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l Começam matrículas dos alunos veteranos da rede estadual. Página 4

l PIB teve queda de 1,7% no 30 trimestre do ano, diz IBGE. Página 11

l Governo entrega hoje restauração de rodovia no Cariri. Página 13

l MP faz debate em Patos sobre crise hídrica no Estado. Página 17

DÓLAR    R$ 3,854  (compra) R$ 3,854  (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 3,840  (compra) R$ 4,070  (venda)
EURO   R$ 4,094  (compra) R$ 4,098  (venda)
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O Diário Oficial do Estado trouxe ontem dois decretos que criam a Escola Cidadã Integral e a Escola Cidadã 
Integral Técnica, ambas com metodologia diferenciada, além de regime especial para a equipe de ensino. PÁGInA 4

Os senadores Renan Calheiros, presidente do Senado, Delcídio Amaral,  já 
na prisão, e Jader Barbalho serão investigados pela Lava Jato.  PÁGInA 19
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Palmeiras e Santos decidem hoje qual 
time faz o melhor futebol.  PÁGINA 21  

“Poesia em movimento” tem
exibição de vídeos. PÁGINA 5  

Nublado com 
chuvas ocasionais

Paraíba cria Escola
Cidadã Integral

sTF autoriza investigar
Renan, Delcídio e Jader

INOVAÇÃO PEDAGÓGICA NA EDuCAÇÃO BásICA

susPEITAs DE CORRuPÇÃO E LAVAGEM DE DINHEIRO

DEZEMBRo VERMELHo  No lançamento ontem da campanha Dezembro 
Vermelho, contra a Aids, a Secretaria Estadual de Saúde foi às ruas. PÁGInA 14

COPA DO BRAsIL

O IBGE informou 
ontem que a expec-
tativa de vida dos 
brasileiros subiu  de 
74,9 para 75,2 anos. A 
mulher vive mais que 
o homem.    PÁGInA 9

Brasil vive mais

Expectativa 
de vida sobe
para 75,2 anos

Demi Getschko destaca
IGF realizado no Estado

A média atualmente no Brasil é de 14,4 crianças mortas 
antes de um ano para cada mil que nascem.   PÁGInA 9

Mortalidade infantil tem queda no País 

Conectados
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Leia texto 
do pioneiro da 
Internet no 
Brasil sobre 
o IGF realiza-
do na Paraíba. 
PÁGInA 6

CAPTURA PM prende grupo que assaltou ontem à tar-
de um hipermercado no Centro da capital. PÁGInA 4

FOTO: Secom-PB

FLoREs DE HoLAMBRA  Feira de flores no Ponto de 
Cem Réis acontece até o próximo dia 13. PÁGInA 13

FOTO: Evandro Pereira



A urna eletrônica, que começou a ser 
usada parcialmente no Brasil em 1996, 
mas somente em 2000 foi integralmente 
implantada em todo o território nacio-
nal, tornou-se uma espécie de símbolo 
da agilidade e da inviolabilidade do pro-
cesso eleitoral brasileiro – em que pese 
o relatório da Sociedade Brasileira de 
Computação, de 2004, que apontou algu-
ma vulnerabilidade no que diz respeito à 
violação do voto e à auditagem do equipa-
mento. Nas eleições posteriores, todavia, 
a Justiça Eleitoral aprimorou a segurança 
das urnas eletrônicas, com o necessário 
apoio dos melhores especialistas da área 
computacional, que propuseram a adoção 
de novos procedimentos técnicos para o 
alcance de blindagem total do sistema. 
Se até a urna eletrônica, que vem sendo 
aperfeiçoada no decorrer das décadas, 
ainda é passível de violação, o que dizer 
do nível de vulnerabilidade do sistema 
anterior, com cédula de papel? 

Parece não haver controvérsia quan-
to ao fato de que a tecnologia foi uma 
aliada valorosa para a modernização de 
duas etapas fundamentais do processo 
eleitoral, pós 96: a do registro do voto 
e a da computação dos sufrágios. Eli-
minou-se, com as urnas eletrônicas, de 
imediato, um procedimento que facilita-
va as fraudes: a manipulação da cédula 
eleitoral pelo eleitor e, posteriormente, 
pela equipe de contagem dos sufrágios. 
O argumento quanto à inviolabilidade 
desse sistema parte do princípio de que 
quanto menor for o contato direto com o 
“voto”, característica do modelo eletrô-

nico, maior o controle da Justiça Eleito-
ral na fiscalização da lisura da eleição. 
O modelo anterior, como vemos, é um 
passo – ou vários – para trás no que se 
refere à transparência e à segurança do 
processo. E sendo assim, se o país retor-
nar ao processo em papel impresso, de-
vido ao corte no orçamento do Judiciá-
rio, conforme expôs portaria publicada 
no Diário Oficial da União, assinada pe-
los presidentes dos tribunais superiores, 
teremos, certamente um retrocesso. O 
TSE afirma que não terá dinheiro sufi-
ciente para custear as licitações já em 
andamento para fabricação de novas 
urnas e manutenção dos equipamentos 
ainda em condições de uso.  

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 
com a publicação da portaria, devolveu 
o problema ao governo, responsável pelo 
contingenciamento de verbas para o Ju-
diciário. O Brasil terá, de fato, eleições 
com cédula de papel, em 2016? Como 
essa possibilidade poderá repercutir na 
sociedade? De fato, a portaria põe pres-
são no Palácio do Planalto. A reação da 
opinião pública, nas mídias sociais, é 
bem desfavorável e o tema ainda gera 
muita zombaria. Há quem compare a 
urna tradicional à Caixa de Pandora que, 
ao ser aberta, trará todos os tipos de ma-
les e vícios de eleições de antanho.

Há outro aspecto que também re-
presentará retrocesso, caso se confirme 
a utilização da cédula de voto. Será um 
duro golpe à celeridade da eleição, no 
que diz respeito à votação, à contagem e 
à divulgação dos resultados. 

Editorial

A urna do retrocesso
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“A palavra de ordem é economizar 
água”. Do diretor da ANA Paulo Lo-
pes Varela, confirmando, no fórum 
em Patos, a situação crítica dos 
recursos hídricos do Estado. Disse 
que é preciso adotar um controle 
mais severo no uso das águas do 
sistema Coremas-Mãe D’água para 
não inviabilizar o abastecimento no 
próximo ano.

UNInforme

LIcEnÇA cuStO/bEnEfícIO

À MÃE D’águA, cOM cARInhO  

O teor da portaria conjunta assina-
da pelos presidentes de tribunais 
superiores do país, tratando da 
impossibilidade, por falta de di-
nheiro, do uso das urnas eletrôni-
cas nas eleições de 2016, ratifica 
a temeridade que representa a 
adoção do processo por cédula de 
papel: “Não há dúvida que o in-
teresse público envolvido há que 
prevalecer ante a iminente ameaça 
de grave lesão à ordem, por com-
prometer as eleições”. De fato.  

Licenciado do cargo de de-
putado federal, Pedro Cunha 
Lima (PSDB), teve encontro 
com o Marcondes Gadelha, 
que assumiu a titularidade 
do mandato. “Passei o que 
vem sendo trabalhado para 
que ele possa dar sequên-
cia, sobretudo, na temática 
seca”. O deputado tucano 
pediu licença para concluir 
seu mestrado em ciências 
jurídicas, em Portugal.

O presidente da AL, de-
putado Adriano Galdino 
(PSB), tem um argumento 
forte para defender a cria-
ção do Tribunal de Contas 
dos Municípios (TCM): o 
custo de implantação é 
bem menor que os desvios 
de recursos. “Se colocar-
mos 5% de desvio che-
gamos a R$ 450 milhões. 
O TCM deverá custar em 
torno de R$ 40 milhões”.

O nome já diz tudo: Mãe 
D’água. Expressa sua líqui-
da e transparente mater-
nidade. Como não associar 
a água ao nascimento da 
vida, com a própria criação? 
Compartilhamos com as 
mães físicas a medida que 
dá corrente à vida: temos 
até 60% de água em nosso 
corpo. Não está até 75% 
do planeta imerso pelo seu 
ondulante percurso? Varia-
dos fatores corroboram o 
quão essencial é a água no 
suporte à nossa existência, mas são esses dois que agrupam todos os predicados possíveis para 
qualificar esse “líquido precioso”, como grafava o jornalismo de antanho – expressão que se tor-
nou cafona, mas que dimensiona a raridade, nessa nossa modernidade, do elemento água, a cada 
década que os rios passam em nossas vidas e o conteúdo das barragens começa perder altura nos 
paredões. Ontem, em Patos, instituições públicas e agentes políticos participaram de fórum para 
debater o uso racional das águas de nossa Mãe D’água, em Coremas, uma de nossas principais 
reservas hídricas. A situação do reservatório é grave, mas pode se tornar gravíssima à falta de 
novos procedimentos para contingenciar o uso de sua reserva hídrica. Esta é, em síntese, a con-
clusão a que chegaram os participantes do fórum. A barragem tem atualmente apenas 15,7% de 
sua capacidade de armazenamento, o que equivale a 89 milhões de metros cúbicos. “Precisamos 
economizar ao máximo esta água para que ela continue abastecendo as cidades ao longo do próxi-
mo ano”, alertou o presidente da Aesa, João Fernandes da Silva. São 27 os municípios abastecidos 
pelas águas do Sistema Coremas-Mãe D’água. Daí a necessidade de tratar essa mãe, mãe-d’água, 
com muito carinho.Artigo

Como viveremos com elas? 

Já são mais de mil casos notificados em 
todo o país, a maioria deles no Nordeste. 
Penso nelas todos os dias. Constituirão um 
segmento específico de um grupo maior, 
as pessoas com deficiência. Pode-se dizer, 
são vítimas de uma tragédia, uma tragédia 
construída, alimentada e consolidada por fa-
tores diversos. A má formação genética e o 
diagnóstico de microcefalia assinado por um 
médico, são somente os aspectos mais evi-
dentes dessa tragédia. Por trás de cada caso, 
silenciosas, invisíveis, desfilam as condições 
de desigualdade, pobreza, condições precá-
rias de saneamento, de armazenamento de 
água, e tratamento inadequado do lixo. Cada 
atestado assinado por um obstetra, apresen-
ta as sílabas invisíveis, porém retumbantes, 
da precariedade do sistema de saúde, e por-
que não dizer, a precariedade do sistema 
educacional e de formação do povo. O maior 
artífice dessa tragédia é também invisível. 
Um pequeno mosquito, armado com uma 
terrível engenharia de reinventar-se no 
zika-virus, afetando o que de mais precio-
so há numa sociedade: A infância e os cére-
bros. Estamos vivendo de fato, um lento e 
inexorável capítulo trágico no processo de 
evolução humana. Um capítulo que fala do 
descarte dos cérebros, sobretudo os mais 
jovens, desperdiçados em mortandades 
perpetradas pela polícia, ou em mortes des-
poletadas por tragédias naturais ou anun-
ciadas, conforme o lamentável desastre 

ocorrido em Mariana, Minas Gerais. Eis que 
com sanha renovada, soma-se a esses bra-
ços armados, um pequeno e eficiente braço 
armado com a inoculação certeira, aponta-
da para a infância vulnerável. 

O Brasil terá agora que revisar suas esta-
tísticas com respeito aos índices de pessoas 
com deficiência. As crianças acometidas por 
microcefalia que puderem sobreviver e ficar 
entre nós, herdarão uma profunda dívida so-
cial do estado, da sociedade, dos sistemas de 
educação e saúde,de cuja falência, esses pe-
quenos inocentes são as maiores vítimas. 

Como viveremos com essas crianças, que 
terão deficiências graves de visão, de audição, 
déficits graves na sua formação intelectual? 
Que mundo legaremos a essas pequenas ví-
timas? Que não seja um mundo fascista e ex-
cludente; um mundo intolerante e indiferente. 
Que possam essas crianças viver e sorrir, que 
possam encontrar a plenitude, a fraternidade, 
o afeto e as oportunidades que lhes permitam 
ser, na diversidade do humano. E já agora, 
quando me preparo para as linhas finais da 
coluna, ouço o alerta na televisão, feito por um 
médico assustado que diz: - Mães, não é hora 
de engravidar. E penso comigo: Mães, parem 
de fazer cérebros, nosso mundo não está pre-
parado para cuidar bem dos seus cérebros, 
desperdiçados sob os rejeitos de lama, de bala 
perdida, cérebros comprimidos pela força de 
um vírus que reinventa com vigor, as múlti-
plas fórmulas da sua inoculação perversa.

Por trás de cada caso, silenciosas, invisíveis, desfilam as condições de desigualdade, 
pobreza, condições precárias de saneamento, de armazenamento de água...”

 Joana belarmino - joanabelarmino00@gmail.com
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AntES DE uM DESAStRE MAIOR
“Não é correto que no governo do PT, a classe trabalhadora venha pagar a conta por uma crise 
produzida pela capital financeiro. Que os bancos paguem a conta”. Do deputado Anísio Maia (PT), 
repercutindo a mensagem dos participantes do Encontro Nacional de Sindicalistas do PT, ocorrido 
em São Paulo, semana passada. As críticas à gestão do governo foram unânimes: “Precisamos mu-
dar os rumos da política econômica, antes que o desastre seja ainda maior”.  
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“Algumas medidas devem ser adotadas, preci-
samos reduzir, segundo a orientação da Agência 
Nacional das Águas, a vazão”. De Bertrand Asfora, 
procurador-geral do Ministério Público da Paraíba, 
entidade que promoveu o fórum sobre o uso ra-
cional da água do Coremas-Mãe D’água, no Hotel 
Jk, em Patos. A ideia é construir alternativas de 
consumo com os prefeitos dos 27 municípios que 
utilizam o sistema de abastecimento.     
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SES notificou até 28 de novembro 
248 casos suspeitos de microcefalia

 
A Secretaria de Estado da 

Saúde notificou, até 28 de no-
vembro, 248 casos suspeitos 
de microcefalia, distribuídos 
em 52 municípios paraibanos. 
De acordo com o Boletim Epi-
demiológico Nº 2, João Pessoa 
se mantém como o município 
com maior número de casos 
suspeitos, num total de 125, o 
que representa 50,4% dos ca-
sos, sendo também o que mais 
revisou prontuários, realizan-
do busca ativa retrospectiva 
nos atendimentos das mater-
nidades públicas.

Segundo o tipo de detec-
ção, 91% das notificações fo-
ram de recém-nascidos, que 
se enquadraram na definição 
de caso suspeito, e as demais 
foram de gestantes, cujos fe-
tos tiveram seus diagnósticos 
através de exames de ultrasso-
nografia. Todos os casos estão 
sendo investigados pelas Se-
cretariais Municipais de Saúde, 
com apoio da SES.

Além de João Pessoa, com 
125 casos suspeitos, também 
foram notificados 12 casos no 
Conde, 10 casos em Alhandra, 
nove casos no Município de 
Sapé, oito casos em Caaporã, 
oito em Pitimbu, seis em Ba-
yeux, Monteiro e Santa Rita 
(cada), cinco casos notificados 
em Pedras de Fogo e três em 
Rio Tinto. Foram notificados 
dois casos suspeitos nos mu-
nicípios de Alcantil, Cabedelo, 
Cacimba de Dentro, Capim, 
Itabaiana, Juripiranga, Ma-
manguape, Salgado de São 
Félix e São Miguel de Taipu. 
Com um (1) caso suspeito de 
microcefalia notificados estão 
Alagoa Nova, Algodão de Jan-
daíra, Aparecida, Arara, Ara-
runa, Baía da Traição, Belém, 
Bernadino Batista, Boqueirão, 
Cachoeira dos Índios, Campi-
na Grande, Catolé do Rocha, 
Caturité, Esperança Guarabira, 
Gurinhém, Itapororoca, Juazei-
rinho, Juru, Lucena, Mari, Ma-
taraca, Olivedos, Piancó, Pom-
bal, Queimadas, São Bento, São 
Domingos do Cariri, São José 
dos Cordeiros, Campo de San-
tana, Tavares e Zabelê.

“A maioria dessas notifi-
cações foi realizada com base 
apenas na medida do períme-
tro cefálico (PC) igual ou in-
ferior a 33cm, independente-
mente da mãe relatar ou não 
sinais ou sintomas de doenças 
infecciosas durante a gravidez 
e de exames complementa-
res. Portanto, trata-se de uma 
triagem de crianças nascidas 
a partir de 1º de agosto, que 
se enquadram na definição de 
caso suspeito, a fim de possibi-
litar o desencadeamento da in-
vestigação e, com isso, concluir 
um diagnóstico final de con-
firmação ou descarte de mal-
formação congênita, conforme 
protocolo clínico do Ministério 
da Saúde”, explicou a gerente 
executiva de Vigilância em Saú-
de da SES, Renata Nóbrega.

O Ministério da Saúde 
confirmou no sábado (28) a 
relação entre o zika vírus e o 
surto de microcefalia na região 
Nordeste. O Instituto Evandro 
Chagas, órgão do MS em Belém 
(PA), encaminhou o resultado 
de exames realizados em um 
bebê, nascido no Ceará, com 
microcefalia e outras malforma-
ções congênitas. Em amostras 
de sangue e tecidos foi identifi-
cada a presença do zika vírus. 

“Essa é uma situação 
inédita na pesquisa científi-
ca mundial. As investigações 
sobre o tema devem conti-
nuar para esclarecer questões 
como: a transmissão desse 
agente; a sua atuação no orga-
nismo humano; a infecção do 
feto e período de maior vulnera-
bilidade para a gestante. Em aná-
lise inicial, o risco está associado 
aos primeiros três meses de gra-
videz”, explicou Renata Nóbrega.

Entre as ações desenvol-
vidas pela SES estão reuniões 
com as áreas técnicas da SES, 
apoio do Ministério da Saúde 
e Gabinete da SES para a apre-
sentação e discussão sobre a 
situação epidemiológica da mi-
crocefalia na Paraíba, reunião 
com o Hospital Universitário 
Lauro Wanderley, para a pro-
posta de ter o serviço como 
referência no atendimento aos 
casos de microcefalia, reuniões 
com o Grupo Técnico da Rede 
de Atenção Pediátrica, para 
apresentação da situação epi-
demiológica do Estado, entre 
outros.

Novo Boletim Epidemiológico 
sobre a doença no Estado da 
Paraíba foi divulgado ontem

 Acho que a astrologia começa na 
própria Biblia, nas citações permitidas 
pelo Vaticano, como está no capítulo I do 
Gênesis: “Disse também Deus: façam-se 
luzeiros no firmamento do céu, e separem 
o dia da noite, e sirvam para sinais, e para 
(dinstiguir) os tempos, os dias e os anos...” 
 Está bastante claro, não? “E sirvam 
para sinais...”  É o Gênesis iniciando a as-
trologia como ciência da natureza
 E a Igreja Católica a negar o que 
ela própria publica e tem como origem. 
Por que qualquer personagem da Igreja 
Católica, na Paraíba, ou fora daqui, nunca 
provou que existe incompatibilidade entre 
a astrologia e a Bíblia, a astrologia e o 
Cristo, a astrologia e as leis autônomas e 
sábias da natureza?

nnnnnnnnnn

 Cabe dizer que no início da ciên-
cia não havia astrologia e astronomia. 
A ciência dos astros sempre foi única. A 
divisão surgiu quando o homem deixou de 
viver segundo a ciência natural para viver 
segundo o orgulho de ser cientista e impor 
dogmas que provocaram inquisições, tor-
turas, assassinatos, repressões, suicídios.
 Desde que a Igreja Católica traiu 

Quando a política perturba a evolução mundial

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

seu próprio grande Mestre - Jesus - e pas-
sou a viver pelos interesses imediatistas 
de poder. A ponto de gerar um Clemente V. 
De criar um sistema de controle financeiro 
segundo as frias 
leis do capitalis-
mo, afastando-se 
do que está, por 
exemplo, nos 
Evangelhos.
 São Ma-
teus: “Não quei-
rais entesourar 
para vós tesouros 
na terra, onde 
a ferrugem e a 
traça consome, e 
onde os ladrões 
desenterram e 
roubam, mas 
entesourai para 
vós tesouros no 
céu, onde nem a 
ferrugem nem a 
traça consome, e 
onde os ladrões 
não desenterram 
nem roubam. 
Porque onde está 
o teu tesouro, aí 

está também o teu coração”.
 As influências dos astros não im-
pedem o livre arbítrio humano. É parte do 
livre arbítrio escolher entre conhecer ou 

não conhecer as 
influências, a elas 
estar mais ou 
menos submeti-
do. Quem conhe-
ce as influências, 
dela sabe tirar 
proveito.
 De um 
livro de Raymond 
Bernard (“En-
contros com o 
insólito”, Editora 
Renes), retiro, 
como reforço 
dessas noções, 
um trecho lumi-
noso:
 “Há leis 
universais que 
nosso primeiro 
dever é respeitar, 
pois elas visam 
à evolução da 
Humanidade. 
Ora, entre essas 

leis, há o que se chama o carma, tão mal com-
preendido pela maioria. A Humanidade, assim 
como o indivídio, deve aprender pelo carma, que 
não é, de modo algum, uma punição. O carma 
tem sua origem na humanidade e nela encontra 
o seu resultado. A guerra é uma manifestação de 
carma coletivo. Resulta das ações, bem como dos 
pensamentos dos homens”.
 Como esclarecimento, repasso a in-
formação da existência do Alto Conselho, uma 
espécie de “governo oculto do mundo”, formado 
por 12 pessoas que conhecem o último ponto 
que a Terra atingirá em sua evolução. E todas as 
suas etapas. O papel do Alto Conselho é cuidar 
para que cada etapa esteja concluída no tempo 
determinado e apressar ou retardar isso, segun-
do o caso.
 Em  maio de 1964, em Londres, um 
personagem ligado ao Alto Conselho revelou a 
Raymond Bernard que “na maioria das vezes, 
o Alto Conselho deve trabalhar para apressar”. 
Que seus membros reúnem-se em colégios 
quatro vezes por ano, em períodos fixos. Que 
quando a política perturba a evolução mundial, 
“nós interviemos, mas por meios que nada têm a 
ver com a política”.

nnnnnnnnnn

 Nada melhor do que tudo é reler o dito 
por Jesus no Sermão da Montanha, conforme 
São Mateus: “Enquanto não passar o céu e a 
terra, não desaparecerá da lei um só jota ou um 
só ápice, sem que tudo seja cumprido”.

91% das notifi-
cações foram de 
recém-nascidos, 
que se enquadra-
ram na definição 
de caso suspeito, 
e as demais fo-
ram de gestantes, 
cujos fetos tive-
ram seus diag-
nósticos através 
de exames de 
ultrassonografia

De 1o de janeiro a 23 de no-
vembro deste mês (47a semana 
epidemiológica) foram notificados 
na Paraíba 25.845 casos suspeitos 
de dengue, sendo 87 classificados 
como dengue com sinais de alarme 
e 12 casos de dengue grave. Os nú-
meros representam um aumento de 
266,51% no número de casos, em 
relação ao mesmo período do ano 
passado, quando foram registrados 
7.301 casos da doença. Segundo o 
boletim, o pico da incidência dos ca-
sos ocorreu no mês de maio (161,43 
casos/100 mil habitantes), seguido 
de uma redução em julho (73,73 ca-
sos/100 mil habitantes).

Quanto ao número de óbitos, 
até a 47a SE foram notificados 25, 
sendo quatro classificados como 
óbitos por dengue, 17 óbitos por 
outras causas e quatro óbitos em 
investigação. No mesmo período 
de 2014, foram registrados nove 
óbitos por dengue, observando-se 
nesse caso uma redução de 55,6%. 
“Tendo em vista isso, a Secretaria 
de Estado da Saúde (SES) recomen-
da às Secretariais Municipais de 
Saúde o alerta de manter a rede 
atenta para o diagnóstico precoce 
da doença e o manejo correto para 
que os óbitos sejam evitados”, dis-
se a gerente executiva de Vigilân-
cia em Saúde, Renata Nóbrega.

Sobre os óbitos em investigação, 

a SES aguarda o resultado do Labo-
ratório do Instituto Carlos Chagas, 
no Pará, que seguem acompanhados 
pela área técnica e pelos municípios, 
conforme preconizado por protoco-
lo do Ministério da Saúde.

Febre chikungunya
Na Paraíba, até a 47ª SE, fo-

ram notificados 17 casos suspeitos 
da doença, em residentes dos mu-
nicípios de Pombal (1), Alhandra 
(1), Campina Grande (1), Umbu-
zeiro (2), Coremas (1), João Pessoa 
(3), Rio Tinto (1), Cachoeira dos 
Índios (1) e Cabaceiras (6), sendo 
estes 16 descartados e apenas um 
confirmado, proveniente de Feira 
de Santana – Bahia, que estava em 
visita ao Município de Cajazeiras.

A SES lembra que todo caso 
suspeito de Chikungunya é de no-
tificação compulsória imediata e 
deve ser informado em até 24 ho-
ras às esferas municipal, estadual e 
federal. Para a notificação deve-se 
ligar para 0800 281 0023, 3218 
7331 ou 98828 2522.

Zika vírus
Quanto à situação laborato-

rial, no mês de maio na Paraíba fo-
ram enviadas 20 amostras do estu-
do realizado pelo Episus/MS, sendo 
destas 12 positivas e oito não de-
tectáveis. Das unidades sentinelas, 

até o momento presente, não foi 
isolado o zika vírus.

A SES implantou três unidades 
sentinelas do zika vírus, confor-
me recomendação do Ministério 
da Saúde, nos Municípios de Ba-
yeux, Campina Grande e Cajazei-
ras. A Rede Sentinela é composta 
por unidades de saúde que iden-
tificam, investigam e notificam, 
quando confirmados, os casos do 
agravo em questão.

Monitoramento Guillain Barré
Foram informados pelos servi-

ços hospitalares, até o momento, 
20 casos suspeitos, sendo 15 des-
cartados e cinco em investigação. 
O Ministério da Saúde permanece 
monitorando junto aos estados, 
desde julho, os casos diagnostica-
dos de Guillain Barré. 

Dessa forma, mesmo não se 
tratando de uma doença de no-
tificação compulsória, conforme 
portaria 1.271/2014 MS, a SES, 
através da Gerência Executiva de 
Vigilância em Saúde, recomenda 
a todos os serviços de saúde a co-
municação à Área Técnica da Vigi-
lância Epidemiológica – Núcleo de 
Doenças Transmissíveis Agudas  e 
a Coordenação dos Núcleos Hospi-
talares de Vigilância Epidemioló-
gica, por meio dos telefones 3218 
7331, 3218 7381 ou 3218 7317.

Boletim da dengue, chikungunya e zika
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Governo fortalece a política de 
educação integral na Paraíba

O governador Ricardo 
Coutinho criou as Escolas Ci-
dadãs Integrais e Escolas Ci-
dadãs Integrais Técnicas. Os 
decretos foram publicados 
no Diário Oficial do Estado de 
ontem, considerando a mis-
são de fortalecer a política de 
educação integral, que visa 
formar cidadãos capazes, so-
lidários, socialmente ativos 
e competentes, desenvolver 
processos formativos que fo-
mentam o protagonismo ju-
venil, desenvolvem aptidões 
individuais e orientam os es-
tudantes sobre suas respon-
sabilidades éticas e cidadãs.

As Escolas Cidadãs são 
escolas de tempo integral, 
com ensino de excelência e 
proposta pedagógica dire-
cionada para o “Projeto de 
Vida” do estudante. Trata-se 
de um novo conceito de es-
cola, no qual os estudantes 
serão incentivados a serem 
protagonistas da sua própria 
vida. Nesse modelo de esco-
la, práticas pedagógicas in-
centivam o desenvolvimento 
de competências pessoais 
e sociais, assim como a am-
pliação de conhecimentos e 
valores necessários ao pro-
cesso de formação, próprio 
de um ser autônomo, solidá-
rio e competente. 

A equipe pedagógica 
dessas escolas terá forma-
ção específica para que pos-
sa oferecer aos estudantes 
práticas eficazes de ensino 
e processos sistemáticos de 
avaliação de aprendizagem 
que assegurem o pleno domí-
nio, por parte do estudante, 

do currículo trabalhado em 
sala de aula.

Além das matérias da 
Base Nacional Comum, os 
estudantes terão atividades 
de orientação de estudo, 
preparação para o projeto 
de vida, avaliação semanal, 
disciplinas eletivas e práti-
cas de laboratório. 

Escolas Cidadãs Inte-
grais: objetivam desenvolver, 
por meio de práticas eficazes 
de ensino, o domínio, por 
parte do estudante, do co-
nhecimento a ser desenvol-
vido durante o Ensino Médio. 
Criam condições para que o 
egresso da rede pública atue 
como cidadão protagonista 
da sua própria vida, com a 
possibilidade de dar conti-
nuidade aos seus estudos em 
cursos de nível superior ou 
outras escolhas de vida. 

Escolas Cidadãs Inte-
grais Técnicas: escolas de 
Ensino Médio em período 
integral, com conteúdo pe-
dagógico voltado para a 
profissionalização, tendo 
como premissa a formação 
de profissionais qualifi-
cados e capazes de influir 
positivamente no mercado 
de trabalho, atuando com 
protagonismo e espírito 
empreendedor na vida eco-
nômica e social.

Além dessas escolas, fa-
zem parte da política de edu-
cação integral do Governo do 
Estado da Paraíba as Escolas 
Cidadãs Integradas e as Es-
colas PBMais, que ampliam e 
fortalecem a proposta de En-
sino Médio Integral na rede 
estadual de ensino. A propos-
ta pedagógica dessas escolas 
contempla eixos da Base Co-
mum Curricular e de Forma-
ção Inicial para o Trabalho.

Objetivo é formar cidadãos 
capazes, solidários, 
ativos e competentes

Começaram ontem as matrícu-
las automáticas para os alunos ve-
teranos nas escolas da rede estadual 
de ensino. Segundo a Secretaria de 
Estado da Educação (SEE), a matrí-
cula dos alunos integrantes da rede 
poderá ser efetuada até o dia 30 de 
dezembro. Os pais ou responsáveis 
deverão preencher uma ficha de 
renovação para os menores de 18 
anos. Para os maiores de idade, a fi-
cha deverá ser preenchida pelo pró-
prio aluno. 

No período de 21 de dezembro a 
20 de janeiro de 2016 estarão aber-
tas as matrículas para os alunos no-
vatos, podendo continuar durante 
todo o ano letivo, caso o estudante 
venha transferido de outra institui-
ção de ensino. O Governo do Estado 

garante vagas para todos os alunos 
que procurarem as escolas da rede 
estadual. 

Para efetuar a matrícula, além 
do preenchimento do formulário, 
deverão ser apresentadas cópias da 
Certidão de Nascimento, RG e CPF, 
duas fotos ¾, comprovante de re-
sidência e histórico escolar emitido 
pela escola de origem. De 20 a 30 de 
janeiro de 2016 será o período em 
que as unidades de ensino irão se or-
ganizar para o início letivo. 

O calendário letivo de 2016 terá 
204 dias, para os turnos diurno e no-
turno, distribuídos em quatro bimes-
tres, conforme prevê a Lei de Dire-
trizes e Bases da Educação (LDB) e as 
resoluções do Conselho Estadual de 
Educação (CEE).

Começa matrícula na rede estadual
para alunos veteranos

As Diretrizes Operacionais das Escolas da Rede Estadual foram lançadas ontem

Foto: Delmer Rodrigues/Secom-PB

Bandidos explodiram, 
ontem, o caixa eletrônico da 
Padaria Bonfim, na Avenida 
Nossa Senhora dos Nave-
gantes, em Tambaú. O crime 
aconteceu por volta das 5h 
da manhã e foi praticado 
por quatro homens que en-
traram fortemente armados 
no estabelecimento, ren-
deram os funcionários, ex-
plodiram o caixa e levaram 
todo o dinheiro.

O delegado responsá-
vel pelo caso, Fábio Pontes, 
contou como a ação crimi-
nosa aconteceu. “Por volta 
de 5h da manhã, quando a 
padaria ia abrir, os elemen-
tos chegaram em um carro, 
fortemente armados. Eles 
renderam os funcionários, 
colocaram os explosivos no 
caixa, explodiram e levaram 
o dinheiro”, explicou.

Após a explosão, que 
destruiu parte da estrutura 
do estabelecimento comer-
cial, os bandidos evadiram 
do local e abandonaram o 
veículo utilizado na ação 
criminosa na Rua Monteiro 
Lobato, também no bairro 
de Tambaú. De acordo com 
informações da polícia, o veí-
culo havia sido roubado na 
sexta-feira (28) no Município 
de Campina Grande. A Polí-
cia suspeita que eles tenham 

prosseguido com a fuga em 
outro veículo.

A ação foi registrada 
pelo circuito interno de câ-
meras da padaria. A polícia 
teve acesso às imagens e 
prossegue no trabalho de 
identificação dos indivíduos 
envolvidos na prática crimi-
nosa. “As imagens foram cap-
tadas através do circuito de 
câmera e todas as imagens, 
inclusive a dos dois elemen-
tos que estavam no interior 
da padaria, foram captadas. 
Tem um [indivíduo] que está 
praticamente identificado 
porque o rosto dele aparece”, 
disse Fábio.

Ainda de acordo com o 
delegado, as evidências colhi-
das e a documentação refe-
rente ao caso será entregue à 
Delegacia de Furtos e Roubos, 
que será responsável pela in-
vestigação da ocorrência.

Informações prelimina-
res indicam que, preocupa-
dos com a possibilidade de 
roubos, os proprietários da 
padaria haviam solicitado a 
remoção do caixa eletrônico, 
fato que aconteceria no dia 
14 deste mês. “Eu não tenho 
como te dar essa informação 
oficialmente, mas eu ouvi 
essa conversa lá, que eles 
pretendiam junto ao pessoal 
do banco a retirada do caixa 
porque eles não teriam mais 
interesse”, declarou Fábio 
Pontes.

Elementos executam 
ação e levam dinheiro 

explosão de caixa em padaria

A Polícia Militar prendeu 
em flagrante, na tarde de on-
tem, os quatro suspeitos de 
assaltar o hipermercado Bom-
preço, que fica localizado na 
Praça Castro Pinto, no Centro 
de João Pessoa. Os crimino-
sos foram presos após intensa 
perseguição pelas ruas da ca-
pital e com eles foi apreendido 
um revólver calibre 38 e mais 
de R$ 3 mil roubados do esta-
belecimento.

Três deles foram sur-
preendidos pela PM quando 
estavam deixando o hiper-
mercado, logo após o crime. 
Houve troca de tiros e eles 
fugiram em um carro prata, 
que estava esperando com 
o quarto suspeito, perto do 
Mercado Central.

O veículo foi intercepta-
do no bairro do Varadouro, 
onde teve início uma nova 
troca de tiros. No local, foi 
preso Pablo Henrique Geral-
do, de 29 anos, que estava 
com a arma. Ele foi levado 
para o Hospital de Emergên-
cia e Trauma, já que ficou fe-
rido com um tiro na perna. 
Dentro do veículo os policiais 
encontraram o dinheiro e um 
colete balístico pertencente a 
uma empresa de segurança.

Os outros três suspeitos 
ainda tentaram fugir cor-
rendo, mas foram pegos por 
policiais do 1º Batalhão, que 
cercaram todas as possíveis 
rotas de fuga dos acusados. 

Eduardo Almeida, 28 anos, e 
José Alberto Pereira Soares, 
38, foram presos na comuni-
dade Santa Emília de Rodat e 
José Libório Ferreira da Silva, 
32, na comunidade Saturni-
no de Brito.

Todos quatro acusados 
já tinham sido presos antes 
pela Polícia Militar por rou-
bo, tráfico de drogas e porte 
ilegal de arma. O caso foi le-
vado para a Central da Polí-
cia Civil, no Geisel.   

O crime
Os suspeitos chegaram 

por volta das 2h da tarde e 
foram direto ao escritório do 
estabelecimento. Eles ren-
deram uma funcionária que 
saía da sala com o malote de 
dinheiro e em seguida tenta-
ram fugir, mas tiveram a ação 
frustrada pela PM.

4 suspeitos são presos e 
dinheiro é recuperado

assalto a hipermercado Trânsito muda 
no entorno do 
Shopping 
Mangabeira

A Superintendência Exe-
cutiva de Mobilidade Urbana 
(Semob-JP) vai modificar a cir-
culação de ruas no entorno do 
Shopping Mangabeira a partir 
de hoje. A intenção é melhorar 
o tráfego dos veículos que se-
guem dos Bancários e Jardim 
Cidade Universitária em dire-
ção ao bairro de Mangabeira.

Com as mudanças, as ruas 
Paulino Santos Coelho, Santa 
Bárbara e Doca Gadelha, atual-
mente operando em sentido 
único de circulação, passarão a 
ser mão dupla.

A Rua Paulino Santos 
Coelho (lateral do INSS), parte 
compreendida entre as ruas 
Genésio Gambarra e Aristides 
Costa, passará a ser mão dupla. 
Também vai funcionar em sen-
tido duplo de circulação a Rua 
Santa Bárbara (Rua do CEA). A 
Rua Doca Gadelha, ao lado do 
Shopping Mangabeira, perpen-
dicular a Hilton Souto Maior, 
vai operar também em mão 
dupla. O trecho entre a Rua 
Aristides Costa e a Walfredo 
Macedo Brandão (Principal dos 
Bancários) continua mão única.

Toda a nova sinalização 
já foi implantada para que não 
haja dúvida por parte dos con-
dutores. Essas alterações vão 
proporcionar mais agilidade 
ao trânsito no local, reduzindo 
a distância para quem está pró-
ximo a essas ruas e pretende ir 
a Mangabeira.   

cpmF entra na 
receita de 2016

A Comissão Mista de Orça-
mento (CMO) aprovou a inclusão 
da Contribuição Provisória so-
bre Movimentações Financeiras 
(CPMF) na arrecadação de 2016. A 
votação aconteceu durante a apre-
ciação do relatório do senador Acir 
Gurgacz (PDT-RO) à receita da pro-
posta orçamentária de 2016 (PLN 
7/2015). Pelo texto aprovado, o 
projeto orçamentário contempla-
rá recursos com a arrecadação do 
tributo a partir de setembro do 
próximo ano, o que dá cerca de 
R$ 10,1 bilhões de receita para os 
cofres da União, em termos líqui-
dos. O governo contou com o apoio 
de PT, PMDB, PCdoB, PP, Pros, PTB, 
PRB, PSD e PDT. Votaram contra 
PSDB, PSC, DEM e PSB.

seminário sobre 
penas alternativas

A Gerência Operacional de Con-
trole e Acompanhamento às Penas 
Alternativas da Defensoria Pública da 
Paraíba realiza, no próximo dia 9, a 
partir das 8h30, no Auditório Edgard 
Ferreira Soares, do Ministério Público, 
na Avenida Pedro II, Centro de João 
Pessoa, o Seminário de Penas Alterna-
tivas para Instituições Receptoras de 
Cumpridores de Prestação de Serviços 
à Comunidade. De acordo com a gerente 
operacional de Controle e Acompanha-
mento às Penas Alternativas, defen-
sora pública Josefa Elizabete Paulo 
Barbosa, o seminário tem o objetivo de 
capacitar as instituições que recebem 
os cumpridores de penas e medidas al-
ternativas que são encaminhados pela 
Vara de Execução de Penas Alternativas 
da Capital (Vepa). 

Feliphe Rojas
Especial para A União

Todos os quatro 
acusados já
tinham sido 
presos antes pela 
Polícia Militar por 
roubo, tráfico de 
drogas e porte 
ilegal de arma

Regulamento 
do Conselho de 
Gestão Fiscal
é aprovado

O plenário do Senado 
aprovou ontem um projeto 
de lei que regulamenta o fun-
cionamento do Conselho de 
Gestão Fiscal, órgão auxiliar 
na análise e fiscalização do 
equilíbrio fiscal do País. O Con-
selho existe por lei há mais de 
15 anos, mas nunca foi imple-
mentado porque dependia de 
lei complementar para regula-
mentar o seu funcionamento.

O projeto estabelece que 
o Poder Executivo ficará res-
ponsável por propor uma lei 
definindo a composição do 
Conselho, que deverá contar 
com membros de todas as 
unidades da Federação, nos 
três níveis de poder. Além 
disso, será responsável pela 
criação de normas e padro-
nizações nas prestações de 
contas do governo, de modo a 
inibir as manobras contábeis 
condenadas pelo Tribunal de 
Contas da União.

Turismo rural
A Câmara dos Deputa-

dos manteve, por 253 votos a 
148, o veto parcial 44/15 ao 
Projeto de Lei 5077/09, do 
deputado Silvio Torres (PS-
DB-SP), que retirou do texto 
uma das situações em que o 
turismo rural era considera-
do como atividade rural para 
fins de tributação, conforme 
disciplina a Lei 13.171/15, 
derivada do projeto.
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“De Repente no Espaço” 
terá os poetas Zé Viola 
e Erasmo Ferreira 
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INTERCÂMBIOCULTURA POPULAR

Músicos e produtores 
culturais nordestinos 
se reúnem em SP

Vicent Cerf destacou a 
boa infraestrutura do 
Centro de Convenções
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Pela primeira vez nos 10 anos do sarau, o Café em Verso e Prosa 
será aberto hoje, na capital, com exibição de vídeos

Ao longo de uma dé-
cada de existência, 
pela primeira vez o 
Projeto Café em Verso 
Prosa vai ser aberto 
com performances 
em vídeo, e não física. 
A novidade pode ser 

conferida gratuitamente pelo públi-
co na edição de dezembro do sarau, 
evento que desta vez se realiza em 
parceria com o Festival Móbile: Poe-
sia em Movimento e acontece hoje, a 
partir das 20h, no Empório Café, em 
João Pessoa. Na oportunidade, haverá 
as exibições de Lombra Praça e Cânti-
cos Negros, ambos rodados durante o 
Festival Curta Taquary, que ocorre na 
cidade de Taquaritinga do Norte, em 
Pernambuco. A segunda atração será a 
apresentação musical com Jorge Félix 
e Ian Bandeira e, encerrando a noite, 
discotecagem com o DJ Claudinho. 
Na ocasião ainda haverá sorteio de 
ingressos para os shows da progra-
mação do Festival que acontecerão no 
próximo final de semana. 

O primeiro vídeo, Lombra Praça, é 
interpretado pelos atores paraibanos 

Guilherme Cabral 
guipb_jornalista@hotmail.com

Poesia em movimento
Suzy Lopes - que também e a produtora 
do sarau Café em Verso e Prosa - e Odé-
cio Antônio, a cearense Débora Ingrid 
e o carioca Humberto Carrão. O curta é 
integrado por récitas de três poemas: 
‘Fanatismo’, da poetisa espanhola Flor-
bela Espanca; ‘Desencanto’, 
de Manoel Bandeira, e 
‘Ação Gigantesca’, de Má-
rio Gomes. O segundo 
é com o ator Humber-
to Carrão recitando 
‘Cântico negro’, de Zé 
Régio.

“Os dois 
foram filmados 
e estão sen-
do montados 
pelo fotógra-
fo paraibano 
Marcelo Quixaba 
e nasceu a partir 
de uma conversa entre eu e Débora. Na 
verdade, começamos a conversar sobre 
o filme A História da eternidade, de Ca-
milo Cavalcante, em que ela participa. 
Eu a abordei, encantada com o que eu 
tinha visto na tela. Começamos a con-
versar e falei para ela do projeto que 
faço com poesia, no Empório. Ela se 
interessou e topou ir para a praça, para 
filmarmos e, imediatamente, chamei 

Quixaba, que parecia já estar esperan-
do por isso. No caminho, encontramos 
com Odécio, que, ao saber do que acon-
teceria, embarcou na nossa viagem”, 
lembrou para o jornal A União a atriz e 
produtora Suzy Lopes. 

Suzy disse ainda que, no dia 
seguinte, todos já estavam 

conversando sobre a filma-
gem, na presença do ator 
Humberto Carrão. “Fomos 
lá nós, novamente, para a 

praça, para filmar com ele 
também, que adorou a ideia. 

Foi uma experiência 
incrível, prin-

cipalmente 
pela natura-
lidade que 
as coisas 
acontece-

ram”, prosse-
guiu, salientando que nada foi acertado 
antecipadamente. “No momento em 
que estávamos na praça parecia tudo 
combinado. Os poemas foram se encai-
xando, as conversas rolando. A ideia 
era fazer um vídeo-poema, mas, no dia 
seguinte, após assistir, Quixaba nos 
contou que tem material para fazer um 
curta experimental. Estou muito ansio-
sa em ver como ficou o trabalho após 

o tratamento que Quixaba dará à nossa 
loucura de madrugada poética em que 
os desejos dos atores se bateram e ro-
lou essa magia”, confessou.

A segunda atração da noite de hoje 
do evento será o show de Jorge Félix 
e Ian Bandeira, artista que apresen-
tará música autoral, mas mesclando 
o repertório com clássicos da MPB, 
sem deixar de fora, no entanto, alguns 
sucessos do pop rock brasileiro. “Como 
sempre no sarau, após a abertura 
acontece o momento mais esperado da 
noite, em que o microfone é aberto ao 
público para que ele recite poesia de 
sua autoria ou de seus poetas preferi-
dos. Nas mesas do Empório terá letras 
de música do poeta da noite para os 
que forem desprovidos de um poema”, 
destacou, ainda, Suzy Lopes.

Serviço

O cineasta paraibano Marcelo 
Quixaba ao lado da idealizadora do 

sarau,  Suzy Lopes e dos atores 
Humberto Carrão, Débora Ingrid e 

Odécio Antônio

n Evento: Projeto Café em Verso e Prosa

n Atrações: Exibições de vídeos, show, disco-

tecagem e sorteio de ingressos para o Festival 

Móbile  

n Data: Hoje

n Hora: 20h

n Local: Empório Café

n Entrada: Gratuita
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Ariel coletivo literário

O IGF (Internet Governan-
ce Fórum), do qual a 10ª edi-
ção passou-se em João Pessoa 
de 9 a 13 de novembro, tem 
sua origem na Cúpula Mundial 
da Sociedade da Informação 
(WSIS ou World Summit on 
Information Society, em in-
glês), Genebra (2003) e Túnis 
(2005). 

Sob os auspícios e nos 
moldes tradicionais da UIT 
(União Internacional de Tele-
comunicações, órgão da ONU 
em Genebra), o WSIS reuniria 
essencialmente representan-
tes de governos, de reguladores 
nacionais e de grandes opera-
doras de telecomunicação, para 
discutir os rumos da “sociedade 
da informação”. Não há como não 
notar, entretanto, que o foco não 
declarado era “domar” a internet 
ou, ao menos, tentar entender 
aquele fenômeno que se espraia-
va no começo de 2000. Em Túnis 
tratou-se de redigir uma “agenda” 
resultante da cúpula e, já então, 
houve uma contribuição de insti-
tuições não governamentais inte-
ressadas em discutir internet. A 
WSIS criou um grupo de trabalho 
sobre a rede: o WGIG (Working 
Group on Internet Governance) e 
daquele grupo saiu a proposta de 
um fórum anual, o IGF, realizado 
pela primeira vez em Atenas em 
2006 e com previsão inicial de 
cinco reuniões. Foi renovado em 
2010 por mais 5 anos e é essa 
a fase que se encerrou em João 
Pessoa.

O IGF marca uma inflexão: o 

A Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária 
(Infraero), que administra 60 aeroportos no País, teve redu-
zido este ano o orçamento de investimentos no valor de R$ 
243, 673 milhões.

A decisão consta de decreto assinado pela presidente 
Dilma Rousseff e com aval do ministro do Planejamento, 
Nelson Barbosa e publicado no Diário Oficial da União 
(DOU) do último dia 20 de novembro. A dotação orçamen-
tária inicial para investimen-
tos da empresa este ano era 
de R$ 1,629 bilhão.

Segundo a administra-
ção da empresa se trata, na 
verdade, de “remanejamento 
de recursos para atender à 
necessidade de aportes nas 
Sociedades de Propósito 
Específico (SPEs) dos aero-
portos concedidos”.

Em outras palavras, o 
valor foi redirecionado ao 
programa de concessões de 
aeroportos. O montante será injetado nas sociedades de 
propósito específico (SEP) que vão disputar os leilões dos 
aeroportos de Salvador, Porto Alegre, Florianópolis e Forta-
leza.

Nas últimas concessões realizadas, a Infraero integrou 
as SPEs como sócia minoritária, porém com participação 
de 49%. Nos próximos leilões, ainda sem data marcada, a 
estatal terá fatias bem menores.

Com o corte anunciado, o orçamento de investimentos 
da Infraero, ficou em R$ 1,2 bilhão. Do corte total, R$ 80 
milhões foram retirados do aeroporto de Fortaleza, R$ 50 
milhões de Florianópolis e R$ 30 milhões de Macapá. Ou-
tros R$ 83,6 milhões foram cortados da rubrica “Adequação 
de Infraestrutura Aeroportuária”. 

Nos casos de Fortaleza e Florianópolis, a justificativa 
da Infraero é de que o dinheiro foi redirecionado para os 
leilões de concessão. Já para Macapá, que não está no paco-
te de concessões, o corte teve o objetivo de “cumprir o teto 
orçamentário proposto” para a estatal. 

Em relação ao Aeroporto Internacional Castro Pinto na 

Grande João Pessoa, assim como o Aeroporto João Suassuna 
de Campina Grande,  o corte de R$ 83.673.295, com a rubri-
ca “adequação para infraestrutura aeroportuária nacional’’, 
afetará pequenas obras como nos outros 58 terminais da 
Rede Infraero. 

Em todo o caso, o nosso aeroporto Castro Pinto enfren-
ta alguns problemas como com um processo de licitação, o 
que faz com que há mais de dois anos estejam paradas as 

obras de um novo check in no terminal.  
 
Nos últimos anos, a Infraero vem redu-
zindo o ritmo de seus investimentos. 
Até agosto deste ano, a estatal executou 
apenas 39,1% do orçamento para esses 
gastos, ante os 55,9% observados no 
mesmo período de 2014. A empresa 
tenta reequilibrar suas contas, atual-
mente deficitárias, sobretudo, pela per-
da de receita decorrente da concessão 
de cinco grandes terminais: Guarulhos, 
Campinas, Brasília, Galeão e Confins.  
 

O Orçamento de Investimentos é previsto na Lei Orçamen-
tária Anual e é destinado às empresas públicas em que 
a União tem, direta ou indiretamente, maioria do capital 
social com direito a voto. É o caso, por exemplo, da Petro-
bras, Eletrobras, Caixa e Infraero. Os recursos do Orçamento 
de Investimentos devem ser aplicados em projetos e obras e 
em aquisição de equipamentos.

A redução do orçamento pode indicar que o Governo 
deixará para a iniciativa privada as obras nestes terminais. 
Florianópolis e Fortaleza estão nos planos de concessão 
para 2016. 

A expectativa da Infraero é que esta redução no orça-
mento não causa impacto aos aeroportos e que os recursos 
podem vir do setor privado. Como o nosso Aeroporto Cas-
tro Pinto será afetado apenas em relação às obras menores 
e não está incluso no pacote de concessões de terminais 
à iniciativa privada pelo Governo Federal, esperamos que 
estes cortes tenham efeito mínimo pois as demandas conti-
nuam enormes, principalmente com a expectativa de tantos 
voos fretados até fevereiro de 2016.

Corte no orçamento dos aeroportos

Lembro bem quando tudo começou. Tiago Silva, professor 
da UEPB, ministrava um curso sobre Escrita Feminina no Curso 
de Letras da UEPB e criava um grupo de poesia: pessoas inte-
ressadas em ler, declamar, discutir poesia sentiram-se motiva-
das, provocadas a se unir ao grupo. Faltava um nome. Foi minha 
vez de opinar. Sugeri Ariel, por ser um nome sonoro e que tinha 
lindas e fortes reverberações poéticas: primeiro porque era 
o título do último livro de poesias da poeta norte-americana 
Silvia Plath, uma das autoras preferidas e estudadas no curso 
do professor Tiago. Segundo, por ser o nome do espírito do ar, 
aprisionado por Próspero, o mago da peça “A Tempestade” de 
William Shakespeare. Por último, por ser o nome da querida 
personagem de “A pequena sereia” de Hans Christian Andersen. 
A sugestão foi acatada pelo grupo, que estava assim criado e 
batizado. 

A primeira apresentação do Ariel foi num simpático 
reduto boêmio de Campina Grande, na Rua Cristiano Laurit-
zen: o Largo da Boemia, com o sarau “Entre Cores e Versos”. 
Posteriormente, este sarau foi apresentado no MAC, com o 
título “Senhora Fúcsia”. Nesta noite comemorávamos minhas 
despedidas por motivo de aposentadoria da UEPB. Foi uma noi-
te linda, mágica, com declamação de poemas, música e contou 
com a presença de vários estudantes e professores da UEPB. 
Depois dessa noite, o Ariel tomou asas e nunca mais parou. A 
segunda vez que os vi já foi num evento muito maior, o Festival 
de Artes de Areia, no Brejo paraibano. De festival em festival, de 
celebração em celebração, o Ariel vem se firmado no cenário 
cultural da Paraíba e mesmo no de outras cidades do Nordeste. 
Além de Campina Grande e Areia, já se apresentou no Festival 
de Inverno de Garanhuns, (Fig) e também levou a poesia para a 
Feira Literária de Boqueirão (Flibo), além de se apresentar vá-
rias vezes, em diversas ocasiões em casa, na Central de Aulas da 
UEPB.  Várias fotos de diferentes eventos podem ser conferidas 
no site do Ariel. Além dos saraus, o Ariel também tem oferecido 
oficinas de encenação poética em algumas das cidades onde se 
apresenta.

O encontro dos componentes do Ariel com a atriz e poetisa 
Elisa Lucinda, durante o Festival de Artes de Areia foi determi-
nante para o fortalecimento de suas propostas. Na ocasião, além 
de apresentarem um sarau para o público do Festival, também 
participaram de uma oficina de representação dirigida pela 
poeta/atriz. Esta oficina municiou-os para novos voos. Não é sem 
razão que a poeta Elisa Lucinda é onipresente nas apresentações 
do Ariel. Seus poemas estão tatuados, pintados, nos corpos das 
integrantes do sarau “Corpo-Poema” que assistimos encantados 
no MAC, em Campina Grande, no dia 25 de novembro, um dia 
bem significativo que celebra a luta contra a violência e opressão 
da mulher. Não só os poemas de Lucinda, mas também de outros 
poetas que celebram a mulher e protestam contra a situação 
injusta que ainda prevalece no mundo feminino.

O sarau “Corpo-Poema” reuniu poemas, música (a cantora 
Gitana Pimentel cantou e encantou os presentes com sua músi-
ca, acompanhada ao violão). Os poemas são escritos nos corpos 
de algumas das componentes do grupo e depois fotografados 
por Marília Cacho. Além dos poemas também estão grava-
das mensagens, palavras de ordem, tudo relacionado com o 
empoderamento da mulher e a luta contra a opressão femini-
na. Batom, lápis de sobrancelha, delineador foram usados na 
execução do projeto. Thays Albuquerque, professora de língua 
espanhola da UEPB, Marília Cacho e Tássia de Freitas assinam a 
produção.  As modelos foram Aline Souza, Clara Farias, Haissa 
Vitoriano, Kecinha Borges, Larissa Dantas, todas integrantes do 
Ariel. As fotos de Marília Cacho estarão expostas no MAC, no Ca-
tolé, em Campina Grande até o dia 18 de dezembro. Os poemas 
selecionados já tinham integrado o sarau “Dama de Noite”, uma 
produção anterior do Ariel Coletivo Literário.

No espaço/tempo de um mês, o Ariel Coletivo Literário 
produziu sete saraus, com três repertórios diferentes “Dama 
da Noite”, “Eu sou Neguinha”, no qual celebra a negritude e a 
cultura afro. O TranSarau aborda questões de Gênero do univer-
so trans: transgênero, transexual e travesti. Apresentou-se em 
cinco cidades diferentes: Boqueirão, Campina Grande, Caruaru, 
Garanhuns, Sumé e Sousa. Claro que os poemas de Elisa Lucin-
da têm lugar de destaque em todos esses espetáculos. 

Os componentes atuais do grupo (que já teve várias 
formações) são: Camila Melo, Clara Farias, Haissa Vitoriano, 
Larissa Dantas, Micaela Sá, Renally Luna, Stive Anderson, Tiago 
Silva e Thays Albuquerque. 

Dentre os locais onde o Ariel se apresentou, está faltando 
um: João Pessoa! Sonho com o dia em que a nossa capital poderá 
ver e se deliciar com a poesia que o Ariel proclama aos quatro 
ventos. Precisamos de alguém que se apresente como produtor!

O Fórum da internet

debate sobre internet saiu da área 
técnica e acadêmica e tomou conta 
da comunidade. As operadoras de 
telecomunicações confrontavam-
se com uma realidade desafiado-
ra: enquanto seus negócios eram 
centralizados e bem controlados, 
a nova rede, disruptiva em muitos 
aspectos, era distribuída e usava 
padrões gerados em discussões 
abertas da IETF (Internet Enge-
neering Task Force), convocadas 
três vezes ao ano e em diferentes 
cidades. Governos descobriam 
algo novo no ar que, se por uma 
lado poderia ser uma ferramenta 
para serviços e comunicação, por 
outro exibia um comportamento 
inusitado, ignorando fronteiras e 
legislações nacionais, dando aces-
so e voz a todos.

O formato do IGF comporta 
essa variedade. Ainda fortemente 
voltado à participação de gover-
nos, inclui expressivos setores da 
sociedade civil, crescente parcela 
de integrantes da área técnica, 

acadêmica e represen-
tantes de empresas. A 
participação é aberta 
a todos, mas o espaço 
físico que ocupa e sua 
“porta de entrada” são 
controladas diretamente 
pela ONU. Os temas são 
abertos e livres e, como a 
internet, desafiadores.

Não se tiram conclu-
sões nem se geram do-
cumentos de consenso, 
mas fomenta-se a troca 
de ideias e de experiên-
cias, estimulando-se a 

expansão livre da rede com longa 
programação de paineis e pales-
tras. Como exemplo, neutralidade 
de rede foi um dos pontos mais 
discutidos no 10º IGF, com toda a 
tensão e polarização inerentes. 

Dois pontos a destacar: a ex-
celente infraestrutura que o Cen-
tro de Convenções de João Pessoa 
fornece aos eventos e, uma una-
nimidade, 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. Vint Cerf, 
um dos criadores da “linguagem” 
da internet, o TCP/IP, foi um dos 
que saudou efusivamente a par-
ticipação ativa dos novos debate-
dores.

Saí de lá não só otimista com 
o IGF, mas também com o gos-
to inesquecível da tapioca com 
queijo e coco, no café da manhã. 
(Transcrito de “O Estado de S. 
Paulo”, 30.11.2015)

FOTOS: Divulgação
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SERVIÇO

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 Futebol
22h 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 Ponto de Equilíbrio
19h Voz do Brasil
20h Futebol
22h E por falar em saudade

PROGRAMAÇÃO DE HOJE

Rádio Tabajara

Segundo a psicologia, o autoconhecimento significa o 
conhecimento do indivíduo sobre si mesmo. Por que ele é tão 
importante hoje em dia na liderança e na gestão com pessoas? 
Antes de ter a consciência sobre o outro, é necessário esta-
belecer uma consciência real de si mesmo. Antes de liderar 
alguém, é necessário que o líder lidere a si mesmo, conheça 
suas emoções, crenças, padrões de comportamento e o que 
o motiva a ter determinadas atitudes. As crenças, principal-
mente, têm papel fundamental em nossas ações, pois podem 
apresentar um caráter que nos faz evoluir, mas também 
podem nos limitar.

Ao conhecer a si mesmo, o líder pode desenvolver o olhar 
de compreensão para com o outro. Ao perceber suas fraque-
zas, potencialidades, paixões e talentos, ele consegue enxergar 
seus liderados com menos julgamento e considerá-los seres 
em formação. O autoconhecimento amplia a nossa capacidade 
e o entendimento sobre quem somos e sobre quem lideramos.

Entretanto, em todo processo de autoconhecimento é 
preciso um olhar cuidadoso para cada um dos aspectos que 
enxergamos nessas descobertas. Nem sempre estaremos 
prontos para lidar com aquilo que descobrimos. Vamos ima-
ginar, por exemplo, uma casa para a qual acabamos de mudar. 
Tentamos colocar em ordem a maior parte das coisas e damos 
prioridade àquilo que é essencial para o nosso cotidiano, mas 
pode ser que deixemos alguns cômodos ainda bagunçados. 
Pode ser que, naquele momento, o que esteja ali guardado 
não seja essencial. Temos uma ideia do que existe naquele 
cômodo, mas ainda não temos a disposição necessária para 
arrumá-lo. 

Chega um dia, porém, que a bagunça começa a incomo-
dar. Procuramos coisas que sabemos que estão lá, mas não 
conseguimos encontrar. Então, pacientemente, entende-
mos que é necessário arregaçar as mangas e colocar ordem 
naquele cômodo. Aos poucos, vamos mexendo, limpando, 
botando algumas coisas no lugar. Outras jogamos fora, outras 
colocamos em uma caixa e deixamos para depois, até chegar 
o momento de tudo estar limpo e claro. Isso é um sinal de 
respeito ao nosso próprio conteúdo. Não precisamos fazer 
tudo de uma vez. O importante é termos a noção da existência 
daquele cômodo e, no momento certo, fazermos as mudanças 
necessárias. 

Se o líder possui a disposição de fazer isso consigo mes-
mo, terá também a disposição e o respeito necessário para 
conduzir os seus liderados. 

É preciso alcançar a essência de cada um deles e buscar 
o que de melhor essas pessoas podem oferecer, bem como 
criar ações necessárias para alcançar o que a empresa e o 
colaborador tanto desejam. Através do autoconhecimento, 
vem a confiança necessária para liderar e buscar resultados. 
Também conseguimos perceber se estamos prontos para 
alcançar esses resultados. As perguntas que ficam são: você 
conhece a si mesmo? Conhece a sua equipe? Está pronto para 
realizar essa viagem fantástica ao encontro de você mesmo? 
Se a resposta for não, quem sabe não chegou a hora de investir 
no autoconhecimento e extrair de cada um o máximo de suas 
potencialidades?

FOTO:  Thercles Silva

Projeto “De Repente no Espaço” apresenta 
os poetas Zé Viola (PI) e Erasmo Ferreira (PB)

Valorizar a cultura nordestina e 
trazer o poeta popular para o palco. 
Esses são alguns dos objetivos do 
projeto “De Repente no Espaço”, 
que teve início em junho e vem se 
consolidando a cada nova edição. 
Para fechar o ano com chave de 
ouro, a programação deste mês traz 
os poetas Zé Viola (PI) e Erasmo 
Ferreira (PB). A festa da poesia po-
pular tem como apresentador oficial 
o declamador Iponax Vila Nova. O 
evento acontece hoje, no mezanino 
do Teatro Paulo Pontes do Espaço 
Cultural José Lins do Rego. A en-
trada é gratuita e as apresentações 
começam às 19h.

Os poetas do repente trazem 
consigo o dom que os permite tra-
zer o verso no improviso. O poeta 
repentista tem, portanto, que ter 
bom raciocínio e ser rápido no 
gatilho mental, para que possa ter 
de pronto sua resposta ao cantador 
oponente. É o que a dupla convida-
da deste mês promete mostrar no 
palco do projeto.

“De Repente no Espaço” é um 
evento mensal da Funesc e faz parte 
do projeto de ocupação do Espaço 
Cultural. Os encontros acontecem 
na primeira quarta-feira do mês. A 
cada nova edição, o público conta 
com diferentes atrações da Paraíba 
e de outros Estados da região. Des-
de junho, já foram realizadas seis 
edições.

Zé Viola - Dono de uma voz pri-
vilegiada e um dos cantadores mais 
requisitados para os festivais de re-
pentistas que acontecem pelo país. 

Além de CDs solo, onde interpreta 
belas canções da essência nordes-
tina, esse piauiense de Bocaina 
já gravou discos com Moacir Lau-
rentino, Ivanildo Vila Nova, Dedé 
Laurentino, entre outros feras do 
repente.

Erasmo Ferreira - É natural de 
Aroeiras e reside há seis anos em 
Serra Branca. Desde os seus quinze 
anos de idade, canta e encanta os 
amantes da poesia popular, dedi-
lhando a sua viola, parceira de mui-
tas alegrias de norte a sul do Brasil. 
É destaque em festivais e encontros 
de violeiros pelo País. Com três 
CD’s gravados, várias participações 
em álbuns de festivais e parceiros 
de poesia; autor de várias compo-
sições, dentre elas “Pedindo per-

Zé Viola (E) vai formar dupla com Erasmo Ferreira (D) durante a edição

Gestãoem destaque

 

Jornada Internacional de pesquisa em 
artes cênicas acontece na UFPB

A VI Jornada de Pesquisa em Artes Cênicas, que acontecerá até 04 
de dezembro de 2015, reafirma o empenho dos professores do Departa-
mento de Artes Cênicas em manter vivo um espaço de intercâmbio entre 
pesquisadores da Universidade Federal da Paraíba e demais universi-
dades do Brasil e do mundo. O objetivo principal é incentivar a pesquisa 
na área das Artes Cênicas, entendendo que a universidade tem como 
principal função a produção de pensamento e a formulação de novos pro-
cedimentos e metodologias de pesquisa, de modo a constituir-se como 
referência na formação de pesquisadores, artistas, docentes e demais 
profissionais das artes cênicas sensíveis às demandas da sociedade.

Evento

Tatiana Côrtes
Analista de requisitos

dão” em parceria Heraldo Salviano, 
“Apaixonado por essa mulher”, 
regravadas por bandas de forró. Já 
conquistou vários prêmios como o 
3º lugar no festival em homenagem 
ao poeta Pinto de Monteiro e 1º 
lugar no Festival de Violeiros, na 
cidade de São Vicente (RN).

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.

n De Repente no Espaço

Com Zé Viola (PI) e Erasmo Ferreira (PB)

n Apresentação: Iponax Vila Nova

n Data: Hoje

n Hora: 19h

n Local: Mezanino do Teatro Paulo Pontes

n Entrada: gratuita

Serviço
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Diversidade

Já se encontra em São Paulo, o 
grupo de músicos e produtores 
culturais integrantes da Rede Mis-
são da Terra Flamejante, com Ale-
xandre Santos e Gerson Abrantes, 
representando diversas bandas 
paraibanas e levando materiais 
de outras, as quais pretendem 

promover não somente na Semana 
Internacional de Música – SIM SP, 
mas em outros pontos da cidade. 
O evento, que será realizado até o 

dia 5 deste mês e é um dos maiores da 
América Latina, completamente dedi-
cado ao universo do mercado musical e 
suas dinâmicas, transformações e ne-
gócios.  A ida da Rede MTF foi custeada 
pelo Ministério da Cultura, através do 
Edital de Intercâmbio e Difusão Cultural, 
que garantiu passagens e inscrições dos 
membros da rede, após criteriosa análi-
se de mérito e currículo cultural.

A Parahybólica compõe um grupo 
de 11 produtores e músicos de quatro 
Estados do Nordeste, integrantes da Rede 
MTF, que estarão em São Paulo promo-
vendo os cenários artísticos de suas cida-
des e as bandas com as quais trabalham. 
A esta missão é de promoção e difusão da 
música paraibana em terras paulistas.

Lucas Duarte  
Especial para A união

FOTOS: Divulgação

FOTO: Divulgação

A artista vai cantar clássicos da música brasileira na noite de hoje

Quartas Acústicas vai apresentar Pri 
Almeida e o show “Amores & Bossas”

Para o produtor Alexandre Santos, 
da Parahybólica Cultural, “Representar a 
Paraíba nos espaços de negócios e profis-
sionalização do mercado cultural brasi-
leiro é uma de nossas missões. Queremos 
ampliar a participação da música parai-
bana no cenário nacional e internacional 
promovendo intercâmbios, circulação de 
artistas e projeção nas mídias especia-
lizadas. Por isso, é uma responsabilida-
de e um prazer enorme levar a música 
paraibana cada vez mais longe, ocupando 
espaços que até pouco tempo atrás ainda 
eram tão distantes da nossa realidade”, 
disse para A União.

O produtor e músico, Gerson Abran-
tes, da Parahybólica Cultural, afirmou 
a necessidade cada vez mais latente de 
profissionalização do setor. “O que posso 
adiantar é que estamos organizados para 
ocupar os espaços e gerar o máximo de 
oportunidades para os artistas paraiba-
nos”, pontuou. “Atualmente, a Paraíba 
tem um cenário artístico de alta quali-
dade, que se destaca nacionalmente e 
que precisa se consolidar num contexto 
de profissionalização, desenvolvimento 
das cadeias produtivas e da economia da 
cultura”, disse. “Temos grandes expecta-
tivas sobre nossa participação na SIM SP. 
A Semana é um evento de referência para 
o mercado musical latino-americano. 
Em toda sua programação há diversos es-
paços de debate, de formação e também 

de negócios entre produtores de festivais 
e agências de bandas, entre selos, pla-
taformas, enfim, a SIM SP é um espaço 
para o desenvolvimento de articulações e 
promoção de bandas nacionais e inter-
nacionais. A Parahybólica vai na missão 
de promover oito bandas da Paraíba, que 
atualmente fazem parte do hall de ar-
tistas que representamos ou que somos 
próximos e pretendemos fortalecer, di-
vulgando para produtores do Brasil e de 
outros países. Com isso, nossa intenção é 
ampliar a presença da Paraíba no cená-
rio artístico nacional e internacional”, 
comentou para a reportagem.

O coletivo alagoano Popfuzz e o Cole-
tivo Música Experimental de Natal tam-
bém integram a delegação nordestina, 
juntamente com as bandas Caapora (PE), 
Kalouv (PE), Feiticeiro Julião (PE) e os 
produtores pernambucanos Thais Vidal e 
Tiago Calazans. A missão em São Paulo é 
a partir do aporte cedido pelo MINC para 
custear as passagens aéreas, a Rede MTF 
se prepara para ocupar os espaços do 
evento.  Durante a estadia em São Paulo, 
o grupo também promove outras ativi-
dades de integração com a cena cultural 
paulista. Em 4 de dezembro, a partir das 
19h, a Terra Flamejante realiza a primei-
ra edição da noite #Cantautor em SP, com 
a participação dos músicos pernambuca-
nos Alex Guterres e Júlio Castilho (Feiti-
ceiro Julião), que passa uma temporada 

na capital paulista. O show será gratuito 
no Espaço Parlapatões, localizado na 
Praça Franklin Roosevelt, 158, na Conso-
lação.

Sim São Paulo
A Semana Internacional de Música 

de São Paulo, que acontece de 2 a 5 de 
dezembro de 2015, tem o novo merca-
do da música como foco, colocando em 
discussão as novas ideias e conceitos que 
estão transformando o cenário mundial. 
Promove o encontro entre profissionais 
de vários setores da indústria musical, 
além de artistas, jornalistas e formadores 
de opinião do Brasil e de outros países.

O Projeto Quartas Acústicas apre-
senta hoje, na Sala Paulo Pontes, no Tea-
tro Municipal Severino Cabral, a cantora 
Pri Almeida com o show “Amores & Bos-
sas”. A apresentação tem início às 20h, 
com ingressos antecipados ao preço de 
R$ 10,00 e na bilheteria, no dia do show, 
R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia entrada). 

O show, segundo a cantora, propõe 
um passeio intimista por clássicos da 
bossa-nova, carinhosamente seleciona-
dos para casarem com uma doce inter-
pretação feita ao som apenas de uma 
voz e um violão. 

Embora ainda iniciante no meio mu-
sical, a cantora e violonista Pri Almeida 
já dividiu palco com expoentes do cená-
rio campinense, tais quais, Adília Uchôa, 
Sócrates Gonçalves e Lala Medeiros em 
ocasião do Projeto 7 notas (Sesc-CG), 

Samba da Vila (Vila do Artesão) e Quar-
tas Acústicas (Associação Amigos do 
Teatro). 

Inspirada nas canções escutadas 
ainda na infância, ao som de uma vitro-
la, a voz suave da bossanovista revisita 
composições de grandes nomes da música 
brasileira, como Tom Jobim, Dorival Caym-
mi, Baden Powell e Vinícius de Moraes.

“Amores & Bossas” conta com um 
repertório de amores, desamores e boe-
mias, para transportar o público as dé-
cada de 50 e 60, resgatando versos e 
melodias traduzidas em canções. 

O Quartas Acústicas é uma reali-
zação da Associação Amigos do Teatro 
Municipal Severino Cabral/Teatro Munici-
pal Severino Cabral, em parceria com a da 
Secretaria de Cultura e Agência Municipal 
de Desenvolvimento - AMDE. 

Encontro reúne pela primeira vez, em São Paulo, músicos 
e produtores culturais de diferentes Estados nordestinos

n João Pessoa/PB Parahybólica Cultural – Alexandre 

Santos e Gerson Abrantes

n Recife/PE Dozão Produções (Membro MMF 
Latam) – Elayne Bione e Alex Guterres Garatuja 
Comunicação e Cultura – Alejandro Vargas Estúdio Base 

(convidados pela MTF) – Thais Vidal e Tiago Calazans 

Banda Kalouv – Bruno Saraiva e Túlio Albuquerque Banda 

Caapora – Dani Falcão

n Maceió/AL Coletivo Popfuzz – Caíque Guimarães

n Natal/RN Coletivo Música Experimental – Luisa 

Oliveira

Participantes

Gerson Abrantes (E) 
e Alexandre Santos (D) são 
os paraibanos que estão 
participando deste 
importante projeto 
de profissionalização do 
mercado cultural brasileiro

Produção e arte
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CPF e Certidão de 
Nascimento passaram
a ser emitidos juntos

Brasileiros vivem mais
Expectativa de vida sobe para 75 anos e dois meses

A expectativa de vida 
dos brasileiros aumentou 
para 75 anos e dois meses 
(75,2) em 2014. O dado 
integra a Tábua Completa 
de Mortalidade, publicada 
no Diário Oficial da União, 
dessa terça-feira, pelo Ins-
tituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística (IBGE). A 
estimativa é três meses e 
18 dias superior a do ano 
anterior, que era de 74,9.

A publicação apon-
ta que as mulheres vivem, 
em média, 7,2 anos a mais 
que os homens, com uma 
expectativa de 78,8 anos. 
Para a população masculi-
na, a expectativa é de 71,6 
anos. Em 2014, no entan-
to, a estimativa masculina 
aumentou mais, com um 
acréscimo de três meses e 
25 dias, contra três meses 
e 11 dias para as mulheres.

Santa Catarina foi a 
unidade da Federação com 
a maior expectativa de 
vida: 78,4 anos. Os homens 
catarinenses passaram a 
ter expectativa de vida de 
75,1 anos, e as mulheres, 
81,8 anos. O Distrito Fede-
ral ficou em segundo lugar 
(77,6 anos) e o Espírito 
Santo, na terceira posição 
(77,5 anos).

Os três estados da re-
gião Sul, os quatro estados 
do Sudeste e o Distrito Fe-
deral ocupam as oito pri-
meiras posições – todos 
com expectativa de vida 
superior à média nacional 
(75,2 anos). Depois deles, o 
Rio Grande do Norte apre-
senta a maior taxa, que é a 
mesma da média do Brasil.

A menor expectativa 
de vida ao nascer é a dos 
maranhenses (70 anos). O 
Piauí tem a segunda menor, 
com 70,7 anos. Alagoas 
aparece em seguida, com 
70,8 anos.

Para os homens, a me-
nor esperança de vida esta-
va em Alagoas (66,2 anos), 
e, para as mulheres, em 
Roraima (73,7 anos). As-
sim, Alagoas apresentou a 
maior diferença entre as 
expectativas de vida de ho-
mens e mulheres (9,5 anos 
a mais para as mulheres), 
e a menor diferença foi ob-
servada em Roraima (5,3 
anos a mais para as mulhe-
res). Em relação à mortali-
dade infantil, a maior taxa 
foi observada no Amapá 
(23,7 por mil nascidos vi-
vos), e a menor, no Espírito 
Santo (9,6 por mil).

Portal Brasil

Pesquisa mostra 
que as mulheres 
vivem, em média, 
7,2 anos a mais 
que os homens.
Santa Catarina 
foi a unidade 
da Federação 
aonde as 
pessoas têm 
uma vida mais 
longa no Brasil

A mortalidade infantil 
no Amapá em 2014 foi quase 
duas vezes e meia maior que 
no Espírito Santo, Estado com 
a menor proporção de crianças 
mortas antes de um ano a cada 
mil nascimentos.

Os números foram divul-
gados nessa terça-feira pelo 
Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE), que 
publicou a Tábua Completa 
de Mortalidade no Brasil. No 
País, a média é 14,4 crianças 
mortas antes de completar um 
ano para cada mil que nascem, 
mas, no Amapá, a proporção 
chega a 23,7. No Espírito San-
to, o número fica em 9,6.

Além do Amapá, o Mara-
nhão (23,5), Alagoas (22,4), 
Rondônia (20,8), o Piauí (20,4) 
e o Amazonas (19,4) têm ta-
xas de mortalidade infantil 
duas vezes maiores que a do 
estado da região Sudeste que 
apresenta os melhores índices 
do País.

Santa Catarina (9,8), o Pa-
raná (10,1) e o Rio Grande do 
Sul (10,2) ocupam a segunda, 
terceira e quarta posições no 
ranking nacional.

Segundo o IBGE, os indi-
cadores dos melhores estados 
brasileiros ainda estão distan-
tes de países desenvolvidos 
como o Japão e a Finlândia, 
onde a taxa é dois mortos para 
cada mil nascidos vivos. Outros 
países em desenvolvimento, 
como a China e a Rússia, tam-
bém ficam à frente da média 
brasileira, com 10,6 e 7,8 por 
mil, respectivamente

A Índia e a África do Sul 
têm taxas bem maiores, inclu-
sive que os estados mais po-
bres do Brasil, com 37,6 e 35,9 
por mil, respectivamente. Re-

Mortalidade infantil apresenta queda

Maior e menor esperança de vida

giões mais pobres do mundo, 
como a África Ocidental e Cen-
tral, chegam a ter países em 
que a taxa atinge 90 mortes 
antes de um ano para cada mil 
nascimentos.

A série histórica do IBGE 
mostra que a mortalidade in-
fantil caiu mais de 90% ao lon-
go do século 20 e no começo 

do século 21 e se encontra hoje 
em seu menor patamar. Em 
1940, 146,6 crianças morriam 
antes de um ano para cada mil 
nascidas vivas. Em 1970, a taxa 
desceu para menos de 100, 
atingindo 97,6 por mil.

Em 1991, a mortalidade 
infantil chegou a 45,1 por mil 
e, no ano 2000, encerrou o 

século 20 em 29 por mil. Com 
o fim da primeira década do 
século 21, em 2010, a mortali-
dade infantil no País chegou a 
17,2 por mil. O indicador con-
tinuou caindo nos últimos cin-
co anos: em 2011 foi 16,43 por 
mil, em 2012 chegou a 15,69 
por mil, em 2013, a 15,02, e, 
em 2014, a 14,4.

Mortalidade de crianças se encontra hoje em seu menor patamar; de cada mil que nascem, 14,4 sobrevivem, em 2014

Foto: Reprodução/Internet
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CPF e Certidão de NasCimeNto

Em ação inédita no País, 
foi lançado nessa terça-feira 
em São Paulo um novo servi-
ço ao cidadão que permitirá a 
emissão do Cadastro de Pes-
soa Física (CPF) no momen-
to em que é feito o registro 
da Certidão de Nascimento. 
Por meio de convênio entre 
a Receita Federal e a Asso-
ciação dos Registradores de 
Pessoas Naturais do Estado 
de São Paulo (Arpen-SP), os 
cartórios vão informar os da-
dos do recém-nascido ou da 
pessoa a ser registrada pelo 
sistema online e, imediata-
mente, o número do CPF será 
repassado e impresso na cer-
tidão sem nenhum custo.

De acordo com Marce-
lo Barreto, superintendente 
substituto da Receita Fede-
ral em São Paulo, a medida 
foi estendida na tarde dessa 
terça-feira ao Rio de Janeiro 
e hoje a todo o País. 

Ele lembrou que, atual-
mente, para ter acesso ao 
CPF os interessados têm 
de procurar um dos postos 
da rede conveniada (Banco 
do Brasil, Caixa Econômi-
ca Federal e agências dos 
Correios) e pagar a taxa de 
R$ 7,00. A partir de agora, 
o serviço passa a ser gra-

Documentos serão emitidos juntos
Medida será estendida a 
todo o Brasil a partir de hoje 
por meio dos cartórios

receita atualiza o 
site do esocial

A Receita Federal atualizou o 
site do eSocial para permitir que os 
empregadores paguem  tributos rela-
tivos à primeira parcela do décimo ter-
ceiro salário e liberou a guia para o pa-
gamento dos tributos de novembro. O 
prazo para o pagamento vai até 7 de 
dezembro. O pagamento da segunda 
parcela do décimo terceiro deverá ser 
feita até 20 de dezembro e o recolhi-
mento dos tributos está previsto para 
7 de janeiro. O empregador que per-
deu o prazo deve acessar o aplicativo 
de emissão da guia e a partir de hoje 
e indicar a data em que deseja fazer o 
pagamento, informou a Receita. 

Líder de movimento 
social é preso no dF 

A Polícia Civil do Distrito Federal 
prendeu na manhã dessa terça-feira 
sete pessoas ligadas ao Movimento 
de Resistência Popular (MRP). Elas 
são suspeitas de extorsão e violência 
contra integrantes do movimento so-
cial. Três acusados ainda estão foragi-
dos, entre eles o vice-líder do grupo. 
Um dos presos é Edson Francisco da 
Silva, líder do MRP. As investigações 
indicaram que o grupo se aproveita-
va do auxílio-aluguel, benefício pago 
pelo Governo do Distrito Federal e 
que pode chegar a R$ 600. Segundo a 
polícia, os líderes da organização “coa-
giam e obrigavam” as vítimas, filiadas 
ao movimento, a pagar entre R$ 50 e 
R$ 300 aos representantes do MRP.

Príncipe elogia ação 
de desmatamento

O príncipe Charles, ativista da 
luta pela proteção de florestas tropi-
cais, rasgou elogios nessa terça-feira 
à política do governo brasileiro de 
combate ao desmatamento da Ama-
zônia. Segundo o herdeiro da coroa 
do Reino Unido, o Brasil demonstra 
que “tudo é possível” quando von-
tade política e liderança se somam à 
mobilização da iniciativa privada e da 
sociedade civil.  As declarações foram 
feitas nessa terça, 20 dia da 21ª Con-
ferência do Clima (COP-21) das Nações 
Unidas, em meio a um discurso que 
Charles realizou em um evento sobre 
o combate à devastação de florestas.

Forças do país e da 
Bolívia farão treino

A Força Aérea Brasileira (FAB) 
e a Força Aérea da Bolívia (FABol) 
fecharam acordo para executar o 
Programa de Atividades Bilaterais. 
As nações buscam compartilhar 
experiências operacionais e co-
nhecimentos técnico-profissionais 
entre si.    Entre as atividades a 
serem desenvolvidas pelas forças 
aéreas dos países pelos próximos 
dois anos estão assessoramento 
acadêmico, consultoria logística e 
curso de prevenção de acidentes 
aeronáuticos. O acordo recebeu 
aval das forças aéreas boliviana e 
brasileira em 18 de novembro, na 
capital da Bolívia, La Paz. 

exército vai atuar 
contra dengue em Pe 

O comandante do Exército 
Brasileiro no Nordeste, general 
Manoel Pafiadache, afirmou que o 
grupamento reunido em Pernam-
buco já tem condições de atuar 
no combate ao Aedes aegypti, o 
mosquito causador da dengue, a 
febre chikungunya e o zika vírus, 
responsável pelo surto epidêmico 
de microcefalia no Estado. “Nós já 
temos um efetivo de 250 homens 
que recentemente fizeram uma ca-
pacitação e atuaram no município 
do Recife. Esses homens já podem, 
o mais rápido possível, entrar em 
ação para dar uma resposta imedia-
ta ao problema”, disse.

No primeiro semestre do próximo ano, sistemática poderá ser aplicada também para o caso dos adolescentes que vão tirar o RG

tuito, “eliminando discre-
pâncias e facilitando a vida 
do cidadão”, disse Barreto. 
A medida, conforme o supe-
rintendente, é uma demanda 
antiga da sociedade e, por 
meio dela, a Receita poderá 
fazer um cruzamento da base 
de dados de forma segura, 
evitando eventuais tentati-
vas de fraudes. “Todos saem 
ganhando com isso”, afirmou 

Barreto. Ele informou que, 
anualmente, são expedidos 
em São Paulo em torno de 
500 mil CPFs.

De acordo com Marcelo 
Barreto, o governo pretende 
lançar no primeiro semestre 
do próximo ano a mesma 
sistemática para o caso de 
adolescentes que vão tirar 
o primeiro documento de 
identificação, o Registro Ge-

ral (RG), que é emitido pelas 
Secretarias de Segurança 
Pública. A diretora da Arpen, 
Monete Hipolito Serra, que é 
registradora civil do Distrito 
de Jaraguá, na Zona Noroeste 
de São Paulo, informou que 
o novo serviço não causará 
qualquer impacto na rotina 
dos 836 cartórios do Estado 
e que os cidadãos continua-
rão a receber o documento 

na hora da solicitação. “Essa 
medida vai agilizar a emis-
são para quem pretende, por 
exemplo, abrir um plano de 
previdência para o filho que 
acabou de nascer, em casos 
de doação de imóvel e inscri-
ções em programas sociais 
ou ainda no acesso a remé-
dios que são distribuídos 
de graça na área de saúde”, 
acrescentou.

Pernambucana formou-se pela UFPB

Prêmio São Paulo de Literatura 
vai para 3 autores nordestinos

Marli Moreira 
Da Agência Brasil

 O agricultor Júlio 
Araújo da Costa cultiva, 
em sua propriedade em 
Santa Luiza, Alto Sertão 
paraibano, melancia, 
mamão, coco e capim. 
A produção, e o susten-
to da família no período 
de seca prolongada, foi 
garantida após finan-
ciamento de uma bar-
ragem subterrânea pelo 
Banco do Nordeste.

“Antes da barra-
gem, nesses últimos 
quatro anos de seca eu 
não produzia nada, lu-
tava apenas para o gado 
sobreviver. Em 2012, tive 
que sair da proprieda-
de por falta d’água pois 
não tinha ração para o 
gado”, lembra o produ-
tor, que, hoje, comemo-
ra outro cenário.

Por orientação do 
filho, Juliandro Araújo 
da Costa, técnico agrí-
cola, Júlio Costa decidiu 
implantar a barragem 
subterrânea. “Hoje, con-
sigo produzir não só ca-
pim, que é o alimento 
do gado, como frutas 
para aumentar a ren-
da”, conta. Ele agora 
faz planos para ampliar 
o negócio, com a ins-
talação de placas sola-
res para a melhoria do 
sistema de irrigação. O 
gerente de negócios do 
Programa Nacional de 
Fortalecimento da Agri-
cultura Familiar (Pronaf) 
e Mini Produtores Rurais 

BNB financia barragens 
subterrâneas na PB

aGriCuLtura

Equipamentos 
garantem o 
acúmulo de 
água durante 
a seca e 
fornecem capim 
para o gado

(MPR), Degliê Amaro, 
da Agência do Banco 
do Nordeste em Patos, 
informa que Júlio Costa 
é cliente há dois anos e 
os frutos do crédito to-
mado são colhidos desde 
a contratação do inves-
timento. “O Júlio tem 
muito conhecimento na 
área e sua propriedade 
tem condições de pro-
duzir ainda mais”, pre-
vê. Ele destaca, ainda, a 
atuação do Agroamigo, 
programa de microcré-
dito orientado rural do 
banco, com a visita técni-
ca do assessor de crédito, 
Joelson Diniz Ferreira, 
como ação complemen-
tar fundamental para o 
sucesso do empreendi-
mento. As barragens sub-
terrâneas são construídas 
para garantir o acúmulo 
de água durante a seca 
e favorecem a produção 
de capim para alimento 
do gado e a irrigação de 
plantações de frutas. 

Foto: Reprodução/Internet

Tempo de Espalhar 
Pedras (Cosac Naify), do 
potiguar Estevão Azevedo, 
foi eleito pelo júri do Prê-
mio São Paulo de Literatu-
ra o Melhor Livro do Ano, 
enquanto a pernambucana 
Micheliny Verunschk, com 
Nossa Teresa - Vida e Mor-
te de uma Santa Suicida 
(Patuá), foi contemplada 
na categoria Autor Estre-
ante +40, e Débora Ferraz, 
também pernambucana, 
recebeu prêmio na cate-
goria Autor Estreante -40, 
com o romance Enquan-
to Deus Não Está Olhando 
(Record).

Realizado pelo Go-
verno do Estado de São 
Paulo, o Prêmio anunciou 
seus vencedores na noite 
da última segunda-feira 
(30), durante cerimônia 

na Biblioteca Parque Villa-
-Lobos, em São Paulo.Este-
vão receberá o prêmio de 
R$ 200 mil, enquanto as 
autoras estreantes levam 
R$ 100 mil cada. Esta edi-
ção contou com 215 obras 
inscritas e se destacou pelo 
alcance nacional: foram 21 
finalistas de nove estados 
brasileiros – Pernambuco, 
Minas Gerais, Rio Grande 
do Sul, Santa Catarina, Rio 
Grande do Norte, Rio de Ja-
neiro, Espírito Santo, Para-
ná e São Paulo.

A presença feminina 
entre os finalistas também 
é recorde: 10 mulheres dis-
putaram o prêmio, sendo 
duas na categoria Melhor 
Livro do Ano, seis na sub-
modalidade Autor Estre-
ante -40 e outras duas na 
submodalidade Autor Es-

treante +40. O Prêmio São 
Paulo de Literatura tem 
como premissa incentivar 
a produção literária e a 
difusão da leitura, contri-
buindo para a formação de 
novos leitores.

Também se destaca 
por reconhecer os grandes 
nomes da literatura brasi-
leira contemporânea - as 
obras concorrentes são de 
ficção, no gênero roman-
ce, escritos originalmente 
em língua portuguesa, com 
primeira edição mundial 
no Brasil em 2014. Atual-
mente, o Prêmio São Paulo 
de Literatura é o maior do 
país em valor de premiação 
individual: R$ 200 mil para 
o Melhor Livro do Ano e R$ 
100 mil para cada autor es-
treante nas submodalida-
des +40 e -40. 

Com Tempo de Espalhar 
Pedras (Cosac Naify), Este-
vão Azevedo recebeu o prê-
mio de Melhor Livro do Ano. 
Em 2009, o escritor, nascido 
em Natal/RN, foi finalista 
do Prêmio São Paulo de Li-
teratura com seu primeiro 
romance, Nunca o Nome do 
Menino (Ed. Terceiro Nome). 
Para o júri, Azevedo se des-
tacou entre os concorrentes 
pelo “amplo domínio da ma-
estria narrativa e ficcional”, 
com um texto surpreenden-
te, que se inscreve na melhor 
tradição do romantismo bra-
sileiro e do realismo moder-
nista nordestino.

Já em Nossa Teresa - 
Vida e Morte de Uma Santa 

Suicida (Patuá), Micheliny 
Verunschk marca sua es-
treia no gênero romance 
com obra que gira em torno 
de temas como suicídio, he-
rança familiar, fé e crenças 
populares. Para o júri, o li-
vro é um “romance descon-
fortável sobre a condição 
humana, com frases ora po-
éticas, ora prosaicas como 
um papo de bar”.

Também vencedora do 
Prêmio Sesc de Literatura 
2014, Débora Ferraz escre-
veu em Enquanto Deus Não 
Está Olhando temas como 
perda e insegurança no in-
gresso à idade adulta. Nas-
cida no sertão de Pernam-
buco, ela se mudou ainda em 

2001 para João Pessoa, onde 
se formou em Jornalismo 
pela Universidade Federal 
da Paraíba.

 O livro narra, de forma 
não linear, a história de uma 
jovem em busca de seu pai, 
que fugiu do hospital. Para o 
júri, Débora é uma escritora 
talentosa, com voz própria 
e que domina a narrativa 
extensa e dramaticamente 
densa. O tema da obra foi 
avaliado como “universal e 
perfeitamente adaptado a 
uma realidade local e gera-
cional da juventude no Nor-
deste brasileiro contempo-
râneo, mas que poderia ser 
em qualquer outro hemisfé-
rio ou país”.
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PIB teve queda de 1,7% no 30 trimestre do ano, diz IBGE

RETRAÇÃO HISTÓRICA 
O Produto Interno Bru-

to (PIB), soma de todos os 
bens e serviços produzidos 
no País, fechou o terceiro 
trimestre do ano com queda 
de 1,7% em relação ao tri-
mestre imediatamente an-
terior. Os dados das contas 
nacionais foram divulgados 
nessa terça-feira pelo Insti-
tuto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE) e in-
dicam a maior retração do 
PIB em terceiros trimestres, 
desde o início da série histó-
rica em 1996.

Na comparação com o 
mesmo período do ano pas-
sado, a queda chega a 4,5%, 
enquanto no acumulado dos 
últimos quatro trimestres a 
queda é de 2,5%. No ano, o 
PIB acumula queda de 3,2%.

Na análise dos subseto-
res da economia, a agricul-
tura teve retração de 2,4% 
no período, a indústria caiu 
1,3% e o setor de serviços 
registrou queda de 1%. Os 
dados do IBGE mostram ain-
da que o consumo das famí-
lias caiu 1,5% e o do gover-
no, 0,3%.

Nielmar de Oliveira
Da Agência Brasil

Atividade agrícola brasileira teve uma retração de 2,4% nesse terceiro trimestre, quando comparado com o mesmo período do ano passado

FOTO: Reprodução/Internet

São Paulo (AE) - A pers-
pectiva para os governos re-
gionais e locais brasileiros 
em 2016 é negativa, refletin-
do o impacto que a recessão 
no País terá sobre a arreca-
dação e o crescimento da dí-
vida, afirmou em comunica-
do a agência de classificação 
de risco Moody’s.

Para a agência, a econo-
mia do Brasil irá se contrair 
mais no próximo ano, redu-
zindo a receita de estados e 

municípios. Consequente-
mente, diz a Moody’s, a rela-
ção entre dívida e receita irá 
subir para quase 130% em 
2016, de 125% em 2015.

“As receitas fiscais res-
pondem por uma parte sig-
nificativa do total de recei-
tas dos governos regionais 
e locais acompanhados pela 
Moody’s”, observou Paco 
Debonnaire, analista da 
agência Moody’s. 

“E nós não esperamos 
que as receitas fiscais vol-
tem a crescer novamente 
até 2017.” Os efeitos da con-

tração econômica, avaliou a 
Moody’s, serão maiores que 
os potenciais benefícios da 
redução da dívida com a lei 
que muda o indexador de 
estados e municípios e en-
trará em vigor em fevereiro 
de 2016. 

De acordo com a lei, os 
governos regionais e locais 
brasileiros pagarão taxas de 
juros menores sobre as dí-
vidas que foram assumidas 
pelo Governo federal. Além 
disso, a agência ressaltou 
que a liquidez para os go-
vernos regionais e locais do 

Brasil também permanecerá 
reduzida em 2016, já que os 
benefícios de transferência 
de depósitos judiciais devem 
diminuir e quaisquer paga-
mentos provenientes desse 
recurso dependerão de no-
vos processos.

A Moody’s ainda acres-
centa que a Suprema Cor-
te (STJ) determinou que os 
estados paguem as dívidas 
vencidas aos fornecedores 
dentro de cinco anos, medida 
que entrará em vigor no pró-
ximo ano, contribuindo para 
a menor liquidez.

Moody’s vê perspectiva negativa em 2016
PARA GOVERNOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS

Francine De Lorenzo
Da Agência Estado

Agência estima 
que a economia 
irá se contrair 
mais no próximo 
ano, reduzindo 
assim a receita 
dos gestores
regionais 
e locais 

Rio (AE) - A queda de 
6,7% no Produto Interno 
Bruto (PIB) da Indústria no 
terceiro trimestre de 2015 
em relação ao mesmo pe-
ríodo do ano anterior foi 
a mais acentuada desde o 
segundo trimestre de 2009 
(quando caiu 8,0%), se-
gundo os dados das Contas 
Nacionais Trimestrais divul-
gados nessa terça-feira, 1º 
de dezembro, pelo Institu-
to Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE). Com o 
resultado, a indústria com-
pleta seis trimestres de ta-
xas negativas nesse tipo de 
comparação.

O PIB da indústria de 
transformação recuou 
11,3%, no terceiro trimes-
tre, na comparação com o 
mesmo trimestre de 2014. 
A queda foi puxada pelo 
decréscimo na produção de 

máquinas e equipamentos, 
da indústria automotiva, 
produtos eletroeletrônicos 
e equipamentos de infor-
mática, produtos de borra-
cha e de material plástico, 
produtos de metal, têxteis 
e produtos farmoquímicos e 
farmacêuticos.

Também dentro da in-
dústria, a construção civil 
teve retração de 6,3% na 
mesma base de compara-
ção. Segundo o IBGE, a in-
dústria Extrativa Mineral 
cresceu 4,2% em relação ao 
terceiro trimestre de 2014, 
puxada tanto pelo aumen-
to da extração de petróleo 
e gás natural e pela extra-
ção de minérios ferrosos. Já 
a atividade de produção e 
distribuição de eletricidade 
e gás, água, esgoto e lim-
peza urbana teve expansão 
de 1,5%.

Queda do PIB da indústria

Tanto as turbulências polí-
ticas quanto econômicas que o 
País enfrenta afetam o desem-
penho da economia, afirmou 
nessa terça-feira, 1o de dezem-
bro, a gerente de Contas Trimes-
trais da Coordenação de Contas 
Nacionais do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE), 
Claudia Dionísio. Mais cedo, o 
órgão federal informou que o 
Produto Interno Bruto (PIB) con-
traiu 4,5% no terceiro trimestre 
ante igual período de 2014, o 
maior recuo nessa base de com-
paração na série histórica, inicia-
da em 1996.

“A turbulência política tem 
impacto. Só não temos como 
mensurar quanto foi”, afirmou 
Claudia Dionísio, no encerra-
mento da entrevista coletiva 

sobre os resultados do PIB, na 
sede do IBGE, no Rio.  A geren-
te do IBGE destacou que o órgão 
não trabalha com o conceito de 
recessão, mas reconheceu que os 
indicadores ficaram mais nega-
tivos no terceiro trimestre. “No 
terceiro trimestre, a retração foi 
maior e generalizada”, resumiu 
Claudia.

O IBGE evita fazer comen-
tários sobre o desempenho da 
economia no ano como um 
todo, pois ainda não tem da-
dos completos sobre o quarto 
trimestre, mas Claudia admitiu 
que é esperado que a paralisa-
ção da produção da mineradora 
Samarco desde o rompimen-
to de duas barragens de rejei-
tos de mineração em Mariana 
(MG), no último dia 5, afete o 
PIB da indústria extrativa, que 
teve o melhor desempenho no 
terceiro trimestre, pela ótica 
da oferta, com crescimento de 
4,2% ante o terceiro trimestre 
de 2014.

Efeito da turbulência política 
Daniela Amorim, 
Idiana Tomazelli, 
Mariana Durão e 
Vinicius Neder
Da Agência Estado

Exportação supera 
a importação

A queda das importações em 
ritmo maior que as exportações fez 
a balança comercial – diferença entre 
exportações e importações – regis-
trar superávit de US$ 1,197 bilhão 
em novembro. O resultado reverteu 
o déficit de US$ 2,351 bilhões regis-
trado em novembro de 2014, mas 
ainda é mais baixo que o superávit de 
US$ 1,739 bilhão obtido no mesmo 
mês de 2013. Com o resultado de no-
vembro, a balança comercial acumula 
superávit de US$ 13,442 bilhões nos 
11 primeiros meses do ano. O resul-
tado é o melhor para o período desde 
2012 (US$ 17,151 bilhões). 

Crise é mais difícil 
de superar, diz CNI

O economista  Flávio Castelo 
Branco, gerente de Política Econômica 
da Confederação Nacional da Indústria 
(CNI), disse nessa terça-feira que su-
perar a crise econômica atual será mais 
difícil que em 2008. Segundo ele, a de 
2008 foi uma crise externa do setor 
financeiro internacional, “que repercu-
tiu fortemente aqui com problemas de 
liquidez”. De acordo com o economista, 
na época, as ações de política econômi-
ca acabaram revertendo a crise. “Hoje é 
diferente. Temos uma crise doméstica 
de natureza fiscal, junto a dificuldades 
de competitividade.”

Venda de veículos 
cresceu 1,59% 

As vendas de veículos novos 
do Brasil tiveram alta de 1,59% em 
novembro ante outubro, informou 
nessa terça-feira, 1o de dezembro, a 
Federação Nacional da Distribuição 
de Veículos Automotores (Fenabra-
ve). Já na comparação com igual 
mês do ano passado, houve queda 
de 33,74%. No penúltimo mês do 
ano, foram emplacados 195.212 
veículos. Com o resultado, as ven-
das de automóveis, comerciais le-
ves, caminhões e ônibus novos no 
País acumulam queda de 25,15% 
neste ano até novembro.

PSR vai melhorar 
regra do seguro rural

O Ministério da Agricultura 
criou nessa terça-feira, a Comissão 
Consultiva de Agentes para dar 
continuidade ao aprimoramento do 
Programa de Subvenção ao Prêmio 
do Seguro Rural (PSR). Em nota, o 
ministério diz que ela vai auxiliar os 
trabalhos do Comitê Gestor Inter-
ministerial do Seguro Rural (CGSR) 
para melhorar as regras do PSR. A 
comissão será composta por dois 
representantes dos produtores indi-
cados pela Confederação da Agricul-
tura e Pecuária do Brasil (CNA), entre 
outros órgãos.

Cerveja: produção 
aumentou 0,47%

A produção brasileira de cer-
veja aumentou 0,47% em novembro 
de 2015 na comparação com o mes-
mo mês do ano anterior, segundo 
dados preliminares do Sistema de 
Controle de Produção de Bebidas 
(Sicobe), da Receita Federal. No mês, 
foi produzido 1,315 bilhão de litros 
ante 1,309 bilhão no mesmo período 
de 2014. Este é o quarto mês conse-
cutivo de alta na comparação anual, 
mas houve uma desaceleração no 
ritmo de expansão na comparação 
com os últimos meses. 



Professores Thompson 
Mariz, Lúcia de Fátima Guer-
ra Ferreira e Onélia Queiroga, 
empresários Pedro Trombetta, 
Beth Ferreira, Virgínia Pezzi 
Maia e Ledson Rocha Carvalho, 
dentista Nívia Maria Souza, 
médico Tirone Soares, bioquími-
ca Socorro Guedes, ex-deputa-
do Tarcísio Marcelo Barbosa de 
Lima, Sra. Maria Cláudia Diniz.
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Parabéns

Dois Pontos
Zum Zum Zum

   A professora da UFPB, Lúcia Guerra Ferreira chega hoje aos seus gloriosos 
60 anos. A comemoração será em breve dias com a família.

FOTO: Goretti Zenaide

   O projeto Arte na Empresa abriu ontem exposição do artista plástico Abiézer 
Lima, paraibano da cidade de Sousa, que está radicado em São Paulo.

“A riqueza e o status não 
atraem inveja. As pessoas 
invejam é o sorriso fácil, 
a luz própria, a felicidade 
simples e a paz interior”

“Ando tão feliz ultimamente 
que qualquer resquício de 
inveja, anda me tirando 
boas doses de sarcasmo e 
voluntárias gargalhadas”

PAPA FRANCISCO KEILA SCAVEM

A festejada Lide Milanez com a nora Thayná e as filhas Maria Cláudia e Maria Fernanda

FOTO: Goretti Zenaide

Fátima Lisboa Lopes e a valorosa equipe da Calzature Manaíra Shopping nos lançamentos do verão

FOTO: Dalva Rocha

Lúcia Guerra Ferreira e Carmélio Reynaldo Ferreira, ela é a 
aniversariante de hoje

  A cantora Wanessa, em 
cerimônia ontem no Museu Nacional 
de Brasília, tornou-se embaixadora 
do Unaids, programa da ONU sobre 
HIV/Aids.
  Foi durante abertura da ex-
posição “Revelando a Vida”.

Cinema
HOJE tem  sessão 

de cinema no Cineclube 
“O Homem de Areia”, às 
19h30 na Fundação Casa 
de José Américo. 

O drama iraniano 
“A Separação”, que con-
quistou o Urso de Ouro 
do Festival de Berlim de 
2012, será exibido, com 
entrada gratuita e co-
mentário da psicanalista 
Margarida Assad sobre 
a trama que aborda a 
separação de um casal, 
a realidade do Irã e seu 
rigoroso regime religioso.

FORAM adiadas as eleições para a nova diretoria 
e conselhos deliberativo e fiscal do Esporte Clube Cabo 
Branco, que seriam realizadas no próximo sábado.

Em uma reunião da atual diretoria, capitaneada por 
Antônio Toledo e Tavinho Santos, com os conselheiros 
na última segunda-feira, ficou acertado que deveria se 
esperar a resposta da consulta que fora feita anterior-
mente à Justiça para saber se é possível essas eleições 
no momento, uma vez que as últimas ainda estão, após 
dois anos, ainda aguardando posicionamento jurídico.

Adiadas as eleições
Festejos

UMA tarde para 
lá de agradável foi 
proporcionada por 
Lide Milanez em seu 
bacana apartamen-
to no Jardim Luna 
para comemorar seu 
aniversário, na última 
segunda-feira.

Comes e bebes 
maravilhosos e bons 
bate papos marcaram 
o encontro que teve 
presenças de San-
dra Bernardo, Suza-
na Amorim, Socorro 
Mayer, Fabiana Gama, 
Tereza Ribeiro, entre 
outras.

Patrícia Farias e Ana Karina Maia nos festejos de Lide Milanez

FOTO: Goretti Zenaide

Lide Milanez com Zélia Jurema, Hélia Botelho, Lúcia Jurema e Tereza Neiva

Foto: Goretti Zenaide

AEMP
ESTÁ marcada 

para o dia 9 deste 
mês, a confrater-
nização natalina da 
AEMP. Será com um 
almoço no Basto´s 
Gold, em Tambaú.

SERÁ na Igreja de Nossa Senhora do Carmo a missa 
em Ação de Graças, celebrada por monsenhor Catão, no 
próximo dia 19 às 9h, para comemorar os 40 anos de for-
mados da Turma de Direito da UFPB de 1975.

As festividades continuarão no decorrer do dia e quem 
ainda não confirmou presença, deve ligar para o número 
(83) 99820-2160 e falar com Ana.

Turma de Direito

ALUNOS do Projeto Prisma estão ensaiando para 
os concertos de Natal que serão apresentados no dia 17, 
no Centro de Treinamento de Professores em Campina 
Grande e no dia 18, na Praça do Povo do Espaço Cultural 
José Lins do Rego.

No repertório, trechos de “Assim Falou Zaratustra”. 
de Richard Strauss, “Filândia”, de Jean Sibelius, “Mulher 
Rendeira”, de Zé do Norte, “Danças Polovitsianas”, de 
Alexander Borodin e “Bachiana Brasileira no. 4” e “Cântico 
do Sertão”, de Heitor Villa-Lobos

Concertos de Natal

Passeio
O HARDMAN Praia 

Hotel, como faz todos os 
anos e sob o comando de 
Manuelina Hardman, pro-
move hoje um passeio pela 
orla pessoense com os 
idosos da Amem. Em segui-
da, todos irão lanchar no 
restaurante L´Atlantique, 
onde uma recreadora do 
Sesc faz de forma divertida 
distribuição de presentes.

Décadas
A MARCHAND Roseli 

Garcia convidando para 
conferir a mostra coleti-
va “Décadas”, que marca 
os 35 anos da Galeria 
Gamela, na Av. N. S. dos 
Navegantes, em Tambaú. 
Com obras dos artistas, 
Alexandre Filho, Analice 
Uchôa, Flávio Tavares, 
Miguel dos Santos, Fred 
Svendsen, entre outros.

O FÓRUM de Governança da Internet, evento promovido 
pela ONU no Centro de Convenções de João Pessoa, ainda 
rende frutos para a Paraíba. Na coluna de Demi Getschko, 
considerado um dos pioneiros da internet no Brasil, publi-
cada última segunda-feira no jornal Estado de São Paulo, 
disse ser excelente a infraestrutura do espaço e ainda 
elogiou a gastronomia paraibana.

Rendendo frutos

   A cidade de Itaporanga sedia hoje o Seminário para o Desenvolvimento do 
Comércio, Serviço e Indústria, promovido pelo Sebrae. O evento pretende identificar as 
potencialidades e dificuldades do Vale do Piancó.
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Governo entrega restauração hoje
roDoviA quEiMADAS A boquEirão

A restauração de mais 
uma importante rodovia da 
região do Cariri, a PB-148, 
ligando Queimadas/Boquei-
rão, do Programa Caminhos 
da Paraíba, será entregue 
pelo governador Ricardo 
Coutinho nesta quarta-feira. 
A estrada, que faz parte do 
Anel do Cariri, tem 30km de 
extensão e beneficia dire-
tamente uma população de 
62.978 habitantes dos mu-
nicípios de Queimadas, Bo-
queirão e Cabaceiras. Foram 
investidos, com recursos 
próprios, R$ 12.148.354,72. 

Pela rodovia trafegam, 
em média, 1.619 veículos 
diariamente, entre automó-
veis, camionetas, ônibus, 
caminhões e motos. Foram 
executados serviços de 
reciclagem da camada de 
base, recapeamento asfálti-
co da pista de rolamento e 
dos acostamentos, recupe-
ração e limpeza do sistema 
de drenagem, roçada ma-
nual da vegetação na faixa 
de domínio e sinalização 
horizontal vertical.

O diretor-superinten-
dente  em exercício do De-
partamento de Estradas de 
Rodagem da Paraíba, Hélio 
Cunha Lima, diz que o Anel 
do Cariri  é uma das maiores 
obras rodoviárias do Gover-
no Ricardo Coutinho, ligan-
do o Cariri Oriental ao Cariri 
Ocidental, com investimento 
de mais de R$ 100 milhões, 
contemplando uma rodovia 
com mais de 200km de ex-
tensão, sendo 20% de res-
tauração e 80% de implan-
tação e pavimentação entre 
Zabelê a Queimadas.

Assegura ainda o diri-
gente do DER que o trecho 
a ser inaugurado, totalmen-
te restaurado, proporciona 
a modernização da rodovia, 
oferece melhores condições 
de tráfego e escoamento da 
produção agrícola regional 
e amplia as condições para 
o desenvolvimento do turis-
mo na região.

Estrada faz parte do Anel 
do Cariri e beneficia mais 
de 62 mil habitantes

O governador Ricardo 
Coutinho entregou, na última 
segunda-feira (30), no municí-
pio de Montadas, a restauração 
da PB-115 que liga os municí-
pios de São José da Mata, Puxi-
nanã e Montadas, totalizando 
de 16 quilômetros de rodovia. 
A obra recebeu investimentos 
de R$ 4 milhões. Em seguida, 
Ricardo também inaugurou o 
ginásio de esportes da Escola 
Estadual de Ensino Fundamen-
tal e Médio Plínio Lemos, em 
Puxinanã, onde foram investi-
dos mais de R$ 600 mil.

Durante a solenidade de 
inauguração da PB-115, o go-
vernador lembrou que a rodo-
via tinha sido construída há 30 
anos e estava sem manuten-
ção, em péssimas condições 
de uso. “Nossa principal meta 
é o desenvolvimento do Es-
tado. Já pavimentamos 1.600 
quilômetros de estradas e es-
tamos prestes a entregar mais 
800 quilômetros de rodovia”, 
ressaltou Ricardo. Ele ainda 
enfatizou que a meta é atingir 

os 2.400 quilômetros de pavi-
mentação, até o primeiro se-
mestre do próximo ano.

O governador reafirmou 
que dos 54 municípios que 
não tinham acesso pavimen-
tado, em 32 os acessos foram 
concluídos e entregues à po-
pulação. A inauguração da pa-
vimentação da PB-115 acon-
teceu na praça principal da 
cidade de Montadas.

Estrada da Batatinha
Ainda na segunda-feira, 

o governador inaugurou no 
Agreste a pavimentação da 
PB-121 (conhecida por Estra-
da da Batatinha). Nas obras 
das duas rodovias, que fazem 
parte do Programa Caminhos 
da Paraíba, foram restaurados 
51km, com investimento de 
cerca de R$ 14 milhões.

O morador de Campina 
Grande, Gilberto Pereira, que 
tem parentes em Montadas 
disse que com a nova estrada 
ficou muito mais fácil visitar 
a família. “Acho que o gover-

nador Ricardo Coutinho está 
trilhando o caminho certo, até 
porque o Estado estava ca-
rente de uma malha rodoviá-
ria que realmente atendesse 
às populações das pequenas 
cidades. Então, estão de pa-
rabéns o governador porque 
soube enxergar as necessida-
des da população menos fa-
vorecida, e os moradores do 
Compartimento da Borbore-
ma por ganharem mais desen-
volvimento”, comentou.

As restaurações das 
duas rodovias foram exe-
cutadas com recursos do 
Tesouro do Estado, contem-
plando uma população de 
mais de 100 mil habitantes 
de Esperança, Areial, Puxi-
nanã, Montadas e Pocinhos. 
O tráfego médio diário de 
veículos nas duas rodovias 
é de cerca de 2 mil veículos 
entre automóveis, utilitários, 
ônibus, caminhões e motos.

Na execução das obras, 
foram feitos serviços de cor-
reção de defeitos, recapea-

mento da pista de rolamento 
com concreto betuminoso, 
recuperação e limpeza dos 
acostamentos e do sistema 
de drenagem e sinalização 
horizontal e vertical.

O diretor-superintenden-
te em exercício do Departa-
mento de Estradas de Roda-
gem da Paraíba, Hélio Cunha 
Lima, disse que as obras ofere-
cem tranquilidade e conforto 
a mais de 100 mil habitantes, 
viabilizando o escoamento da 
produção comercial e agríco-
la da região.

Ginásio
No fim da tarde, na cida-

de de Puxinanã, Ricardo inau-
gurou o Ginásio de Esportes 
da Escola Estadual de Ensino 
Fundamental e Médio Plínio 
Lemos. Na ocasião, ele lem-
brou que a obra do ginásio 
havia sido projetada no ano de 
2002, mas desde então, estava 
paralisada. Ricardo também 
anunciou licitação no valor de 
R$ 1,3 milhão para a reforma 

da Escola Plínio Lemos, que 
ganhou o ginásio.

Ricardo ressaltou que 
das 109 obras executadas 
pela Suplan neste ano, 58 são 
da área de educação. “O que 
queremos é cuidar das crian-
ças oferecendo educação de 
qualidade para que o dia de 
amanhã seja melhor que o de 
hoje”, enfatizou.

O presidente da Assem-
bleia Legislativa da Paraíba, de-
putado Adriano Galdino, afir-
mou durante a inauguração do 
ginásio esportivo que a marca 
do Governo do Estado está nas 
obras que visam a qualidade 
de vida da população.

Já o secretário de Edu-
cação do Estado, Aléssio 
Trindade, destacou que com 
a entrega do ginásio, a expec-
tativa é de que os alunos se 
integrem mais ainda aos es-
tudos unindo esporte, cultu-
ra e conhecimento em todos 
os setores. “Nosso interesse 
é atingir as metas pela me-
lhoria do ensino”.

PB-115 recebe investimentos de RS 4 milhões
Durante a solenidade , o governador Ricardo Coutinho enfatizou que a meta é atingir os 2.400 quilômetros de pavimentação até o primeiro semestre do próximo ano

FOTO: Secom-PB

Os produtores da cana-
de-açúcar e o público inte-
ressado em conhecer quais 
as perspectivas climáticas 
para 2016 terão uma ótima 
oportunidade no dia 10 de 
dezembro. Nesta data, a As-
sociação dos Plantadores de 
Cana da Paraíba (Asplan), 
através do Departamento 
Técnico da entidade, vai pro-
mover uma palestra sobre 
esse tema que será proferi-
da pelos doutourandos em 
Meteorologia, Flaviano Fer-
nandes Ferreira e Lindem-
berg Lucena Sousa. O even-
to acontece no auditório da 
Asplan, na Rua Rodrigues de 
Aquino, Nº 267, Centro, em 
João Pessoa, a partir das 9h.

O coordenador do Detec 
da Asplan, Vamberto Rocha, 
lembra que a palestra faz 
parte das atividades mensais 

promovidas pela entidade 
que traz temas de interesse 
do produtor a cada edição. 
“O tema clima é sempre re-
levante para o produtor e 
quanto mais conhecimento 
prévio ele tiver sobre esse 
aspecto, mais bem prepara-
do ele estará para produzir”, 
destaca Vamberto.

Para o presidente da 
Asplan, Murilo Paraíso, a pa-
lestra é de suma importân-
cia e o produtor deve fazer 
um esforço para comparecer 
ao evento. “Esse momento 
será muito relevante para 
os nossos associados, já que 
ele se constitui numa opor-
tunidade única de saber, de 
forma antecipada e de ma-
neira exclusiva, quais serão 
as perspectivas climáticas 
para o próximo ano”, desta-
ca Murilo.

Asplan vai promover 
palestra na capital

PErSPECTivAS CLiMÁTiCAS

A Feira Flores de Holambra está 
de volta a João Pessoa. O evento, 
que acontece na capital desde 2007, 
teve início ontem e irá até o próximo 
dia 13, das 8h às 18h,  no Ponto do 
Cem Réis. Nessa edição serão comer-
cializadas mais de 200 espécies de 
flores e plantas ornamentais, todas 
a preços populares.

Holambra, cidade que dá nome 
à feira, fica localizada no interior de 
São Paulo, e é a maior exportadora 
de flores do País. Devido a grande 
quantidade e diversidade de flores 
produzidas na região, ela é conheci-
da como a cidade das flores. 

Entre as espécies disponíveis 
para os visitantes estão violetas, 
jasmines, lírios e cravos. De acordo 
com os organizadores do evento, as 
plantas mais procuradas são as car-

Feira acontece no Ponto de Cem Réis
FLorES DE HoLAMbrA

nívoras, orquídias, bonsais e begô-
nias, isso ocorre principalmente por 
elas serem exóticas. 

Os amantes de flores além de 
desfrutar da exposição poderão par-
ticipar de minicursos gratuitos. Neles 
o paisagista Diego Dias irá ministrar 
aulas de cultivo de orquídias, além 
de dar informações de plantio, adu-

bagem e tratamento de fungos. As 
aulas terão início às 9h e as vagas 
são limitadas. O evento é realizado 
pela Associação Beneficiente Casa 
da União e o Centro Espírita Bene-
ficente União do Vegetal. Parte do 
lucro arrecadado será destinado ao 
Projeto Luz do Saber e alfabetização 
e inclusão digital de jovens e adultos.

Mais de 200 espécies de flores estão sendo comercializadas a preços populares

FOTO: Evandro Pereira

Iluska Cavalcante
Especial para A União

FOTO: Secom-PB
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O Dia Mundial de Luta 
contra a Aids foi lembrado on-
tem no Ponto de Cem Réis, Cen-
tro de João Pessoa, com a oferta 
de vários serviços à população. 
A data também marca o iní-
cio do “Dezembro Vermelho”, 
quando mundialmente é dis-
cutido e divulgado o tema da 
prevenção da doença. Ontem, 
das 8h às 12h, profissionais da 
Secretaria de Estado da Saúde 
(SES) e Hospital Clementino 
Fraga ofereceram, no Ponto de 
Cem Réis, teste rápido de HIV, 
sífilis e hepatites, verificação 
de pressão e glicemia, além de 
distribuição de material educa-
tivo, preservativos, gel lubrifi-
cante e orientação à população.

De acordo com dados da 
SES, entre os anos de 2007 e 
2015 foram notificados 4.018 
casos de Aids em adultos na 
Paraíba. Destes 2.696 casos 
em homens e 1.322 em mulhe-
res. No mesmo período foram 
notificados 1.059 óbitos pela 
doença. Apenas no ano passa-
do, foram diagnosticados 562 
casos de HIV positivo em todo 
o Estado. Este ano já são 744.

“Estamos aqui com ações 
referentes ao Dia Mundial de 
Combate à Aids, então estamos 
oferecendo à população testes 
de diagnóstico para HIV em 
que o resultado sai em quinze 
minutos. A pessoa com diag-
nóstico positivo é logo indica-
da a comparecer ao hospital 
de referência para o tratamen-
to”, explicou Joanna Angélica 
Ramalho, chefe do Núcleo de 
DST/AIDS da SES-PB. Esse tipo 
de ação estará sendo realizada 
em todo o mês de dezembro 
nos municípios da Paraíba.

O cidadão que optou por 
fazer o teste tem que passar 
por um aconselhamento onde 
é feita uma breve conversa ex-
plicativa sobre o teste e os seus 
possíveis resultados, negativo 

ou positivo, para posterior-
mente poder ser encaminhado 
para realização do teste rápido. 
“O teste é feito através de uma 
punção digital, onde uma go-
tinha de sangue é colocada na 
plataforma e o resultado sai 
em quinze minutos”, comple-
tou Joana.

“Eu acredito que isso é 
importante pra gente que às 
vezes não tem  recursos para 
realizar um tipo de teste des-
ses. Então deveriam fazer es-
sas coisas mais e mais vezes, 
a gente precisa tirar a dúvida, 
principalmente quando somos 
expostos a comportamentos 
de risco”, comentou Roberto da 
Silva durante a espera na fila 
para realização do teste.

A comerciante Maria das 
Neves, 49 anos, que trabalha 
próximo ao local, decidiu ti-
rar uns minutos para cuidar 
da saúde. “Esse serviço sen-
do oferecido aqui pra gente é 
algo muito bom, pois muitas 
vezes a gente não cuida da 
nossa saúde por falta de tem-
po e de dinheiro, e já que te-
nho todos esses testes sendo 
ofertados aqui, perto do meu 
local de trabalho, não posso 
perder essa oportunidade de 
me cuidar”, disse.

A dona de casa Maria José 
Camilo, 45 anos, estava anima-
da para fazer os exames. Ela 
lembrou a importância do tes-
te rápido para HIV. “Acho muito 
importante a gente perder o 
medo e fazer o teste. Mesmo 
me achando certa de não ter o 
vírus, não posso garantir que 
o meu esposo não o tem. Por 
isso, vou fazer o teste e já liguei 
para o meu esposo para ele vir 
também”, falou.

Prevenção
Segundo a chefe do Nú-

cleo de DST/AIDS da Secreta-
ria de Saúde, Joana Ramalho, 
o Ministério da Saúde dispo-
nibiliza os insumos de preven-
ção como exemplo o preser-
vativo masculino e feminino e 
o leite materno para as mães 
que não podem amamentar 
por serem soropositivos, os fi-
lhos têm o direito de adquirir 

SES oferece serviços no Dia 
Mundial de Luta contra a Aids
Este ano, já foram 
registrados 744 casos 
da doença na Paraíba

Rodrigo Rodrigues                                                                                                                         
Especial para A União

O Hemocentro da Paraíba di-
vulgou a programação de coleta 
externa para o mês de dezembro. O 
trabalho visa aumentar o estoque 
do banco de sangue e incentivar a 
adesão de novos doadores. A ação 
teve início ontem, no Hospital de 
Emergência e Trauma de João Pes-
soa, para onde foi deslocada a uni-
dade móvel e uma equipe de profis-
sionais do Hemocentro – médicos, 
enfermeiros e assistentes sociais. A 
ação aconteceu das 8h às 17h.

“Fazemos uma agenda de co-
letas externas para cada mês, de 
acordo com a solicitação das em-
presas ou órgãos públicos. Os ges-
tores entram em contato conosco 
através de ofícios e programamos, 
na sequência, a data para a visi-
ta da coleta externa”, informou a 
coordenadora do Núcleo de Ações 
Estratégicas do Hemocentro da Pa-
raíba, Divane Cabral.

Na sexta-feira (4), das 8h às 13h, 
a coleta externa vai ser realizada na 
Oficina Escola de João Pessoa, no 
bairro do Varadouro. Já na quarta-
feira (9), será a vez do Instituto de 

Polícia Científica (IPC), no bairro do 
Cristo, receber a visita da coleta ex-
terna.

Na sexta-feira (11), a coleta será 
no município de Espírito Santo e no 
sábado (12), no município de Santa 
Rita. Na quarta-feira (16), a coleta 
externa continua na Casa da Cidada-
nia, em Jaguaribe. Na quinta-feira 
seguinte (17), a coleta externa vai ser 
realizada no Jardim Colinas, na capi-
tal. Na sexta-feira (18), será no Insti-
tuo Federal da Paraíba (IFPB). E para 
finalizar, na terça-feira (29), a coleta 
externa será realizada no Ponto de 
Cem Réis, no Centro de João Pessoa.

As coletas externas são realiza-
das das 8h às 17h, exceto as coletas 
do dia 4 (na Oficina Escola de JP), 
dia 17 (Jardim Colinas) e do dia 18 
(IFPB), que acontecem das 8h às 13h.

Além das coletas externas, as 
doações de sangue podem ser fei-
tas no Hemocentro da Paraíba, na 
Avenida Pedro II, no Bairro da Torre, 
em João Pessoa. De segunda a sexta-
feira, a unidade funciona das 7h às 
18h, e aos sábados, das 7h às 17h.

Hemocentro divulga programação
coletas externas de sangue

Foto: Evandro Pereira

Ontem, a população pôde fazer o teste rápido de HIV e hepatites

condições para ser doador de sangue

n Ter idade entre 16 e 67 anos, 11 meses e 29 dias 
(se for menor de 18 anos é necessária autori-
zação do responsável legal).

n Pesar acima de 50 quilos.

n Ter dormido normalmente nas últimas 24 horas.

n Estar alimentado, com intervalo de duas horas 
após o almoço.

n Evitar alimentos gordurosos na véspera e no 
dia da doação.

n Não ter tido hepatite após os 11 anos de idade.

n Não estar gripado, resfriado, com febre ou 
diarreia.

n Não ter ingerido bebida alcoólica nas últimas 12 
horas.

n Não ter comportamento de risco para doenças 
sexualmente transmissíveis.

n Não estar grávida ou em período de amamen-
tação. A menstruação e o uso de pílulas anticon-
cepcionais não impedem a doação.

serviço O Hospital de Emergên-
cia e Trauma de Campina 
Grande, que integra a rede 
hospitalar do Estado, pres-
tou 82.539 atendimentos e 
realizou 8.181 cirurgias em 
2015. No mês de novembro 
foram atendidos 7.311 pa-
cientes no setor de emergên-
cia, desse total, 877 vítimas 
de acidentes de motos, tota-
lizando no ano 9.493 atendi-
mentos. Em 2014, no mesmo 
período, foram registrados 
10.728 atendimentos a víti-
mas de acidentes de motos. 

A unidade de saúde re-
gistrou, ainda em novembro, 
37 atendimentos a pessoas 
vítimas de facadas, 54 de 
tiro, 59 por queimaduras, 70 
vítimas de atropelamentos, 
66 de acidentes de carro, 53 
de acidentes de bicicleta e 
1.913 por cortes e outros aci-
dentes.  O restante dos aten-
dimentos foi ambulatorial e 
na área de pediatria. 

Para garantir a eficiência 
no atendimento e a assistên-
cia a todos, a unidade de saú-
de conta com 285 leitos, 354 

médicos, sendo 64 de plantões 
24 horas em todas as especia-
lidades de urgência. O hospital 
dispõe de internação clinica e 
cirúrgica e também de seis sa-
las no bloco cirúrgico.

O Trauma de Campi-
na Grande é referência em 
traumatologia para 203 mu-
nicípios da Paraíba, além de 
algumas cidades do Rio Gran-
de do Norte e Pernambuco, a 
unidade chega a atender 250 
pacientes diariamente. O Go-
verno do Estado investe men-
salmente cerca de R$ 11,5 mi-
lhões para a manutenção do 
Hospital de Trauma Dom Luiz 
Gonzaga Fernandes.

Trauma realiza mais de 82 
mil atendimentos este ano

na raInHa da BorBoreMa

A unidade de 
saúde conta com 
285 leitos, 354 
médicos, sendo 
64 em plantões 
24 horas 

até dez latas mensalmente até 
o sexto mês de vida do bebê e 
o Estado doa as latas dos seis 
meses a um ano.

“Essas são as estratégias 
de prevenção do HIV, além de 
um dos mais importantes que 
é o teste rápido. É importante 
também lembrar que o tra-
tamento para a Aids também 
é realizada de forma gratuita 
pelo Ministério da Saúde”, res-
saltou Joana.

Joana ainda lembrou que 
em todos os PSFs da Paraíba 
realizam os testes rápidos de 
HIV. “Não deixem de procurar 
para quem quer fazer os testes, 
todos PSFs do nosso Estado, 
se você chegar e quiser fazer o 
teste pode ir lá que eles fazem”, 
finalizou.

Dia Mundial 
O Dia Mundial de Luta 

Contra a Aids, 1º de dezembro, 
foi instituído em 1988 pela Or-
ganização Mundial de Saúde 
(OMS) como uma data simbó-
lica de conscientização para to-
dos os povos sobre a pandemia 
de Aids. As atividades desen-

volvidas nesse dia visam divul-
gar mensagens de esperança, 
solidariedade, prevenção e in-
centivar novos compromissos 
com essa luta. 

A iniciativa foi referenda-
da pelo Sistema das Nações 
Unidas, por meio da Assem-
bleia Mundial de Saúde, e tem 
o apoio dos governos e orga-
nizações da sociedade civil de 
todos os países. A cada ano, a 
OMS elege a população/gru-
po social que registra o maior 
crescimento da incidência 
de casos de HIV/Aids e defi-
ne para uma campanha com 
ações de impacto e sensibiliza-
ção sobre a questão.

O laço vermelho é visto 
como símbolo de solidariedade 
e de comprometimento na luta 
contra a Aids. O projeto do laço 
foi criado, em 1991, pela Visual 
Aids, grupo de profissionais de 
arte, de New York, que queriam 
homenagear amigos e colegas 
que haviam morrido ou esta-
vam morrendo da doença.

Com informações
da Secom-PB

Chico José
chicodocrato@gmail.com

Campina Grande já 
contabiliza de janeiro a 
novembro de 2015, 103 
casos confirmados de 
Aids, sendo 70 registra-
dos em pessoas do sexo 
masculino e 33 em mu-
lheres. Os números são da 
Coordenação de Doenças 
Sexualmente Transmissí-
veis e Aids da Secretaria  
Municipal de Saúde do 
Município. Independen-
temente desse tipo de 
ação, as pessoas interes-
sadas podem se dirigir to-
dos os dias ao Centro de 
Saúde Dr. Francisco Pinto, 
no centro da cidade, onde 
podem fazer, com todo o 
sigilo, o teste de HIV. 

Ontem, no trans-
curso do Dia Mundial de 
Luta Contra Aids, a Secre-
taria promoveu uma ação 
itinerante, na Praça da 
Bandeira, onde foram fei-
tos testes rápidos de Aids, 
Sífilis e Hepatite. Dezenas 
de pessoas foram atendi-
das gratuitamente. Essas 
ações deverão se estender 
por toda a semana, em lo-

cais que serão divulgados 
pela SMS.

Silvestre Gonçalves 
Maia, Coordenador de 
DST/Aids da Secretaria 
Municipal de Saúde expli-
cou que, os portadores do 
HIV recebem atendimen-
to do Serviço de Assistên-
cia Especializado (SAE), 
que funciona na Rua Si-
queira Campos, bairro da 
Prata. No local é distribuí-
do de forma gratuita o 
coquetel de medicamen-
tos enviado pelo Minis-
tério da  Saúde; e onde 
os soropositivos recebem 
orientação clínica e psico-
lógica. 

audiência pública
Ainda na manhã de 

ontem a Câmara Munici-
pal, por iniciativa do ve-
reador Anderson Maia, 
do PSB, realizou uma 
audiência pública, com 
a presença de numero-
so público na galeria. No 
plenário estiveram pre-
sentes representantes 
das secretarias  estadual e 
municipal de Saúde; e de 
entidades ligadas ao mo-
vimento LGBT.

CG tem 103 casos em 2015
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Um shopping center em 
João Pessoa terá de indeni-
zar uma cliente que teve o 
carro violado (arrombado) 
no estacionamento, em se-
tembro de 2012. O valor 
da indenização, por danos 
morais, foi fixada em R$ 8 
mil. O estabelecimento co-
mercial ainda terá de res-
tituir a vítima, Débora de 
Oliveira Xavier, no valor de 
R$ 670,00 a título de danos 
materiais.

Com a decisão, os mem-
bros da Terceira Câmara 
Cível negaram, nessa terça-
-feira (1º), recurso do Con-
domínio do Shopping Center 
Sul. O processo (0118229-
19.2012.815.2001) teve a 
relatoria do juiz convoca-
do Aluízio Bezerra Filho, e 
os desembargadores Saulo 
Henriques de Sá e Bene-
vides e a Maria das Graças 
Morais Guedes acompanha-
ram o entendimento do ma-
gistrado.

No dia do ocorrido, se-
gundo os autos, a cliente 
estacionou seu carro no es-
tacionamento do shopping. 
Ela se dirigiu à casa lotérica, 
no interior do estabeleci-
mento, e sacou a importân-
cia de R$ 670,00. Em segui-
da, retornou ao veículo para 
guardar a quantia retirada, 
já que tinha o intuito de ir 
ao supermercado nas proxi-
midades.

Ainda segundo o re-
curso, quando a cliente vol-
tou ao estacionamento per-
cebeu que seu carro havia 

sido arrombado. A vítima 
procurou a administração 
do shopping, que informou 
não se responsabilizar por 
objetos deixados dentro do 
automóvel. Com seu des-
locamento até a Delegacia 
Distrital e solicitação das 
filmagens, constatou-se 
que Débora Xavier fora se-
guida por três rapazes des-
conhecidos.

Ao apreciar o recur-
so, o juiz Aluízio Bezerra 
ressaltou que o Shopping 
Center Sul deve arcar com 
o prejuízo, já que deixou 
de observar o dever de se-
gurança e cautela que lhe 
incube como fornecedora 
de serviços, uma vez que é 
inerente ao risco da ativi-
dade desenvolvida.

“Caracterizando o de-
feito na prestação de servi-
ço, por ele responde o for-
necedor objetivamente pela 
reparação dos danos causa-
dos ao consumidor, nos ter-
mos do Artigo 14, do Código 
de Defesa do Consumidor”, 
disse o relator.

Shopping na capital vai indenizar 
cliente que teve o carro violado
Juiz Aluizio Bezerra viu 
descaso do estabelecimento 
no seu dever de segurança Cagepa suspende 

abastecimento em JP
A Companhia de Água e 

Esgotos da Paraíba (Cagepa) exe-
cuta, nesta quarta-feira (2), ser-
viço de limpeza e desinfecção dos 
reservatórios (elevado e apoiado) 
R-18, localizados no Alto da Boa 
Vista, na capital. Em decorrência 
dos trabalhos, o abastecimento 
de água precisará ser interrompi-
do, das 8h às 19h, nas seguintes 
localidades de Bayeux: Tambaí, 
Rio do Meio, Alto da Boa Vista e 
Jardim Aeroporto. Em Santa Rita, 
o distrito de Várzea Nova também 
será afetado. Mais informações 
sobre os serviços executados pela 
Cagepa podem ser obtidas gratui-
tamente pelo telefone 115.

UEPB lança edital de 
seleção de Mestrado

Integrante da Rede Nacional do 
Profmat, a Universidade Estadual da 
Paraíba, através do Mestrado de Mate-
mática, informa sobre o lançamento do 
edital para os interessados em ingressar 
no referido programa em 2016. O edital 
foi publicado pela Comissão Acadêmica 
Nacional do Mestrado Profissional em 
Matemática em Rede Nacional. A inscri-
ção será efetuada exclusivamente via 
internet, na página http://www.pro-
fmat-sbm.org.br. O período de inscrição 
será de 4 de dezembro a 4 de janeiro de 
2016. No ato do preenchimento do for-
mulário eletrônico de inscrição, o candi-
dato deve informar dados pessoais de 
identificação e de contato; dados da 
sua formação acadêmica (graduação); 
dados da sua atuação profissional (do-
cência); além de selecionar a Instituição 
Associada e o Campus desta Institui-
ção onde pretende realizar o exame e 
cursar o Profmat. 

PB fará Encontro de 
Extensão e Pesquisa

No período de 15 a 17 deste 
mês, será realizado o 1º Encontro 
de Extensão, Pesquisa e Inovação em 
Agroecologia no campus Picuí do Ins-
tituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia da Paraíba. O objetivo é di-
fundir a Agroecologia como uma fonte 
de pesquisa, extensão e inovação viá-
vel para a região de Picuí,  no Semiári-
do paraibano, a partir da exposição de 
ideias e troca de experiências entre 
os participantes. Mais informações 
acesse. Workshop de Recursos Na-
turais do Semiárido (WRNS) 2015. 
Nos dias 15 e 16 deste mês, será 
realizado o Workshop de Recursos 
Naturais do Semiárido Brasileiro com 
tema “Sustentabilidade do Semiárido 
brasileiro: possibilidades e perspec-
tivas”, a realização é da Universidade 
Federal de Campina Grande, por meio 
do Programa de Pós-Graduação em 
Recursos Naturais. 

Corregedoria do TJ  
visitará comarcas

Antes do recesso forense des-
te ano, que tem início no próximo dia 
19, a Corregedoria Geral de Justiça da 
Paraíba (CGJ-PB) mantém o ritmo de 
atividades pelas comarcas que vão 
do Litoral ao Sertão do Estado. Nessa 
terça-feira  teve início a revisão de ins-
peção na 2ª Vara de Patos. Lá os tra-
balhos vão até a próxima sexta-feira 
(4).  A inspeção em Patos aconteceu 
em maio deste ano. O município está 
localizado no Sertão e a uma distância 
de 307Km da capital, João Pessoa. 
Entre os dias 9 e 11, magistrados e 
servidores da Corregedoria estarão, 
também, fazendo uma outra revisão 
de inspeção. desta vez na Vara Única 
de Lucena, Litoral Norte do Estado. A 
última inspeção, naquela comarca, 
aconteceu em abril deste ano.

Já estamos em dezembro, e a pers-
pectiva para o aquecimento no comércio 
neste período do ano está relativamente 
positiva apesar da crise financeira pre-
sente no país. Foi o que comentou Ero-
naldo Maia, presidente da Câmara de 
Dirigentes Lojistas (CDL).

 Segundo ele, a análise positiva do 
“Black Friday” ocorrido na última sexta 
feira, pode ser considerada uma prévia 
do que será o movimento no comércio 
no mês de dezembro. “Houve esse ‘Black 
Friday’ agora que teve seus pontos po-
sitivos e seus pontos negativos, mas em 
um todo acredito que foi positivo”. 

Em relação ao o que se deve espe-
rar por parte do consumidor, Eronaldo 
diz que o aquecimento das vendas de-
penderá da propaganda que os lojistas 
devam fazer para aumentar a venda dos 
produtos. “por exemplo, nessa época 
do ano, especificamente, em dezembro, 
acredito que haverá promoções, cada 
um faz o seu marketing e isso vai ser 
feito de acordo com a movimentação, o 
interesse de cada lojista para determina-
do produto para promovê-lo, e isso vai a 
critério do marketing de cada um”.

“No começo do mês de novembro eu 
achava que ia ser negativo as vendas, mas 
com o decorrer do mês, acredito que fica-
remos com o saldo positivo pela avalia-
ção do mês anterior”, finalizou.

Presidente da CDL-JP acredita 
em boas perspectivas de vendas

MoviMEnTo do CoMérCio EM dEzEMBro

FoTo: Evandro Pereira

Atividades comerciais da última sexta-feira do “Black Friday” foram um bom sinal para o Natal 

Rodrigo Rodrigues
Especial para A União

A Prefeitura Munici-
pal de Cabedelo (PMC) deu 
início, nessa terça-feira ao 
Censo Previdenciário para 
todos os servidores efetivos, 
aposentados e pensionistas 
dos Poderes Executivo e Le-
gislativo Municipal. A inicia-
tiva, de caráter obrigatório, 
será realizada no Instituto de 
Previdência dos Servidores 
Municipais de Cabedelo (Ip-
semc), das 8h às 17h, e segue 
um calendário estipulado de 

acordo com o mês de nasci-
mento dos servidores. 

O censo, que tem por ob-
jetivo atualizar a base de da-
dos dos servidores, segue até 
o dia 18, e será realizado pela 
empresa Serconprev. A meta 
é promover o recadastra-
mento de 2.588 servidores. 
Esta semana, até a sexta-feira 
(4), estão sendo convocados 
os servidores nascidos entre 
os meses de janeiro e abril. 

O convocado que não 

comparecer ao Censo Previ-
denciário terá o pagamento 
de sua remuneração, pro-
ventos ou pensão suspensos 
a partir do mês seguinte da 
conclusão da ação.

“O censo vai fazer com 
que a Prefeitura tenha o 
controle de todos os seus 
funcionários efetivos, saber 
quantos eles são e onde es-
tão lotados. É um processo 
de organização da adminis-
tração pública. 

Aberta desde o último do-
mingo, 29, com novena e mis-
sas, a programação religiosa e 
profana consagrada à padroei-
ra de Campina Grande,  Nossa 
Senhora da Conceição, pros-
segue até segunda-feira, dia 7, 
com  apresentações de artistas 
e bandas. As apresentações, 
abertas ao público,  estão sen-
do realizadas sempre a partir 
das 19h, após a missa, no pátio 

ao lado da Catedral Diocesana, 
na Avenida Floriano Peixoto.

Ontem, foi a vez de Luan 
Estilizado e Banda; hoje se 
apresentam Capilé e Banda. 
Amanhã será a vez de Ton Oli-
veira. Dia 4, Sussa de Monteiro; 
dia 5, Anjos Dourados; dia 6, 
Forró de Gente Boa; e dia 7, a 
agenda musical será concluída 
com Remidos do Senhor, Mad-
son e Banda.

Rosilane Costa Bonfim, 
da Secretaria da Catedral, ex-
plicou que os artistas estão se 

apresentando sem cobrança 
de cachê,  apenas a título de 
colaboração com os festejos 
da padroeira, cuja data trans-
corre a 8 de dezembro, terça-
-feira da semana que vem. A 
data é feriado municipal em 
Campina Grande.

Também integra a pro-
gramação da festa de Nossa 
Senhora da Conceição, a cam-
panha para arrecadação de 
alimentos destinados às fa-
mílias de Campina Grande no 
Natal deste ano. 

Cabedelo faz Censo previdenciário 
para os servidores e pensionistas

Shows de música regional vão 
marcar festividades da padroeira 

 é oBrigaTório

 CaMPina grandE

Chico José 
chicodocrato@gmail.com  

Uma ação conjunta das 
Polícias Civil e Militar da 6ª 
Área Integrada de Segurança 
Pública (Aisp), realizada na 
manhã dessa terça-feira (1) no 
Litoral Sul da Paraíba, resultou 
na prisão de 10 pessoas sus-
peitas de associação para o trá-
fico de drogas na região. A ação 
denominada ‘Avalanche 2’ teve 
dois cumprimentos de manda-
dos de prisão preventiva e uma 
prisão em flagrante em Pitim-
bu e ainda o cumprimento de 
sete mandados dentro do sis-
tema prisional, em João Pessoa. 

De acordo com o delega-
do seccional Aneilton Castro, 
na área da Praia de Acaú, em 
Pitimbu, foram cumpridos 
mandados de prisão preven-
tiva em desfavor de Josley da 
Silva Santos, de 22 anos; Ta-
tiane Feitosa Marques de Oli-
veira, 26 anos; e ainda feito 
flagrante contra Gerlane Ma-
ria Silva Santos, 22, por porte 
ilegal de arma de fogo.

Em presídios da capital, 
foram cumpridos mandados 
de prisão preventiva em des-
favor de Samuel Mariano da 
Silva, no PB 1; Marcos Honório 
Júnior, o Pará, no Sílvio Porto; 
Josenildo da Silva Sales, Wal-
dir Ferreira de Santana e Lu-
cas dos Santos Silva, no presí-
dio do Róger.

“Todos têm envolvimento 
com o grupo que tem à frente 

Samuel, que foi preso no início 
de janeiro deste ano pelo Gru-
po Tático Especial (GTE) da 6ª 
Delegacia Seccional, com apoio 
da Delegacia de Repressão a 
Entorpecentes (DRE). Nosso 
foco é o enfrentamento ao trá-
fico de drogas que acontece em 
assentamentos em Alhandra, 
Pitimbu e outras cidades”, ex-
plicou Aneilton Castro, acres-
centando que Samuel é respon-
sável por homicídios, assaltos e 
tráfico de drogas no Litoral Sul 
paraibano, além de comandar 
uma organização criminosa 
com mais de 40 componentes 
no assentamento Nova Vida, 
em Pitimbu. 

De acordo com o coman-
dante da 1ª Companhia Inde-
pendente da Polícia Militar, 
capitão Kelton Pontes, a opera-
ção realizada nessa terça-feira 
(1) foi muito importante para 
desarticular o grupo comanda-
do por Samuel. “Hoje prende-
mos mais três pessoas que exe-
cutavam as ordens que Samuel 
dava de dentro do presídio e 
isto foi essencial no trabalho 
de combate a esta associação 
criminosa. Uma resposta para 
devolver a tranquilidade aos 
moradores da localidade onde 
o grupo atuava. Agora vamos 
continuar as ações para pren-
der outros criminosos que já 
foram identificados pela polí-
cia”, concluiu capitão Kelton.

Polícia reprime tráfico de 
drogas no Litoral Sul 

aÇÃo inTEgrada 

Os membros 
da Terceira 
Câmara Cível 
negaram, ontem, 
o recurso do 
Condomínio do 
Shopping 
Center Sul 
sobre o caso
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Votação do processo 
contra Eduardo Cunha 
é adiada para hoje
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PRESERVAÇÃO DO ABASTECIMENTO

Crise hídrica é tema de debate em Patos
Ministério Público reuniu 
entidades de dois estados 
no Sertão paraibano

FOTO: Divulgação/MPPB

Foi realizada na manhã 
dessa terça-feira (1), na cida-
de de Patos, uma audiência 
pública que contou com pre-
feitos, vereadores e lideranças 
de municípios da Paraíba e 
do Rio Grande do Norte abas-
tecidos pelo Sistema Core-
mas-Mãe D’água. O encontro, 
promovido pelo Ministério 
Público da Paraíba (MPPB), 
teve como objetivo discutir a 
crise hídrica que assola o es-
tado em virtude dos baixos vo-
lumes armazenados no açude 
de Coremas, responsável pelo 
abastecimento de 27 cidades.

O procurador-geral de 
Justiça do estado, Bertrand 
Asfora, disse que a Paraíba 
tem que pensar de forma 
uníssona, deixando as diferen-
ças em segundo plano a fim de 
garantir o abastecimento para 
o consumo humano de toda 
coletividade. 

“Atingimos todos os ob-
jetivos, primeiro pedimos ao 
Ministério Público para ouvir a 
ANA, Aesa, a Cagepa, ou seja, os 
órgãos estatais que são respon-
sáveis pela segurança hídrica 
do povo paraibano, e pedimos 
que convocassem os prefeitos, 
vereadores e lideranças das 
cidades para saberem da crise 

hídrica que passa o Sistema 
Coremas-Mãe D’água”, revelou 
João Fernandes, diretor-presi-
dente da Agência executiva de 
Gestão das Águas do estado 
da Paraíba (Aesa). ele disse 
que entre as medidas adota-
das  para amenizar a crise está 
o aumento da vazão do açude 
de Coremas, como forma de 
poupar Mãe D’água, que é um 
manancial que fica mais acima 
do de Coremas e tem ainda 
uma capacidade de verter mais 
água. No final João Fernandes 
disse que o objetivo da Aesa, 
como dos demais órgãos que 
fazem a gestão das águas é ad-
ministrar o que têm de recur-
sos hídricos a fim de garantir 
o abastecimento da população, 
até 2017, caso não haja chuvas 
regulares que possam recom-
por a capacidade dos manan-
ciais existentes.

O diretor-presidente da 
Cagepa, Macos Vinícius, consi-
derou que a audiência pública 
foi de fundamental importân-
cia para deixar transparente 
para sociedade e para todos 
os envolvidos neste processo o 
que está acontecendo. ele dis-
se que a forma direta como foi 
tratada a questão é o primeiro 
passo para um avanço da dis-
cussão, inclusive, desmistifi-
cando algumas coisas, como 
o fato da água não pertencer 
a uma só cidade, e sim, a uma 
bacia que compreende várias 
cidades de dois estados, Paraí-
ba e Rio Grande do Norte.

Jefferson Saldanha
jeffersonsaldanha1@hotmail.com

Dani Fechine
Especial para A União

Jeová pede R$ 1,2 bi 
da Sudene para o NE 

Vereador anuncia 
projetos antidrogas

A Sudene está na iminência de de-
volver ao Governo Federal R$ 1,2 bilhão que 
foram destinados ao órgão para investimen-
to em projetos na região Nordeste, mas por 
absoluta falta de apresentação de projetos 
não foram aproveitados no exercício 2015. 
Para tentar evitar essa devolução, o deputa-
do estadual Jeová Campos (PSB) vai propor 
a Sudene que redirecione esse montante 
para projetos de enfrentamento da seca e 
investimentos na região, além de sugerir 
que o teto de R$ 50 milhões seja reduzido. “É 
inadmissível que uma região tão carente de 
recursos e ações, devolva mais de R$ 1 bilhão 
que poderiam ser investidos em projetos de 
enfrentamento da seca e fomento ao desen-
volvimento regional”, argumentou. 

O vereador Lucas de Brito (DEM) 
apresentou, nessa terça-feira (1), dois 
projetos de conscientização e enfren-
tamento às drogas em João Pessoa. O 
primeiro diz respeito a um projeto de 
indicação ao Executivo para a instituição 
do Sistema Municipal de Políticas Públi-
cas de Combate às Drogas. O objetivo é 
garantir a gestão de ações necessárias 
para a prevenção ao consumo de drogas, 
recuperação de dependentes químicos e 
a reinserção social de ex-usuários. Ain-
da sobre esta temática, Lucas também 
apresentou um projeto de lei que torna 
obrigatória a exibição de vídeos educati-
vos antidrogas nas aberturas dos even-
tos culturais em João Pessoa.

Curtas

Para preservar o abaste-
cimento de água pelo Siste-
ma Coremas-Mãe D’água até 
meados de agosto de 2017, an-
tes da chegada das águas das 
obras da transposição do São 
Francisco, a Agência Nacional 
de Águas (ANA) fez um apelo 
aos prefeitos que participaram 
da audiência pública realizada 
pelo MPPB, na manhã dessa 
terça-feira (1), em Patos, para 
que colaborem na limpeza dos 
rios da região.

Segundo dados técnicos 
apresentados pela ANA duran-
te a audiência, em 2016 haverá 

pouca chuva na região do Se-
miárido nordestino, reflexo do 
fenômeno denominado El Niño. 
“Por isso estamos tomando me-
didas duras para preservar as 
águas dos reservatórios, inter-
rompendo o abastecimento para 
as irrigações e solicitação para a 
recuperação dos leitos dos rios”, 
destacou Paulo Varella Neto, di-
retor-presidente da ANA.

De acordo com Varella Neto, 
a medida mais efiente é limpar 
os rios, para que a água escorra 
melhor para atender as popu-
lações. “As prefeituras deverão 
fornecer mão de obra e equipa-

mentos para efetuar essa limpe-
za dos rios. Atividade de suma 
importância em 110 quilôme-
tros de rio, saindo de Coremas”. 
Varella Neto ainda ressaltou: 
“É uma questão simples para se 
fazer a limpeza, com uso de es-
cavadeiras. Por isso precisamos 
da ajuda das prefeituras. tere-
mos mais eficiência no abasteci-
mento. Por isso faço um apelo 
aos prefeitos paraibanos. Isso 
já está sendo feito pelos prefei-
tos do Rio Grande do Norte na 
divisa com a Paraíba. Podemos 
fazer uma limpeza de dez quilô-
metros por dia”.

ANA recomenda limpeza dos rios às prefeituras

Advogada é escolhida para vogal da Jucep

O Conselho da Ordem 
dos Advogados do Brasil 
(OAB) da Paraíba, em seção 
realizada na última sexta-fei-
ra, 27, escolheu a lista tríplice 
a ser enviada ao governador 
do estado da Paraíba, Ricar-
do Coutinho, para escolha do 
novo vogal da Junta Comer-
cial do estado da Paraíba (Ju-
cep) na vaga destinada à Or-
dem dos Advogados do Brasil 
- Seccional Paraíba (OAB-PB). 
A advogada Rebeca Sodré de 
Melo será a primeira mulher 
a disputar a vaga de vogal. 

Dos três escolhidos, ela foi a 
mais votada, com 19 votos. 

em segundo lugar da 
lista dos indicados ao cargo 
está o advogado Diego Fabrí-
cio Cavalcanti, com 17 votos 
e, por último, Hilton Souto 
Maior Neto, com 16 votos. 
A Jucep julga os processos 
relativos à Junta Comercial 
e, ter pela primeira vez uma 
mulher com a pretensão de 
ocupar o cargo é, para a ad-
vogada Rebeca, um grande 
avanço na luta.

“É importante que a po-
pulação saiba que pela pri-
meira vez uma mulher po-
derá ocupar o cargo. eu me 

sinto muito privilegiada com 
isso. É uma vitória na luta das 
mulheres e como somos mi-
noria em todos os casos, isso 
é muito importante. A mulher 
é capaz de ocupar qualquer 
cargo”, declarou Rebeca So-
dré, que também já fez parte 
da Comissão da Mulher Advo-
gada da OAB-PB.

O cargo
Cabe aos vogais com-

por o plenário da Junta Co-
mercial, órgão deliberativo 
superior que julga recursos 
interpostos de decisões sin-
gulares ou colegiadas. Os 
vogais também compõem as 

turmas, que são os órgãos 
deliberativos inferiores, 
compostas, cada uma, por 
três membros. As turmas 
de vogais são responsáveis 
pelo julgamento dos pedi-
dos de constituição de socie-
dades anônimas, bem como 
o arquivamento de atas de 
assembleias gerais e demais 
atos relativos a essas socie-
dades, além de transforma-
ções, incorporações, fusões 
e cisões de sociedades em-
presárias. Cabe ainda às tur-
mas de vogais decidir sobre 
constituições e alterações 
de consórcios e de grupo de 
sociedades.

LISTA TRÍPLICE

Bertrand 
Asfora (C) 

garantiu que 
MPPB lutará 

por água para 
o consumo 

humano
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Conselho de Ética adia votação de 
parecer contra Cunha para hoje
Sessão foi interrompida 
às 21h30, quase seis 
depois do início

Que golpe baixo do destino contra a nação 
brasileira é esse avanço da microcefalia. Na saúde 
pública, o que temos agora de concreto nas mãos, além 
do sentimento de um mundo impactado por crises 
concêntricas e sucessivas, é a dor da incerteza que 
abraça tantos futuros. 

Espero estar errado. Mas na atual conjuntura, o 
que se configura no horizonte dá um aperto no coração: 
a presença de uma geração golpeada pela erupção 
do vulcão multiplicador da doença. O vulcão é um 
mosquito. É ele o agente do golpe baixo do destino, a 
microcefalia.

É claro que se pode substituir a palavra “destino” 
por “governo”. Estaríamos, então, responsabilizando 
diretamente os poderes públicos pelo novo quadro 
adverso no setor saúde.  Ele se desenhou em meio às 
sucessivas batalhas contra a multiplicação do Aedes 
aegypti, mosquito que há muito tempo frequenta sem 
ser convidado o cotidiano da nossa população. 

A propósito, no site do Instituto Oswaldo Cruz 
é possível saber que “no Brasil, os primeiros relatos 
de dengue datam do final do século XIX, em Curitiba 
(PR), e do início do século XX, em Niterói (RJ). No 
início do século XX, o mosquito já era um problema, 
mas não por conta da dengue - na época, a principal 
preocupação era a transmissão da febre amarela. Em 
1955, o Brasil erradicou o Aedes aegypti como resultado 
de medidas para controle da febre amarela. No final da 
década de 1960, o relaxamento das medidas adotadas 
levou à reintrodução do vetor em território nacional. 
Hoje, o mosquito é encontrado em todos os Estados 
brasileiros”. 

Na corrida do mosquito contra o Brasil, ao que 
parece, o vencedor já se apresentou antes do fim do 
evento. O perdedor chora a geração da microcefalia que 
se apresenta no pódio das nossas desventuras.

Se o “destino” invocado no início dessa crônica 
pode ser chamado de “governo”, também lhe cabe outro 
sinônimo: “população”. 

A cada fiscalização que os agentes de saúde e 
ambientais empreendem pelos quintais nossos de 
cada dia é possível vislumbrar omissão, ignorância, 
irresponsabilidade e descaso entre criadouros do vetor 
da microcefalia improvisados com garrafas, pneus, jarros 
e outros recipientes abandonados que armazenam as 
chuvas que aninham as larvas do mosquito.

“População” quer dizer “destino” nesse caso 
em que apesar das campanhas de mobilização para 
prevenção e eliminação do Aedes aegypti as pessoas 
estão se lixando para o fato de que o perigo se multiplica 
sob a própria janela onde está o vaso de barro onde se 
plantam saudades e outras flores de menor impacto 
emotivo. 

Sobre emoções, li ontem na coluna de Cláudia 
Collucci, repórter do diário “Folha de S. Paulo” 
especializada em saúde, as seguintes informações sobre 
mães e microcefalia: 

“Conversei com outras dez jovens na mesma 
situação: esperando bebês com microcefalia. Todas 
relatam terem sido infectadas pelo vírus zika no início 
da gestação e só descobriram a má-formação no cérebro 
do feto no segundo ou terceiro ultrassom morfológico. 
O sentimento era de tristeza, indignação, revolta e 
desolação. Tristeza por saber da gravidade das lesões 
cerebrais que os bebês carregam e a possibilidade 
de que eles nem sobrevivam. Indignação por terem 
feito tudo certinho: planejaram a gravidez, tomaram 
os cuidados necessários, mas foram infectadas pelo 
mosquito Aedes aegypti que carrega um vírus diabólico, 
capaz de causar graves lesões no período de formação 
do sistema nervoso do feto. Revolta pelo despreparo 
dos profissionais de saúde. Uma das meninas conta que 
o médico disse na lata que seu bebê morreria ou ficaria 
‘vegetal’. Outra diz que a enfermeira perguntou se ela 
havia tomado algum abortivo para fazer ‘aquele estrago’ 
no cérebro do feto”.

Revolta, desolação, indignação... palavras que 
descrevem o turbilhão emotivo que nos assedia a partir 
do noticiário que nos diz que um deputado federal 
recebeu R$ 45 milhões de propina, que o líder do 
Governo no Senado está na cadeia por tentar bagunçar 
uma investigação contra a corrupção, que o PIB do país 
encolheu 5,8% em menos de dois anos, que o Governo 
está paralisado por não ter cumprido metas fiscais e que 
os juros vão aumentar ainda mais em 2016. Quanto à 
tristeza... essa comprime nossos espaços de existência 
ante o fato turvo que infelicita tantas famílias vítimas: da 
microcefalia, do Brasil, do destino.  

Golpe baixo

galvaopvw@gmail.com

Galvão
Walter

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00015/2015
A Comissão Permanente de Licitação, torna público, para conhecimento dos interessados o ADIAMENTO da 

TOMADA DE PREÇOS Nº 00015/2015, que objetiva: Contratação de Empresa, especializada em construção civil para 
execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedos no Sítio Melancia, Itatuba/PB, do dia 15 de Dezembro de  
2015, às 09:00 horas para o dia 22 de Dezembro de 2015 às 09:00 horas, no mesmo local divulgado anteriormente 
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, 01 de Dezembro de 2015
CARLOS ALBERTO MARTINS VERÍSSIMO - Presidente da Comissão

TERRA SANTA INDUSTRIAS DE AGUAS LTDA ME – CNPJ/CPF Nº 17.889.368/0001-55, Torna público que a 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação nº 2649/2015 em 
João Pessoa, 26 de novembro de 2015 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de: PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO 
DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS Na(o) – RUA NESTOR PIRES DE OLIVEIRA, JOÃO ROSADO, Nº 234 Município:  
JERICO – UF: PB.  Processo: 2015-007070/TEC/LI-4489.

FCK ENGENHARIA LTDA – CNPJ/CPF Nº 00.125.632/0001-81, Torna público que a SUDEMA – Superintendência de 
Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação nº 2659/2015 em João Pessoa, 27 de novembro de 2015 
– Prazo: 730 dias. Para a atividade de: EDIFICAÇÃO MULTIFAMILIAR COM 44 UNIDADES HABITACIONAIS, NUMA 
ÁREA DE 2.375,05 M², INTERLIGADO AO SISTEMA PÚBLICO DE ESGOTO DA CAGEPA. Na(o) – RUA SEVERINO 
M. SPINELLI, QD-20, LT-474- TAMBAU- Município:  JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 2015-007283/TEC/LI-4515.

FCK ENGENHARIA LTDA – CNPJ/CPF Nº 00.125.632/0001-81, Torna público que a SUDEMA – Superintendência de 
Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação nº 2660/2015 em João Pessoa, 27 de novembro de 
2015 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: EDIFICAÇÃO MULTIFAMILIAR COM 108 UNIDADES HABITACIONAIS, NMA 
ÁREA DE 8.027,82 M², INTERLIGADO AO SISTEMA PÚBLICO DE ESGOTO DA CAGEPA. Na(o) – RUA ROSALINDA 
JUREMA, QD-10-LT-151-BRISAMAR. Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 2015-007284/TEC/LI-4516.

HABITAR CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA – CNPJ/CPF Nº 05.000.482/0001-01, Torna público que a 
SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 2688/2015 em 
João Pessoa, 27 de novembro de 2015 – Prazo: 1460 dias. Para a atividade de: Edificação residencial multifamiliar com 
04 (quatro) unidades habitacionais e sistema de esgotamento sanitário individual. Na(o) – RUA RICARDO LUCIANO, 
S/N - LT. 11 - QD. A – ÁUREA RIBEIRO I Município: SANTA RITA – UF: PB. Processo: 2015-005802/TEC/LO-0620.

MARTINS COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ/CPF Nº 04.442.186/0001-90. Torna público que a SUDEMA – 
SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE, emitiu a Licença de Operação nº 2552/2015 em João 
Pessoa, 13 de novembro de 2015 - Prazo: 730 dias. Para a atividade de: COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS 
(GASOLINA, ALCOOL E DIESEL), LUBRIFICANTE, LOJA DE CONVENIENCIA E SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO 
LUBRIFICANTE. Na(o) – RUA IRINEU JOFFILY, 650 Município: PATOS - UF: PB. Processo: 2015-006500/TEC/LO-0833.

LERAI AMARAL BATISTA-ME – CNPJ/CPF Nº 19.825.186/0001-46, Torna público que a SUDEMA - Superintendência 
de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 2661/2015 em João Pessoa, 27 de novembro de 
2015 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Comercio Varejista de Madeiras e Artefatos Na(o) AVENIDA CRUZ DAS 
ARMAS – Nº 160 Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 2014-004404/TEC/LO-8024.

ELIZABETH MINERAÇÃO LTDA – Torna público que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do 
Meio Ambiente, LP/LI = LAVRA DE CALCARIO EM UMA ÁREA DE 79,82 HECTARES = IT: 100MIL = NE: 10 = L/ATV: 
SÍTIO CARNAÚBA – ZONA RURAL – CONDE/PB – TAXA DE PUBLICAÇÃO. Processo: 2015-004013/TEC/LI-4171.

PICUI ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA – CNPJ/CPF Nº 14.899.497/0001-36. Torna público que a SU-
DEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Autorização Ambiental nº 2572/2015 em João 
Pessoa, 13 de novembro de 2015 - Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Instalação e operação da torre anenométrica 
0006 (para medição de ventos) – sítio Lagoa dos Currais, zona rural do município de Picuí/PB. Na (o) SITIO LAGOA 
DOS CURRAIS Município: PICUI - UF: PB. Processo: 2015-005562/TEC/AA-3548.

PICUI ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA – CNPJ/CPF Nº 14.899.497/0001-36. Torna público que a SUDEMA 
- Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Autorização Ambiental nº 2575/2015 em João Pessoa, 
13 de novembro de 2015 - Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Instalação e operação da torre anenométrica 0007 
(para medição de ventos) – imóvel Lagedo, zona rural do município de Picuí/PB. Na (o) IMÓVEL LAGEDO Município: 
PICUI - UF: PB. Processo: 2015-005560/TEC/AA-3547.

PICUI ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA – CNPJ/CPF Nº 14.899.497/0001-36. Torna público que a SUDEMA 
- Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Autorização Ambiental nº 2573/2015 em João Pessoa, 
13 de novembro de 2015 - Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Instalação e operação da torre anenométrica 0008 
(para medição de ventos) – sítio Malhada da Aroeira, zona rural do município de Pedra Lavrada/PB. Na (o) MALHADA 
DA AROEIRA Município: PEDRA LAVRADA - UF: PB. Processo: 2015-005563/TEC/AA-3549.

PICUI ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA – CNPJ/CPF Nº 14.899.497/0001-36. Torna público que a SUDEMA 
- Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Autorização Ambiental nº 2574/2015 em João Pessoa, 
13 de novembro de 2015 - Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Instalação e operação da torre anenométrica 0009 
(para medição de ventos) – imóvel Cordeiro, zona rural do município de Pedra Lavrada/PB. Na (o) IMÓVEL CORDEIRO 
Município: PEDRA LAVRADA - UF: PB. Processo: 2015-005558/TEC/AA-3546.

PICUI ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA – CNPJ/CPF Nº 14.899.497/0001-36. Torna público que a SU-
DEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Autorização Ambiental nº 2545/2015 em João 
Pessoa, 13 de novembro de 2015 - Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Instalação e operação da torre anenométrica 
0010 (para medição de ventos) – imóvel Quixaba, zona rural do município de Cubati/PB. Na (o) IMÓVEL QUIXABA 
Município: CUBATI - UF: PB. Processo: 2015-005556/TEC/AA-3545.

PICUI ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA – CNPJ/CPF Nº 14.899.497/0001-36. Torna público que a SUDEMA 
- Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Autorização Ambiental nº 2599/2015 em João Pessoa, 
16 de novembro de 2015 - Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Instalação e operação estação solarimétrica Picuí no 
imóvel Lagedo Branco, zona rural do município de Pedra Lavrada/PB. Na (o) IMÓVEL LAGEDO BRANCO Município: 
PEDRA LAVRADA - UF: PB. Processo: 2015-005553/TEC/AA-3543.

PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, CNPJ 35.500.289/0001-92, situado à Av. General 
Bento da Gama, 85 – Torre, torna público que recebeu da SEMAM – Secretaria Municipal de Meio Ambiente a RENO-
VAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO Nº 406/2015, VENCIMENTO 23/11/2016, para comércio de pneus e câmaras 
de ar, manutenção e reparação mecânica de veículos automotores, situado à Av. General Bento da Gama, 85 – Torre.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
PORTARIA Nº 007/2012-GAPRE                       

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARABIRA, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais conferidas 
pelo art. 18, Inciso VII da Lei Orgânica do Município e pela Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

RESOLVE: 
NOMEAR o Sr. ALCIDES PEREIRA CORDEIRO, funcionário desta edilidade com matrícula nº 0000957, de confor-

midade com o art. 53 da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, para exercer a função de LEILOEIRO, por ocasião 
do Procedimento Licitatório na modalidade LEILÃO, que será realizado por esta Edilidade, objetivando alienação de 
bens móveis declarados inservíveis para a edilidade.

Registre-se;
Publique-se

Guarabira, em 02 de janeiro de 2012.
ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA

 Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00032/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Pernambuco, S/N - 

Centro - Solânea - PB, às 08:00 horas do dia 15 de Dezembro de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo 
menor preço, para: Confecção de SHOW PIROTÉCNICO - GIRÂNDOLA - REVEILLON/2016 na cidade de SOLÂNEA/
PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
007/2013. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 
3363-1285. Email: licitacoessolanea@hotmail.com

Solânea - PB, 01 de Dezembro de 2015
JUSCELINO SOARES DA SILVA 

 Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA

RESULTADO FASE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2015
OBJETO: Contratação de empresa especializada em planejamento, organização e execução de CONCURSO 

PÚBLICO-SOLÂNEA/PB. LICITANTE HABILITADO: CONPASS - CONCURSOS PUBLICOS E ASSESSORIAS EIRELI - 
EPP. LICITANTES INABILITADOS: ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR SANTA TEREZINHA, pelo não atendimento 
aos itens: 9.3.7.; 9.4.3.; 9.6.; e a CONTEMAX - CONSULTORIA TÉCNICA E PLANEJAMENTO LTDA – ME, pelo não 
atendimento ao item 9.3.11. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 
109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações.  Comunica-se que, em não havendo interposição de recursos, a 
sessão pública para abertura dos envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 15/12/2015, às 14:00 horas, no 
mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, 
Rua Pernambuco, S/N - Centro - Solânea - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 
3363-1285. Email: licitacoessolanea@hotmail.com.

Solânea - PB, 01 de Dezembro de 2015
JUSCELINO SOARES DA SILVA

 Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA

RESULTADO FASE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2015
OBJETO: Execução dos serviços de continuação da construção da Unidade Básica de Saúde de Saco dos Cam-

pos - Solânea/PB. LICITANTES HABILITADOS: CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE LIMPEZA C.R.C. LTDA – ME; 
CONSTRUTORA E SERVIÇOS EXCLUSIVA LTDA – ME; CONSTRUTORA EDFFICAR EIRELI ME e SOCONSTROI 
CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA - EPP. LICITANTES INABILITADOS: CONSTRUFORTE CONSTRUCOES EIRELI 
– EPP; COSIMAR CONSTRUTORA SINCERA LTDA – ME e HOT GAS COMERCIO E SERV DE INST E MONTAGEM 
EM GERAL LTDA-ME. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da 
Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Comunica-se que, em não havendo interposição de recursos, a sessão 
pública para abertura dos envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 15/12/2015, às 10:00 horas, no mesmo 
local da primeira reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua 
Pernambuco, S/N - Centro - Solânea - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3363-
1285. Email: licitacoessolanea@hotmail.com.

Solânea - PB, 01 de Dezembro de 2015
JUSCELINO SOARES DA SILVA 

 Presidente da Comissão
 

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO

AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00072/2015
O Pregoeiro Oficial comunicao adiamento do Pregão Presencial nº 00072/2015, para o dia 16 de Dezembro de 2015 

às 09:00 horas,no mesmo local inicialmente divulgado: Av. Duque de Caxias, S/N - Centro - Cabedelo - PB, em virtude 
do acatamento parcial da impugnação apresentada pela empresa EXA ENGENHARIA LTDA, e com modificações no 
Edital. Informações: no horário das 08:00 as 14:00 horas dos dias úteis, no referido endereço.

Telefone: (083) 3250-3120 / Email: sescab.licitacao@cabedelo.pb.gov.br
Novo Edital: http://www.cabedelo.pb.gov.br/transparencia/transparencia_editais.asp

Cabedelo - PB, 01 de Dezembro de 2015
VINA LÚCIA CARVALHO RIBEIRO - Pregoeiro Oficial

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO - CONCORRÊNCIA Nº 00001/2015

OBJETO: Contratação de empresa especializada em realizar serviço técnico de ingresso ao serviço público deste 
Município.

LICITANTE HABILITADO:
- ADVISE CONSULTORIA & PLANEJAMENTO EIRELI - EPP.
LICITANTE INABILITADO:
- FUNDAÇÃO VALE DO PIAUÍ- por descumprir o item 8.6.2 “a”; “c”; “f” e “g”.
Comunica-se que a sessão pública para abertura dos envelopes Proposta Técnica e Proposta de Preço será 

realizada no dia 14/12/2015, às 14:30 horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão ser 
obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rodovia Pb 18 - Km 3, S/Nº - Centro - Conde - PB, no horário das 
08:00 as 12:00 horas e das 13:30 as 17:00 horas dos dias úteis.

Telefone: (83) 9108-5236.
Email: cplprefeituradeconde@hotmail.com.

Conde - PB, 01 de Dezembro de 2015
ISABELLA DUARTE GOUVÊA - Presidente da Comissão

A CPI do Futebol aprovou 
nessa terça-feira, 1, a quebra 
dos sigilos telefônico e telemá-
tico (mensagens eletrônicas) 
do atual presidente da CBF, 
Marco Polo Del Nero, e do ex
-presidente José Maria Marin. 
Já o ex-presidente Ricardo 
Teixeira teve os sigilos bancá-
rio e fiscal quebrado em uma 
sessão que teve menos de 10 
minutos e contou com a pre-
sença de sete senadores.

Del Nero já havia tido os 
sigilos bancário e fiscal que-
brado pela CPI em 20 de agos-

to. O presidente da CBF, inclu-
sive, tentou barrar o acesso a 
seus dados no Superior Tri-
bunal Federal (STF), mas o 
ministro Edson Fachin negou 
o mandado de segurança. O 
acesso aos dados fiscais e ban-
cários de Marin foi aprovado 
em 23 de setembro.

Os senadores também 
decidiram pela quebra dos 
sigilos bancário e fiscal do Co-
mitê Organizador da Copa do 
Mundo de 2014 (COL), bem 
como o acesso à demonstra-
ção dos resultados e lucros 
do órgão, além das cópias, a 
serem enviadas pela Junta Co-
mercial do Rio de Janeiro.

CPI do Futebol aprova quebra de sigilos
MARIN, DEL NERO E TEIXEIRA

Almir Leite
Da Agência Estado

Daniel Carvalho e 
Daiene Cardoso
Da Agência Estado

Uma série de questões de 
ordem apresentadas por alia-
dos do presidente da Câmara, 
Eduardo Cunha (PMDB-RJ), 
adiou mais uma vez a vota-
ção do parecer do deputado 
Fausto Pinato (PRB-SP) pelo 
seguimento da ação contra 
o peemedebista. Depois de 
segurar a reunião por mais 
de uma hora discutindo uma 
suposta “furada de fila”, os 
parlamentares tentaram afas-
tar a deputada Eliziane Gama 
(Rede-MA), favorável à con-
tinuidade do processo por 
quebra de decoro parlamen-
tar, que pode culminar com a 
cassação de Cunha. A sessão 

Wellington Roberto (D), aliado de Cunha, apresentou outro parecer 

foi interrompida às 20h31, 
quase seis horas depois do 
início, e será retomada nesta 
quarta-feira, 2, para votação 
do relatório contra o peeme-
debista. Antes da sessão, alia-
dos de Cunha apostavam que 
o placar seria 12 a oito a favor 
do peemedebista. Sem chegar 
a um consenso durante a reu-
nião que fizeram no início da 
tarde, os três deputados pe-
tistas conversaram durante 
toda a sessão. 

O presidente do PT, Rui 
Falcão, apelou nas redes so-
ciais que a bancada do parti-
do no conselho votasse pela 
admissibilidade. A sessão foi 
aberta às 14h46. Os deputa-
dos Jovair Arantes (PTB-GO), 
Manoel Júnior (PMDB-PB) 
e Paulinho da Força (SD-
-SP) apresentaram questões 
de ordem questionando até 
mesmo a ordem de chegada 
de deputados e o principal 
debate da tarde, ao menos até 

FOTO: Andre Dusek/Estadão Conteúdo

as 15h15, era se o deputado 
Onyx Lorenzoni (DEM-RS) ha-
via furado a fila ou não.

Assim que o advogado 
concluiu a defesa, o deputado 
Wellington Roberto (PR-PB), 
aliado de Cunha, anunciou ter 
protocolado um parecer alter-
nativo ao relatório prévio de 
Fausto Pinato, que pede a con-

tinuidade do processo contra 
Cunha. O texto defende uma 
“censura pública” como pena 
para Cunha. O primeiro vice-
-presidente, deputado Sandro 
Alex (PPS-PR) argumentou 
que, em momento algum, o re-
lator falou sobre punição, pois 
este não é a hora de se tratar 
de condenação.

Investigação avança contra Marco Polo Del Nero e José Maria Marin 

FOTO: Nilton Fukuda/Estadão Conteúdo
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STF abre inquéritos para investigar
Renan, Jader Barbalho e Delcídio

O ministro Teori Za-
vascki, do Supremo Tribunal 
Federal (STF),  determinou 
ontem, a pedido do procu-
rador-geral da República, 
Rodrigo Janot, a abertura de 
dois inquéritos para inves-
tigar na Operação Lava Jato 
o presidente do Senado, Re-
nan Calheiros (PMDB-AL), 
os senadores Jader Barba-
lho (PMDB-PA)  e Delcídio 
do Amaral (PT-MS), além do 
deputado federal Aníbal Go-
mes (PMDB-CE).

Os pedidos de abertura 
de investigação foram fei-
tos na segunda-feira (30) 
pela Procuradoria-Geral da 
República. Com a decisão, 
Barbalho e Delcídio, que foi 
preso na semana passada 
por determinação do Supre-
mo, passam a ser investiga-
dos na Lava Jato. Calheiros 
e Gomes são investigados 
pelo STF em outro inquéri-
to, aberto em março, após as 
primeiras denúncias do pro-
curador-geral da República, 
Rodrigo Janot.

Os pedidos de investi-
gação foram enviados ao Su-
premo em segredo de Justiça 
e os detalhes não foram di-
vulgados. Os crimes citados 
são corrupção e lavagem de 
dinheiro. Zavascki enviou os 
inquéritos para a Polícia Fe-

André Richter
Da Agência Brasil

A decisão atendeu pedido 
do procurador-geral da 
República, Rodrigo Janot

Defesa de 
senador não 
cogita delação 
premiada
Agência Brasil

O senador Delcídio do 
Amaral (PT-MS) não pretende 
fazer acordo de delação pre-
miada, de acordo com Edu-
ardo Marzagão, assessor do 
parlamentar. Delcídio foi pre-
so semana passada numa das 
fases da Operação Lava Jato.

“Ninguém, em segun-
do nenhum; nem advogado, 
nem familiar; ninguém nun-
ca cogitou ou propôs a ele 
que fizesse delação premia-
da”, afirmou Marzagão, tendo 
por base conversas com os 
advogados de defesa e com 
parentes do senador.

Os advogados de defesa 
pretendem apresentar ainda 
esta semana um “pedido de 
relaxamento” da prisão, sob a 
justificativa de que o senador 
em nenhum momento tentou 
obstruir as investigações da 
Operação Lava Jato. Marza-
gão disse ainda que isso deve 
ser feito após o segundo de-
poimento do senador às au-
toridades, previsto para os 
próximos dias.

Na sexta-feira (27), Delcí-
dio recebeu a visita da esposa, 
Maika do Amaral Gomez. Está 
prevista uma nova visita dela 
ainda esta semana. 

Mariana Jungmann
Da Agência Brasil

A comissão parla-
mentar de inquérito 
(CPI), que investiga sus-
peitas de irregularidades 
nas contas de brasileiros 
no banco HSBC na Suíça 
aprovou ontem um re-
querimento para anteci-
par o fim dos trabalhos 
de apuração. Os sena-
dores concluíram que 
não estão conseguindo 
avançar e levantar infor-
mações sobre as mais de 
8 mil contas de brasileiros 
sobre as quais há suspei-
tas de crimes de evasão 
de divisas e lavagem de 
dinheiro, entre outros.

Nove meses após o 
início da CPI, os parla-
mentares não consegui-
ram sequer ter acesso 
à lista dos correntistas 
brasileiros que enviaram 
recursos para o ban-
co suíço. Em setembro, 
quando cogitaram, pela 
primeira vez, encerrar os 
trabalhos da comissão, os 
senadores ouviram a pro-
messa do delator do es-
cândalo conhecido como 
Swissleaks, Hervé Falcia-
ni, que ele iria colaborar 
com as investigações.

No entanto, os mem-
bros da CPI se queixam de 
que não têm conseguido 
sequer fazer contato com 

Falciani e também não 
têm apoio das autorida-
des francesas - que tam-
bém investigam o caso 
- porque todas as infor-
mações têm sido repassa-
das ao Ministério Público 
no Brasil em sigilo.

“Todos os esforços 
foram feitos e estão sen-
do feitos desde o início 
dessa CPI. O que tivemos 
foi quase uma extorsão 
por parte do senhor Her-
vé Falciani”, disse o se-
nador Davi Alcolumbre 
(DEM-AP). 

O presidente da co-
missão, senador Paulo 
Rocha (PT-PA), lembrou 
que todas as tentativas 
feitas para conseguir in-
formações com a Polícia 
Federal, o Governo Fe-
deral, a Receita Federal 
e o governo francês, não 
resultaram em acesso 
a nenhum dado oficial. 
“Todos os esforços que 
fizemos e envidamos não 
tivemos sucesso”, disse.

Autor do requeri-
mento que criou a CPI, 
o senador Randolfe Ro-
drigues (REDE-AP) disse 
que as investigações fo-
ram encerradas “na prá-
tica” em junho, quando 
os membros da comissão 
optaram por suspender 
as quebras de sigilos ban-
cários e telefônicos de 
pessoas suspeitas. 

CPI do HSBC tem fim 
antecipado no Senado 

FraCassO Na aPUraÇÃO

Alana Gandra 
Da Agência Brasil 

O juiz Marcelo da Cos-
ta Bretas, titular da 7ª Vara 
Criminal da Justiça Federal 
do Rio de Janeiro, aceitou 
denúncia do Ministério Pú-
blico Federal contra 13 réus, 
entre os quais o ex-presi-
dente da Eletronuclear, al-
mirante Othon Luiz Pinheiro 

da Silva, preso em julho des-
te ano, na 16ª fase da Ope-
ração Lava Jato da Polícia 
Federal, além do executivo 
da Andrade Gutierrez Flávio 
David Barra.

A ação se refere à Ope-
ração Radioatividade, que 
investiga esquema de cor-
rupção nas obras da Usina 
Nuclear Angra 3, em cons-
trução no município de An-

Justiça acata denúncia contra almirante
iNVEsTiGaÇÃO EM OBras dE UsiNa

gra dos Reis, na Costa Verde 
do Estado do Rio de Janei-
ro. A ação é oriunda da 13ª 
Vara Federal Criminal de 
Curitiba (PR).

Além de corrupção ativa 
e passiva, os crimes investi-
gados incluem lavagem de di-
nheiro e concussão, quando 
um funcionário público exige 
vantagem indevida, direta 
ou indiretamente, para si ou 
para outra pessoa.

No despacho, o juiz Mar-
celo Bretas considerou supe-
radas todas as alegações de 
“incompetência, suspeição 
e impedimento” formuladas 
pelas defesas dos réus e ve-
rificou que estão “minima-
mente delineadas a autoria e 
a materialidade dos crimes” 
cometidos pelos envolvidos. 
Na avaliação de Bretas, há 
justa causa para o prossegui-
mento da ação penal. “Não 
vislumbro nos autos, até ago-
ra, nenhuma causa de extin-
ção da punibilidade do agen-
te”, diz a decisão.

O magistrado deter-
minou a realização de três 
audiências de Instrução e 
Julgamento para que as tes-
temunhas de acusação pos-
sam ser ouvidas. A primeira 
está marcada para o dia 14 
deste mês, quando serão ou-
vidos os empresários Dalton 
dos Santos Avancini, da em-
preiteira Camargo Corrêa, 
Ricardo Ribeiro Pessoa, ex-
-presidente da UTC, e Wal-
mir Pinheiro Santana, ex-di-
retor da UTC.

Na segunda audiência, 
agendada para o dia 15, se-
rão ouvidos Luiz Carlos Mar-
tins, ex-executivo da Camar-
go Corrêa, e os auditores do 
Tribunal de Contas da União 
(TCU) Gustavo Alessandro 
Tomena e Rafael Carneiro Di 
Bello. No dia 16 de dezembro 
será a última audiência, por 
vídeoconferência com São 
Paulo, quando as testemu-
nhas Pedro Bezerra de Souza 
e Rodrigo Severino Brito se-
rão ouvidos.

deral, que deverá iniciar as 
investigações. Sobre o pedido 
apresentado pela Procurado-
ria-Geral da República, o se-
nador Renan Calheiros disse, 
em nota, que reitera que as re-
lações com empresas públicas 
nunca ultrapassaram os limi-
tes institucionais. 

“O senador já prestou 
os esclarecimentos necessá-
rios, mas está à disposição 
para novas informações, se 

for o caso”, diz o texto. A nota 
informa ainda que o presi-
dente do Senado nunca “au-
torizou, credenciou ou con-
sentiu que seu nome fosse 
utilizado por terceiros”.

Procurado pela Agência 
Brasil, o senador Jader Bar-
balho respondeu que está 
fora de Brasília e deve se 
pronunciar hoje. A defesa do 
deputado Aníbal Gomes in-
formou que não teve acesso 

ao material entregue ao STF. 
Segundo o advogado do de-
putado, quando o parlamen-
tar for chamado, prestará os 
esclarecimentos.

A Agência Brasil procu-
rou também a defesa do se-
nador Delcídio do Amaral. A 
assessoria do escritório do 
advogado Maurício Leite dis-
se que a defesa ainda não teve 
acesso ao inquérito e que, por 
isso, ainda não pode se pro-

nunciar. Com a abertura dos 
novos inquéritos, o STF passa 
a processar 68 investigados 
na Lava Jato. Entre eles, 23 
deputados federais, 14 sena-
dores, 1 ministro de Estado 
e um ministro do Tribunal 
de Contas da União (TCU). 
Os demais não têm foro por 
prerrogativa de função, mas 
são processados pela Corte, 
por ter ligações diretas com 
parlamentares.

O ministro  do STF e relator da Operação Lava Jato, Teori Zavascki, determinou a abertura de dois inquéritos para investigar os senadores

FOTO: Valter Campanato/Agência Brasil
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Berlim  - O gabinete da 
Alemanha aprovou ontem  
uma missão planejada para 
combater o Estado Islâmi-
co na Síria, respondendo 
a apelo do presidente da 
França, François Hollande, 
para uma escalada do es-
forço militar internacional 
contra os militantes islâmi-
cos.

A Alemanha vai enviar 
até 1.200 soldados e aviões 
de reconhecimento para 
a Síria para ajudar na luta 
contra o Estado Islâmico, 
disse o governo em um co-
municado à imprensa.

O movimento destaca 
como os ataques em Paris, 
que mataram 130 pessoas 
no mês passado, forçaram 
uma das nações menos 
militaristas da Europa a 
reconsiderar a sua partici-
pação militar. A Alemanha 
tem fornecido armas e trei-
namento militar para com-
batentes curdos no Iraque, 
mas agora está intensifi-
cando seus esforços através 
do envio de tropas e aviões 
de reconhecimento.

Na semana passada, 
Hollande viajou para diver-
sos países em busca do que 

A decisão alemão atende a 
apelo feito pelo presidente 
da França, François Hollande

Alemanha aprova missão militar
para combater o Estado Islâmico
Da Agência Estado 

Da Agência Estado 

ele chamou de “uma grande 
e única coalizão” contra o 
Estado Islâmico, em reu-
niões com líderes dos EUA, 
Reino Unido, Alemanha e 
Rússia.

 O Parlamento alemão 
ainda terá que aprovar a 
implementação da missão 
militar com o uso de tropas, 
mas o governo está suscetí-
vel de obter apoio suficien-
te, pois a coalizão da chan-
celer Angela Merkel tem a 
maioria absoluta.

Alguns legisladores de 
partidos da oposição de es-
querda têm expressado dú-
vidas sobre o mandato mi-
litar na Síria, dizendo que a 
batalha não pode ser ganha 
com meios militares.

Em Londres, o primei-
ro-ministro britânico, Da-
vid Cameron, fará um de-
bate na quarta-feira para 
discutir se o Reino Unido 
deve participar dos ataques 
aéreos contra alvos do Esta-
do Islâmico na Síria, dizen-
do que ele acredita que há 
“apoio crescente” do Parla-
mento para a ação militar. O 
debate provavelmente será 
seguido por uma votação.

A principal oposição 
Partido Trabalhista, disse 
que vai permitir que seus 
legisladores votem em re-
lação à sua consciência so-
bre a questão, fazendo com 
que o apoio da maioria seja 
mais provável.

Obama pede apoio da Rússia para
derrubar Assad do poder na Síria

PAÍS VIVE GuERRA CIVIL

Paris - O presidente 
dos EUA, Barack Obama, 
expressou otimismo on-
tem de que a Rússia acaba-
rá percebendo a necessi-
dade de o presidente sírio, 
Bashar al-Assad deixar o 
poder para acabar com a 
longa guerra civil de seu 
país, mas alertou que a 

mudança não virá da noite 
para o dia.

 Um dia depois do en-
contro com o presidente 
russo, Vladimir Putin, o 
presidente norte-america-
no disse que viu indícios de 
que o seu homólogo russo 
reconhece que não haverá 
uma resolução militar na 
Síria. No entanto, Obama 
disse que os dois líderes 

ainda divergem sobre a 
questão do presidente sí-
rio, Bashar al-Assad.

“Eu não espero que a 
Rússia tenha uma mudan-
ça de 180º em sua estraté-
gia ao longo das próximas 
semanas”, disse Obama. 
“Eles investiram durante 
anos para manter Assad no 
poder. A sua presença lá é 
baseada em apoiar Assad 

e por isso irá levar algum 
tempo para que a estratégia 
da Rússia mude”.

Obama disse que espe-
ra que as negociações di-
plomáticas em Viena pros-
sigam para uma solução 
política para a guerra civil 
da Síria e, ao mesmo tem-
po, a coalizão liderada pelos 
Estados Unidos avance para 
derrotar o Estado Islâmico.

O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, afirmou que a Rússia irá perceber que é necessária a saída de Bashar al-Assad

Foto: Bob Nichols - U.S. Department of Agriculture

As manifestações nos 
arredores do Bourget, local 
onde ocorre a 21ª Confe-
rência das Partes das Na-
ções Unidas sobre Mudan-
ças Climáticas (COP21), no 
norte de Paris, estão proi-
bidas até 13 de dezembro, 
anunciou ontem a polícia 
francesa. A proibição tam-
bém abrange a tradicional 
avenida de Paris, a Champs-
-Élysées. A COP21 começou 
nessa segunda-feira (30) e 
termina 13 deste mês.

Em comunicado, a polí-
cia adianta que “podem ser 
decididas pontualmente 
outras proibições de mani-
festações” para garantir a 

“ordem pública e a seguran-
ça das pessoas”. Os infrato-
res podem sofrer penas de 
até seis meses de prisão e 
7.5 mil euros de multa.

A França está sob esta-
do de emergência desde os 
atentados de 13 de novem-
bro, o que deve se prolon-
gar até finais de fevereiro.

A polícia já havia proi-
bido as manifestações na 
região parisiense até 30 de 
novembro e anunciado que 
poderia decidir outras in-
terdições pontuais. No do-
mingo, a polícia interpelou 
341 pessoas por violarem 
a proibição de manifesta-
ções na capital francesa, 
317 ficaram detidas sob 
custódia.

Da Agência Lusa

Os jovens dos países mais 
pobres são mais vulneráveis 
à publicidade das empresas 
fabricantes de cigarros e cor-
rem o risco de ser fumantes 
prematuros, alertou ontem 
estudo da Organização Mun-
dial de Saúde (OMS).

Em geral, os produtores 
de cigarros expõem a popu-
lação dos países com menos 
recursos econômicos a uma 
publicidade mais intensa e 
agressiva do que a dos que 
vivem em países com um 
nível de vida superior, acres-
centa o relatório.

O estudo, que come-

çou em 2005, é o primeiro 
a comparar os níveis de pu-
blicidade das empresas em 
16 países. A data de início do 
estudo coincide com a entra-
da em vigor da Convenção-
-Marco sobre o Tabaco, que, 
entre outros aspectos, inclui 
controle rigoroso da publici-
dade de cigarros.

Os dados mostram que 
apesar das proibições, a pu-
blicidade continua sendo 
fundamental na adesão de 
novos fumantes. Os anún-
cios dirigem-se especial-
mente aos jovens, pois se 
forem submetidos a uma 
maior publicidade, come-
çam a fumar antes.

França proíbe protestos
próximo à conferência

Jovens pobres são mais
vulneráveis ao cigarro

MEdIdAS AntItERRoR

Uma falha mecânica foi a causa 
principal do acidente com o Airbus 320-
200 da AirAsia, que fazia o voo QZ8501, 
em 28 de dezembro de 2014, quando 
caiu nas águas da ilha de Bornéu, no Su-
deste Asiático, com 162 pessoas a bordo. 
O anúncio foi feito ontem pelas autori-
dades indonésias.

De acordo com o Comitê Nacional 
de Segurança de Transportes da Indo-
nésia, falhas no computador do avião, 
provocadas por problemas mecânicos, 
fizeram com que o piloto perdesse o 
controle da aeronave.

O relatório final, apresentado on-
tem em Jacarta, diz que o computador 
de bordo falhou quatro vezes antes de a 
aeronave entrar “em um estado de blo-

queio prolongado, além da capacidade 
de recuperação da tripulação”.

O voo QZ8501 da AirAsia partiu de 
Surabaia, na Ilha de Java, na madruga-
da de 28 de dezembro de 2014, com 162 
pessoas a bordo e aterrissaria em Cinga-
pura, uma hora mais tarde.

A aeronave voava a uma altura 
estável e dentro dos limites de peso e 
equilíbrio, quando o piloto solicitou 
autorização à torre de controle para su-
bir de 32 mil pés para 38 mil pés, para 
evitar uma tempestade indicada nos 
radares.

A torre de controle deu autoriza-
ção mas o avião virou à esquerda, su-
biu até a 37,4 mil pés em 30 segundos 
e imediatamente desceu aos 32 mil pés 
novamente, em 30 segundos, antes de 
começar a cair em direção ao mar.

Falha mecânica provocou a 
queda de avião da AirAsia

RESuLtAdo dE RELAtÓRIo

Da Agência Lusa  

Afeganistão e 
Paquistão vão 
renegociar a paz 
com os talibãs

Os líderes do Paquis-
tão e Afeganistão, após 
encontro durante a Cimei-
ra do Ambiente, em Paris, 
concordaram em traba-
lhar juntos para retomar 
as negociações de paz com 
os talibãs.

O primeiro-ministro do 
Paquistão, Nawaz Sharif, e 
o presidente afegão, Ashraf 
Ghani, encontraram-se nessa 
segunda-fira (30), num mo-
mento de tensão devido às 
acusações de Cabul de que Is-
lamabad ajudou os talibãs na 
captura de Kunduz, no Norte 
do Afeganistão, em setembro.

O Paquistão, que exer-
ce significativa influência 
nos militantes, organizou 
uma histórica primeira 
rodada de negociações de 
paz em julho.

Da Agência Lusa



A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 2 de dezembro de 2015

PALMEIRAS X SANTOS

Hoje sai 
o campeão

Página 24

Federação divulga a 
tabela do Certame 
Estadual de 2016

2014 Atlético-MG 
2013 Flamengo
2012 Palmeiras 
2011 Vasco da Gama
2010 Santos
2009 Corinthians
2008 Sport
2007 Fluminense
2006 Flamengo
2005 Paulista-SP
2004 Santo André-SP
2003 Cruzeiro 
2002 Corinthians
2001 Grêmio
2000 Cruzeiro 
1999 Juventude-RS
1998 Palmeiras
1997 Grêmio 
1996 Cruzeiro
1995 Corinthians 
1994 Grêmio
1993 Cruzeiro
1992 Internacional
1991 Criciúma
1990 Flamengo 
1989 Grêmio

Saiba mais
A Copa do Brasil, criada em 1989, é jogada nos 

moldes da Copa da Inglaterra, Taça de Portugal, 
Copa do Rei, Copa da Escócia, entre outras.
Até 2012 a competição foi realizada com 64 

clubes dos 26 estados brasileiros e do Distrito 
Federal. A partir de 2013, o Torneio passou 

a ser disputado por 86 equipes, seis delas já 
classificadas para as oitavas de finais. A partir 
de 2013 o principal patrocinador da competição 

passou a ser a Perdigão, fazendo com que 
a competição passe a ser chamada de Copa 
Perdigão do Brasil. O contrato vai até 2015.

Desde a edição de 2001, os times que 
participavam da Libertadores da América não 
disputavam a Copa do Brasil no mesmo ano, 

devido ao conflito de datas com a competição 
continental. Sendo assim, o campeão da Copa 

do Brasil nunca disputava a próxima edição, 
uma vez que é classificado para disputar a Taça 
Libertadores da América do próximo ano. Porém, 

com a nova fórmula de disputa, desde 2013, o 
torneio nacional conta com os times participantes 

da Taça Libertadores da América.

ogngong ong ogn ogogn ogn gong 
ogn gon gogn ogn 

Ano Campeão

O lateral Zeca e o zagueiro Gustavo Henrique, 
principais destaques da nova safra de 
Meninos da Vila, ignoraram as decla-
rações do atacante Rafael Marques 

antes do segundo e decisivo jogo da final da 
Copa do Brasil, entre Palmeiras e Santos, 
hoje, às 22h (de Brasília), no Allianz Par-
que. O palmeirense disse que ninguém 
tira o título das mãos de sua equipe.

"Cada um fala o que acha que tem 
de falar. Sabemos que estamos focados, 
com um pensamento só. Queremos ir 
lá fazer nosso jogo", afirmou Gustavo 
Henrique. 

"Primeiramente, acho que essas 
coisas deixamos para os torcedores. Aqui 
dentro não vai influenciar nada. O momento 
do Santos já foi delicado, por varias situações 
da zona de rebaixamento. Só pensamos nisso, 
trabalhamos muito para chegarmos nessa final de 
Copa do Brasil. A motivação é nossa mesmo. O que passa-
mos no começo do ano, que íamos cair. E, graças a Deus, está dando 
tudo certo", disse Zeca.

As duas revelações não escondem a ansiedade de conquistarem 

o primeiro título nacional na equipe principal do Santos. 
Para eles, o duelo contra o Palmeiras é "jogo da vida" 

deles até o momento.
"Em relação ao jogo do ano, para mim não é o 

jogo do ano, é o jogo da minha vida. Venho tra-
balhando muito para esse momento chegar. 

Sabemos o que passamos e o que podemos 
render ainda. Vai ser o jogo da minha vida, 
como o desses jovens que estarão jogando. 
Eu vou lá para buscar esse título para a na-
ção santista", disse Gustavo Henrique.

"Estou há cinco anos no Santos, mas 
tive minha passagem em 2005 também. Ga-

nhei títulos também, como a Copa São Paulo, 
a Copa do Brasil (sub 20), mas não se compara 

a essa final. Acho que vai ser muito importante 
para nossa carreira, nossa vida", disse Zeca.

 Além dos jovens jogadores, o Santos tem o 
artilheiro do Brasil em 2015. Ricardo Oliveira é a 

maior esperança de gols e assim como Rafael Marques, 
do  Palmeiras, entra em campo para decidir um título inédito, 

afinal nem Palmeiras ou Santos ganharam a Copa do Brasil. No pri-
meiro jogo deu o time santista 1 a 0. Uma vitória simples do Palmei-
ras  leva à decisão para os penaltis.

FOTOS: Reprodução

Rafael 
Marques

Ricardo
Oliveira



Curitiba recebe amanhã mais 
uma etapa do Circuito de Vôlei
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Após a colocação do asfalto no Circuito Internacional 
Paladino - Kartódromo, que está sendo construído no 
Conde, o objetivo é a construção do paddock (onde fica o 
complexo de boxes e  vestiários), arquibancadas, ambien-
tes de lazer e as salas VIP. O local servirá de preparação 
dos karts e pilotos junto a suas equipes, assim como toda 
a estrutura de entretenimento. A meta da organização é 
que o paddock esteja à altura da pista, que atenda as exi-
gências da Federação Internacional de Automobilismo (FIA) 
e receba provas nacionais e internacionais. O edifício fica 
localizado exatamente entre a pista e o estacionamento.

Circuito Paladino

Final da Copa do Brasil...
todo cuidado é pouco

O Brasil vai parar hoje. Ou melhor, o Estado de São 
Paulo vai parar. Tudo isto devido a grande final da Copa 
do Brasil 2015. Serão os 90 minutos finais mais precio-
sos entre Palmeiras x Santos, no Estádio Allianz Parque, 
a partir das 22h. Com mando de campo a seu favor, o 
Verdão busca tirar a vantagem do Peixe, já que no jogo 
de ida (primeira partida), vitória santista por 1 a 0. 

O treinador santista, Dorival Júnior, minimiza o 
duelo e adverte que se trata apenas de uma partida de 
futebol, não sendo necessário uma disputa de MMA. 
“Esse sentimento de briga, revanchismo, querer falar 
mais, ser mais valente, não existe. Vi Real e Barcelona, 
primeiro tempo teve uma falta, jogadores se respeitam. 
Outro caminho, ninguém precisa desmerecer, desres-
peitar. Estamos jogando futebol, se não vamos para o 
MMA, boxe, outra coisa”, disse, em entrevista.

Na verdade, o clima é de muito revanchismo. Nas 
redes sociais do país inteiro, o que mais se fala é so-
bre este confronto. Há quem diga até que grupos rivais 
estariam preparados para uma batalha. “Estamos nos 
preparando para jogar futebol, buscar melhor resultado, 
se vencer, ótimo, vamos cumprimentar treinador e joga-
dores. Estamos preparado para vencê-los, vamos fazer 
de tudo, sempre respeitando, mas tem seres humanos. 
Não tem necessidade desse clima, ambientação para um 
espetáculo de futebol. Senão, vamos para campo todos 
blindado. E estou preparado para futebol, para vencer 
dentro de campo”, completou Dorival Júnior.

Se extracampo a rivalidade é mais do que clara, 
dentro dele há quem diga até que a decisão pode acabar 
em pontapés, se levarem em consideração o ocorrido no 
primeiro jogo, quando, após o apito final do árbitro, os 
jogadores de Santos e Palmeiras acabaram se estranhando 
na Vila Belmiro. Durante a semana, os jogadores reclama-
ram bastante da arbitragem e trocaram alfinetadas. Que 
belo exemplo para quem está iniciando no futebol...

Anédotas não faltaram sobre 
a espera da tabela. Nas redes 
sociais, alguns diziam que a tabela 
era mais aguardada do que a da 
Copa do Mundo. Outros pediam 
clemência à FPF para não colocar 
jogo no dia 30 de fevereiro, como 
ocorrera em outras épocas.

A tabela da FPF II

A equipe de voleibol da PB Master, formada por atletas que 
por longos anos vestiram a camisa da seleção paraibana, se 
sagrou tetracampeã no último final de semana, da quinta e 
última etapa do Circuito Nordeste de Voleibol Master, que 
ocorreu na cidade de Maceió, capital de Alagoas. O título foi 
bastante comemorado pelas atletas, que já traçam planos 
para a temporada 2016. Maysa Leite, uma das jogadoras, 
disse que a união levou a equipe ao merecido título.

marcosauniao@gmail.com

Marcos 
Lima

O dia ontem foi de muita 
expectativa no meio es-
portivo paraibano no que 
diz respeito a ansiedade 
pela divulgação da tabela 
do Campeonato Paraibano 
de Futebol Profissional da 
1a Divisão, edição 2016.

A tabela da FPF

PB Master é tricampeã

Seis paraibanos estão 
nas disputas com duas 
mulheres e quatro homens

A cidade que deu ao mun-
do o maior vencedor do vôlei 
de praia de todos os tempos 
será sede da quinta etapa do 
Circuito Brasileiro Vôlei de 
Praia Open 2015/2016. Curi-
tiba (PR), berço do campeão 
olímpico Emanuel, volta ao 
calendário nacional após três 
anos e será a última parada 
do tour em 2015 - o campeo-
nato prossegue em 2016. Os 
jogos ocorrem de amamnhã 
até o próximo domingo, no 
Parque Barigui, com entrada 
franca à torcida.

Será a 17ª vez que uma 
cidade paranaense recebe 
uma etapa do Circuito Brasi-
leiro Open, com Curitiba se-
diando pela 12ª vez na histó-
ria. Além da capital, Londrina, 
quatro vezes, e Foz do Iguaçu, 
uma, também receberam o 
torneio. E duas atletas dispu-
tam neste final de semana a 
chance de se isolarem como 
maior vencedora em torneios 
disputados no Paraná.

Campeãs em 2006, 2007, 
2008 e 2012, quando atuavam 
juntas, Juliana e Larissa estarão 
em lados opostos, com suas 
atuais parceiras Maria Elisa e 
Talita, respectivamente. E uma 
delas terá a chance de se iso-
lar em número de títulos, caso 
cheguem à decisão. 

No masculino, o recordis-
ta de conquistas nas areias pa-
ranaenses é o medalhista olím-
pico Márcio (CE). O cearense 
venceu cinco vezes. Três com 
Fábio Luiz (ES), em 2005, 2007 
e 2009, uma com Benjamin 
(MS), em 2001, e outra com Ri-
cardo (BA), em 2011. 

O Circuito Brasileiro Open 
será realizado em quatro dias. 
Os jogos começam amanhã, 
quando as 16 duplas do torneio 
masculino disputam a primei-
ra fase. No dia seguinte ocorre 
a repescagem  e as quartas de 
final do torneio masculino, as-
sim como a primeira fase e re-
pescagem do torneio feminino.

O sábado  é reservado 
para as semifinais, disputa 
de bronze e final do torneio 
masculino. O domingo sedia a 
disputa de bronze e a final do 
torneio feminino.

CPB destaca importância da competição
A prática esportiva é 

o veículo mais eficiente de 
educação, cidadania e saúde, 
principalmente para os jo-
vens que estão no momento 
de formação de caráter. Essa 
é a análise do presidente do 
Comitê Paralímpico Brasilei-
ro (CPB), Andrew Parsons, 
sobre os benefícios de que o 
esporte proporciona aos jo-
vens atletas paralímpicos. "O 
esporte ensina a ganhar, per-
der, disciplina e uma série de 
valores positivos. Assim, sem 
dúvidas, as Paralimpíadas Es-
colares são eventos mais im-
portante que o CPB promove 
no País", diz.

 Andrew Parsons explica 
que na estratégia da entidade 
todos os programas e proje-
tos estão interligados, crian-
do caminhos e oportunidades 
aos atletas. "As Paralimpíadas 
Escolares são um dos cami-
nhos principais, onde mui-
to atletas começam. Assim, 

PARALIMPÍADAS ESCOLARES

conseguimos fazer com que 
os Estados desenvolvam pro-
jetos e se envolvam nas suas 
comunidades locais", explica.  

As Paralimpíadas Esco-
lares já contribuíram para o 
paradesporto com grandes 

atletas como Alan Fonteles e 
Petruci, do atletismo, e o Ab-
ner, do judô. "São uma série 
de talentos que saíram da-
qui. O evento foi uma contri-
buição muito grande para o 
esporte de alto rendimento. 

Daqui queremos também ti-
rar atletas paralímpicos para 
o futuro. O principal é fazer 
com que a massa de crianças 
volte para os Estados e conti-
nue praticando esporte", re-
vela o Andrew Parsons.

Paradesporto escolar tem contribuído bastante para o surgimento de novos campeões olímpicos

Duplas no torneio

No masculino
 Evandro/Pedro Solberg (RJ), Guto/Saymon (RJ/MS), Ricardo/Emanuel (BA/PR), Alison/Bruno Schmi-
dt (ES/DF), Thiago/Pedro Cunha (SC/RJ), Hevaldo/Bruno (CE/AM), Luciano/Márcio Araújo (ES/CE), 
Oscar/Allison (RJ/SC), Álvaro Filho/Vitor Felipe (PB), Eduardo Davi/Arthur Lanci (PR), Léo Gomes/
Bernat (RJ), André/Daniel Souza (ES/RJ), Jô/George (PB), Marcus/Vinícius (RJ/ES), Harley/Benjamin 
(DF/MS) e Anderson Melo/Nilton (RJ/RO).

No feminino
Larissa/Talita (PA/AL), Juliana/Maria Elisa (CE/PE), Duda/Elize Maia (SE/ES), Maria Clara/Carol (RJ), 
Fernanda Berti/Taiana (RJ/CE), Val/Josi (RJ/SC), Rachel/Ângela (RJ/DF), Lili/Carolina Horta (ES/CE), 
Érica Freitas/Danielle (MG/MS), Rebecca/Neide (CE/AL), Andrezza/Naiana (AM/CE), Izabel/Camila 
(PA/RJ), Tainá/Andressa (SE/PB), Thaís/Carolina (RJ), Flávia/Amanda (RJ) e Thati/Renata (PB/RJ).

O paranaense 
Emanuel é o 
jogador com 

mais vitórias no 
vôlei de praia

FOTO: Reprodução
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Dunga critica os insatisfeitos
JEFFERSON E THIAGO SILVA
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Técnico manda recado 
para jogadores e reprova 
“paternalismo” no futebol

Dunga deixou as portas 
da Seleção abertas para todo 
mundo, mas não se privou de 
mandar seus recados para 
aqueles que se sentiram in-
comodados com suas deci-
sões nos últimos meses. Para 
Jefferson e Thiago Silva mais 
precisamente. Titulares na 
Copa América, os dois per-
deram espaço e estiveram 
no centro de polêmicas. O 
zagueiro nunca mais foi se-
quer convocado e lamentou 
publicamente não ter sido 
procurado pelo capitão do 
tetra ao ser preterido para os 
amistosos contra Costa Rica 
e Estados Unidos, enquan-
to o goleiro revelou esperar 
"mais crédito" antes de ser 
barrado por Alisson.   

Capitão da Seleção na 
última Copa do Mundo, Thia-
go Silva já tinha entrado em 
conflito com o comandan-
te ao se mostrar insatisfei-
to por perder a faixa para 
Neymar. Em entrevista ao 
"Fox Sports", Dunga tratou 
o defensor do PSG como um 
jogador qualquer em condi-
ção de ser convocado, mas 
deixou nas entrelinhas o 
desconforto com algumas de 
suas atitudes recentes:

“O Thiago é um jogador 
que está aí e estamos ob-
servando. Temos mesclado 
uns com mais experiência, 
uns com menos experiência. 
Pensamos nas eliminatórias, 
pensamos na Copa do Mun-
do. Mas não adianta asses-
sor ficar botando notícia em 
jornal, não vai pressionar. O 
Thiago tem chance de voltar 
(...) Na Seleção, são 23. Para 
ser capitão, tem que jogar. 
Antes de pedir faixa, tem que 
jogar. O capitão é uma deci-
são do treinador. No futebol, 
não posso excluir nada, mas 
temos que tratar os joga-
dores como homens, como 
profissionais, e não como 
crianças. Não tem que ficar 
coitadinho, pobrezinho. É 
um trabalho. Não sei de onde 
reivindicam posto. Você não 
reivindica, você ganha o 
posto.   Essa questão do pa-
ternalismo não funciona no 
futebol e acho que o jogador 
tem de falar a mim e não na 
imprensa”, disse.

Curtas

Bota-RJ não fica 
com 11 jogadores

Fluminense não vai
amolecer em SC

Fla terá Sampaoli 
ou Muricy Ramalho

Figueirense põe 
ingresso a R$ 10 

VASCO VAI pRESSIONAR O CORITIBA

Com o fim da Série B, o Botafogo 
planeja a montagem do elenco para a 2016. 
O clube divulgou em seu site oficial uma 
lista com 11 jogadores que não fazem mais 
parte dos planos: Alisson, Bazallo, Camacho, 
Daniel Carvalho, Diego Giaretta, Diego Jardel, 
Lulinha, Pedro Rosa, Serginho, Thiago 
Carleto e Tomas Bastos. 

O Fluminense não tem mais nenhuma 
ambição, mas o seu jogo  é decisivo para a 
competição. O Tricolor enfrenta o Figueirense 
em SC, que precisa da vitória para escapar 
do rebaixamento. Outros times envolvidos 
– Coritiba, Avaí, Vasco e Goiás – torcem pela 
vitória do Flu e o técnico Eduardo Baptista já 
disse que vai entrar para ganhar..

O Figueirense terá uma verdadeira 
decisão no próximo domingo, às 17h (de 
Brasília), quando encara o Fluminense, 
no Estádio Orlando Scarpelli. Precisando 
vencer e ainda contar com uma 
combinação de resultados para se manter 
na Série A, o time catarinense conta com o 
apoio da torcida para alcançar o objetivo. 
Para isso a diretoria do clube colocou 
ingressos a R$ 10,00.

OPrecisando vencer para evitar o rebaixamento para a Série B, o Vasco visita o Coritiba neste domingo, às 17h (de 
Brasília), no Estádio Couto Pereira, pela última rodada do Campeonato Brasileiro. Ciente da necessidade de um triunfo, 
os vascaínos pretendem se impor desde os primeiros minutos. Se tradicionalmente os visitantes jogam um pouco mais 

recuados, isso não deverá acontecer no Paraná. "O Vasco não tem outra alternativa que não seja a vitória e por isso vamos 
precisar tomar a iniciativa do confronto desde cedo para chegarmos ao gol. Respeitamos o Coritiba que é forte em casa, 
mas temos que pressionar", avisou o meia Nenê. O volante Serginho concorda: “O Vasco vai ter que se impor como visitante 
porque precisa vencer. Só a vitória interessa e não podemos esperar o Coritiba propor o jogo”, explicou.

A notícia foi dada em primeira 
mão pela coluna de Ancelmo Góis e  está 
confirmada. A chapa de Walim Vasconcelos 
acertou a contratação de Jorge Sampaoli 
para ser o técnico em caso de vitória na 
próxima segunda-feira, na eleição para a 
presidência. Como já se sabe, Muricy Ramalho 
deverá ser o treinador se Eduardo Bandeira 
de Mello for reeleito. O técnico  sempre 
sonhou em comandar o clube carioca.

Brasil é o país mais 
pobre em Olimpíadas

Nessa terça-feira, o Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE) divulgou que o Produto Interno 
Bruno (PIB) do Brasil caiu 1,7% no 
terceiro trimestre ( julho a setembro) 
deste ano, o que já representa queda 
acumulada de 3,2% com relação ao 
mesmo período de 2014 e 4,5% nos 
nove primeiros meses. Isso coloca o País 
em recessão, afinal o PIB é a soma de 
todas as riquezas produzidas por uma 
nação durante os 12 meses. Além disso, 
com a previsão de 3,19% de retração 
da economia e de 2,04% para 2016, o 
Brasil vai bater um recorde negativo no 
esporte: em 32 anos, será o primeiro 
País a receber os Jogos Olímpicos e 
Paralímpicos ficando mais pobre. O Banco 
Mundial, uma das principais instituições 
financeiras do mundo e que ajuda os 
países em desenvolvimento, compila em 
seu site oficial o crescimento do PIB de 
todas as nações desde 1981.

A polêmica envolvendo o 
goleiro Jefferson se deu por 
conta da saída do time titular 
após a derrota para o Chile, na 
estreia nas eliminatórias por 2 
a 0, onde falhou em algumas 
oportunidades, principalmente 
no primeiro gol. Já a partir do 
duelo com a Venezuela, Alis-
son, do Internacional, passou a 
ser o preferido de Dunga. Em 
entrevista ao programa "Bem, 
Amigos!", do Sportv, o golei-
ro do Botafogo disse acreditar 
que merecia "um pouco mais 
de crédito". O treinador, por 
sua vez, deu sua explicação 
para a troca:

“Sempre depois dos trei-

nos, sento e falo sobre o rendi-
mento de cada jogador. A deci-
são foi minha. Conversei com o 
Taffarel, perguntei o que acha-
va, e ele concordou. Conversei 
com o auxiliar, preparador, mé-
dico... Quanto a essa polêmi-
ca, é interessante. Falamos de 
mudança, de Europa, de tática, 
sistema, e a Seleção não é um 
clube onde há um titular. A Se-
leção tem 23 que convocamos 
e precisamos ter a confiança 
absoluta. O curioso é que tirei 
um atacante titular na Copa do 
Mundo (Hulk), um lateral (Mar-
celo) e ninguém reclamou. Para 
mim, é estranho reclamarem só 
do Jefferson. No dia a dia, nos 

treinamentos, o Alisson estava 
sobrando. Foi parecido quando 
treinei o irmão dele (Muriel) no 
Internacional. Você vê o treino 
e a reação de todos os envolvi-
dos. O jogador se escala.   

Dunga se mostrou ainda 
contrário ao paternalismo que 
acredita ter tomado conta do 
futebol brasileiro nos últimos 
anos e reprovou tantos ques-
tionamentos após suas deci-
sões:

“Tenho que ser justo com 
o que meus olhos estão vendo 
em campo. Falamos em profis-
sionalismo no futebol e quere-
mos tratar os jogadores como 
crianças. Ou evoluímos ou vai 

ser sempre esse paternalismo. 
Na Europa, o cara tira três ou 
quatro e é fantástico, é rodí-
zio. Aqui, se trocamos três, fa-
lam só de um. Ele (Jefferson) 
falar aí fora mostra que quer 
jogar, mas tem que falar para 
mim. Falar para os outros não 
vai mudar o meu pensamento. 
Não tem ônus nenhum. Não 
quero ter razão, quero ganhar.

Terceiro colocado nas eli-
minatórias sul-americanas para 
a Copa da Rússia, em 2018, o 
Brasil volta a jogar em 24 de 
março, na Arena Pernambuco, 
diante do Uruguai. Cinco dias 
depois, o rival será o Paraguai, 
em Assunção.

Goleiro ficou magoado com a reserva e desabafou em entrevista

O goleiro do Botafogo 
anda reclamando por 
ter perdido a posição 
para Alisson, do In-

ternacional. Já Thiago 
Silva, do PSG, não foi 

mais lembrado e cobra 
explicação do técnico  

FOTOS: Reprodução
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Competição tem início 
dia 30 de janeiro e 
término em 8 de maio

FPF divulga tabela da 1a Divisão
PARAIBANO 2016

A Federação Paraibana 
de Futebol (FPF) divulgou 
no final da tarde de ontem, 
em tempo hábil e de acordo 
com o Estatuto do Torcedor, 
a tabela do Campeonato 
Paraibano de Futebol Pro-
fissional/2016. As disputas 
terão início no dia 30 de ja-
neiro, com término progra-
mado para o dia 8 de maio, 
em conformidade com o que 
ficou acertado em reunião 
do Conselho Arbitral, ocor-
rido no mês passado na sede 
da entidade. 

A competição terá 10 
rodadas, com cinco partidas 
na rodada de estreia: Auto 
Esporte x Atlético de Cajazei-
ras (Almeidão/16h); Esporte 
de Patos x Sousa (José Caval-
canti/17h); Paraíba de Ca-
jazeiras x Botafogo (Perpe-
tão/16h); Campinense x CSP 
(Amigão/16h) e Santa Cruz 
de Santa Rita x Treze (Teixei-
rão/16h). As novidades são 
as entradas do Esporte de 
Patos e Paraíba de Cajazei-
ras, campeão e vice, respec-
tivamente, do Campeonato 
Paraibano da Segunda Divi-
são/2015.

O Estadual terá dois gru-
pos de cinco clubes, com Auto 
Esporte, Campinense, Paraí-
ba de Cajazeiras, Santa Cruz 
de Santa Rita e Sousa (Grupo 
A), enquanto Botafogo, Atléti-
co de Cajazeiras, CSP, Espor-
te de Patos e Treze (B). Pelo 
regulamento aprovado pelos 
clubes, três equipes em cada 
grupo se classificam para a 
segunda fase. As quatro equi-
pes restantes participarão 
de um cruzamento olímpico, 
quando serão definidos os 
dois clubes que cairão para a 
segunda divisão.

Na segunda fase, serão 
classificados três equipes 
para as semifinais da com-
petição, com um quarto time 
sendo escolhido por critério 
técnico. O campeão do Esta-
dual/2016 disputará o Nor-
destão, Copa do Brasil e a Sé-
rie D do Brasileirão (menos 
o Botafogo que vai competir 
na Série C) todos em 2017. 
O atual campeão é o Campi-
nense, que tem como vice o 
Botafogo.

Wellington Sérgio
wsergionobre@yahoo.com.br

Cinco atletas da Associação 
dos Caminhantes e Corredores de 
Rua da Paraíba (Ascorpa/PB) esta-
rão  competindo na XVII Corrida 
Internacional da Volta da Pampu-
lha/2015, que acontecerá no próxi-
mo domingo, às 7h, na Praça de Ie-
manjá, em Belo Horizonte-MG, com 
um percurso de 18km. Estão confir-
mados, Normando José, José Indio, 
tenente Neto, Ricardo Costa e o ma-
jor Sérgio,  que embarcam amanhã, 
às 5h, do Aeroporto Internacional 
dos Guararapes, em Recife-PE, para 
o desafio dos 18km.

Um dos mais experientes do 
grupo, com melhor colocação dos 

paraibanos na Corrida Internacio-
nal de São Silvestre - com o tempo 
46s15 - Normando, aposta na mo-
tivação, garra e determinação para 
fazer um bom tempo em solo minei-
ro. Segundo ele, apesar de competir 
pela primeira vez e reconhecer as 
dificuldades que terá pela frente, o 
paraibano pretende fazer uma boa 
prova, juntamente com o grupo. 

“A expectativa é a melhor pos-
sível do pessoal que está confiante e 
otimista numa prova tradicional que 
reúne os melhores do país. Estare-
mos abençoados por Deus para re-
presentar com dignidade o esporte 
da terra”, frisou.

Paraíba terá 5 corredores no domingo
VOLTA DA PAMPULHA

Campeonato de Futebol Profissional 
Botafogo anuncia 
três reforços

Após uma longa espera, o Bo-
tafogo anunciou mais três reforços 
para as disputas do Estadual, Nor-
destão, Copa do Brasil e Campeonato 
Brasileiro da Série C, todos em 2016.  
Estão confirmados João Manoel (go-
leiro), Marcelo Xavier (zagueiro) e 
Thiago Costa (volante). O primeiro 
tem 21 anos e estava no Audax-SP, 
clube pelo qual disputou a Série A1 
do Campeonato e a Copa Paulista, 
ambos este ano. O segundo tem 27 
anos, com passagem pelo Maringá e 
Operário-PR, onde trabalhou com o 
treinador do Belo, Itamar Shuller.  O 
terceiro tem 24 anos, e vem do Ypi-
ranga-RS, quando disputou a Série C 
do Brasileirão. O trio desembarca na 
Maravilha do Contorno no próximo dia 
10, juntamente com Itamar Shuller 
para colocar em prática o início da 
pré-temporada. Além dos três o Belo 
fechou também com o atacante War-
ley, que será o “garoto propaganda” 
do clube para o lançamento do projeto 
sócio torcedor. Alguns jogadores que 
atuaram pelo time nesta temporada 
farão parte do elenco botafoguense, 
a exemplo de Édson (goleiro), Gusta-
vo (lateral-direito), Nildo (zagueiro), 
Jó Boy (atacante), além dos ex-junio-
res Léo Henrique e Djavan.

Neto não mais 
ficará na Raposa

Destaque do time nesta 
temporada, o volante Neto não 
ficará no Campinense para o Esta-
dual, Nordestão e a Copa do Brasil, 
todos em 2016. Após ser empres-
tado ao ABC-RN, o atlleta deverá 
ser emprestado para outro clube. 
A informação foi do gerente de fu-
tebol da Raposa, Luciano Mancha, 
que lamentou a saída do volante 
dos planos do Rubro-negro serra-
no. Ele frisou que o atual campeão 
paraibano está praticamente com 
o grupo pronto para iniciar a pré-
temporada que acontecerá no dia 
10 deste mês.

“Trata-se de um grande 
desfalque, mas que teremos jo-
gadores à altura para substituir o 
atleta. O importante é que mante-
mos a base para brigar por títulos 
na próxima temporada”, disse. As 
últimas contratações raposeiras 
foram os laterais Paulinho (direito) 
e Danilo (esquerdo), além do meia 
Jussimar, que disputaram a Série 
D pelo Colo Colo da Bahia.

Dirigentes deixam 
o Auto Esporte

   O momento do Auto Esporte 
não é dos melhores na formação do 
grupo para o Campeonato Paraibano. 
Deixaram o clube Vicente Lamenha 
e Eduardo Araújo, que respondiam 
pela diretoria de futebol e jurídica, 
respectivamente. A dupla não con-
cordou com o modelo de gestão do 
atual presidente do clube, Watteau 
Rodrigues. De acordo com Eduardo 
foi uma série de desencontros de 
ideias que poderia ser colocado em 
prática no Alvirrubro, mas que não 
foram aceitos pelo atual presidente.

“Não posso ser avalista de um 
modelo de gestão com o qual não 
concordo. Quando aceitamos ficar no 
Auto foi para fazer mudanças dentro 
e fora de campo, mas que não vingou”, 
avaliou. O presidente Watteau Rodri-
gues lamentou as saídas dos dois di-
rigentes, mas adotou uma linha de ra-
ciocínio diferente de Eduardo Araújo. 
Para o dirigente, a dupla deixou o Al-
virrubro por motivos pessoais. “Cada 
um tem suas convicções subjetivas,  
opiniões que devem ser respeitadas. 
Lamentamos o fato das saídas, embo-
ra sejam questões de ordem pessoal e 
subjetiva, disse Watteau.Normando José é um dos mais experientes atletas a disputar prova
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CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N385/2015
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pregão 
presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-
-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 16/12/2015 às 13h e 30mim para:

Aquisição  de material  de consumo, destinado a Secretaria de Estado do Desenvolvimento 
Humano - SEDH, 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 - 15-01643-6
João Pessoa, 01 de dezembro de 2015.

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N342/2015
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pregão 
presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-
-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 16/12/2015 às 09h para:

Aquisição  de material  de expediente, destinado a Secretaria de Estado da Educação - SEE, 
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 - 15-0164-9
João Pessoa, 01 de dezembro de 2015.

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÃO PARA 2ª CHAMADA
PREGÃO PRESENCIAL N 230/2015

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 17/12/2015 às 09h para:

Registro de preços para aquisição de sementes, destinado a Secretaria de Estado do Desenvol-
vimento da Agropecuária e da Pesca - SEDAP/FUNDAGRO, 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 - 15-01549-7
João Pessoa, 01 de dezembro  de 2015

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N379/2015
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pregão 
presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-
-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 18/12/2015 às 09h para:

Contratação de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva em bens imóveis, destinado 
a SEDAP/Empresa Paraibana de Abastecimento e serviços Agrícolas - EMPASA, 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 - 15-01631-0
João Pessoa, 01 de dezembro de 2015

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Construção do Prédio de Unidade Básica de Saúde - UBS, localizado neste município.
FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00007/2015.
DOTAÇÃO: Recursos do Ministério da Saúde e Próprios do Município de Jacaraú: 0204 - Se-

cretaria de Saúde - FMS; 10302.0029.1.008 - Construção, Ampliação e Equipagem de Unidades 
de Saúde e 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

VIGÊNCIA: 6 (seis) meses
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Jacaraú e:
CT Nº 00103/2015 - 01.12.15 - PINHEIRO & BRAGA CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA 

- ME - R$ 406.456,70

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00007/2015
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00007/2015, que objetiva: 
Construção do Prédio de Unidade Básica de Saúde - UBS, localizado neste município; HOMOLO-
GO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: PINHEIRO & BRAGA 
CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - R$ 406.456,70.

Jacaraú - PB, 01 de Dezembro de 2015
JOÃO RIBEIRO FILHO - Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00043/2015

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Augusto Luna, 45 - Centro - Jacaraú - PB, às 09:00 horas do dia 14 de Dezembro de 2015, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Gás de conzinha recarga 
13 kg - GLP, destinado as secretarias deste município. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 0001/2007. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 32951880.
Jacaraú - PB, 01 de Dezembro de 2015

ANA RAQUEL FREIRE DE MENDONÇA - Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00044/2015

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Rua Augusto Luna, 45 - Centro - Jacaraú - PB, às 10:00 horas do dia 14 de Dezembro de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de um veículo tipo 
passeio 0km, com capacidade  para 7 lugares, destinado a Secretaria de Assistência Social deste 
município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e Decreto Municipal nº 0001/2007. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 32951880.
Jacaraú - PB, 01 de Dezembro de 2015

ANA RAQUEL FREIRE DE MENDONÇA - Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2015

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Av. 
Duque de Caxias, S/N - Centro - Cabedelo - PB, às 09:00 horas do dia 17 de Dezembro de 2015, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de serviço espe-
cializado de engenharia para elaboração dos projetos de engenharia executivos para reforma do 
Anexo do  Hospital e Maternidade Municipal Padre Alfredo Barbosa – Cabedelo-PB.

. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e 
suas alterações posteriores. Informações: no horário das 08:00 as 14:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado.

Telefone: (083) 3250-3120.
Email: sescab.licitacao@cabedelo.pb.gov.br
Site www.cabedelo.pb.gov.br (link transparência) 

Cabedelo - PB, 24 de Novembro de 2015
VINA LÚCIA CARVALHO RIBEIRO - Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 059/2015
REPUBLICAÇÃO POR DESERÇÃO

A Prefeitura Municipal de Boqueirão – PB, através da Pregoeira abaixo transcrito, TORNA 
PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL nº. 059/2015, do tipo “menor preço”, cujo objeto é aquisição de tubos e conexões, 
que foi considerada deserta pela ausência de licitantes. Desta forma, fica a mesma republicada 
com abertura para: 16/12/2015 às 11:30min (horário local). Cópia do edital e demais documentos 
pertinentes estarão à disposição no setor de licitações da prefeitura de boqueirão, à Avenida 30 de 
Abril, nº. 45, Centro, no horário de expediente. Outras informações pelo Telefone (83) 3391-2318. 
Boqueirão, 30 de Novembro de 2015.

Kathyeri Farias Sales – Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 40601/2015.
Contratante: Município de Santa Terezinha/PB
Contratada: CONSTRUTORA FS EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ: 17.615.353/0001-07
Objeto: presente termo aditivo tem como objeto a SUPRESSÃO de 0,01% do valor do contrato 

firmado entre as partes em 29/05/2015, nos termos previstos em sua Cláusula décima.
Da supressão: O valor do contrato, após a supressão, é R$ 502.376,32 (quinhentos e dois mil 

trezentos e setenta e seis reais e trinta e dois centavos). A importância ora estabelecida corres-
ponde ao valor do contrato vigente com decréscimo de 0,01%. Os efeitos financeiros decorrentes 
do decréscimo vigoram a partir de 27/11/2015.

São José do Bonfim - PB, 27 de novembro de 2015.
JOSÉ DE ARIMATEIA NUNES CAMBOIM

Prefeito Municipal
CONTRATANTE

CONSTRUTORA FS EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 17.615.353/0001-07

CONTRATADO

COMISSÃO PRÓ-FUNDAÇÃO DO SINDICATO DOS TRABALHADORES E TRABALHADO-
RAS NA AGRICULTURA FAMILIAR DE VIEIROPOLIS-PB.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
ASSEMBLÉIA GERAL DE DISSOCIAÇÃO E/OU DESMEMBRAMENTO E FUNDAÇÃO

O abaixo assinado, Agricultor e Presidente da Comissão Pró-fundação do Sindicato dos Traba-
lhadores e Trabalhadoras na Agricultura Familiar (SINTRAF) de Vieiropolis - PB, no exercício da 
liberdade assegurada nos Artigos 511 e seguintes da CLT, de acordo com a Portaria nº. 326/13 do 
MTE, convoca os(as) trabalhadores(as) da categoria específica da Agricultura Familiar, conforme 
legislação vigente, residentes e/ou em atividade no referido município, para se reunirem em ASSEM-
BLÉIA GERAL DE DISSOCIAÇÃO E FUNDAÇÃO do SINTRAF daquele município, a ser realizada 
às 14: 00 horas, do dia 23 de dezembro de 2015,  no Salão Paroquial, à Rua Antonio Moreira Pinto, 
s/n, Centro, Vieiropolis - PB, com a seguinte ordem do dia: 1. Aprovação da dissociação e/ou des-
membramento da categoria específica dos Agricultores Familiares no município de Vieiropolis - PB 
derivando da categoria eclética dos trabalhadores rurais; 2. Aprovação da fundação do SINTRAF 
de Vieiropolis - PB - PB; 3. Aprovação do seu Estatuto Social; 4. Eleição, apuração e posse da sua 
Direção e Conselho Fiscal; 5. Fixação das mensalidades sociais e demais contribuições para o 
custeio da referida nova entidade; 6. Autorização para a mesma subscrever a fundação ou ratificação 
da fundação da FETRAF-PB.  Vieiropolis - PB - PB, 20 de novembro de 2015

Damião Ferreira de Sena
Presidente 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA/PB
ATO AVISO ADIAMENTO DE LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2015

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA, através da Comissão Permanente de Licitação, 
comunica a quem possa interessar que, nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, 
informa que a abertura da sessão que seria no dia 02.12.2015 às 09h00min, será 17.12.2015 
às 09h00min na Sala da Comissão Permanente de Licitação, localizada à Rua Frei Damião de 
Bozzano, 07, Centro – Itapororoca/PB, Licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS DE N.° 
04.2015, Regime de execução empreitada por preço unitário, tipo menor preço global, destinada 
a Construção de um Sistema de Abastecimento de Água na Comunidade de Cipoal, zona rural 
do Município de Itapororoca/PB. Convênio FUNASA/Recursos Próprios. Dotação consignada no 
orçamento vigente. Demais esclarecimentos e Cópia do Edital de Licitação, poderão ser obtidos no 
endereço retro mencionado, nos dias úteis, no horário compreendido entre 08h00min e 12h00min.
Itapororoca - PB, 01 de Dezembro de 2015.

TARCISIO FRANÇA DA SILVA-Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato para prestação de serviços com a realização de concurso público, 
de acordo com a Tomada de Preços nº 00036/2015.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Aguiar
CONTRATADA: CONTEMAX – CONSULTORIA TÉCNICA E PLANEJAMENTO LTDA ME. 
OBJETO: Tem por objeto a prestação de serviços técnico especializados de organização, pla-

nejamento e realização de concurso público, com a elaboração, impressão e aplicação de provas, 
para o provimento de cargos efetivos, de nível médio e de nível superior, do quadro de pessoal da 
Prefeitura Municipal de Aguiar, das vagas disponíveis consoantes às condições estabelecidas neste 
Edital. Obedecendo as seguintes legislações: Lei Complementar nº 17/2010, Lei Complementar nº 
05/1998, Lei Complementar nº 12/2005, Lei nº 496/2013, Lei nº 252/1993, Lei nº 508/2015 e Lei 
nº 510/2015, como também a legislação do TCE, conforme especificações constantes no Anexo I 
deste Edital, compreendendo:

VALOR GLOBAL R$: 27.500,00 (vinte e sete mil e quinhentos reais).
PRAZO: Da assinatura do contrato até 90 dias.

Aguiar - PB, 01 de Dezembro de 2015.
MANOEL BATISTA GUEDES FILHO  -  Prefeito

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES
 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2015

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00022/2015, que objetiva: Contratação de empresa 
especializada para execução dos serviços de coleta e transporte de lixo domiciliar e outros serviços 
correlatos neste Município; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: 
Rent a Car Locadora Ltda - R$ 274.690,00.

Fagundes - PB, 01 de Dezembro de 2015
JOSÉ PEDRO DA SILVA - Prefeito

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES
CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DE CONTRATO

O Pregoeiro Oficial  LUCIANO BERNARDO DE OLIVEIRA, no uso de suas atribuições, vem, 
através desta, NOTIFICAR a Empresa Rent a Car Locadora Ltda CNPJ: 04.796.188/0001-87, para 
no prazo de cinco dias consecutivos, considerados da data de publicação desta notificação, com-
parecer junto a CPL, no endereço abaixo indicado, para a assinatura do respectivo contrato, nos 
termos do correspondente instrumento convocatório, como também, apresentar proposta atualizada 
do valor ofertado pela referida Empresa. Processo Administrativo: 150626PP00022: Modalidade: 
Pregão Presencial – 00022/2015. Objeto: Contratação de empresa especializada para execução 
dos serviços de coleta e transporte de lixo domiciliar e outros serviços correlatos neste Município. 
Informações: no horário das 08h00min as 12h:00min e das 14h00min Até 17h00min dos dias úteis, 
no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3393-1779.
Fagundes - PB, 01 de dezembro de 2015

JOSÉ PEDRO DA SILVA - Prefeito

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2015

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Manoel Benevonuto do Prado, 257 - Centro - Marcação - PB, às 10:00 horas do dia 15 de Dezembro 
de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição Madeiras 
Diversas (viga, Ripa, Caibro, Tábuas) Destinado as Secretarias deste Município. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 0013/2007. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 36251111.
Email: lfluanfabricio@gmail.com

Marcação - PB, 01 de Dezembro de 2015
LUAN FABRICIO PEREIRA DE OLIVEIRA - Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
 EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição de veículos automotivos, destinado às diversas secretarias do Município
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 01003/2015.
DOTAÇÃO: Em atendimento a solicitação datada de 16 de Setembro de 2015, apresentamos 

abaixo a dotação Orçamento/2015, para atender ao objeto em epigrafe. 02.030 - SECRETARIA 
DE ADMINISTRAÇÃO 04.122.2005.2011 - MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO 
44.90.52 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 001 - RECURSOS 
ORDINÁRIOS 02.040 - SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA 04.123.2006.2013 - MANUT. DAS 
ATIV. DA SEC. MUN. DA FAZENDA PÚBLICA 44.90.52 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E 
MATERIAL PERMANENTE 001 - RECURSOS ORDINÁRIOS 02.090 -SECRETARIA MUN. DE 
EDUCAÇAO 12.361.1023.2021 -MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL 44.90.52 - 
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 005 - FNDE 009 - RECEITA 
DE IMP. TRANSF. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 02.100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
10.301.2009.2043 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE 44.90.52 - AQUISIÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 008 - FUS 02.130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
10.301.1020.2054 - MANUTENÇÃO DO BLOCO DA ATENÇÃO BASICA 44.90.52 - AQUISIÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 003 - SUS 008 - FUS 02.130 - FUNDO MUNICIPAL 
DE SAÚDE 10.304.1016.2055 - MAN. DAS AÇÕES ESTRUT. DE VIGILANCIA SANITÁRIA 44.90.52 
- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 003 - SUS 008 - FUS 02.130 - 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.1012.2056 - MANUT. DOS AGENTES COMUNITARIOS 
DE SAUDE - ACS 44.90.52 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
003 - SUS 008 - FUS 02.130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.305.1014.2058 - MAN. DO 
PISO FIXO DE VIG. E PROM. DA SAUDE - PFVPS 44.90.52 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
E MATERIAL PERMANENTE 003 - SUS 008 - FUS 02.130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
10.301.1011.2059 - MANUT. DA ESTRATÉGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF 44.90.52 - AQUISIÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 003 - SUS 008 - FUS 02.130 - FUNDO MUNICIPAL 
DE SAÚDE 10.302.1015.2061 - MAN. DA MÉD. E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPIT. - MAC 
44.90.52 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 003 - SUS 008 - FUS 
02.130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.1013.2062 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA 
SAUDE BUCAL 44.90.52 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 003 - 
SUS 008 - FUS 02.160 - SEC. MUN. DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL 08.244.2011.2082 
- MANTER AS ATIV.DA SEC.DE CID. E PROM. SOCIAL 44.90.52 - AQUISIÇÃO DE EQUIPA-
MENTOS E MATERIAL PERMANENTE 001 - RECURSOS ORDINÁRIOS 08.243.1031.2081 - 
MANUT. DO CONSELHO TUTELAR 44.90.52 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL 
PERMANENTE 001 - RECURSOS ORDINÁRIOS 02.140 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL 08.244.1031.2068 - CO-FINAN. DOS SERV., PROG. E PROJ. DO SUAS 44.90.52 - AQUI-
SIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 001 - RECURSOS ORDINÁRIOS 
08.244.1039.2069 - MANUT. DE ATIV. DE GESTÃO DO SUAS-IGD/SUAS 44.90.52 - AQUISIÇÃO 
DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 004 - RECURSOS FNAS 08.244.1031.2070 
- MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS 44.90.52 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E 
MATERIAL PERMANENTE 004 - RECURSOS FNAS 08.244.1035.2065 - MANUT. DO SERV. DE 
PROT.A.ESP.A FAM.E IND.-CREAS 44.90.52 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL 
PERMANENTE 004 - RECURSOS FNAS 08.244.1031.2075 - MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO 
MUN. DE ASSIST. SOCIAL - FMAS 44.90.52 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL 
PERMANENTE 004 - RECURSOS FNAS 08.244.1031.2076 - MANUT. DO CONSELHO MUN. DE 
ASSIST. SOCIAL - IGDPBF/SUAS 44.90.52 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL 
PERMANENTE 004 - RECURSOS FNAS 08.244.1031.2077 - MANUT. DO PROG. DE CAP. E 
FOM. DOS TRAB. DO SUAS-IGD/SUAS 44.90.52 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATE-
RIAL PERMANENTE 004 - RECURSOS FNAS 08.244.1032.2078 - MANUT. DA GESTÃO DO 
PROG. BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF 44.90.52 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL 
PERMANENTE 004 - RECURSOS FNAS 08.244.1010.2079 - PROGR. DE PROM.DO ACESSO 
AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS 44.90.52 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MA-
TERIAL PERMANENTE 004 - RECURSOS FNAS 02.160 - SEC. MUN. DE CIDADANIA E PRO-
MOÇÃO SOCIAL 08.244.1031.2083 - MANUT. DO FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA 
E ADOLESCENTE 44.90.52 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
001 - RECURSOS ORDINARIO 08.244.1031.2085 - MANUT. DO CONSELHO MUN. DOS DIR DA 
CRIAN E ADOLESC. - CMDCA 44.90.52 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER-
MANENTE 001 - RECURSOS ORDINARIO 08.243.1037.2086 - MANUT. DAS AÇÕES ESTRAT. 
DO PROG. DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL 44.90.52 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E 
MATERIAL PERMANENTE 004 - RECURSOS FNAS 08.244.1031.2087 - MANUT. DO SERVIÇO 
DE CONVIVÊNCIA E FORT DE VINCULO - SCFV 44.90.52 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
E MATERIAL PERMANENTE 004 - RECURSOS FNAS 08.244.1031.2089 - MANUT. DO SERV. 
DE ACOLHIMENTO EM RESIDÊNC. INCLUSIVA 44.90.52 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E 
MATERIAL PERMANENTE 004 - RECURSOS FNAS Cajazeiras - PB, 16 de Setembro de 2015.

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cajazeiras e:
CT Nº 00124/2015 - 01.12.15 - CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA - R$ 186.050,00

CPF/CNPJ: 009665804-51
Titulo: DUP PRES SER IN  R$ 60,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 067955
Responsavel.: JULIANA GALVAO DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 007151964/0001-80
Titulo: DUP VEN MER IND  R$174,50
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 062210
Responsavel.: EMP BRAS DE MANUNTECOES INDUST
CPF/CNPJ: 023279269/0001-54
Titulo: DUP VEN MER IND  R$500,50
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 069976
Responsavel.: FARMACIA HERVA LTDAEPP
CPF/CNPJ: 070109475/0001-04
Titulo: DUP VEN MER IND  R$130,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 069636
Responsavel.: FARMACIA HERVA LTDA  EPP
CPF/CNPJ: 070109475/0004-49
Titulo: DUP VEN MER IND  R$130,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 069637
Responsavel.: GRAZIELE BORGES
CPF/CNPJ: 008428354-82
Titulo: DUP VEN MER IND  R$100,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 069745
Responsavel.: HOMESEG PRESTADORA DE SER-
VICOS EIRE
CPF/CNPJ: 018561861/0001-04
Titulo: DUP VENDA MERCR$1.160,25
Apresentante: PDV COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
Protocolo: 2015 - 069474
Responsavel.: LACERDA UTILIDADES E COMERCIO 
LTDA
CPF/CNPJ: 010158107/0001-16
Titulo: DUP VEN MER IND  R$874,06
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 069836
Responsavel.: PANIFICADORA PAO DO BESSA LTDA
CPF/CNPJ: 011670634/0001-78
Titulo: DUP VEN MER IND  R$200,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 069670
Responsavel.: RAISSYLA KAYCIANNE DE FARIAS P
CPF/CNPJ: 015309600/0001-03
Titulo: DUP VEN MER IND  R$130,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 069648
Responsavel.: SEBASTIAO JERONIMO FILHO ME
CPF/CNPJ: 014813293/0001-30
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.798,97
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 069857
Responsavel.: SOLIDA IMOVEIS LTDA
CPF/CNPJ: 001000239/0001-24
Titulo: DUP VEN MER IND  R$949,40
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 069549
Responsavel.: THAMARA NOBREGA DA COSTA 
1061321240
CPF/CNPJ: 012014476/0001-60
Titulo: DUP VEN MER IND  R$272,00
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 069903
Responsavel.: TORTLAS CONFEITARIA LTDA
CPF/CNPJ: 014813433/0001-70
Titulo: DUP VEN MER IND  R$820,30
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 069776
Responsavel.: JESSE SARAIVA DE VASCONCELOS
CPF/CNPJ: 072311054-91
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.496,25
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 069706
Responsavel.: J P LIMA TRANPORTES LTDA ME
CPF/CNPJ: 007323203/0001-68
Titulo: DUP VEN MER IND  R$273,03
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 062337
Responsavel.: J P LIMA TRANPORTES LTDA ME
CPF/CNPJ: 007323203/0001-68
Titulo: DUP VEN MER IND  R$481,70
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 062598

Em razao de que os supracitados devedores nao  
foram encontrados ou se recusaram a aceitar a devida 
intimacao, em obediencia ao Art.15 da Lei No.9.492 de 
10.09.1997, intimo as pessoas fisicas e juridicas  acima 
citadas a virem pagar, ou darem por escrito  as  razoes  
que  tem,  neste  1o. Oficio de Protesto a rua Candido 
Pessoa No.31, nesta Cidade, no prazo de 03 (tres) dias 
uteis, a  partir  desta data,  sob  pena  de  serem  os  
referidos titulos PROTESTADOS, na Forma da LEI.

Joao Pessoa,  01/12/2015
Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO

- Titular -

Responsavel.: AG EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS 
LTDA -
CPF/CNPJ: 017556220/0001-07
Titulo: DUP VEN MER IND  R$965,35
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 068529
Responsavel.: ANTONIO MARQUES DA SILVA JUNIOR
CPF/CNPJ: 022628418/0001-80
Titulo: DUP VEN MER IND  R$187,20
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 068459
Responsavel.: CONDOMINIO RES MAR BALTICO
CPF/CNPJ: 015028452/0001-59
Titulo: DUP VEN MER IND  R$160,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 066809
Responsavel.: CONSTRUTORA JLC LTDA  ME
CPF/CNPJ: 021088887/0001-91
Titulo: DUP VEN MER IND  R$403,28
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 068487
Responsavel.: DEYVID GALDINO DE MELO ME
CPF/CNPJ: 012393101/0001-59
Titulo: DUP VEN MER IND  R$333,64
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 068482
Responsavel.: ELIANE DA SILVA ALVES
CPF/CNPJ: 096350294-89
Titulo: DUP VEN MER IND  R$550,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 067641
Responsavel.: FRANCISCO DE ASSIS VANCONCELOS
CPF/CNPJ: 021760544/0001-21
Titulo: DUP VEN MER IND  R$626,30
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 069696
Responsavel.: LUNA ALVES SINALIZACAO LTDA
CPF/CNPJ: 041152398/0001-69
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.097,25
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 068535
Responsavel.: LUIZ CLAUDIO DA SILVA
CPF/CNPJ: 035057474-08
Titulo: DUP VEN MER IND  R$231,67
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 069513
Responsavel.: MANOELLA APARECIDA ALCANTARA 
DE SOU
CPF/CNPJ: 008779274-56
Titulo: DUP PRES SER IN  R$280,23
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 068588
Responsavel.: PETRONIO GUEDES DA S SOUSA 025
CPF/CNPJ: 023070528/0001-32
Titulo: DUP VEN MER IND  R$401,74
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 069685
Responsavel.: PROMOVE PROMOCAO NEGOC. 
MERCANTIS L
CPF/CNPJ: 009111444/0001-79
Titulo: DUP VEN MER IND  R$2.000,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 068565
Responsavel.: RIVALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 022864134-95
Titulo: DUP VEN MER IND  R$560,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 068499
Responsavel.: SINGULAR CONSTRUTORA E ADM 
LTDA
CPF/CNPJ: 014216922/0001-45
Titulo: DUP VEN MER IND  R$2.098,50
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 069000
Responsavel.: SINGULAR CONSTRUTORA E ADM 
LTDA
CPF/CNPJ: 014216922/0001-45
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.399,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 068998
Responsavel.: SOLANGE VIANA FERNANDES
CPF/CNPJ: 650834904-04
Titulo: IND CONDOMINIOR$284,54
Apresentante: CONDOMINIO RESIDENCIAL VAL 
PARAISO
Protocolo: 2015 - 068420
Responsavel.: SYLVIO TORRES FILHO
CPF/CNPJ: 342856104-00
Titulo: DUP VEN MER IND  R$900,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 068523
Responsavel.: WEDSON CARLOS ROZENDO

TOSCANO DE BRITO
SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL 

Rua Cândido Pessoa, 31
Fone: 241.7177

1º O F I C I OD EP R O T E S T O
 E D I T A L

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA
CNPJ(MF) No 09.123.027/0001-46

JOÃO PESSOA – PARAÍBA
EDITAL DE PRIMEIRA CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Pelo presente Edital, convidamos os Acionistas da COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA 

PARAÍBA-CINEP a se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária, em primeira convocação, às 
17:00 horas do dia 17 de dezembro de 2015, na sede social da empresa, sito à Rua Feliciano Cirne 
no 50, Jaguaribe, João Pessoa, Estado da Paraíba, onde serão tratados os seguintes assuntos: 
I – Sugestão de alteração do artigo 2º parágrafo primeiro, da Lei 6.307 de 1996; II - Transferência 
de Recursos para o Tesouro do Estado da Paraíba e III - Outros assuntos de interesse social.

João Pessoa, 01 de dezembro de 2015.
TATIANA DA ROCHA DOMICIANO

Diretora Presidente da CINEP

AVISO DE LICITAÇÃO – 2ª ABERTURA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2015 

Registro CGE Nº. 15-01540-4
OBJETO:  Contratação Contratação da prestação de serviços continuados de análise físico-

-química do gás natural distribuído pela Companhia Paraibana de Gás - PBGÁS, para atender 
às necessidades da PBGÁS, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Anexo 
2 – Termo de Referência.

RETIRADA DO EDITAL: Através do site http://www.pbgas.com.br e / ou obtido pelos interessados, 
de segunda a sexta-feira, em horário de expediente externo (das 08h30min às 11h30min e das 
14h30min às 17h30min), no escritório da PBGÁS, sito na Rua Avenida Presidente Epitácio Pessoa, 
n° 4.756, Cabo Branco, João Pessoa – PB.

DATA DE RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: Dia 15/12/2015, às 14h30min na 
sede da PBGÁS, no endereço acima. 

SEVERINO AUGUSTO BARROS SOUSA
Pregoeiro
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SEIRHMACT – SEC. EST. DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS, DO MEIO AMB. 
E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA – CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que requereu à 
SUDEMA- Superintendência de Administração do Meio Ambiente autorização ambiental, em João 
Pessoa, 16 de novembro de 2015. Para atividade de: LICENÇA INSTALAÇÃO – RECONSTRUÇÃO 
DA BARRAGEM CAMARÁ =IT:48.693.669,38=VOLUME: 41.625,91M³=NE:150=L/AT:MUNICÍPIO 
DE ALAGOA NOVA-PB Processo: 2015-007275/TEC/LI-4513
 
SEIRHMACT – SEC. EST. DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS, DO MEIO AMB. 
E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA – CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que requereu 
à SUDEMA- Superintendência de Administração do Meio Ambiente autorização ambiental, em 
João Pessoa, 16 de novembro de 2015. Para atividade de: LICENÇA INSTALAÇÃO – RECONS-
TRUÇÃO DA BARRAGEM PITOMBEIRA =IT:7.059.966,65=VOLUME: 2.955.520,00M³=NE:150=L/
AT:MUNICÍPIO DE ALAGOA NOVA-PB Processo: 2015-007278/TEC/LI-4514

SEIRHMACT – SEC. EST. DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS, DO MEIO AMB. 
E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA – CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que requereu à 
SUDEMA- Superintendência de Administração do Meio Ambiente autorização ambiental, em João 
Pessoa, 16 de novembro de 2015. Para atividade de: AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL – RECUPERA-
ÇÃO DA BARRAGEM DA BARRAGEM TAPERA, CONTEMPLANDO LIMPEZA E RECOMPOSIÇÃO 
DE TALUDES, DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE CALHAS, ENTRE OUTROS =IT:158.776,23=V/T: 
1.616.32M³=NE:25=L/TV:BELÉM DO BREJO DO CRUZ-PB Processo: 2015-007266/TEC/AA-3619

SEIRHMACT – SEC. EST. DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS, DO MEIO AMB. 
E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA – CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que requereu à 
SUDEMA- Superintendência de Administração do Meio Ambiente autorização ambiental, em João 
Pessoa, 16 de novembro de 2015. Para atividade de: AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL = RECUPERA-
ÇÃO DA BARRAGEM BRUSCAS, =IT:550.643,49=A/C,V: 6.773,00M³=NE:35=L/AT:MUNICÍPIO DE 
CURRAL VELHO-PB Processo: 2015-007279/TEC/AA-3623

SEIRHMACT – SEC. EST. DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS, DO MEIO AMB. 
E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA – CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que requereu à 
SUDEMA- Superintendência de Administração do Meio Ambiente autorização ambiental, em João 
Pessoa, 16 de novembro de 2015. Para atividade de: AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL – RECUPERA-
ÇÃO DA BARRAGEM BOIÃO, =IT:160.524,94=VOLUME:1.040,13M³=NE:25=L/ATV:MUNICÍPIO DE 
SÃO JOSÉ DO BREJO DO CRUZ-PB Processo: 2015-007273/TEC/AA-3622

SEIRHMACT – SEC. EST. DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS, DO MEIO AMB. 
E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA – CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que requereu 
à SUDEMA- Superintendência de Administração do Meio Ambiente autorização ambiental, em 
João Pessoa, 16 de novembro de 2015. Para atividade de: AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL – RE-
CUPERAÇÃO DA BARRAGEM FARRINHA, =IT:74.699,43=AC:V=313,56M³=NE:15=L/ATV:SÍTIO 
FARRINHA-Z/R, PATOS-PB Processo: 2015-007259/TEC/AA-3615

SEIRHMACT – SEC. EST. DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS, DO MEIO AMB. 
E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA – CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que requereu 
à SUDEMA- Superintendência de Administração do Meio Ambiente autorização ambiental, em 
João Pessoa, 16 de novembro de 2015. Para atividade de: AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL – RE-
CUPERAÇÃO DA BARRAGEM GEREMIAS, =IT:98.167,09=AC:V=582,74M³=NE:25=L/ATV:SÍTIO 
GEREMIAS-Z/R, DESTERRO-PB Processo: 2015-007261/TEC/AA-3617

SEIRHMACT – SEC. EST. DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS, DO MEIO AMB. 
E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA – CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que requereu à 
SUDEMA- Superintendência de Administração do Meio Ambiente autorização ambiental, em João 
Pessoa, 16 de novembro de 2015. Para atividade de: AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL – RECUPERA-
ÇÃO DA BARRAGEM JANGADA, =IT:87.778,06=VOLUME:1.242,50M³=NE:15=L/AT:SÍTIO JANGA-
DA, ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE MAMANGUAPE –PB Processo: 2015-007260/TEC/AA-3616

SEIRHMACT – SEC. EST. DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS, DO MEIO AMB. 
E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA – CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que requereu à 
SUDEMA- Superintendência de Administração do Meio Ambiente autorização ambiental, em João 
Pessoa, 16 de novembro de 2015. Para atividade de: AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL – RECUPE-
RAÇÃO DA BARRAGEM RIACHO DOS CAVALOS=IT:243.631,32=V/T: 546M²=NE:25=L/TV: SÍTIO 
RIACHO DOS CAVALOS. Z/R. RIACHO DOS CAVALOS-PB Processo: 2015-007263/TEC/AA-3618

ATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2015/SEIRHMACT

REGISTRO CGE Nº. 15.01461-3
PROCESSO SEIRHMACT Nº 1507/2015
Com base na documentação inserida no Processo nº 01507/2015/SEIRHMACT, que trata dos 

procedimentos administrativos para realização da Tomada de Preços nº 06/2015, que tem por 
objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE 1.000 LITROS DE ÓLEO FP-100 
OU SIMILAR, EM BALDES DE 20 LITROS, PARA LUBRIFICAÇÃO DE MARTELOS, COM DADOS 
DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DE FABRICANTE E REGISTRO DA ANP(CÓDIGO 
87896), e, 

Considerando as informações contidas no Relatório Final apresentado pela Comissão Perma-
nente e Parecer da Assessoria Jurídica, quanto à regularidade dos procedimentos, em harmonia 
com o que prescreve a Lei nº 8.666/93, que regula as licitações e os Contratos Administrativos e,

Considerando ainda que ao procedimento foi dada a publicidade necessária, para que as Em-
presas interessadas pudessem participar do certame, sendo ao final julgada vencedora do certame 
a Empresa R. M. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP, CNPJ Nº 00.118.689/0001-53.

 HOMOLOGO a licitação com obediência das formalidades legais e ADJUDICO em favor da 
Empresa R. M. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP, CNPJ Nº 00.118.689/0001-53, que 
apresentou proposta financeira de menor preço e mais vantajosa para a Administração, no valor 
de R$ 21.800,00 (vinte e um mil e oitocentos reais), devendo ser notificada para a assinatura do 
Contrato, tudo em conformidade com a Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, que rege as 
licitações e contratos com a Administração Pública.

Na forma da Lei, publique-se para conhecimento dos interessados.
João Pessoa, 30 de novembro de 2015.

João Azevêdo Lins Filho
Secretário Titular

SEIRHMACT

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 09062/2015.
PREGÃO PRESENCIAL N. º 09034/2015 PROCESSO ADM. Nº. 2015/081748
OBJETO: Aquisição de Material de Limpeza para as Escolas e Creis da Rede Municipal de 

Ensino, bem como setores administrativos da SEDEC.
A Secretária de Educação do Município de João Pessoa, de acordo com as atribuições que 

lhes foram conferidas, em conformidade com o resultado do Pregão Presencial N. º 09034/2015, 
devidamente homologado, RESOLVE, nos termos da Lei nº. 8.666/93, do Decreto nº. 3.931/2011, e 
do Decreto Municipal nº. 7.884/2013 e das demais normas legais aplicáveis, tornar público o Extrato 
da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS do presente Pregão:

EMPRESA: TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ: 05.449.553/0001-40
FONE/FAX: (83) 3257-1179 END.: Avenida Estância, 405 – Areais, Recife/PE 
CEP: 50.781-130 EMAIL: comercial@tuttolimp.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 09062/2015.

PREGÃO PRESENCIAL N. º 09034/2015                    PROCESSO ADM. Nº. 2015/081748

OBJETO: Aquisição de Material de Limpeza para as Escolas e Creis da Rede 
Municipal de Ensino, bem como setores administrativos da SEDEC.

A Secretária de Educação do Município de João Pessoa, de acordo com as atribuições que 
lhes foram conferidas, em conformidade com o resultado do Pregão Presencial N. º 09034/2015,
devidamente homologado, RESOLVE, nos termos da Lei nº. 8.666/93, do Decreto nº. 3.931/2011, e 
do Decreto Municipal nº. 7.884/2013 e das demais normas legais aplicáveis, tornar público o Extrato 
da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS do presente Pregão:

EMPRESA: TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ: 05.449.553/0001-40
FONE/FAX: (83) 3257-1179 END.: Avenida Estância, 405 – Areais, Recife/PE
CEP: 50.781-130 EMAIL: comercial@tuttolimp.com

ITEM PRODUTO / DESCRIÇÃO QUANT. UNID. R$ UNIT R$ TOTAL

2

ÁGUA SANITARIA

118.900 LITRO

R$ 1,06 (um 
real e seis 
centavos)

Água bactericida sanitária desinfetante de uso geral -,
composição: hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, 

cloreto de sódio. Cloro ativo mínimo de 2,5%, com 
Registro da ANVISA. Apresentar amostra no frasco de 

1 Litro.

R$ 126.034,00 
(cento e vinte e 
seis mil e trinta 
e quatro reais)

7

BALDE PLÁSTICO 50 lt

500 UNID

R$ 17,74 
(dezessete reais 
e setenta e 
quatro 
centavos)

R$ 8.870,00 
(oito mil, 
oitocentos e 
setenta reais)

BALDE em material plástico, polietileno de alta 
densidade, alta resistência a impacto, paredes e fundo 
reforçados, reforço nas bordas, capacidade 50 litros.

10

CERA LIQUIDA

13.300 BOMBO
NA

R$ 186,47
(cento e 

oitenta e seis 
reais e 

quarenta e 
sete 

centavos)

R$ 
2.480.051,00 
(dois milhões, 
quatrocentos e 
oitenta mil e 

cinquenta e um 
reais)

Cera líquida Vermelha. Uso institucional. Brilho 
Molhado. Autobrilho. Para piso com trafego intenso e 

severo, antiderrapante e
impermeabilizante. USO GERAL com ação 

restauradora de brilho.
CARACTERISTICAS ADICIONAIS: Brilho 
duradouro, resistente ao trafego intenso, efeito 

antiderrapante, resistente a riscos e marcas causadas por 
borracha, alto teor de sólidos, secagem rápida, durante a 

aplicação não poderá formar estrias ou bolhas, suave 
fragrância de aromas como: lavanda, campestre, floral, 

neutra ou outros conforme
solicitação no pedido. Bombonas de 20 litros, com 

REGISTRO NA ANVISA E FISPQ. 

11 CESTO DE LIXO C/ PEDAL 1.500 UNID R$ 84,37 R$ 126.555,00 

Rua Diógenes Chianca, 1777 – Água Fria -PB – CNPJ: 08.806.721/0001 – 03
cslsedecjp@yahoo.com.br

Fone/Fax: 3218-9255

Lixeira em com pedal e tampa. Capacidade 20 litros. 
Formato redondo. Polipropileno (PP).

oitenta e 
quatro reais 

e trinta e sete 
centavos)

(cento e vinte e 
seis mil, 

quinhentos e 
cinquenta e 
cinco reais) 

12

CESTO P/ ROUPA

800 UNID

R$ 15,79 
(quinze reais 
e setenta e 

nove 
centavos)

R$ 12.632,00 
(doze mil, 

seiscentos e 
trinta e dois 

reais)

CESTO PLÁSTICO TELADO, PARA ROUPA, COM 
CAPACIDADE DE 50L

13

CLORO

17.700 GALÃO

R$ 7,21 (sete 
reais 

e 
vinte 
e um 
centa
vos) 

R$ 127.617,00
(cento e vinte e 

sete mil, 
seiscent
os e 
dezesset
e reais)

CLORO líquido, GALÃO com 5 litros. Acondicionado 
em embalagem original do fabricante, com o nome do 

responsável técnico, o lote, data de fabricação, validade 
e registro no Ministério da Saúde.

19
LUVA DE BORRACHA

4.800 UNID
R$ 0,21 

(vinte e um 
centavos)

R$ 1.008,00 
(um mil e oito 

reais)
LUVA DE LÁTEX para procedimento, GRANDE -

conforme NR6 do ministéiro do trabalho.

21

MÁSCARA DESCARTÁVEL

3.900 PACOTE

R$ 104,40
(cento e 

quatro reais 
e quarenta 
centavos)

R$ 407.160,00 
(quatrocentos e 
sete mil, cento e 
sessenta reais)

MASCARA CONTRA POEIRAS PFF-1 NACIONAL. 
Pacote com 100 unidades.

22

MOP (REFIL)

100 UNID

R$ 41,42 
(quarenta e 
um reais e 
quarenta e 

dois 
centavos)

R$ 4.142,00 
(quatro mil, 

cento e 
quarenta e dois 

reais)
Refis para MOP LIQUIDO. 100% Micro Fibra. 

Tamanho 30 cm. Com Cinta. Ponta Loop. Para acoplar 
em haste de 20cm. Cores variadas para identificação de 

áreas.

23

MULTI-USO
SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO, ASPECTO 

FÍSICO LÍQUIDO, TIPO USO LIMPEZA E 
REMOÇÃO DE RESÍDUOS, COR INCOLOR. 

FRASCO COM 500 ML.

11.500 UNID

R$ 1,63 (um 
real e 

sessenta e 
três 

R$ 18.745,00 
(dezoito mil, 
setecentos e 
quarenta e 

29

SABÃO EM PASTA

13.100 UNID

R$ 2,84 
(dois reais e 

oitenta e 
quatro 

centavos)

R$ 37.204,00 
(trinta e sete 

mil, duzentos e 
quatro reais)SABÃO DE BRILHO PARA ALUMÍNIOS, EM 

PASTA, PARA DAR BRILHO EM ALUMÍNIOS 
EMBALAGEM PLASTICA C/ 500 GRS. 

POLIDOR DE ALUMINIO

Rua Diógenes Chianca, 1777 – Água Fria -PB – CNPJ: 08.806.721/0001 – 03
cslsedecjp@yahoo.com.br

Fone/Fax: 3218-9255

30
Polidor para alumínio, embalagem com 500 ml, com 
informações do fabricante e composição estampados no 
corpo da embalagem. 

13.100 UNID

R$ 1,15  (Um 
real e quinze 
centavos)

R$ 15.065,00  
(quinze mil e 

sessenta e cinco 
reais)

VALOR GLOBAL R$ 3.365.083,00 (três milhões, trezentos e sessenta e cinco mil e oitenta e três reais)

João Pessoa, 26 de novembro de 2015.

EDILMA FERREIRA DA COSTA
Secretária de Educação e Cultura 

Rua Diógenes Chianca, 1777 – Água Fria -PB – CNPJ: 08.806.721/0001 – 03
cslsedecjp@yahoo.com.br

Fone/Fax: 3218-9255

João Pessoa, 26 de novembro de 2015.
EDILMA FERREIRA DA COSTA 

Secretária de Educação e Cultura 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 09065/2015.
PREGÃO PRESENCIAL N. º 09034/2015 PROCESSO ADM. Nº. 2015/081748
OBJETO: Aquisição de Material de Limpeza para as Escolas e Creis da Rede Municipal de 

Ensino, bem como setores administrativos da SEDEC.
A Secretária de Educação do Município de João Pessoa, de acordo com as atribuições que 

lhes foram conferidas, em conformidade com o resultado do Pregão Presencial N. º 09034/2015, 
devidamente homologado, RESOLVE, nos termos da Lei nº. 8.666/93, do Decreto nº. 3.931/2011, e 
do Decreto Municipal nº. 7.884/2013 e das demais normas legais aplicáveis, tornar público o Extrato 
da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS do presente Pregão:

EMPRESA: MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ: 08.370.039/0001-02 FONE/FAX: (83) 3222-2286 END.: Rua Guilherme Barbosa, 52 – 

Galpão 25 Bloco B 01 CEP: 58.410-100 
EMAIL: licitação.megamaster@gmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 09065/2015.

PREGÃO PRESENCIAL N. º 09034/2015                    PROCESSO ADM. Nº. 2015/081748

OBJETO: Aquisição de Material de Limpeza para as Escolas e Creis da Rede 
Municipal de Ensino, bem como setores administrativos da SEDEC.

A Secretária de Educação do Município de João Pessoa, de acordo com as atribuições que 
lhes foram conferidas, em conformidade com o resultado do Pregão Presencial N. º 09034/2015,
devidamente homologado, RESOLVE, nos termos da Lei nº. 8.666/93, do Decreto nº. 3.931/2011, e 
do Decreto Municipal nº. 7.884/2013 e das demais normas legais aplicáveis, tornar público o Extrato 
da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS do presente Pregão:

EMPRESA: MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ: 08.370.039/0001-02 FONE/FAX: (83) 3222-2286 END.: Rua Guilherme 
Barbosa, 52 – Galpão 25 Bloco B 01 CEP: 58.410-100
EMAIL: licitação.megamaster@gmail.com

ITEM PRODUTO / DESCRIÇÃO QUANT. UNID. R$ UNIT R$
TOL

5

BALDE 10LT

500 UNID

R$ 3,10 
(três reais 
e dez 
centavos)                             

R$ 
1.550,00
(um mil, 
quinhentos 
e 
cinquenta 
reais)

BALDE plástico em polietileno de alta densidade, resistente a 
impacto, parede e fundo reforçado, alça em aço zincado, capacidade 
aproximada de 10 litros. O produto deverá ter etiqueta com dados de 

identificação, marca do fabricante e capacidade.

6

BALDE 20LT

1.496 UNID

R$ 6,00 
(seis 
reais)

R$ 
8.976,00
(oito mil, 
novecentos 
e setenta e 
seis reais)

BALDE plástico em polietileno de alta densidade, resistente a 
impacto, parede e fundo reforçado, alça em aço zincado, capacidade 
aproximada de 20 litros. O produto deverá ter etiqueta com dados de 

identificação, marca do fabricante e capacidade.

28 PAPEL HIGIÊNICO 20.000 PACOTE

R$ 3,48 
(três reais 

e 
quarenta 

e oito 
centavos)

R$ 
69.600,00
(sessenta e 
nove mil e 
seiscentos 

reais)

"Papel higiênico 10 cm x 30M, extra branco, macio, absorvente e 
picotado, FOLHA DUPLA. Composição: fibras celulósicas. Papel 

higiênico tipo especial, material 100% fibras celulósicas, cor branco 
neve, macio, folha simples, gramatura entre 20 a 30g/m2 (NBRMM -

ISO 536), comprimento nominal com tolerância conforme portaria 
001-07/01/98 INMETRO, absorção de água: tempo máximo 15s 
(ensaio da gota NBR7155/2003). Deverá dissolver-se em água, 

macio, absorvente e homogêneo, não poderá esfarelar durante o uso, 
não poderá apresentar odor desagradável (não característico), matéria 

prima não poderá ser oriunda de material reciclado, ZERO de 
material reciclado, corte imperfeito, enrugamento com dobras e 

deverá apresentar resistência adequada à tração. Deverá ainda, ser 
enrolado de maneira uniforme de modo a suportar sem deformação 

as condições de estocagem, transporte e trabalho, apresentando corte 
lateral sem rebarbas. Apresentar Amostra e Laudo de Irritabilidade 

Dérmica e Laudo Microbiológico. Pacote com 04 unidades.

33

SACO DE LIXO 100 LITROS

2.000 PACOTE

R$ 11,91 
(onze 
reais e 

noventa e 
um 

centavos)

R$ 
23.820,00
(vinte e 
três mil, 

oitocentos 
e vinte 
reais)

Saco para lixo orgânico, espessura mínima 16 micras. Fabricado em 
polietileno de baixa densidade. Cor preta. 100 litros. Pacote com 100 
unidades. Em conformidade com NBR 9191 e 9090.

34

SACO DE LIXO 200 LITROS

4.000 PACOTE

R$ 19,13 
(dezenove 

reais e 
treze 

centavos)

R$ 
76.520,00
(setenta e 
seis mil, 

quinhentos 
e vinte 
reais)

Saco para lixo orgânico, espessura mínima 16 micras. Fabricado em 
polietileno de baixa densidade. Cor preta. 200 litros. Pacote com 100 
unidades. Em conformidade com NBR 9191 e 9090.

35

SACO DE LIXO 60 LITROS

4.000 PACOTE

R$ 7,51 
(sete reais 

e 
cinquenta 

e um 
centavos)

R$ 
30.040,00
(trinta mil 
e quarenta 

reais)

Saco para lixo orgânico, espessura mínima 16 micras. Fabricado em 
polietileno de baixa densidade. Cor preta. 100 litros. Pacote com 100 
unidades. Em conformidade com NBR 9191 e 9090.

36

VASSOURA DE NYLON

3.900 UNID

R$ 3,90 
(três reais 
e noventa 
centavos)

R$ 
15.210,00
(quinze 

mil, 
duzentos e 
dez reais)

Vassoura com cerdas de nylon, tamanho nº 4, com capa plástica, 
cabo de madeira revestido em plástico, medindo 1,20 m.

Valor Global dos itens de R$ 225.716,00 (duzentos e vinte e cinco mil, setecentos e dezesseis 
reais)

João Pessoa, 26 de novembro de 2015.
EDILMA FERREIRA DA COSTA

Secretária de Educação e Cultura 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 09067/2015.

PREGÃO PRESENCIAL N. º 09034/2015                    PROCESSO ADM. Nº. 2015/081748
OBJETO: Aquisição de Material de Limpeza para as Escolas e Creis da Rede 
Municipal de Ensino, bem como setores administrativos da SEDEC.

A Secretária de Educação do Município de João Pessoa, de acordo com as atribuições que 
lhes foram conferidas, em conformidade com o resultado do Pregão Presencial N. º 09034/2015,
devidamente homologado, RESOLVE, nos termos da Lei nº. 8.666/93, do Decreto nº. 3.931/2011, e 
do Decreto Municipal nº. 7.884/2013 e das demais normas legais aplicáveis, tornar público o Extrato 
da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS do presente Pregão:
EMPRESA: VENDE TUDO MAGAZINE LTDA CNPJ: 05.765.913/0001-12
FONE/FAX: (83) 3244-1007 END.: Avenida Carneiro da Cunha, 692 – Torre – João
Pessoa/PB CEP: 58.040-240 EMAIL: vendetudomagazine@hotmail.com

ITEM PRODUTO / DESCRIÇÃO QUANT. UNID. R$ UNIT R$ TOT

1

ÁCIDO MURIÁTICO

6000 LITRO

R$ 2,11 
(dois reais 

e onze 
centavos)

R$ 
12.660,00
(doze mil, 

seiscentos e 
sessenta 

reais)

Frasco com 1 litro.Acondicionado em embalagem original do 
fabricante, com o nome do responsável técnico, o lote, data de 

fabricação, validade e registro no Ministério da Saúde.

Valor Global de R$ 25.665,00 (vinte e cinco mil, seiscentos e sessenta e cinco reais)

João Pessoa, 26 de novembro de 2015.
EDILMA FERREIRA DA COSTA

Secretária de Educação e Cultura 

REVOGAÇÃO DE PROCURAÇÃO
Pelo presente Edital, fica revogada a partir desta data e sem nenhum efeito a Procuração Pública 

Lavrada no livro 662 às fls 35 , datada de 05/02/2015, no cartório serviço Notarial 10º Ofício de 
Notas -  “cartório decarlinto” , desta Comarca, em que é parte outorgante ANTONIO PEREIRA DE 
SOUZA e a parte Outorgada JOSE REINALDO DE HOLANDA SANTANA.

 João pessoa, 26 de novembro de 2015.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00040/2015

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO fornecimento diário e parcelado de carnes e frios para manutenção 
de diversos programas do município de Nazarezinho-PB. Local e Data: Na sala de Reuniões da CPL, 
Rua Antonio Vieira, nº 01 - Centro - Nazarezinho - PB, às 08:00 horas do dia 14 de Dezembro de 2015. 

Nazarezinho - PB, 01 de Dezembro de 2015  
LARISSA MENDES DOS SANTOS

Pregoeira Oficial
  

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00041/2015

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para aquisição de materiais permanentes para atender as ne-
cessidades do município de Nazarezinho-PB. Local e Data: Na sala de Reuniões da CPL, Rua Antonio 
Vieira, nº 01 - Centro - Nazarezinho - PB, às 09:00 horas do dia 14 de Dezembro de 2015. 

Nazarezinho - PB, 01 de Dezembro de 2015  
LARISSA MENDES DOS SANTOS

Pregoeira Oficial
  

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00042/2015

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de material de informática para atender as 
necessidades de diversas secretarias do município de Nazarezinho-PB. Local e Data: Na sala de 
Reuniões da CPL, Rua Antonio Vieira, nº 01 - Centro - Nazarezinho - PB, às 10:00 horas do dia 14 
de Dezembro de 2015. 

Nazarezinho - PB, 01 de Dezembro de 2015  
LARISSA MENDES DOS SANTOS

Pregoeira Oficial
  

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00043/2015

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para fornecimento de medicamentos diversos, não padronizados, 
destinados a manutenção da Secretaria de Saúde do município de Nazarezinho-PB. Local e Data: Na 
sala de Reuniões da CPL, Rua Antonio Vieira, nº 01 - Centro - Nazarezinho - PB, às 11:00 horas do 
dia 14 de Dezembro de 2015. 

Nazarezinho - PB, 01 de Dezembro de 2015  
LARISSA MENDES DOS SANTOS

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00039/2015

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Manoel Benevonuto do Prado, 257 - Centro - Marcação - PB, às 12:00 horas do dia 15 de Dezembro 
de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de fogos de 
artifícios, para serem usados em shows pirotécnicos, que serão realizados nas festividades. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
0013/2007. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 36251111.
Email: lfluanfabricio@gmail.com

Marcação - PB, 01 de Dezembro de 2015
LUAN FABRICIO PEREIRA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00078/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Avenida Primeiro de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB, às 09:00 horas do dia 15 de Dezembro de 
2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUIÇÃO DE LIVROS 
DIDÁTICOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 748/2006. Informações: no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3353-2274.
Sumé - PB, 01 de Dezembro de 2015

DANIEL BRUNO BARBOSA DA SILVA
Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DE SAÚDE
AVISO DE ADIAMENTO DE SESSÃO

PROCESSO Nº 22.100/2014 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.055/2015
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECER GASES MEDICI-

NAIS PARA A REDE MUNICINAL DE SAÚDE COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA.
A Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, através do Pregoeiro Oficial, Sr Chrystia-

no Madruga Navarro, nomeado pela Portaria nº 172/2015, vem por meio deste, tornar público, o 
adiamento da sessão que estava prevista para o dia 03/12/2015 às 14:00hs, para o dia 22/12/2015 
às 09:00hs, considerando impugnações e alterações aos termos do Edital. O novo Edital, com 
as devidas alterações, ficará a disposição na Comissão Setorial de Licitação na Av: Júlia Freire, 
S/N – Torre. Consultas com o Pregoeiro e sua equipe de apoio, no endereço acima, no HORÁRIO 
ÚNICO de 08:00h as 12:00h., e das 14:00hs às 18:00hs pelo Fone:(83) 3214-7937 ou pelo e-mail 
cel.smsjp@gmail.com.

João Pessoa, 01 de Dezembro de 2015. 
CHRYSTIANO MADRUGA NAVARRO

Pregoeiro / Presidente da CSL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO 
AVISO DE RESULTADO

A Secretaria de Educação e Cultura do município de João Pessoa através da Pregoeira torna 
público para conhecimento dos interessados, que a Licitação na modalidade Pregão Presencial SRP 
de nº 09029/15, realizado no dia 26 de agosto de 2015 às 15:00h, que teve como objeto Sistema de 
Registro de Preços para eventual Aquisição de Terra Vegetal e Grama para o Projeto Horta Escolar, 
Jardinagem e Arborização, realizado nas Escolas e Creis da Rede Pública Municipal, foi declarada 
FRACASSADA, tendo em vista que as empresas convocadas para apresentação das amostras  
não compareceram no prazo estipulado no instrumento convocatório.

 João Pessoa, 27 de novembro de 2015.
Gláucia Kaline A. da Fonseca Carvalho

Pregoeira/SEDEC

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 04-091/2015
A Prefeitura Municipal de João Pessoa através do Pregoeiro, devidamente autorizado pela Portaria 

nº. 623 de 02 de maio de 2014 torna público, que fará realizar a Licitação abaixo:
MODALIDADE: Pregão Presencial nº. 04-091/2015.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO SEM FINS LUCRATIVOS, EXECU-

TORA DE CURSOS DE FORMAÇÃO/PROFISSIONALIZAÇÃO NAS ÁREAS AFINS E PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS, COM INTUITO DE PROMOVER A CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL E FORMAÇÃO 
ADEQUADA AOS BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS OFERTADOS PELA SECRETARIA DO 
TRABALHO, PRODUÇÃO E RENDA. 

DATA: 16/12/2015
HORÁRIO: 09h30min
LOCAL: Sala de Reuniões da Comissão Central Permanente de Licitação - Sede da Secretaria 

da Administração a Av: Diógenes Chianca, 1777-Água Fria - João Pessoa/PB. SUPORTE LEGAL: 
Lei Federal nº. 10.520/02, regulamentada pelo Decreto 4.985/03, Lei Federal 8.666/93 e suas 
alterações posteriores, e Lei Complementar nº. 123/06 e 147/14.

Edital: cópia a ser adquirida no site da Prefeitura Municipal de João Pessoa: http://www.joa-
opessoa.pb.gov.br/licitacoes/, ou por meio eletrônico através do E-Mail: licitacaojp@gmail.com. 
Fone: 3218-9005.

João Pessoa, 01 de dezembro de 2015
Dalpes Silveira de Souza

Pregoeiro da COPEL/SEAD

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA
PROCESSO Nº. 01.619/2015
INEXIGIBILIDADE Nº 10.003/2015
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 10.003/2015
OBJETO: CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CIRUR-

GICAS RELACIONADAS AO APARELHO DIGESTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 
POPULAÇÃO DE JOÃO PESSOA E DOS MUNICIPIOS PACTUADOS.

A Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, através de seu Pregoeiro Oficial, Srº. 
CHRYSTIANO MADRUGA NAVARRO, nomeada pela Portaria nº 171/2015 do Excelentíssimo Se-
nhor Prefeito Municipal, torna público, para conhecimento dos interessados, que o certame acima 
referenciado deflagrou-se DESERTO ante a ausência de licitantes nas duas sessões marcadas. 
Consultas com o Pregoeiro e a sua equipe de apoio no horário de 08:00h às 12:00h e das 14:00h 
as 18:00h., no telefone/Fax: 83. 3214-7937, ou pelo e-mail: cel.smsjp@gmail.com.

João Pessoa, 01 de Dezembro de 2015. 
CHRYSTIANO MADRUGA NAVARRO

Pregoeiro da CSL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA
PROCESSO Nº. 16.876/2014
INEXIGIBILIDADE Nº 10.020/2014
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 10.017/2014
OBJETO: CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PARA CONTRATAÇÃO DE PROCEDIMENTOS 

DE COLONOSCOPIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE JOÃO PESSOA E DA POPULAÇÃO 
DOS MUNICÍPIOS PACTUADOS. 

A Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, através de seu Pregoeiro Oficial, Srº. 
CHRYSTIANO MADRUGA NAVARRO, nomeada pela Portaria nº 171/2015 do Excelentíssimo Se-
nhor Prefeito Municipal, torna público, para conhecimento dos interessados, que o certame acima 
referenciado deflagrou-se DESERTO ante a ausência de licitantes nas duas sessões marcadas. 
Consultas com o Pregoeiro e a sua equipe de apoio no horário de 08:00h às 12:00h e das 14:00h 
as 18:00h., no telefone/Fax: 83. 3214-7937, ou pelo e-mail: cel.smsjp@gmail.com.

João Pessoa, 01 de Dezembro de 2015. 
CHRYSTIANO MADRUGA NAVARRO

Pregoeiro da CSL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURÚ
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2015
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Praça 

Manoel Florentino de Medeiros, 29 - Centro - Juru - PB, às 08:30 horas do dia 17 de Dezembro de 
2015, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa 
para construção de uma praça de eventos do Distrito de Dalmopolis no Município de Juru PB. 
Recursos: OGU/MT/CAIXA . Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações poste-
riores. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (83) 3484-1245.
E-mail: licitacaojuru@hotmail.com

Juru - PB, 02 de Dezembro de 2015
DERORAH GLEINE DE OLIVEIRA 

Presidenta da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00010/2015
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00010/2015, que objetiva: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARA-
LELEPÍPEDOS GRANITICOS E SINALIZAÇÃO EM DIVERSAS R; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: AGRESTE PROJETOS E SERVICOS DE 
LOCACAO LTDA - EPP - R$ 128.003,89.

Natuba - PB, 30 de Novembro de 2015
JOSÉ LINS DA SILVA FILHO 

 Prefeito
 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTA-

ÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANITICOS E SINALIZAÇÃO EM DIVERSAS R.FUNDAMENTO 
LEGAL: Tomada de Preços nº 00010/2015.DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Natuba; 
44.90.51.00 - Obras e instalaçõesVIGÊNCIA: 120 (cento e vinte) diasPARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Natuba e:

CT Nº 00088/2015 - 01.12.15 - AGRESTE PROJETOS E SERVICOS DE LOCACAO LTDA - 
EPP - R$ 128.003,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

EXTRATO DE CONTRATO 
Instrumento: Contrato nº. 090130/2015;
Objeto: Aquisição de brinquedos, destinados às demandas dos Centros de Referência em 

Educação Infantil – CREIS.
Partes: Secretaria de Educação e Cultura do Município de João Pessoa e a empresa VENDE 

TUDO MAGAZINE LTDA.;
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 2014/061837; PREGÃO PRESENCIAL Nº. 09052/2014;
Signatários: Sra. Edilma Ferreira da Costa, pela Secretaria de Educação e Cultura, e o Sr. 

Odinaldo Queiroga de Sousa, pela empresa VENDE TUDO MAGAZINE LTDA; 
Recursos Financeiros:
Classificação: 10.102.12.365.5389.2781; 
Natureza: 3.3.90.30;
Fonte: 00 (Recursos Ordinários), 03 (Recursos do FUNDEB) e 11 (Recursos do FNDE – Apoio 

as Creches – Brasil Carinhoso), Resolução nº 19 de 29 de setembro de 2014.
Vigência até 31 de Dezembro de 2015.
Valor Global: R$ 22.463,00 (vinte e dois mil, quatrocentos e sessenta e três reais).

João Pessoa, 13 de novembro de 2015.
Edilma Ferreira da Costa

Secretária de Educação e Cultura

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

EXTRATO DE CONTRATO 
Instrumento: Contrato nº. 090133/2015;
Objeto: Para aquisição de água mineral natural não gasosa, acondicionada em embalagem 

retornável de 20 (vinte) litros e água mineral natural não gasosa, acondicionada em embalagem 
descartável (copo) de 200 (duzentos) mililitros, para o atendimento das demandas dos eventos pe-
dagógicos da rede municipal de ensino e consumo dos setores administrativos e anexos da SEDEC.

Partes: Secretaria de Educação e Cultura do Município de João Pessoa e a empresa MARIA 
TEREZA PEREIRA CARVALHO-ME.

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 2014/102030; PREGÃO PRESENCIAL Nº. 09063/2014;
Signatários: Sra. Edilma Ferreira da Costa, pela Secretaria de Educação e Cultura, e a Sra. Thais 

Regina Pereira Carvalho, pela empresa MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO-ME.
Classificação: 10.102.12.361.5207.2498; 
Natureza: 3.3.90.30/00, 03 e 11
Fonte: 00 (Recursos Ordinários), 03 (FUNDEB) e 11 (FNDE - Salário Educação).
Vigência até 31 de dezembro de 2015.
Valor Global: R$ 8.395,00 (oito mil, trezentos e noventa e cinco reais).

João Pessoa, 17 de novembro de 2015.
Edilma Ferreira da Costa

Secretária de Educação e Cultura

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA 

EXTRATO DE CONTRATO
SEGUNDO TERMO ADITIVO

Instrumento: 2º Aditivo ao Contrato nº. 09034/2015;
Objeto: Contratação de Empresa Especializada em Reprodução Xerográfica (preto e branco 

e colorida) e Encadernação, para o atendimento das Escolas e Creis da Rede Pública Municipal.
Partes: Secretaria de Educação e Cultura do Município de João Pessoa e a empresa EDITORA 

E GRÁFICA META LTDA – EGM;
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 2015/069826; PREGÃO PRESENCIAL Nº. 09056/2015;
Signatários: Srª Edilma Ferreira da Costa, pela Secretaria de Educação e Cultura, e o Sr. Paulo 

Roberto Soares Gomes, pela empresa EDITORA E GRÁFICA META LTDA – EGM;
Vigência por 12 (doze) meses, iniciando-se a partir de 31 de dezembro de 2015.

João Pessoa, 27 de novembro de 2015.
Edilma Ferreira da Costa

Secretária de Educação e Cultura/SEDEC
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