2016 às 10h30.

João Pessoa, 30 de novembro de 2015.
José Lusmá Felipe dos Santos

Presidente Certame

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA

OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÕES DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA EM COMUNICAÇÃO VISUAL, SINALIZAÇÃO PARA ÁREAS INTERNAS E 
EXTERNAS COM VISTAS A ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIA DO 
MUNICIPIO DE SOUSA -PB. 

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00068/2015.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Sousa: ORÇAMENTO 2015 20.10 GABINE-

TE DO PREFEITO 04.122.2002.2004 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 
04.122.2002.2006 MANUTENÇÃO DA IMPRENSA E RELAÇÕES PÚBLICAS 04.125.2003.2141 
MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL 08.122.2002.2005 MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA 
NA CAPITAL 20.20 PROCURADORIA DO MUNICÍPIO 04.122.2002.2009 MANUTENÇÃO DOS 
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 20.30 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO 04.122.2002.2010 
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 04.122.2003.2013 MANUTENÇÃO DOS 
SERVIÇOS GERAIS 20.40 SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. 04.121.2002.2015 MANUTEN-
ÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 15.452.1010.2016 MANUTENÇÃO DO CONTROLE 
URBANISTÍCO 20.50 SECRETARIA DE FINANÇAS 04.122.2002.2018 MANUTENÇÃO DOS 
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 04.129.2004.2020 MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL 
23.691.1008.2113 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO 20.60 SEC. DE EDUCA-
ÇÃO 12.361.1005.2023 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE 
12.361.1005.2025 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE 12.361.1005.2031 MA-
NUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% 12.365.1005.2035 MANUTENÇÃO DA 
EDUCAÇÃO INFANTIL-MDE 12.366.1005.2036 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E 
ADULTOS-MDE 20.80 SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS 08.122.1002.2044 MANUTENÇÃO DO CONSE-
LHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLE 08.122.1002.2131 MANUTENÇÃO DO CONSELHO 
DO IDOSO 08.122.1002.2133 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO 
08.122.1002.2140 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.128.1002.2137 
MANUTENÇÃO DA MÃO NA MASSA 08.243.1002.2042 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTE-
LAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA 08.244.1002.2045 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMI-
NISTRATIVOS 20.90 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA 15.122.1010.2049 MANUTENÇÃO 
DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 15.452.1010.2050 MANUTENÇÃO E CONSEVAÇÃO DA 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA 17.512.1009.2067 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS 21.00 SE-
CRETARIA DE TURISMO 23.122.1008.2055 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 
24.131.1008.2172 MANUTENÇÃO DE CENTRO DE INFORMAÇÕES TURISTICAS 21.20 SEC. DE 
AGRICULTURA E MEIO AMB 20.122.2003.2060 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATI-
VOS 20.605.1013.2061 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS 
21.40 SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO 15.122.1011.2085 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS 
ADMINISTRATIVOS 27.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.1004.2070 MANUTENÇÃO DO 
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.1004.2068 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA 
À SAÚDE 10.301.1004.2069 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE 
10.301.1004.2072 MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA 10.301.1004.2073 
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE 10.301.1004.2074 MA-
NUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL 10.301.1004.2078 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS 
DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCI 10.301.1004.2095 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE 
REABILITAÇÃO E POLICLINICA 10.301.1004.2096 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO 
ATENDIMENTO-UPA 10.302.1004.2077 MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES 
ODONTOLÓGICAS - 10.302.1004.2082 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E 
HOSPITALARES 40.10 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA 13.122.1107.2093 MANUTENÇÃO 
DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ELEMENTO DESPESA - 33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS 
TERCEIROS PESSOA JURIDICA.

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Sousa e:
CT Nº 00315/2015 - 30.11.15 - MARCIA VIRGÍNIO MOREIRA DA COSTA - ME - R$ 390.157,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 00068/2015
Aos 30 dias do mês de Novembro de 2015, na sede da Comissão Permanente de Licitação 

da Prefeitura Municipal de Sousa, Estado da Paraíba, localizada na Rua Coronel José Gomes de 
Sá - Centro - Sousa - PB, nos termos da Lei Federal de nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto 
Municipal nº 058, de 27 de Dezembro de 2004, Decreto Municipal nº 0259, de 22 de Novembro 
de 2013, e subsidiariamente pela Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações 
posteriores, bem como as demais normas legais aplicáveis, e, ainda, conforme a classificação da 
proposta apresentada no Pregão Presencial nº 00068/2015 que objetiva o registro de preços para: 
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 
COMUNICAÇÃO VISUAL, SINALIZAÇÃO PARA ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS COM VISTAS 
A ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIA DO MUNICIPIO DE SOUSA -PB. 
; resolve registrar o preço nos seguintes termos:

Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SOUSA - CNPJ nº 08.999.674/0001-53.

VENCEDOR: MARCIA VIRGÍNIO MOREIRA DA COSTA - ME
CNPJ: 07.149.331/0001-37
ITEMESPECIFICAÇÃO MARCAUNID. QUANT.P.UNIT. P.TOTAL

1 Confecções de crachá em PVC Medindo 0.9 x 
0.6 com cordão em Naylon e caixa em PS 
transparente ou branca.

UNI 150 11,30 1.695,00

2 Confecções de banners em lona front line na 
gramatura 440, 380 com impressão digital e 
madeiras como acabamentos nas medidas 2.00 
x 1.50.

M2 100 52,00 5.200,00

3 Confecções de banners em lona front line na 
gramatura 440,380 com impressão digital e 
madeiras como acabamentos nas medidas 2.00 
x 1.00

M2 100 52,00 5.200,00

4 Confecções de banners em lona front line na 
gramatura 440,380 com impressão digital e 
madeiras como acabamentos nas medidas 1.30 
x 0.90.

M2 100 53,00 5.300,00

5 Confecções de banners em lona front line na 
gramatura 440,380 com impressão digital e 
madeiras como acabamentos nas medidas 1.20 
x 0.80.

M2 100 52,00 5.200,00

6 Confecções de banners em lona front line na 
gramatura 440,380 com impressão digital e 
madeiras como acabamentos nas medidas 1.50
x 1.00

M2 100 52,00 5.200,00

7 Confecções de banners em lona front line na 
gramatura 440,380 com impressão digital e 
madeiras como acabamentos nas medidas 1.00 
x 0.70.

M2 100 53,00 5.300,00

8 Confecções de faixas de ruas, e eventos lona 
front line na gramatura 380, e 280 impressão 
digital em alta qualidade e madeiras nas pontas 
como base de fixação medidas 5.00 x 0.70.

M2 100 54,00 5.400,00

9 Confecções de faixas de ruas, e eventos lona 
front line na gramatura 380, e 280 impressão 
digital em alta qualidade e madeiras nas pontas 
como base de fixação medidas 4.00 x 0.70.

M2 100 54,00 5.400,00

10 Confecções de faixas de ruas, e eventos lona 
front line na gramatura 380, e 280 impressão 
digital em alta qualidade e madeiras nas pontas 
como base de fixação medidas 3.00 x 0.70.

M2 100 55,00 5.500,00

11 Confecções de faixas de ruas, e eventos lona 
front line na gramatura 380, e 280 impressão 
digital em alta qualidade e madeiras nas pontas 
como base de fixação medidas 2.00 x 0.70.

M2 100 56,00 5.600,00

12 Confecções de adesivos plásticos, 0.8 e 0.10 
leitoso, transparente, Jateado e Refletivo com 
impressão digital e recortes para padronização 
de frotas padronização interna e externa de 
ambientes e outros.

M2 1500 56,00 84.000,00

13 Confecções de painéis tipo placas e fachadas 
com estrutura em ferro metalon galvanizado 
0.20 x 0.20, lona front Line e Bak Line na 
gramatura 440 impressão Digital para 
instalações com iluminação interna ou externa 
cm prédios e eventos festivos do calendário do 

M2 380 129,00 49.020,00

Município
14 Confecções em painéis tipo placas com 

estrutura em ferro metalon galvanizado 0.30 x 
0.30 lona front Line na gramatura 500 com 
impressão digital em alta qualidade .

M2 290 119,00 34.510,00

15 Confecções de portais para entrada dos 
eventos municipais com estrutura em ferro 
metalon 0.30 x 0.30 lona com impressão digitais 
e estrutura em base de alumínio para 
sustentação dos painéis medidas de acordo 
com cada evento.

M2 320 149,00 47.680,00

16 Confecções de Papeis 260g tipo outdoor com 
impressão digital medindo 9.00 x 3.00

UNI 20 150,00 3.000,00

17 Confecções de cartazes tipo LAMB LAMB com 
impressão digital e papel 260g medindo 3.00 x 
2.00.

UNI 200 33,00 6.600,00

18 Confecções de cartazes tipo LAMB LAMB com 
impressão digital e papel 260g medindo 1.50 x 
2.00.

UNI 200 24,00 4.800,00

19 Confecções de cartazes tipo LAMB LAMB com 
impressão digital e papel 260g medindo 
1.00x0.70.

UNI 200 5,00 1.000,00

20 Confecções de placas indicativas em PVC com 
adesivo impressão digital para padronização de 
portas e corredores medidas 0.40 x 0.10.

M2 60 15,00 900,00

21 Confecções de placas indicativas em PVC com 
adesivo impressão digital para padronização de 
portas e corredores medidas, 0.50 x 0.20 .

M2 60 29,00 1.740,00

22 Confecções de placas indicativas em PVC com 
adesivo impressão digital para padronização de 
portas e corredores medidas 0.70 x 1.00.

M2 60 60,00 3.600,00

23 Confecções de Fachadas, Totem e Letras 
caixas cm ACM com estrutura em ferro metalon 
galvanizado 0.25 x 0.25 ou 0.30 com iluminação 
interna ou externa para imóveis do município.

M2 150 399,00 59.850,00

24 Confecções de Crachás em papel couchê 300g 
com cordão em tipo torçal para eventos e 
congressos do calendário do município.

UNI 1800 0,74 1.332,00

25 Confecções de Chaveiros e Comendas em 
Acrílico, PVC e MDF com adesivos resinados, 
adesivos impressão digital e transparente letras 
alto relevo para eventos e brindes do Município.

M2 70 94,00 6.580,00

26 Confecções de placas em chapa galvanizada e 
adesivada com impressão digital com estrutura 
cm ferro metalon 0.30 x 0.30 barrotes em 
madeiras como base de sustentação medidas 
4.00 x 2.00.

M2 65 144,00 9.360,00

27 Confecções de placas em chapa galvanizada e 
adesivada com impressão digital com estrutura 
cm ferro metalon 0.30 x 0.30 barrotes em 
madeiras como base de sustentação medidas 
5.00 x 3.00.

M2 65 162,00 10.530,00

28 Confecções de placas em chapa galvanizada e 
adesivada com impressão digital com estrutura 
cm ferro metalon 0.30 x 0.30 barrotes em 
madeiras como base de sustentação medidas 
2.00 x 1.00

M2 65 164,00 10.660,00

TOTAL 390.157,00

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA VALIDADE DOS PREÇOS:
A referida Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, considerados da data de 
publicação de seu extrato na imprensa oficial.

A existência de preços registrados não obriga a Prefeitura Municipal de Sousa firmar contratações oriundas 
do Sistema de Registro de Preços ou nos quantitativos estimados, facultando-se a realização de licitação 
específica para aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de 
condições, sem que caiba direito a recurso ou indenização.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
A cada efetivação da contratação do objeto registrado decorrente desta Ata, devidamente formalizada 
através do respectivo Pedido de Compra, serão observadas as cláusulas e condições constantes do Edital 
de licitação que a precedeu, modalidade Pregão Presencial nº 00068/2015, parte integrante do presente 
instrumento de compromisso. A presente Ata de Registro de Preços, durante sua vigência poderá ser 
utilizada:

Pela Prefeitura Municipal de Sousa, que também é o órgão gerenciador responsável pela administração e 
controle desta Ata, representada pela sua estrutura organizacional definida no respectivo orçamento 
programa.

Por órgãos ou entidades da administração pública, observadas as disposições do Pregão Presencial nº 
00068/2015, que fizerem adesão a esta Ata, mediante a consulta e a anuência do órgão gerenciador.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
Integram esta Ata, o Edital do Pregão Presencial nº 00068/2015 e seus anexos, e as seguintes propostas 
vencedoras do referido certame:

- MARCIA VIRGÍNIO MOREIRA DA COSTA - ME.
Item(s): 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25
- 26 - 27 - 28.
Valor: R$ 390.157,00.

CLÁUSULA QUARTA - DO FORO:
Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica eleito o Foro da Comarca de Sousa.

Sousa - PB, 30 de Novembro de 2015
ANDRE AVELINO DE PAIVA GADELHA NETO - Prefeito

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA VALIDADE DOS PREÇOS:
A referida Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, considerados da data 

de publicação de seu extrato na imprensa oficial.
A existência de preços registrados não obriga a Prefeitura Municipal de Sousa firmar contratações 

oriundas do Sistema de Registro de Preços ou nos quantitativos estimados, facultando-se a realização 
de licitação específica para aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado 
em igualdade de condições, sem que caiba direito a recurso ou indenização.

 CLÁUSULA SEGUNDA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
A cada efetivação da contratação do objeto registrado decorrente desta Ata, devidamente 

formalizada através do respectivo Pedido de Compra, serão observadas as cláusulas e condições 
constantes do Edital de licitação que a precedeu, modalidade Pregão Presencial nº 00068/2015, 
parte integrante do presente instrumento de compromisso. A presente Ata de Registro de Preços, 
durante sua vigência poderá ser utilizada:

Pela Prefeitura Municipal de Sousa, que também é o órgão gerenciador responsável pela 
administração e controle desta Ata, representada pela sua estrutura organizacional definida no 
respectivo orçamento programa.

Por órgãos ou entidades da administração pública, observadas as disposições do Pregão 
Presencial nº 00068/2015, que fizerem adesão a esta Ata, mediante a consulta e a anuência do 
órgão gerenciador.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
Integram esta Ata, o Edital do Pregão Presencial nº 00068/2015 e seus anexos, e as seguintes 

propostas vencedoras do referido certame:
- MARCIA VIRGÍNIO MOREIRA DA COSTA - ME.
Item(s): 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 

- 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28.
Valor: R$ 390.157,00.
CLÁUSULA QUARTA - DO FORO:
Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica eleito o Foro da Co-

marca de Sousa.
Sousa - PB, 30 de Novembro de 2015

ANDRE AVELINO DE PAIVA GADELHA NETO
Prefeito

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS DE 
CAJAZEIRAS E REGIÃO - CNPJ: 09.319.062/0001-35

PREZADOS ASSOCIADOS: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, apresentamos 
a V.Sa. para o devido exame e deliberação a PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA para o exercício de 
2.016. Permanecemos à disposição para qualquer esclarecimento adicional que se torne necessário. 
RECEITAS: Renda Social - R$ 112.977,50; Renda Extraordinária - R$  69.810,50; Contribuição 
Sindical - R$ 12.611,00; Desconto Assistencial - R$     9.437,50; TOTALIZANDO - R$ 204.836,50   e 
que a despesa fixada é de R$ 204.836,50, para ser aplicado nas seguintes finalidades: DESPESAS: 
Administração Geral - R$ 105.418,00; Contribuições Regulamentares - R$ 12.761,50; Assistência 
Social - R$   16.282,50; Assistência Técnica - R$15.000,50; Despesas Extraordinárias - R$ 55.374,00.
TOTALIZANDO - R$ 204.836,50. A presente Previsão Orçamentária foi aprovada em Assembleia 
Geral Ordinária realizada no dia 27 de novembro de 2015.     
                Nelson Soares da Silva   Maria Célia Ribeiro Alecrim

Presidente                                                          Sec. Finanças
Humberto Luis Lacerda Frade
Tec. Cont. CRC/PB 005596/0-O

CARTÓRIO ANTONIO HOLANDA 
Rua Odilon Cavalcante, 81 - Centro

Cajazeiras - PB
Fone/Fax – (83) 3531-2015

EDITAL
Responsável: Wylker Wanderley Elias de 
Oliveira
CPF: 040.897.834-10
Título/Valor – DMI - R$ 1.200,00
Protestante: Auto Posto Cipo LTDA
Apresentante: Banco do Brasil
Protocolo: 104431
Responsável: EM Empreendimentos LTDA
CNPJ: 15.751.802/0001-00
Título/Valor – DMI - R$ 10.891,00
Protestante: Marcos Antonio Gouveia Arruda
Apresentante: Marcos Antonio Gouveia Arruda
Protocolo: 104590
Responsável: EM Empreendimentos LTDA
CNPJ: 15.751.802/0001-00
Título/Valor – DMI - R$ 10.891,00
Protestante: Marcos Antonio Gouveia Arruda
Apresentante: Marcos Antonio Gouveia Arruda
Protocolo: 104591
Responsável: EM Empreendimentos LTDA
CNPJ: 15.751.802/0001-00

Título/Valor – DMI - R$ 10.891,00
Protestante: Marcos Antonio Gouveia Arruda
Apresentante: Marcos Antonio Gouveia Arruda
Protocolo: 104592 Responsável: Ge-
ralda Francisca Tavares de Sousa
CPF: 078.446.804-40
Título/Valor – DMI - R$ 105,00
Protestante: Jose Marcos Vieira de Andrade
Apresentante: Banco Bradesco
Protocolo: 104570
Responsável: Jessica Lima Damascena
CNPJ: 19.713.937/0001-32
Título/Valor – DMI - R$ 198,25
Protestante: Lenivaldo Pereira de Souza
Apresentante: Banco do Brasil
Protocolo: 104745
          Em obediência ao Art. l5 da Lei 9.492, 
de 10.09.1997, intimo as pessoas físicas e/ou 
jurídicas citadas a virem pagar ou darem razões 
que tem, neste Cartório de Protesto, à Rua 
acima citada, no prazo de 03 (três) dias, sob 
pena de serem os referidos títulos protestados, 
na forma da Lei.

Cajazeiras – PB, 30 de novembro de 2015.
Maria Dolores Lira de Souza

Oficiala do Protesto

EXTRATO DO CONTRATO 
Nº 042/2015
PREGÃO N.º 010/2015
 OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECES-

SIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER-SEJUL DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE PITIMBU

CONTRATADO: HML COMERCIAL LTDA
CNPJ: 05.393.059/0001-00
PRAZO: 31/12/2015
VALOR TOTAL: R$ 17.888,10 (dezesste mil, oitocentos e oitenta e oito reais e dez centavos).
Cujos Recursos serão provenientes na dotação: UNID ORÇAMENTARIA - 02.180-Secretaria de 

Esportes,Juventude e Lazer – SEJEL - 02180.27.812.2022.2493 - Realiz.de torneios e Campeonatos 
em Diversas Modal. - 3390.30.0000 Material de Consumo- 02180.27.812.2022.2495 - Distribuição 
De Materiais Esportivos - 3390.32.0000 Material de Distribuição Gratuita - 02180.27.812.2022.2496 
- Manutenção de Escolinhas de Esportes Em Div.Modal. - 3390.30.0000 Material de Consumo 
- 02180.27.812.2022.2497 - Realização de Campeonato Municipal de Futebol - 3390.30.0000 
Material de Consumo - 02180.27.812.2028.2518 - Manut.Ativid.da Sec.de Esportes,Juventude 
e Lazer - 3390.30.0000 Material de Consumo - 3390.31.0000 Prem.Culturais, Artísticas, Cient.
Desp. e Outras - 02180.27.813.2028.2519 - Realiz.do Projeto Fest Verão,c/Eventos Esportivos - 
3390.30.0000 Material de Consumo.

Pitimbu, 27 de novembro de 2015.
LEONARDO JOSÉ BARBALHO CARNEIRO

Prefeito
CONTRATANTE

EXTRATO DO CONTRATO 
Nº 043/2015
PREGÃO N.º 010/2015
 OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECES-

SIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER-SEJUL DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE PITIMBU

CONTRATADO: MD DISTRIBUIDORA LTDA - ME
CNPJ: 10.365.996/0001-92
PRAZO: 31/12/2015
VALOR TOTAL: R$ 1.718,00 (hum mil, setecentos e dezoito reais).
Cujos Recursos serão provenientes na dotação: UNID ORÇAMENTARIA - 02.180-Secretaria de 

Esportes,Juventude e Lazer – SEJEL - 02180.27.812.2022.2493 - Realiz.de torneios e Campeonatos 
em Diversas Modal. - 3390.30.0000 Material de Consumo- 02180.27.812.2022.2495 - Distribuição 
De Materiais Esportivos - 3390.32.0000 Material de Distribuição Gratuita - 02180.27.812.2022.2496 
- Manutenção de Escolinhas de Esportes Em Div.Modal. - 3390.30.0000 Material de Consumo 
- 02180.27.812.2022.2497 - Realização de Campeonato Municipal de Futebol - 3390.30.0000 
Material de Consumo - 02180.27.812.2028.2518 - Manut.Ativid.da Sec.de Esportes,Juventude 
e Lazer - 3390.30.0000 Material de Consumo - 3390.31.0000 Prem.Culturais, Artísticas, Cient.
Desp. e Outras - 02180.27.813.2028.2519 - Realiz.do Projeto Fest Verão,c/Eventos Esportivos - 
3390.30.0000 Material de Consumo.

Pitimbu, 27 de novembro de 2015.
LEONARDO JOSÉ BARBALHO CARNEIRO

Prefeito
CONTRATANTE

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2015
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Jose Rodrigues Coura, 53 - Centro - São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, às 08:00 horas do 
dia 17 de Dezembro de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: 
Aquisição de 01 (um) veículo utilitário novo de fabricação nacional, caminhonete zero quilômetro 
de cor branca, tipo pick-up com cabine dupla 4x4 a diesel, para transporte de passageiros e cargas 
para atendimento às demandas da Coordenação da UBSF Santo Antonio neste  Município conforme 
condições e local de entrega constantes do Termo de Referência – Anexo I. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 10/2009. 
Informações: no horário das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(083) 3387-1066.Email: www.lagoaderoca.pb.gov.br

Pregoeira Oficial.
Rosineris Costa Neris 

São Sebastião de Lagoa de Roça- PB, 27 de Novembro de 2015

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2015
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Jose Rodrigues Coura, 53 - Centro - São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, às 08:00 horas do dia 
18 de Dezembro de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à 
participação de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Contratação 
Empresa(s) para fornecimento de forma parcelada, para aquisição de equipamentos e materiais 
permanentes, destinado a UBSF Santa Terezinha (CNES 2592487) e UBSF Santo Antonio (CNES 
259479) do Município de São Sebastião de Lagoa de Roça - PB. Conforme termo proposta de 
aquisição de equipamento/material permanente nº.:08742.439000/1140¬01. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 10/2009. 
Informações: no horário das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(083) 3387-1066. Email: www.lagoaderoca.pb.gov.br

Pregoeira Oficial.
Rosineris Costa Neris 

São Sebastião de Lagoa de Roça- PB, 27 de Novembro de 2015

PRFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
QUINTO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO ASSINADO NO DIA 04.03.2015, REFERENTE A 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00001/2015, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COM O SISTEMA 
DE ABASTECIMENT DE ÁGUA, NO MUNICIPIO DE AGUIAR-PB, CELEBRADO ENTRE A PREFEI-
TURA MUNICIPAL DE AGUIAR E A EMPRESA PRUMOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME. 

1.0 -Partes Contratantes:
 CONTRATANTE:PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
CNPJ nº08.939.944/0001-30
                                         RuaIrineu Lacerda, s/nº -  Aguiar – PB.
CONTRATADA:PRUMOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME.
                      CNPJ nº 10.749.194/0001-86
Rua Projetada, s/nº - Quadra 16, Lote 18, Sala B, Loteamento Luar Pinto
Sousa-   PB.
2.0-Motivo do aditamento:  Alteração de prazo.
3.0-Cláusula  Quarta: Do Prazo. 
4.0-A Cláusula Quarta do Contrato em epígrafe passa a ter a seguinte redação:
4.1– O prazo para prestação dos serviços ora aditado, fica prorrogado ate o dia 29/01/2016.
5.0 - A CONTRATANTE e a CONTRATADA ratificam por este instrumento os termos do Contrato 

em epigrafe, assinado em 04.03.2015, e declaram-se cientes de que todas as suas cláusulas. O 
presente Aditivo opera seus efeitos aplicam ao presente termo. 

6.0- O presente Aditivo opera seus efeitos a partir de 01 de dezembro de 2015.
7.0 - Fica eleito o foro da Comarca de Piancó - PB, com renúncia de qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja, para dirimir qualquer questão relacionada com o presente Aditivo.
E por estarem justas e contratadas, as partes assinam este instrumento em 02 (duas) vias com 

o mesmo teor, na presença das testemunhas abaixo.
Aguiar - PB, 30 de Novembro de 2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR                      
Manoel Batista Guedes Filho-Prefeito   

CNPJnº  08.944.076/0001-87
PRUMOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME

Contratada  
CNPJ  nº 10.749.194/0001-86

TESTEMUNHAS:
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: LEILÃO nº 002/2015. OBJETO: A VENDA DE 06 ( SEIS ) VEÍCULOS PERTEN-
CENTES ÀS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE. ABERTURA: 13/11/2015 as 10:00 
horas. JUSTIFICATIVA: Licitação Deserta. DATA: 19/11/2015.

CELSO DE MORAIS ANDRADE NETO - Prefeito
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
Fundo Municipal de Saúde de Monteiro

EXTRATOS DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS nº 1.6.025.1/2015/ 1.6.025.2/2015
PREGÃO PRESENCIAL N. 1.6.025/2015/FMS
A Gestora do Fundo Municipal de Saúde de Monteiro, através do seu Pregoeiro Oficial, de acordo 

com as atribuições que lhe foram conferidas, em conformidade com o resultado do pregão abaixo 
relacionado e devidamente homologado, RESOLVE, nos termos da Lei Federal nº. 10.520/02, Lei 
Complementar Federal nº. 123/2006 e a Lei nº. 8.666/93, torna público o EXTRATO DA ATA DE RE-
GISTRO DE PREÇOS do PREGÃO PRESENCIAL Nº: 1.6.025/2015 PROCESSO ADMINISTRATIVO: 
039/2015 OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS ODONTOLOGICOS , 
desta municipalidade, Para suprir as Necessidades da Secretaria de Saúde Desta Municipalidade, 
durante o exercício de 2015. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a partir da data de assinatura - DATA 
DA ASSINATURA: 27 de Novembro de 2015. EMPRESAS VENCEDORAS: JUED COMERCIO E 
ASSISTENCI DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ sob o nº. 10.592.570/0001-71, com o valor total de R$ 177.923,50 (Cento e se-
tenta e sete mil novecentos e vinte e três reais e cinquenta centavos), referente à ata de registro 
de preço 1.6.025.1 e DENTAL MEDICA LTDA – ME pessoa jurídica de direito privado, inscrito no 
CNPJ: 05.122.616/0001-59, com valor total de R$ 408.657,80 (Quatrocentos e oito mil seiscentos e 
cinquenta e sete reais e oitenta centavos), referente à ata de registro de preço 1.6.025.2  de acordo 
com a ata de registro de preços em anexo ao referido processo. 

Monteiro - PB, 27 de Novembro de 2015.
EDNACÉ ALVES SILVESTRE HENRIQUE

Gestora do FMS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
Fundo Municipal de Saúde de Juazeirinho

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 1.6.016/2015
Nos termos do relatório final e adotando as razões que nortearam o julgamento do Pregoeiro 

Oficial, HOMOLOGO o resultado do Pregão Presencial nº. 1.6.016/2015, que tem por objeto Siste-
ma de Registro de Preços para a AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA 
E SAMU, Para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, de forma parcelada, 
conforme termo de adjudicação, em favor das seguintes empresas: LARMED DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ sob o nº. 10.831.701/0001-26, do qual sagrou-se vencedora nos itens constantes 
no Relatório de Julgamento e Termo de Adjudicação, anexo ao processo, com o valor total de R$ 
452.300,80 (Quatrocentos e cinquenta e dois mil trezentos reais e oitenta centavos), MM COMER-
CIAL DE MEDICAMENTOS LTDA - ME pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº. 
13.312.369/0001-81, do qual sagrou-se vencedora nos itens constantes no Relatório de Julgamento 
e Termo de Adjudicação, anexo ao processo, com o valor total de R$ 267.955,00 (Duzentos e ses-
senta e sete mil novecentos e cinquenta e cinco reais) e a empresa NNMED – DISTRIBUIDORA, 
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ sob o nº. 15.218.561/0001-39, do qual sagrou-se vencedora nos itens constantes 
no Relatório de Julgamento e Termo de Adjudicação, anexo ao processo, com o valor total de R$ 
687.327,04 (Seiscentos e oitenta e sete mil trezentos e vinte e sete reais e quatro centavos), fican-
do a referida Homologação com o valor total de R$ R$ 1.407.582,84 (Hum milhão quatrocentos e 
sete mil quinhentos e oitenta e dois reais e oitenta e quatro centavos). Dê ciência aos interessados 
e determinar que seja lavrado o respectivo Contrato Administrativo e a extração dos respectivos 
empenhos de despesas pelo setor competente. 

Juazeirinho – PB, 27 de Novembro de 2015.
FÁBIO ROBERTO DE ARAÚJO TAVARES

Gestor do FMSJ

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
Fundo Municipal de Saúde de Juazeirinho

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO nº 1.6.016.01-2015 
PREGÃO PRESENCIAL N. 1.6.016/2015
O Gestor do Fundo Municipal de Saúde de Juazeirinho, através do seu Pregoeiro Oficial, de 

acordo com as atribuições que lhe foram conferidas, em conformidade com o resultado do pre-
gão abaixo relacionado e devidamente homologado, RESOLVE, nos termos da Lei Federal nº. 
10.520/02, Lei Complementar Federal nº. 123/2006 e a Lei nº. 8.666/93, torna público o EXTRATO 
DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS do PREGÃO PRESENCIAL Nº: 1.6.016/2015 PROCESSO 
ADMINISTRATIVO: 028/2015 OBJETO: Sistema de Registro de Preços para a AQUISIÇÃO DE 
MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA E SAMU, Para suprir as necessidades da Secretaria 
Municipal de Saúde, de forma parcelada. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a partir da data de assina-
tura - DATA DA ASSINATURA: 30 de Novembro de 2015. EMPRESAS VENCEDORAS: LARMED 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA, inscrita com 
o CNPJ: 10.831.701/0001-26, situada a Avenida Assis Chateaubriand, nº 2425, Tambor, Campina 
Grande - PB com o valor total de R$ 452.300,80 (Quatrocentos e cinquenta e dois mil trezentos 
reais e oitenta centavos), MM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA - ME, inscrita com o CNPJ: 
13.312.369/0001-81, situada a Rua José do Patrocínio, nº 160, São José, Campina Grande - PB, com 
o valor total de R$ 267.955,00 (Duzentos e sessenta e sete mil novecentos e cinquenta e cinco reais) 
NNMED – DISTRIBUIDORA, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA, inscrita 
com o CNPJ: 15.218.561/0001-39, situada a Rua Major Belmiro, nº 200, São José, Campina Grande 
- PB, com o valor total de R$ 687.327,04 (Seiscentos e oitenta e sete mil trezentos e vinte e sete 
reais e quatro centavos), de acordo com a ata de registro de preços em anexo ao referido processo. 

Juazeirinho - PB, 30 de Novembro de 2015.
FÁBIO ROBERTO DE ARAÚJO TAVARES

Gestor do FMSJ

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
Fundo Municipal de Saúde de Juazeirinho

EXTRATO DO CONTRATO
OBJETO: Sistema de Registro de Preços para a AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA 

A FARMACIA BASICA E SAMU, Para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saú-
de, de forma parcelada. FUNDAMENTO LEGAL: nos termos da Lei Federal nº. 10.520/02, Lei 
Complementar Federal nº. 123/2006 e a Lei nº. 8.666/93 - ALTERADA – PROCESSO LICITA-
TÓRIO Nº. 028/2015, Pregão Presencial nº. 1.6.016/2015. DOTAÇÃO: 02080.10.301.1002.2067 
– 33.90.30.00 / 02080.10.301.1002.2068 – 33.90.30.00 / 02080.10.301.1002.2070 – 
33.90.30.00 / 02080.10.301.1002.2071 – 33.90.30.00 / 02080.10.301.1002.2072 – 33.90.30.00 / 
02080.10.301.1002.2075 – 33.90.30.00 / 02080.10.301.1002.2077 – 33.90.30.00. VIGÊNCIA: Do 
presente contrato tem vigência até 12 (doze) meses a partir da data de assinatura do contrato. 
PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Juazeirinho/Fábio Roberto de Araújo 
Tavares e as empresas LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO 
HOSPITALAR LTDA, inscrita com o CNPJ: 10.831.701/0001-26, situada a situada a Avenida Assis 
Chateaubriand, nº 2425, Tambor, Campina Grande - PB com o valor total de R$ 452.300,80 (Qua-
trocentos e cinquenta e dois mil trezentos reais e oitenta centavos) CT nº 16161/2015/FMSJ, MM 
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA - ME, inscrita com o CNPJ: 13.312.369/0001-81, situada a 
Rua José do Patrocínio, nº 160, São José, Campina Grande - PB, com o valor total de R$ 267.955,00 
(Duzentos e sessenta e sete mil novecentos e cinquenta e cinco reais) CT nº 16162/2015/FMSJ, e 
a empresa NNMED – DISTRIBUIDORA, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS 
LTDA, inscrita com o CNPJ: 15.218.561/0001-39, situada a Rua Major Belmiro, nº 200, São José, 
Campina Grande - PB com o valor total de R$ 687.327,04 (Seiscentos e oitenta e sete mil trezentos 
e vinte e sete reais e quatro centavos) CT nº 16163/2015/FMSJ.

Juazeirinho - PB, 30 de Novembro de 2015.
FÁBIO ROBERTO DE ARAÚJO TAVARES

Gestor do FMSJ.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA

 AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 00054/2015
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para serviço de locação de impressoras, destinadas a ma-

nutenção das atividades administrativas do município de Aparecida. Data e Local: 14 de Dezembro 
de 2015 às 08:00 horas, na sala de Reuniões da CPL, Rua Antonio Francisco Pires, 169 - Centro 
- Aparecida - PB.

Aparecida - PB, 30 de Novembro de 2015.
ERICLES DOUGLAS RODRIGUES COURA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2015

Proc. Administrativo nº 073/2015
A PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS-PB, por intermédio do Pregoeiro e Equipe de apoio, leva 

ao conhecimento dos interessados que ás 10:30 horas do dia 15 de dezembro de 2015, realizará a 
abertura do Pregão Presencial Nº 023/2015, cujo objeto é a Aquisição de 3 (três veículos) automotivo, 
OKM, de motorização 1.0, ano/modelo 2015/2016, conforme Termo de Referência do Edital. RECUR-
SOS FINANCEIROS: Recursos Próprios e de Leilão nº 001/2015 – Previstos na Lei Orçamentária 
do Município para o Exercício 2015. LEITURA OU OBTENÇÃO DO EDITAL E INFORMAÇÕES: 
Sede da Prefeitura Municipal de Emas, situada na Av. Vice Prefeito João Kennedy Gomes Batista 
nº 2 – Centro, na cidade de Emas-PB, no horário das 08:00 às 12:00 horas.

Emas, 30 de novembro de 2015.
EMANUEL RODRIGUES DE ARAÚJO

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00066/2015
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Manoel Henriques, 84 - Centro - Esperança - PB, às 08:30 horas do dia 14 de Dezembro de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, 
ÓLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS E DISCO TACÓGRAFOS,. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 1.459/07. Informações: 
no horário das 08h00min às 12h00min dos dias úteis, no endereço supracitado.Telefone: (83) 3361 
1388.Email: cplesperanca@gmail.com

Esperança - PB, 30 de Novembro de 2015.
ANA PAULA DINIZ BARBOSA ALVES

Pregoeira Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00067/2015
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Manoel Henriques, 84 - Centro - Esperança - PB, às 11:00 horas do dia 14 de Dezembro de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE RECARGAS 
DE GÁS GLP E ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA DESTA EDILIDADE PARA O 
EXERCICIO DE 2016. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 1.459/07. Informações: no horário das 08h00min às 12h00min 
dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (83) 3361 1388.
Email: cplesperanca@gmail.com

Esperança - PB, 30 de Novembro de 2015.
ANA PAULA DINIZ BARBOSA ALVES

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA

AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 09/2015
OBJETO: Execução de serviço de reforma e ampliação da Escola Municipal Érika Kethlen Andrade 

Barbosa no município. Data e Local, às 09:00 horas do dia 18/12/2015, na sala de Reuniões da CPL, 
Rua Ednete Abrantes de Abreu, 30 - Centro - Bernardino Batista - PB.

Bernardino Batista - PB, 30 de Novembro de 2015.
Mateus Ribeiro Dantas.

Presidente da CPL.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: Pregão Presencial nº 00072/2015.
OBJETO: Aquisição de Portas e janelas em vidro temperado incolor de 10mm de espessura, 

instalada, com todas ferragens.
ABERTURA: 16/11/2015 as 08:30 horas.
JUSTIFICATIVA: Licitação Fracassada.
DATA: 30/11/2015.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00072/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria 

Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00072/2015, que objetiva: Aquisição de Portas e janelas 
em vidro temperado incolor de 10mm de espessura, instalada, com todas ferragens; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório: Licitação Fracassada.

Cajazeiras - PB, 30 de Novembro de 2015
FRANCISCA DENISE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA - Prefeita

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição parcelada de Moveis, Equipamentos, eletro, eletrodoméstico e material de uso 

permanente para atender as necessidades das secretarias do Município de Sousa .
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00059/2015.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Sousa SUS/FUS:Orçamento 2015 Recursos Próprios 

do Município de Sousa: Orçamento 2015 Gabinete do Prefeito - Classificação funcional - 2004;2005; 
2006;2141; 20.20 - Procuradoria do Município - Classificação funcional - 2009 20.40 - Secretaria de 
Planejamento e desenvolvimento - Classificação funcional - 2015;2016; 20.30 - Secretaria de Admi-
nistração -Classificação funcional-2010;2012; 2013; 20.50 - Secretaria de Finanças - Classificação 
funcional - 2018;2020; 20.60 - Secretaria de Educação e Esporte - Classificação funcional - 2023; 
2025; 2031; 2033; 2035; 2038; 2039; 20.80 - Secretaria de Ação Social - Classificação funcional - 
2042; 2044; 2045; 2131; 2133; 2140; 2116; 2136; 20.90 - Secretaria de Infra-estrutura - Classificação 
funcional - 2049; 2050; 2054; 2065;2067; 2150; 2118; 21.00 - Secretaria de Turismo - Classificação 
funcional - 2055;2172; 21.10 - Agência Mun. Desenvolvimento - Classificação funcional - 2058;2059; 
21.20 - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente - Classificação funcional - 2060; 2061 27.01 - fundo 
municipal de saúde - Classificação funcional - 2068; 2069; 2070; 2072; 2074; 2075; 2076; 2077; 2078; 
2079; 2082; 2083; 2084; 2095; 2096. 30.80 - Superintendência de Transportes e Transito - Classifi-
cação funcional - 2085 40.10 - Fundação Municipal de cultura - Classificação Funcional - 2093;2108 
Elemento Despesa 44.90.52

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Sousa e:
CT Nº 00314/2015 - 30.11.15 - INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS 

LTDA - ME - R$ 1.200.822,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 10001/2015, que objetiva: AQUISIÇÃ DE CAÇAMBA 
BASCULANTE TIPO LONGARINA, PARA ATENDER AS NECESSIADES DO MUNICÍPIO DE SANTA 
HELENA-PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório: Licitação Deserta.

Santa Helena - PB, 30 de Novembro de 2015
EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS - Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA

EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: Pregão Presencial nº 10001/2015.
OBJETO: AQUISIÇÃ DE CAÇAMBA BASCULANTE TIPO LONGARINA, PARA ATENDER AS 

NECESSIADES DO MUNICÍPIO DE SANTA HELENA-PB.
ABERTURA: 30/11/2015 as 14:00 horas.
JUSTIFICATIVA: Licitação Deserta.
DATA: 30/11/2015.
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2015
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00004/2015, que objetiva: CON-
TRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL NO DISTRITO DE 
VARZEA DA EMA, ZONA RURAL DE SANTA HELENA; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: M T - TECNOLOGIA MONTAGENS E CONSTRUÇÕES LTDA 
- EPP - R$ 299.220,21.

Santa Helena - PB, 27 de Novembro de 2015
EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS - Prefeito

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL 
NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA, ZONA RURAL DE SANTA HELENA.

FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00004/2015.
DOTAÇÃO: CONTRATO DE REPASSE: 1001.665-76/2012 ME Recursos Próprios do Município 

de Santa Helena
VIGÊNCIA: 6 (seis) meses
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Santa Helena e:
CT Nº 00059/2015 - 27.11.15 - M T - TECNOLOGIA MONTAGENS E CONSTRUÇÕES LTDA - 

EPP - R$ 299.220,21
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE  HOMOLOGAÇÃO

De acordo com o relatório final da Comissão Permanente de Licitação, HOMOLOGO o procedimento 
da Tomada de Preços n° 00036/2015, e ADJUDICO o seu objetivo a realização de concurso público, 
a empresa CONTEMAX – CONSULTORIA TÉCNICA E PLANEJAMENTO LTDA ME, cadastrada no 
CNPJ nº 06.949.023/0001-23, que apresentou proposta com o valor global de R$ 27.500,00 (vinte e 
sete mil e quinhentos reais).  

Aguiar - PB, 30 de Novembro de 2015.
Manoel Batista Guedes filho 

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D’ÁGUA 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

COMUNICADO
TOMADA DE PREÇO 011/2015
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Mãe D’água, comunica nos termos 

do art. 109 parágrafo 3º da Lei 8.666/93 atualizada que a empresa MARTINS CONSTRUÇÕES–EIRELI 
EPP, CNPJ Nº 21.645.432/0001-20, impetrou recurso contra a decisão da CPL.

INFORMAÇÕES: em todos os dias úteis das 08:00 ás 12:00horas, na sede da Prefeitura Municipal, 
á Rua Luiz Furtado de Figueiredo, 48 centro-Prédio da prefeitura Municipal de Mãe D’água-Estado 
da Paraíba.

Mãe D’água - PB, 30 de Novembro de 2015.
SILVANIA SOARES DA SILVA

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DAGUA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO JULGAMENTO PROPOSTA TÉCNICA – nos termos do art. 48, § 3º da Lei 8.666/93
TOMADA DE PREÇOS Nº 08/2015
Analisados a documentação das licitantes, à luz das exigências editalícias e da legislação vigente, 

DECIDIU a Comissão Permanente de Licitação: CLASSIFICADA:  CONTEMAX – CONSULTORIA 
TÉCNICA E PLANEJAMENTO LTDA – ME; CNPJ: 06.949.023/0001-23, com pontuação de 1,77. E 
permanecer o julgamento de DESCLASSIFICAÇÃO DA CONPASS – CONCURSOS PÚBLICOS E 
ASSESSORIAS, CNPJ: 07.909.631/0001-77; Não atendeu ao item 7.01.1 –a) EQUIPE TÉCNICA –  os 
contratos da equipe técnica apresentada estão sem registro cartório conforme item 7.01.1, letra a1 do 
edital, parágrafo único. Em não havendo recurso nos termos do art. 109 da Lei 8.666/93, fica marcado 
a reunião para abertura do envelope de proposta para dia 09 de dezembro de 2015, ás 08:30 horas, 
na sala da CPL. INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na Rua Luiz Furtado de 
Figueiredo, 48, centro, – Prédio da Prefeitura Municipal de MÃE D ÁGUA - Estado da Paraíba, na sala 
Comissão Permanente de Licitação, em todos os dias úteis, no horário de 8:00 as 12:00 hs, Informações 
pelo telefone 0(xx)83-3428-1000

Mãe D’água - PB, 25 de novembro de 2015.
SILVANIA SOARES DA SILVA

PRESIDENTE CPL/PMMD

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS
AVISO DE ABERTURA DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO

Tomada de Preços n° 17/2015
O MUNICÍPIO DE PATOS por intermédio da Comissão Permanente de Licitação,  designada pela 

Portaria nº 01/2015, torna público, para conhecimento de todos os interessados, que a abertura dos 
envelopes de habilitação do referido processo, ocorrerá em sessão pública no dia 02/12/2015, às 
09hs (Horário local).

INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter informações na sala da CPL, no Centro Administra-
tivo Municipal Aderbal Martins de Medeiros, situado à Rua Horácio Nóbrega, S/N, Bairro Belo Horizonte 
– Patos - PB, nos dias úteis, no horário de 8h00 as 12h00 h. Informações pelo telefone 0(xx)83-3423-3610

PATOS - PB, 30 de novembro de 2015.
Kleber Cabral Brandão
Presidente da CPL/PMP

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ
RESULTADO FASE PROPOSTA - TOMADA DE PREÇOS Nº 009/15

OBJETO: Execução dos serviços de construção de uma Unidade Escolar - EMEIEF Nova 
Vivência - neste Município. CLASSIFICAÇÃO FINAL: 1º - J.F Santos Construções e Serviços Ei-
reli - ME - R$.212.771,04; 2º - DIT Construções e Serviços Ltda. - ME - R$.215.937,76; 3º - LRM 
Construções e Empreendimentos Ltda. - ME - R$.221.068,19; 4º - Construforte Construções Eireli 
- EPP - R$.223.304,49; e 5º - Adcruz Construções, Indústria e Comércio Ltda. - EPP - R$.223.304,49. 
EMPRESAS DESCLASSIFICADAS: Construtora Edfficar Ltda. - ME; Construtora e Serviços Exclusiva 
Ltda. - ME; Cosimar Construtora Sincera Ltda. - ME; Estructural Engenharia Ltda. - ME; e Medeiros 
Marques Engenharia Ltda - EPP. A classificação final das propostas que apresentaram o mesmo valor, 
foi definida em sorteio público realizado no dia 24.11.15, às 08:00 horas, na sede da CPL, no endereço 
abaixo indicado, cuja convocação das empresas empatadas e demais interessados, se deu mediante 
publicação de comunicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado da Paraíba, Diário Oficial do 
Estado e no jornal A União no dia 20.11.15. Maiores informações e vistas ao processo, poderão ser 
obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, em sua sede, na Rua Orcine Fernandes, s/nº - 
Centro - Sapé - PB, no horário das 08:00 às 12:00 dos dias úteis.

Sapé - PB, 30 de novembro de 2015.
MARCELO DE SOUZA PEREIRA - Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ
RESULTADO FASE PROPOSTA - TOMADA DE PREÇOS Nº 010/15

OBJETO: Execução dos serviços de construção de uma Unidade Escolar - EMEIEF Senhor do Bonfim 
- neste Município. CLASSIFICAÇÃO FINAL: 1º - DIT Construções e Serviços Ltda. - ME - R$.192.289,82; 
2º - Medeiros Marques Engenharia Ltda - EPP - R$.199.865,25; 3º - J.F Santos Construções e Serviços 
Eireli - ME - R$.202.723,29; 4º - Adcruz Construções, Indústria e Comércio Ltda. - EPP - R$.213.648,39; 
5º - Sena Construções Eireli - ME - R$.213.648,39; 6º - Construtora Edfficar Ltda. - ME - R$.213.648,39; 
e 7º - Construforte Construções Eireli - EPP - R$.213.648,39. A classificação final das propostas que 
apresentaram o mesmo valor, foi definida em sorteio público realizado no dia 24.11.15, às 09:00 horas, 
na sede da CPL, no endereço abaixo indicado, cuja convocação das empresas empatadas e demais 
interessados, se deu mediante publicação de comunicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado 
da Paraíba, Diário Oficial do Estado e no jornal A União no dia 20.11.15. Maiores informações e vistas 
ao processo, poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, em sua sede, na Rua 
Orcine Fernandes, s/nº - Centro - Sapé - PB, no horário das 08:00 às 12:00 dos dias úteis.

Sapé - PB, 30 de novembro de 2015.
MARCELO DE SOUZA PEREIRA - Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
CAMARA  MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA

 AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DA FASE DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA DE 
PREÇO - CONVITE Nº 0002/2015

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia civil para Recuperação e Reforma da Estrutura 
Física do Prédio da Câmara Municipal de São Sebastião de Lagoa de Roça (Casa Jose Rodrigues 
Coura  LICITANTES HABILITADOS: MARIA DE DEUS DIAS DE ARAUJO ME / CONSTRUTORA 
RHEMA LTDA EPP / ALICERCE CONSTRUÇÕES E MONTAGENS EIRELLI ME.

Dos atos decorrentes do procedimento licitatório que  tendo em vista que todas as empresas foram 
habilitadas e apresentaram os termos de renuncia em seus envelopes de documentação e conforme 
os termos do Art. 43 e Art. 109  da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. A sessão pública deu 
continuidade com os envelopes Proposta de Preços que foram abertos e analisados junto a Comissão 
Permanente de Licitação, que teve como a licitante habilitada e vencedora do certame a empresa: MARIA 
DE DEUS DIAS DE ARAUJO ME – Proposta no valor global de  R$ 37.077,31. Maiores informações na 
Rua Jose Rodrigues Coura, 61 - Centro - São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, no horário das 07:00 
as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3387-1031. site: www.camaralagoaderoca.pb.gov.br.

São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 30 de Novembro  de 2015
Paulo Anselmo Ismael de Araújo- Presidente da Comissão 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 86/2015
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para a prestação de serviço de técnico para alimentação de 

informação do HORUS - Sistema Nacional de Gestão de Assistência Farmacêutica do Programa Nacional 
de Qualificação de Assistência Farmacêutica (QUALIFAR-SUS) instituído pela Portaria nº 1.214/GM/
MS, de 13 de Junho de 2012. Data e Local, às 08:30 horas do dia 11/12/2015, na sala de Reuniões da 
CPL, Rua Ana Gomes do Nascimento, 60 - Centro - São Francisco - PB.

São Francisco, PB, 30 de Novembro de 2015.
Luís Magno Bernardo Abrantes

Pregoeiro
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA

AVISO RECURSO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00010/2015
A CPL torna público, para os fins e efeitos, que, no dia 27 de Novembro de 2015 a empresa Sena 

Construções EIRELI-ME - CNPJ: 22.759.235/0001-02, interpôs recurso contra a fase de habilitação 
referente a Tomada de Preços nº  0010/2015. A cópia do recurso encontra-se à disposição junto a esta 
comissão. Informamos que uma nova reunião para continuidade dos trabalhos, será publicada poste-
riormente. Informações: no horário das 08:00 as 14:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3398-1020.
Email: pmitatuba_adm@hotmail.com

Itatuba - PB, 27 de Novembro de 2015.
CARLOS ALBERTO MARTINS VERÍSSIMO - Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01003/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 01003/2015, que objetiva: Aquisição de veículos 
automotivos, destinado às diversas secretarias do Município.; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA - R$ 186.050,00.

Cajazeiras - PB, 26 de Novembro de 2015
FRANCISCA DENISE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA - Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

REPUBLICAÇÃO DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO POR INCORREÇÃO
CHAMADA PUBLICAR Nº 02/2015
Nos termos do relatório final apresentado, referente a Chamada Publica nº 0002/2015, que 

objetiva: Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar 
Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE; ADJUDCO E 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de:

MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS  SILVA - R$ 4.286,00
MARCOS DIAS DE CARVALHO - R$ 1.344,00
MARIA AUXILIADORA PEREIRA DA SILVA - R$ 848,80
LEONIDES PEREIRA DE OLIVEIRA - R$ 4.286,00
PAULO TRAJANO BORGES - R$ 802,50
CELSO DIAS DE CARVALHO - R$ 1.152,00
JOSÉ DE ANCHIETA PEDROSA - R$ 7.977,30
ANTONIO FERREIRA DE SOUZA - R$ 6.429,00
FRANCISCO TEMOTEO DE CARVALHO - R$ 6.429,00
FRANCISCO DE ASSIS ROLIM DA SILVA - R$ 1.536,00
FRANCISCO ASSIS DE ABREU - R$ 6,429,00
ELIAS DE FREITAS ALBUQUERQUE - R$ 1.577,60
JOSE RONALDO DE FREITAS - R$ 7.500,50
JOSEFA GRACIELE ANDRADE DA SILVA - R$ 1.536,00.

Cajazeiras- PB, 30 de novembro de 2015
FRANCISCA DENISE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA - Prefeita

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
REPUBLICAÇÃO EXTRATOS DE CONTRATOS POR INCORREÇÃO

CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2015
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar 

Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE.
FUNDAMENTO LEGAL: Chamada Publica nº 002/2015.
02.090 – SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO
12.361.10.23.2024 – MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL 

– PNAEF
33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
001 – RECURSOS ORDINARIOS
005 – TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNDE
12.365.1024.2028 – MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE - PNAEC
33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
001 – RECURSOS ORDINARIOS
005 – TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNDE
12.365.1024.2035 – MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENT. PRÉ-ESCOLAR – PNAEP
33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
001 – RECURSOS ORDINARIOS
005 – TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNDE
12.366.1027.2036 – MANUT. DA MERENDA ESCOLAR DO PNAE – EJA
33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
001 – RECURSOS ORDINARIOS
005 – TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNDE VIGÊNCIA: 3 (três) meses
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cajazeiras e:
CT Nº 2001/2015 - 22.10.15 – MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS SILVA - R$ 4.286,00
CT Nº 2002/2015 - 22.10.15 – MARCOS DIAS DE CARVALHO - R$ 1.344,00
CT Nº 2003/2015 - 22.10.15 – MARIA AUXILIADORA PEREIRA DA SILVA - R$ 848,80
CT Nº 2004/2015 - 22.10.15 – LEONIDES PEREIRA DE OLIVEIRA - R$ 4.286,00
CT Nº 2005/2015 - 22.10.15 – PAULO TRAJANO BORGES - R$ 802,50
CT Nº 2006/2015 - 22.10.15 – CELSO DIAS DE CARVALHO - R$ 1.152,00
CT Nº 2007/2015 - 22.10.15 – JOSÉ DE ANCHIETA PEDROSA - R$ 7.977,30
CT Nº 2008/2015 - 22.10.15 – ANTONIO FERREIRA DE SOUZA - R$ 6.429,00
CT Nº 2009/2015 - 22.10.15 – FRANCISCO TEMOTEO DE CARVALHO - R$ 6.429,00
CT Nº 2010/2015 - 22.10.15 – FRANCISCO DE ASSIS ROLIM DA SILVA - R$ 1.536,00
CT Nº 2011/2015 - 22.10.15 – FRANCISCO ASSIS DE ABREU - R$ 6.429,00
CT Nº 2012/2015 - 22.10.15 – ELIAS DE FREITAS ALBUQUERQUE - R$ 1.577,60
CT Nº 2013/2015 - 22.10.15 – JOSE RONALDO DE FREITAS - R$ 7.500,50
CT Nº 2014/2015 - 22.10.15 – JOSEFA GRACIELE ANDRADE DA SILVA - R$ 1.536,00

Cajazeiras- PB, 30 de novembro de 2015
FRANCISCA DENISE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA - Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00076/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 

Coronel Juvêncio Carneiro, 253 - Centro - Cajazeiras - PB, às 08:00 horas do dia 16 de Dezembro 
de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de 
Registro de Preços para contratações futuras, para: serviços de digitalização, incluindo a preparação, 
o escaneamento, o tratamento de imagens.. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 009/2006. Informações: no horário das 07:00 
as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3531-4383.
Cajazeiras - PB, 26 de Novembro de 2015

EMÍDIO DINIZ BATISTA - Pregoeiro 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 00049/2015
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para aquisição de um veículo automotor, tipo pick-up, flex, 

zero quilômetro, destinado ao município de Condado. Data e Local: 11 de Dezembro de 2015 às 
09:00 horas, na sala de Reuniões da CPL, Rua Padre Amâncio Leite, 395 - Centro - Condado - PB.

Condado - PB, 30 de Novembro de 2015
LUCIANA LEITE FERNANDES

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE
RESULTADO DE LICITAÇÃO

Prefeitura Municipal de Serra Grande
MODALIDADE :TOMADA DE PREÇO N° 002/2015
A CPL torna publico a todos que interessar para todos os efeitos legais o resultado das pro-

postas técnica,de preço e habilitação do processe em epigrafe. Cumprindo as exigências do edital 
aempresa classificadas como vencedora: Radio Cidade de Piancó, CNPJ nº 08.606.071/0001-44. 
O valor proposto foi de R$ 25.200,00 (vinte e cinco mil e duzentos reais) correspondente a mais 50 
pontos. De acordo com o art. 109 da lei 8.666/93, o processo esta a disposição de todos na sede 
da Prefeitura Municipal, em todos os dias úteis, das 8h00 as 12h00, Rua Vicente Leite de Araújo, 
01, Centro, Serra Grande -PB.

Serra Grande- PB, 30 de novembro de 2015.
Mary Janne de Moura Cruz

PRESIDENTE DA CPL/CMSG

ESTADO DA PARA ÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DE SAÚDE
ERRATA  DO  AVISO  DE  LICITAÇÃO 

PROCESSO Nº 03.260/2014 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.046/2015
DATA DE ABERTURA: 21/12/2015 - ÀS 14:00h.
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

MÉDICOS HOSPITALARES (AUTOCLAVE HORIZONTAL E TERMODESINFECTORA DE BAR-
REIRA) PARA O INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS.

A Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, através do Pregoeiro Oficial, Sr. Chrystiano 
Madruga Navarro, torna público, para conhecimento dos interessados, a RETIFICAÇÃO do Aviso 
de Licitação do referido Pregão, considerando equívoco quando da digitação do objeto. Consultas 
com o Pregoeiro e a sua equipe de apoio no HORÁRIO ÚNICO de 08:00h às 12:00h., no telefone: 
(83) 3214-7937, ou pelo e-mail: cel.smsjp@gmail.com.    

João Pessoa, 30 de Novembro de 2015. 
Chrystiano Madruga Navarro

Pregoeiro / Presidente da CSL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
EXTRATO DE CONTRATO - DISPENSA Nº 009/2015
CONTRATO Nº 241/2015 - Contratado(a): M Construções & Serviços Ltda - ME. Objeto: Con-

tratação de empresa para prestação de serviços de limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos 
no município de Bayeux. Valor Contratado: R$ 873.119,50.  Recursos: Próprios. Classificação:  
Sec. da Infraestrutura, Man. do Serv. de Limpeza Urbana, Out. Serv. de Terc. - P.Jurídica. Vigência: 
24/11/2015 a 23/01/2016.

Bayeux/PB, 24 de novembro de 2015
Dr. Expedito Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
Fundo Municipal de Saúde de Monteiro

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 1.6.025/2015
Nos termos do relatório final e adotando as razões que nortearam o julgamento do Pregoeiro 

Oficial, HOMOLOGO o resultado do Pregão Presencial nº. 1.6.025/2015, que tem por objeto O 
Sistema de Registro de Preços para a Aquisição de Equipamentos e Instrumentos Odontológicos, 
para suprir a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde, conforme termo de adjudicação, em 
favor das seguintes empresas: DENTAL MEDICA LTDA – ME  pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ sob o nº. 05.122.616/0001-59, do qual se sagrou vencedora com o valor total de R$ 
408.657,80 (Quatrocentos e oito mil seiscentos e cinquenta e sete reais e oitenta centavos), JUED 
COMERCIO E ASSISTENCIA DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO LTDA, pessoa jurídica de 
direito privado, inscrito no CNPJ: 10.592.570/0001-71, do qual se sagrou vencedora com valor total 
de R$ 177.923,50 ( cento e setenta e sete mil novecentos e vinte e três reais e cinquenta centavos)  
Dê ciência aos interessados e determinar que seja lavrado o respectivo Contrato Administrativo e 
a extração dos respectivos empenhos de despesas pelo setor competente. 

Monteiro – PB, 26 de Novembro de 2015.
EDNACÉ ALVES SILVESTRE HENRIQUE

Gestora do FMS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
Fundo Municipal de Saúde de Monteiro

EXTRATO DO CONTRATO
OBJETO: Sistema de Registro de Preços para a Aquisição de Equipamentos e Instrumentos 

Odontológicos. FUNDAMENTO LEGAL: nos termos da Lei Federal nº. 10.520/02, Lei Complementar 
Federal nº. 123/2006 e a Lei nº. 8.666/93 - ALTERADA – PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 039/2015, 
Pregão Presencial nº. 1.6.025/2015 - SRP. VIGÊNCIA: Do presente contrato tem vigência até 12 
(doze) meses a partir da data de assinatura do contrato. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal 
de Saúde de Monteiro/Ednacé Alves Silvestre Henrique e a JUED COMERCIO E ASSISTENCIA 
DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO LTDA, CNPJ 10.592.570/0001-71, com sede a AV. Sinésio 
Guimaraes 806 Torre João Pessoa – PB CEP: 58040-400, com o valor total de R$ 177.923,50 (Cento 
e setenta e sete mil novecentos e vinte e três reais e cinquenta centavos) – Contrato Administrativo 
nº 1.6.025.2/2015, DENTAL MEDICA LTDA – ME CNPJ: 05.122.616/0001-59, com sede a Rua Rui 
Barbosa 472 – Térreo - Centro - Patos – PB CEP 58700-060, com o valor total de R$ 408.657,80 
(Quatrocentos e oito mil seiscentos e cinquenta e sete reais e oitenta centavos).    

Monteiro - PB, 27 de Novembro de 2015.
EDNACÉ ALVES SILVESTRE HENRIQUE

Gestora do FMS.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) MOTOCICLETAS ZERO KM.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00070/2015.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Sousa: ORÇAMENTO 2015: 20.40 SECRETARIA 

DE PLANEJAMENTO E DESENVOLV.- 04.121.2002.2015; 20.50 SECRETARIA DE FINANÇAS- 
04.122.2002.2018; 21.20 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMB.- 20.122.2003.2060; 27.01 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: FONTE DE RECURSO: FUS E SUS FUNÇÃO 10.301.1004.1074 
ELEMENTO DA DESPESA: 4.4.90.52 (EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAMENTE)

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Sousa e:
CT Nº 00316/2015 - 30.11.15 - MUNDO LIVRE MOTTORS LTDA - R$ 72.000,00
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