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31o Máx.
25o  Mín.

36o  Máx.
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20o Mín.

DÓLAR    R$ 3,832  (compra) R$ 3,835  (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 3,830  (compra) R$ 4,050  (venda)
EURO   R$ 4,068  (compra) R$ 4,071  (venda)
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As opiniões se dividem entre o 
positivo do acesso fácil e o negativo 
da falta de orientação.  PÁGINA 13

Especialistas debatem
o autoteste de Aids

FOTOS: Edson Matos

FISCALIZAÇÃO  Força-tarefa fiscaliza a qualidade 
do combustível nos postos da capital.  Página 15

Esportes

Paraíba Políticas
Abono natalino do
Estado começa a
ser pago no sábado

 

Impedimento de
Dilma: processo é
aceito por Cunha

 

Mais de 500 mil famílias 
paraibanas receberão do 
Governo do Estado o abono 
natalino.  PÁGINA 13

Comissão especial foi 
criada na Câmara ontem 
para avaliar o pedido de 
impeachment.  Página 18

segurança mais
equipada na PB

Durante cerimônia de formatura de 274 novos soldados da PM, o governador Ricardo Coutinho realizou ontem a entrega 
de armas, veículos e coletes. Os recém-formados já atuarão na Operação Boas Festas neste final de ano.  PÁGINA 3

novos 1.000 COLETES 74 MOTOS 15 vans

De Godard, o clás-
sico “Acossados”. De 
Astier Basílio, novo 
livro de poesia: “Ser-
vir a quem vence”. 
Tudo hoje em João 
Pessoa.  Página 5

Veja obras de
Jean-Luc Godard
e Astier Basílio

O governador Ricardo Coutinho entrega equipamentos ao comandante geral da Polícia Militar, Euller Chaves (esquerda)

50
armas não

letais foram
entregues
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Campeão
da Copa do Brasil



Não são nada boas as notícias que nos 
trazem o mais recente relatório do Institu-
to Brasileiro de Geografia e Estatística so-
bre o desempenho da nossa economia. Os 
números revelados ontem apontam para 
uma queda de 4,5% do Produto Interno 
Bruto neste último trimestre, compara-
do ao mesmo período do ano passado. O 
levantamento identifica que houve uma 
acentuada redução na área de investimen-
tos e no consumo das famílias. Avaliando o 
conjunto da obra, muitos analistas econô-
micos começam a falar naquilo que tecni-
camente eles consideram como “economia 
em depressão”. Do ponto de vista econômi-
co, depressão também pode ser traduzida 
como uma recessão bem mais profunda e 
duradoura. 

Mas os efeitos nefastos desses indi-
cadores econômicos não param por aí. Há 
uma clara resultante psicossocial que a 
todos assusta e incomoda: as dificuldades 
decorrentes desta conjuntura estimulam 
cada vez mais a consolidação de um sen-
timento que há pelo menos três décadas 
o brasileiro não experimentava: a deses-
perança. Num bombardeio diário de más 
notícias sobre o agravamento da situação 
econômica, agravado pela sucessão inter-
minável de escândalos envolvendo figuras 
importantes da República, submete-se o 
cidadão comum a esta depressiva sensação 
de que as coisas não têm jeito e, principal-
mente, à constatação de que a sua situação 
pessoal e familiar vai de mal a pior. 

 Recentemente, ao receber o Prêmio 
Juca Pato, como intelectual do ano, o econo-
mista Luiz Carlos Bresser Pereira atentou 

justamente para este ponto. A certa altu-
ra do discurso, perguntou: “Será que esta 
falta de esperança é inerente às sociedades 
burocráticas capitalistas do nosso tempo? 
Podemos ter esperança sem a perspecti-
va de uma sociedade socialista, contando 
apenas com a continuidade do desenvolvi-
mento humano? Será que as “lógicas” em 
conflito que presidem o mundo moderno 
– a lógica do capital, a do conhecimento, 
a da democracia, e a da nação – nos levam 
necessariamente a não termos projetos co-
muns de construção social? Ou, então, exis-
te a possibilidade de reconstruirmos nossa 
esperança?”

Segundo prevê a Fundação Getúlio Var-
gas, a atual recessão, iniciada em 2014, po-
derá durar 11 trimestres e representar, no 
período, um tombo de 8,1% do PIB. Caso 
se confirme será a pior crise em 35 anos. 
De acordo com esses técnicos, a explicação 
para isto é que a recessão da economia bra-
sileira se aprofundou mais do que o espera-
do no terceiro trimestre, e a atividade eco-
nômica retrocedeu ao patamar do início de 
2011. Ressaltam esses estudos que o con-
sumo das famílias, que até o ano passado 
puxava o PIB para cima, caiu pelo terceiro 
trimestre seguido. O recuo de 4,5%, frente a 
igual trimestre de 2014, também é o maior 
em quase 20 anos, e reflete a piora no mer-
cado de trabalho, queda na renda, inflação e 
perda de confiança na economia. Apesar de 
não estarmos vivendo descontrole inflacio-
nário, o ambiente de incerteza começa a fi-
car comparável ao que se verificou nos anos 
1980. Que, como todos sabem, entrou para a 
história como a década perdida. 

Editorial

 Recessão e esperança
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Artigo

Boni, Maju & Cia

Quem daria o apelido de Maju a uma filha 
chamada Maria Júlia? Acho que nem Fátima 
Bernardes. Esse, porém, é o tratamento que 
William Bonner confere à “moça do tempo” 
no Jornal Nacional, da Rede Globo. A moça é 
Maria Júlia Coutinho, morenaça de beleza es-
tonteante, merecedora, há poucos dias, de be-
líssima crônica escrita por Agnaldo Almeida 
para a coluna que assina no caderno dominical 
Almanaque, aqui d’A União. Também sou fã de 
Maria Júlia Coutinho (e de Agnaldo Almeida), 
mas o tratamento “Maju”, em meio ao noticiá-
rio do JN , sempre me pareceu algo deslocado, 
senão grotesco, burlesco, sei lá! Eu mesmo 
tenho uma sobrinha pirralha de nome Maria 
Júlia, mas costumo chamá-la simplesmente 
de Júlia. Às vezes, de Julinha, July, Julieta, tudo 
bem... mas isso de tio para sobrinha. Tratan-
do-se de apresentador para apresentadora do 
telejornal de maior audiência no país, a coisa 
muda de figura, acredito. E não acredito sozi-
nho, não.

Já vinha matutando a respeito, quando, no 
final de semana, dei de cara com uma série de 
registros e resenhas sobre o novo livro de José 
Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni: “Unidos 
do Outro Mundo – Dialogando com os Mortos” 
(Estação Brasil, da Sextante, em parceria com 
a Rara Cultura). A obra, ao que pude avaliar 
pela leitura dessas menções, é de ficção, mas 
com entrecho nem tão ficcional assim. Nela, o 
autor, em tom autobiográfico, se reencontra e 
conversa com figuras marcantes na trajetória 
da Globo (o chefão Roberto Marinho, o len-
dário Walter Clark, o emblemático Armando 
Nogueira, entre outros), Só que, entremeando 
reencontros e conversas, Boni desfere impie-
dosas estocadas na Rede em que deitou e ro-

lou enquanto seu principal executivo. 
E não apenas no livro. Em recente entrevis-

ta à repórter Cristina Padiglione, do jornal O 
Estado de S.Paulo, diz ele, por exemplo, que o 
Fantástico “é hoje uma colcha de retalhos, em 
vez de ser um mosaico”, e que há nas novelas 
“um exagero de favelas, de violência em cima 
de violência”. Mas é ao Jornal Nacional, incluin-
do o tratamento conferido à moça do tempo, 
que Boni reserva os golpes mais duros: 

- Hoje, mais do que nunca, o telespectador, 
quando vê o Jornal Nacional, já viu aquilo em 
outro lugar. Então, o que precisa ver ali? Se 
aquilo é verdade. O cara tem que sentar lá e 
fazer sério. Agora, levantar, botar apelido, cha-
mar de Maju, isso não tem sentido. O Brasil é 
um país informal, mas o Jornal Nacional é um 
boletim de hard news, informação, e tem que 
passar a percepção de que se (a notícia) deu no 
Jornal Nacional, é verdade.”

A repercussão da entrevista foi imediata e 
gerou considerações desconcertantes de in-
ternautas ligados no blog do “Estadão”. Um 
deles escreveu: “Acho forçado e desnecessário 
o tratamento dispensado por Bonner & Cia à 
competente Maria Júlia Coutinho. Por que Pa-
trícia Poeta não é chamada de Paty e Renata 
Vasconcelos de Rê?” Um outro pisou ainda 
mais fundo: “É ridículo ver o Bonner e a Re-
nata, de pé, chamando a moça do tempo pelo 
apelido Maju, falando ‘tô’, ‘tá’, em vez de ‘estou’, 
‘está’, etc. Isso cai bem no programa do Sergio 
Grossman, mas no JN, de tão forçado, fica pa-
recendo o que é: coisa de babacas querendo 
parecer modernosos.”  

Fechou o tempo!

Tratando-se de apresentador para apresentadora do telejornal de maior
audiência no país, a coisa muda de figura, acredito. E não acredito sozinho, não”

 Martinho Moreira Franco - martinhomoreira.franco@bol.com.br
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Arthur Cunha Lima Filho (PRTB) 
vai permanecer mais quatro 
meses na AL. Suplente, ele ha-
via assumido a titularidade em 
julho, em lugar de Jeová Campos 
(PT), que pedira licença médica. 
Agora, ocupará vaga de João 
Henrique (DEM), que protocolou, 
ontem, pedido de licença para 
tratamento de saúde.

O advogado e ex-secretário de 
Segurança da Paraíba, Harrison 
Targino, lidera a lista sêxtupla 
para a escolha do novo desem-
bargador do Tribunal Regional 
Federal da 5ª Região (TRF-5), 
em Recife. Obteve 27 votos, 
igual número de sufrágios da 
pernambucana Silvana Rescigno 
Guerra Barreto.

A eleição para a lista sêxtupla 
do TRF-5 ocorreu no Conselho 
Federal da Ordem dos Advo-
gados do Brasil (OAB), ontem, 
em Brasília, onde os candida-
tos foram sabatinados por 
conselheiros federais. O TRF 
tem como presidente o de-
sembargador Rogério Fialho, 
natural de João Pessoa.    

PODE SER PARA DEPOIS
“É precipitado dizer se vamos fazer agora ou no próximo ano, ainda mais que não há peça trami-
tando na Casa”. Do líder do governo na AL, Hervázio Bezerra (PSB), em referência à votação de uma 
PEC que proporia a criação do Tribunal de Contas dos Municípios (TCM). 

O relatório de Raimundo Lira (PMDB-PB), 
na CCJ, era pela divisão da PEC em duas. 
A primeira incluiria o fim da reeleição, a 
obrigatoriedade de impressão dos votos 
e a abertura da janela partidária, pontos 
convergentes com o projeto da Câmara, e 
ficaria pronta para promulgação. A segun-
da teria novas recomendações do Senado 
a serem analisadas pelos deputados. Nem 
assim conseguiu unanimidade.

PT e PSDB concordam: não é preciso pressa 
para decidir pelo fim da reeleição para cargos 
do Executivo – aprovado pela Câmara dos 
Deputados, em maio, com ampla maioria: 452 
votos contra 19. Lindbergh Farias (PT-RJ) e 
Aécio Neves (PSDB-MG) protocolaram pedido 
de vista coletiva, ontem, na CCJ, o que invia-
bilizou a votação da PEC 113/2015, que prevê 
tal impedimento.

JUNTOS E MISTURADOS
DIVIDIDOS

MAIS 4 MESES SABATINADOS

Existe a possibilida-
de de um dos temas 
centrais do projeto de 
reforma política – o 
fim da reeleição para 
cargos de presidente da 
República, governador 
e prefeito – ser atirado 
pela janela do Congresso. 
Se antes havia um cli-
ma convergente para a 
aprovação da proposta, 
agora, Senado e Câmara 
divergem sobre temas 
relevantes. Isso ficou 
bem claro, ontem, na 
reunião da Comissão de 
Constituição, Justiça e 
Cidadania (CCJ) do Se-
nado, cujo presidente, 
José Maranhão (PMDB-PB - foto), enxergou o real escore que está no placar de momento: um insosso 
zero a zero. Disse que não há acordo sobre nada relativo à reforma política no Congresso. Como assim? 
Não era ponto pacífico entre as lideranças o fim da reeleição? O Congresso foi do consenso ao dissenso, 
em meses. O fato é que o fim da reeleição para cargos do Executivo, que integra a PEC 113/2015, da 
reforma política, gerou impasse no colegiado e a votação foi adiada para a próxima quarta-feira. A re-
forma política engatinha, mas não anda no Congresso. Nem tem pressa nem perfeição, que são inimigas. 
A única celeridade da qual os partidos não abrem mão diz respeito à aprovação da janela partidária, 
que permitirá a troca de legenda até 30 dias após a promulgação da proposta, sem risco de perda do 
mandato. E a legenda “abandonada” não perderá dinheiro no cálculo do Fundo Partidário, nem tempo de 
rádio e televisão. Porque será que um tema de somenos – a rigor, mais benéfico para os partidos que 
para o eleitor – ganha tanta relevância no conjunto de propostas da reforma política? Querem aprová-lo 
antes do recesso parlamentar, já disseram. Manifestam pressa indiscreta pela janela, disso não fazem 
nenhum suspense.
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Segurança paraibana ganha mais 
reforço com 274 novos soldados
Mais estrutura e tecnologia 
vão auxiliar a tropa no 
combate à criminalidade

O governador Ricardo 
Coutinho participou ontem 
da formatura dos 274 novos 
soldados (264 homens e 10 
mulheres) da Polícia Militar 
da Paraíba, que aconteceu no 
Centro de Educação da PM, no 
bairro de Mangabeira VII, na 
capital. Durante a solenidade, 
o governador entregou mil 
coletes balísticos, 74 motos, 
15 vans para o policiamento 
comunitário móvel, além de 
50 Sparcks (uma arma de cho-
que elétrico, que descarrega 
50 mil volts, onde a pessoa 
fica 5 segundos desmaiada). 

Além do chefe do Execu-
tivo, estiveram presentes o 
comandante geral da Polícia 
Militar, Euller de Assis Cha-
ves, o secretário da Seguran-
ça e da Defesa Social, Cláudio 
Lima, autoridades, familia-
res, amigos e convidados dos 
formandos. Uma tarde de 
festa para prestigiar os novos 
soldados que passaram 11 
meses no curso de formação, 
sendo preparados com o cur-
rículo mais moderno do País  
na área de segurança pública. 

Com uma carga horá-
ria de 1.264 horas/aula os 
concluintes participaram de 
51 disciplinas voltadas para 
a realidade atual do País, a 
exemplo de noções de pre-
venções às drogas, direitos 
humanos, controle psicoló-
gico da violência, identida-
de e cultura da organização 
política, diversidade étnico-
sociocultural, doutrina de 
policiamento ostensivo, tiro 
defensivo, abordagem, defe-
sa pessoal, ética e cidadania. 
O governador parabenizou 
os novos policiais que che-
gam para reforçar a seguran-
ça pública do Estado, com 
estrutura e tecnologia para 
combater a criminalidade. 

Segundo ele, apesar da 
crise financeira que passa 

o País, o Governo do Estado 
vem investindo em todas as 
áreas, com a Polícia Militar 
recebendo um grupo jovem 
de guerreiros que vão cola-
borar com a segurança na Pa-
raíba. “Mostra o esforço que 
estamos fazendo colocando 
à disposição novos policiais 
que farão o possível para 
dar o melhor à comunidade. 
Mesmo com  a crise, a Paraí-
ba vem fazendo a sua parte, 
investindo em pessoas qua-
lificadas para colaborar com 
a segurança pública”, avaliou. 

De acordo com o secre-
tário da Segurança e da Defe-
sa Social, Cláudio Lima, outra 
grande ação do Governo do 
Estado, na formação de no-
vos integrantes da PM para 
reforçar e dar mais qualidade 
à corporação. “Uma política 
de investimento no combate 
à criminalidade. Temos que 
parabenizar os novos solda-
dos e torcer que tenham êxi-
to no novo desafio na vida”, 
observou. 

Já o comandante da PM, 
Euller Chaves, frisou que to-
dos os formandos estarão 
participando da “Operação 
Boas Festas’ que terá início 
no próximo dia 11. Ele elo-
giou o esforço, dedicação e 
garra dos formandos, que 
conseguiram obter sucesso 
no curso de qualificação para 
se tornarem policiais. “Um 
momento inesquecível para 
esses jovens que consegui-
ram o objetivo. Estarão fa-
zendo parte de uma operação 
que colocaremos em prática 
para a segurança da popula-
ção nas festividades de final 
de ano”, comentou. 

Sonho realizado
Um dos concluintes da 

turma, Hyago Soares Borges, 
que estava acompanhado dos 
familiares e amigos, frisou 
que realizou um sonho na 
vida que jamais esquecerá. 
“Faz parte da minha história 
que desejo exercer da melhor 
maneira possível. Defender a 
Paraíba será uma honra que 
terei que cumprir com res-
peito e lealdade”, disse.

Na indústria fonográfica, um “teaser” 
é mencionado quando um artista ou banda 
disponibiliza um trecho de uma nova mú-
sica ou “single” que, por padrão, possui 30 
segundos de duração. Dessa forma, os fãs 
são atraídos pela parte da canção divulga-
da e incentivados a comprá-la na íntegra 
após o lançamento.

Foi no início dos anos 1990 que come-
cei a usar a palavra “teaser”. Ela soou pela 
primeira vez como uma mistura de moder-
nidade e vagas lembranças da poesia de 
Ezra Pound.

Lembro que pensei logo em fazer uma 
brincadeira de palavras: “teaser”, tesão 
da televisão. “Words games”, como nessas 
vezes em que a gente fica em mesa de bar 
fazendo poemas, bilhetes, frases soltas em 
guardanapos.

Na UFPB, antes de sua aposentadoria, 
quem gostava muito de passear por esses 
campos de sonhos era Jomard Muniz de 
Britto, um dos poucos professores a então 
entender que “liberal” não significava exa-
tamente “livre”. As asas da liberdade voam 
de outras maneiras.

Armando Formiga - que ainda não mo-
rava em Tocantins - foi quem me explicou o 
que é “teaser”, como numa campanha de TV, 
rádio, jornal, “out-door”. “Teaser” dispara o 

As tesouras das nossas emoções
  Essas coisas Carlos Aranha  -  Membro da Academia Paraibana de Letras  -  caranha@terra.com.br

objeto da campanha sem ser explicitamente. 
Mas, saio da publicidade, da mídia, e prefiro 
brincar com a sonoridade de “teaser”.

nnnnnnnnnn

“Teaser” me transporta a caminhos 
poéticos, musicais. Quando escuto “teaser”, 
entristeço apenas quando robôs tentam 
me raptar em direção à contramão de 
mim. Reajo. Penso e posso, como no “Cé-
rebro eletrônico” de Gilberto Gil. “Teaser”, 
traço um trejeito de ser ator. “Teaser”, des-
faço a lua cheia que pinga sangue e suga o 
nosso amor.

No dia que me disseram que o rádio é 
mais veloz que a televisão, pensei, pergun-
tei: eu digo sim ou digo não? Esse universo 
vídeo-louco que me rasga a potência, a 
tendência de ver, é como se a camada de 
ozônio rompesse o sonho e o nome do 
meu santo: Antônio.

“Teaser”, Antônio, Carlos. E se fosse Karl 
eu diria que a Alemanha não é tão longe 
assim. Só não desejo que enterrem nossos 
corações nas curvas de uma modernidade 
sem cultura. Por isso, “teaser”, recuso ser um 
“ista”, um sinônimo, antônimo qualquer.

Quem quer ser “deus-tevê”, ou que 
espera apenas “o que deu na tevê”, está 

longe das antenas que saem dos corações 
dos que não acham o mundo tão “teaser” 
assim. As tesouras das nossas emoções não 
cortam verdades, nem inteiras nem meias.

Cada vez que olho nos olhares das pes-
soas, acho que, quando correspondentes, há 
coisas retilíneas e misteriosas. Mesmo que os 
olhares sejam curvos e deem a volta comple-
ta ao mundo em 80 milésimos de segundo. 
Revejos dias e noites de Carnaval, Natal e São 
João e penso que ontem e hoje nada restará 
de incerto. Nostradamus nem mapas as-
trais resolvem a certeza e a incerteza. E fico 
absolutamente em mim, às três e trinta e dois 
minutos de uma tarde que já prenuncia que o 
calor vai continuar durante a noite.

O Português é uma arma que tem mais 
gumes que o Inglês. Por isso Fernando Pes-
soa cortou mais que Shakespeare; e Caetano 
Veloso mais fundo que Bob Dylan.

Há alguns 300 anos atrás, não estaria 
passeando no digitar num computador, aqui 
numa mistura de escritório (???) e quarto de 
dormir. Aliás, os papéis aqui voltaram a ficar 
desarrumados, misturando dados sobre a 
Academia Paraibana de Letras com trechos 
do livro do cineasta Derek Jarman, “Chroma”: 
“Na primeira luz branca da manhã eu fico 
branco como um lençol enquanto engulo as 

Um fogo sem artifício

pílulas brancas que me mantêm vivo... atacando o 
vírus que destrói os meus glóbulos brancos”...

Há alguns 300 anos atrás, estaria noutra. Tal-
vez estivesse em Olinda, que era a Capital daquele 
lado. Recife era apenas um povoado. O computador 
explode qual extensão do pensamento que perce-
bo, recebo. Eu olhando para este teclado que tem 
“caps lock”, “alt gr”, “page up”, “print screen”, and 
so on. Pode ser etc. e tal. Um teclado que não é de 
carne e osso, que não segue os acordes de minha 
coluna vertebral, que não está “sonante” com os 
“chakras”. Mas, um teclado que me serve, pois tam-
bém é uma criação do possível Deus.

O computador é um fogo sem artifício. Lem-
bram-se do fantástico computador HAL 9000, na ex-
pedição a Júpiter de “2001 - Uma odisséia no espaço”?

Já pensei que aqui mesmo, na Estevão D’Ávila 
Lins, vou entrar na rede de computadores da 
Defesa norte-americana, como o jovem de “Jogos 
de guerra”. Não é proibido delirar, tanto faz se com 
Rivotril, uísque, chocolate, guaraná em pó ou água 
gelada. Ou nada. Nada como os delírios causados 
pelo nada.

E os “trinta segundos de imponderabilidade” 
do livro “Solaris”, onde os fantasmas e culpas do 
passado de cada um tripulante de uma estação 
orbital soviética são materializados por influência 
de um planeta próximo? Um planeta que é um ser 
tão vivo e pensante como qualquer um de nós?...

Há pessoas que passam o dia inteiro como se 
tivessem ao lado todos os livros de matemática do 
planeta. Fazem de suas vidas uma imensa, neuró-
tica e bêbada contabilidade. Contam tudo. Somam, 
dividem, diminuem, multiplicam. Fazem todas as 
operações possíveis, menos uma: a que possibilita 
transpor a consciência da eternidade.

Wellington Sérgio
wsergionobre@yahoo.com.br

O secretário executivo 
da Segurança e da Defesa 
Social, Jean Nunes, se reuniu 
na manhã de ontem com ges-
tores das Polícias Militar e 
Civil integrantes da 6ª Área 
Integrada de Segurança Pú-
blica (Aisp), com sede em 
Alhandra, e que compreende 
ainda os municípios de Con-
de, Pedras de Fogo, Pitimbu e 
Caaporã, todos no Litoral Sul 
do Estado. 

O objetivo da reunião 
foi traçar metas para o en-
frentamento à violência na 
localidade, analisando dados 
do Núcleo de Análise Crimi-
nal e Estatística (Nace) da 
pasta. “Viemos planejar de 
perto ações de prevenção e 
repressão qualificada, para 

otimizar o trabalho de forma 
integrada, de acordo com o 
que prevê o Programa Paraí-
ba Unida pela Paz. O nosso 
maior foco é a redução de cri-
mes contra a vida, os Crimes 
Violentos Letais Intencionais 
(CVLI), que são os homicí-
dios dolosos ou qualquer ou-
tro crime doloso que resulte 
em morte, mas também esta-
mos voltados para a redução 
dos crimes patrimoniais e 
repressão ao tráfico de dro-
gas e apreensão de armas de 
fogo”, explicou o secretário.

Jean Nunes ainda des-
tacou que o policiamento na 
área será intensificado, prin-
cipalmente durante o mês de 
dezembro e período de vera-
neio, por conta da movimen-

tação na região litorânea. 
Na sede da 6ª Delegacia 

Seccional estiveram presen-
tes, além do secretário, o de-
legado geral de Polícia Civil, 
João Alves, o comandante do 
policiamento metropolita-
no, coronel Lívio Delgado, o 
titular da 1ª Superintendên-
cia de Polícia Civil, delegado 
Marcos Paulo Vilela, além 
dos gestores locais: delega-
do seccional Aneilton Castro 
e o comandante da 1ª Com-
panhia Independente de Po-
lícia Militar, capitão Kelton 
Pontes.  

Operações
As operações Avalan-

che 1 e 2 foram realizadas 
no Litoral Sul da Paraíba de 

maneira integrada. No dia 27 
de novembro, houve a ocupa-
ção da comunidade Conjunto 
Mangabeira, no município de 
Caaporã. Um dos presos na 
operação, José Augusto de 
Oliveira Beltrão, de 20 anos, 
era integrante de uma asso-
ciação criminosa responsá-
vel pela prática de vários ho-
micídios na região. 

No dia 1 de dezembro, 
foram cumpridas 10 prisões 
de pessoas suspeitas de as-
sociação para o tráfico na 
região, com dois cumprimen-
tos de mandados de prisão 
preventiva e uma prisão em 
flagrante em Pitimbu e ainda 
o cumprimento de sete man-
dados dentro do Sistema Pri-
sional, em João Pessoa.

Repressão à violência no Litoral Sul

FOTO: Marcos Russo

O governador Ricardo Coutinho entregou mil coletes balísticos, 74 motos, 15 vans, além de 50 Sparcks à Polícia Militar da Paraíba
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Tiroteio na Califórnia pode ter 
matado 14 e deixado vários feridos

Três pessoas armadas 
entraram ontem num edifí-
cio em San Bernardino, na 
Califórnia, e mataram pelo 
menos 14 pessoas, segundo 
informações da polícia ao G1. 
Há outros 14 feridos. O FBI 
informou que não se sabe se 
foi um ataque terrorista ou 
não. Os suspeitos, que teriam 
fugido num SUV de cor escu-
ra, estavam sendo procura-
dos até o fechamento desta 
edição. O tiroteio ocorreu no 
Inland Regional Center, uma 
instituição que atende “pes-
soas com deficiências de de-
senvolvimento”.

Os bombeiros divulga-
ram inicalmente que estavam 
atendendo um incidente que 
deixou “20 vítimas”. O depar-
tamento do xerife da mesma 
localidade informou sobre o 
atirador em ação, alertando 
que estava “muito ativo” e or-
denando que as pessoas dei-
xassem a área. Em seguida, 

informou que há entre “1 e 3” 
possíveis suspeitos e “múlti-
plas vítimas”. Testemunhas 
ouvidas pela polícia disseram 
que viram três homens com 
rifles longos, segundo a CNN.

Imagens da imprensa 
local mostram que a força 
especial Swat estava no local 
também. Dezenas de pessoas 
com as mãos para o alto fo-
ram vistas saindo de um pré-
dio e caminhando na direção 
de um estacionamento, cer-
cado por policiais fortemen-
te armados.

O tiroteio aconteceu per-
to de um campo de golfe. Uma 
fonte do estabelecimento dis-
se à AFP que os funcionários 
foram orientados a paralisar 
todas as atividades.

A fonte, que pediu para 
não ser identificada, afirmou 
que há órgãos do governo e 
armazéns industriais nes-
sa área. O Centro Médico da 
Universidade Loma Linda 
esperava um número ainda 
indeterminado de vítimas do 
tiroteio, relatou a porta-voz 
do estabelecimento, Briana 
Pastorino.

Incidente ocorreu na cidade 
de San Bernardino. FBI não 
soube dizer se foi terrorismo

A Black Friday (Sexta-
feira Negra), evento conheci-
do pelas promoções de redu-
ção de preços no comércio, 
inclusive no Brasil, na última 
sexta-feira (27), bateu o re-
corde de vendas de armas de 
fogo em um só dia nos Esta-
dos Unidos.

Segundo o FBI, a polí-
cia federal norte-americana, 
na última sexta-feira (27), o 
sistema responsável por ve-
rificar os antecedentes cri-
minais de uma pessoa que 
quer comprar uma arma - o 
“Criminal Background Check 
System” - recebeu 185.345 
solicitações.

O número é o segundo 
maior desde que o monito-

ramento foi criado, em 1998. 
Em primeiro lugar, aparece o 
dia 21 de dezembro de 2012, 
uma semana depois que 20 
crianças e seis adultos fo-
ram mortos por um atirador 
na escola elementar Sandy 
Hook, em Newtown, Connec-
ticut. No entanto, a sexta-fei-
ra passada bateu o recorde 
para uma Black Friday.

Adquirir uma arma de 
fogo nos Estados Unidos não 
é muito difícil. Após fazer o 
pedido em uma loja especia-
lizada ou até em supermerca-
dos, o cliente tem de esperar a 
permissão do FBI - que checa 
o histórico criminal e a ficha 
pessoal de todos os solicitan-
tes em até três dias -, voltar 
no local de compra e retirar o 
equipamento escolhido.

Armas no Black Friday
Da Agência Ansa

Anel do Cariri 
ganha rodovia 
e plano para 
saneamento

O governador Ricardo 
Coutinho entregou, ontem, 
mais uma importante rodovia 
da região do Cariri, a PB-148 
ligando Boqueirão a Quei-
madas, que recebeu obras de 
restauração por meio do Pro-
grama Caminhos da Paraíba, 
num investimento de mais de 
R$ 12 milhões. Em seguida, 
no município de Caturité, ele 
lançou o Plano Municipal de 
Saneamento Básico, elabora-
do com recursos do Pacto pelo 
Desenvolvimento Social. O ob-
jetivo foi credenciar o municí-
pio para que ele possa receber 
recursos federais para a área 
de saneamento básico.

A PB-148 é uma rodovia 
que faz parte do denominado 
Anel do Cariri, beneficiando 
diretamente uma população 
de aproximadamente 63 mil 
habitantes dos municípios de 
Zabelê, São Sebastião do Um-
buzeiro, São João do Tigre, 
Camalaú, Congo, São Domin-
gos do Cariri, Queimadas, Bo-
queirão e Cabaceiras. Em todo 
o Anel do Cariri foram mais de 
200 quilômetros de extensão 
de estradas, um investimento 
de mais de R$ 120 milhões.

No trecho de 30 km, li-
gando Boqueirão a Queima-
das, foram investidos mais de 
12 milhões, recursos do Te-
souro do Estado. Em seu pro-
nunciamento, ao entregar a 
rodovia, o governador Ricardo 
Coutinho afirmou que estava 
ali dando mais um passo para 
melhorar a malha viária da Pa-
raíba. “É uma honra trabalhar 
construindo ou restaurando 
estradas para tornar a Paraí-
ba mais igual. Lembro que o 
Cariri só tinha duas estradas 
pavimentadas e essa estava 
intransitável. Nossa meta é 
fazer com que o Estado tenha 
uma das melhores malhas viá-
rias do País”, ressaltou.

Ele pontuou que em to-
dos os municípios onde as 
rodovias foram construídas 
ou restauradas houve um im-
pacto positivo no comércio e 
na agricultura. “As lojas e os 
restaurantes passaram a ter 
mais lucro melhorando a eco-
nomia e gerando mais empre-
go e renda. O que queremos 
é desenvolver as regiões para 
que as cidades avancem”, com-
plementou.

O prefeito de Boqueirão, 
João Paulo, disse que a restau-
ração da PB-148 foi uma das 
mais importantes obras para 
a cidade. E enfatizou que “o 
governador Ricardo Coutinho 
vem mostrando com obras 
que quer o bem de todos os 
paraibanos”, e fez uma pres-
tação de contas das diversas 
obras realizadas a partir de 
2011 nas áreas de educação, 
saúde e infraestrutura. 

O diretor superintenden-
te do DER em exercício, Hélio 
Cunha Lima, afirmou que o 
Anel do Cariri com as novas 
estradas mudou a economia 
da região ligando o Cariri Oci-
dental ao Cariri Oriental. “An-
tes a população se queixava de 
muitos acidentes. Hoje o que 
vemos são os moradores co-
memorando a geração de mais 
emprego e renda e mais qua-
lidade de vida. Afinal, estrada 
boa é sinônimo de desenvolvi-
mento”, disse o engenheiro.

O tiroteio foi no Inland Regional Center, que atende “pessoas com deficiências de desenvolvimento”

O presidente do Supre-
mo Tribunal Federal (STF) 
e do Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ), Ricardo Lewan-
dowski, e o ministro Gilmar 
Mendes bateram boca on-
tem durante sessão da Corte, 
quando Lewandowski dis-
cordou do voto de Mendes, 
que determinava ao conselho 
medidas para fiscalizar o mo-
nitoramento de presos.

O STF discute se conde-
nados em regime semiaberto 
podem passar a cumprir pri-
são domiciliar no caso de falta 
de vagas nos presídios. O bate
-boca aconteceu após Lewan-
dowski afirmar que a Corte 
não pode determinar ao CNJ a 
adoção de determinadas políti-
cas públicas e o Programa Co-
meçar de Novo, criado quando 
Mendes presidiu o conselho, 
“pode estar ou não superado 
em função de outros progra-
mas que estão em andamento”.

Gilmar Mendes retrucou 
que “A questão do trabalho do 
preso, tenha o nome que tiver, 
se não vamos ficar naquela 
disputa do Bolsa Família com a 
Bolsa Escola, com os esteliona-

tos eleitorais que se fazem.
Ricardo Lewandowski 

respondeu que “O CNJ não faz 
nenhum estelionato”.

A discussão prosseguiu 
com acusações de parte a parte:

Gilmar Mendes: “Eu cha-
mei de programa Começar 
de Novo o programa que faça 
as vezes dele, porque senão 
fica muito engraçado. Vamos 
tratar as pessoas com a devi-
da seriedade.

Ricardo Lewandowski: 
“Vossa Excelência está dizendo 
que eu não o estou tratando 
com a devida seriedade?”

Gilmar Mendes: “Vossa 
Excelência não me está tratan-
do com a devida seriedade”.

Ricardo Lewandowski: 
“Não, não absolutamente, 
peço que vossa excelência re-
tire isso”.

Gilmar Mendes: “Porque 
eu não sou de São Bernardo, e 
não faço fraude eleitoral”.

Ricardo Lewandowski: Eu 
não sou de Mato Grosso, Vossa 
Excelência me desculpe. Vossa 
excelência está fazendo ilações 
incompatíveis com a seriedade 
do Supremo Tribunal Federal.

Lewandowski e Gilmar 
Mendes batem boca

durante sessão do stF

Pelo segundo ano 
consecutivo, a Escola de 
Administração Tributária 
(Esat), órgão da Secre-
taria de Estado da Re-
ceita, venceu o prêmio 
da Associação Brasileira 
de Recursos Humanos, 
Seccional da Paraíba, 
(ABRH-PB). A Escola, que 
concorreu também com 
outros órgãos estaduais 
e empresas o prêmio ‘Ser 
Humano’, ganhou com o 
projeto ‘Esat Virtual’, na 
modalidade de educação 
corporativa de ensino a 
distância. 

O prêmio será entre-
gue dia 9, às 19h30, em 
João Pessoa. Ao ganhar 
a premiação estadual, a 
Esat também está habi-
litada para concorrer ao 
prêmio nacional na cate-
goria. Criada no final de 
2012, a Esat Virtual foi a 
pioneira em oferecer os 
cursos para os servidores 
públicos e auditores fiscais 

a distância entre os órgãos 
públicos estaduais. 

Segundo o secretá-
rio de Estado da Receita, 
Marialvo Laureano, o se-
gundo prêmio consecuti-
vo da Esat mostra que é 
“um resultado de uma 
administração realizada 
em equipe e de forma 
criativa por toda a equi-
pe da Esat, liderada por 
Elaine César, que vem 
demonstrando compe-
tência, empenho e ca-
pacidade administrativa 
exemplar naquele setor. 
Neste ano, investimos 
forte nessa área de qua-
lificação a distância e o 
prêmio da ABRH-PB pro-
va que estamos no cami-
nho correto, pois a Esat 
Virtual, que foi pioneira 
no Estado, é uma reali-
dade na atual gestão há 
três anos. Os cursos têm 
mostrado que há uma in-
teração muito forte com 
os servidores”, destacou.

Esat da RE na PB 
vence o ‘Ser Humano’

pelo 2º ano consecutivo
Organização 
Mundial declara 
Brasil como 
livre da rubéola

O Brasil recebeu ontem 
o certificado de eliminação 
da rubéola, depois de cinco 
anos sem registros de casos de 
transmissão da doença. O re-
conhecimento foi entregue on-
tem, pela Organização Mundial 
da Saúde (OMS), ao ministro 
da Saúde, Marcelo Castro.

Para receber o título, o 
Brasil teve que comprovar 
à OMS que desde 2008 não 
registra casos de rubéola e 
desde 2009 não registra ca-
sos de Síndrome da Rubéola 
Congênita. Em abril a OMS 
reconheceu toda a América 
como a primeira região do 
mundo a alcançar a elimi-
nação da rubéola e da sín-
drome.

Durante a cerimônia, o 
ministro lembrou que assim 
como o vírus zika, o vírus que 
provoca a rubéola também 
pode causar defeitos no feto, 
como microcefalia, quando a 
gestante é infectada no início 
da gestação.

A Polícia Civil da Paraíba, 
por meio do Grupo Tático Es-
pecial (GTE) da 19ª Delegacia 
Seccional em Sousa, deu cum-
primento a mandado de pri-
são preventiva expedido pelo 
juiz Philippe Guimarães, da 6ª 
Vara da Comarca de Sousa, em 
desfavor do ex-vereador Ubi-
ratan de Sousa Mendes, 46, de 
São José da Lagoa Tapada, pelo 
delito de receptação e ainda 
por associação criminosa. 

De acordo com a dele-
gada Patrícia Forny, titular 
da Seccional, a prisão se deu 
através do Disque Denúncia 

da Secretaria da Segurança e 
Defesa Social – 197, que se tra-
ta de um mecanismo seguro e 
que tem contribuído de forma 
positiva com a polícia na elu-
cidação dos crimes, mantendo 
sempre a fonte preservada em 
total sigilo.

 “A população com atitude 
cidadã tem utilizado o Disque 
Denúncia e ajudado a nossa 
polícia desvendar os crimes 
de forma muito mais rápi-
da”, ressaltou Patrícia, citan-
do como exemplo ainda uma 
operação policial realizada na 
semana passada, na região de 

Sousa, onde desarticulou uma 
quadrilha acusada de vários 
assaltos a estabelecimentos 
comerciais o que fez cessar a 
ocorrência de tal delito na lo-
calidade.  

Segundo a delegada For-
ny, após informações sigilo-
sas, a equipe do GTE, que tem 
à frente o delegado Carlos 
Seabra, iniciou um trabalho 
de investigação e constatou 
que Ubiratan  Mendes estava 
em uma residência na cidade 
de São José da Lagoa Tapada, 
onde foi montado um cerco e 
efetuada a prisão.

Polícia prende ex-vereador 
que é acusado de receptação

no sertão

FOTO: Reprodução/Internet

Aline Leal
Da Agência Brasil



Festival Internacional 
de Música Clássica terá 
obras de Villa-Lobos 

Adeildo Vieira faz show 
nas comemorações 
dos 60 anos da UFPB
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a educação e seus 
efeitos práticos na vida
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Jornalista, teatrólogo, contis-
ta, romancista, compositor 
e... poeta. A faceta poética 
de Astier Basílio vez por 
outra parece esquecida, mas 
eis que ressurge com força. 
Como hoje, quando lança 
o livro de poemas “Servir 

a quem vence” (Mondrongo, 
Ilhéus, Bahia, 2015, 100 págs. 
R$ 30,00), a partir das 18h30. 

O Bar do Baiano fica na Rua dos 
Ipês, 39, bairro dos Bancários. Em 
Campina Grande, o lançamento será 
sábado, dia 5, a partir das 9h30, no 
Bar do Genival, na Rua Venâncio 
Neiva, 284, Centro.

O que tem de novidade nes-
te livro em relação aos demais de 
poesia lançados pelo autor? Astier 
Basílio responde que quem começa 
na literatura, imagina que a poesia é 
o gênero mais fácil. E quem começa 
escrevendo poemas, imagina que o 
tema mais fácil de lidar seja o amor. 
“Após 23 anos trabalhando com a li-
teratura este livro mostra como são 
enganosos estes dois pressupostos. 
A poesia é a arte marcial da palavra 
e o tema do amor é seu golpe mais 
difícil de ser feito. Este livro é uma 
reunião do que considero o melhor 
que publiquei sobre o tema. Porém, 
o que predomina são os poemas 
inéditos. São ao todo 36 textos, dos 
quais 24 são publicados pela primei-
ra vez”, explica.

Mas será que investir em 

Linaldo Guedes
linaldo.guedes@gmail.com

Escritor paraibano lança novo livro 
e desabafa contra os donos do poder 

da poesia brasileira

FOTOS: Reprodução/Divulgação

Cinesta franco-suiço 
Jean-Luc Godard, 
autor de Acossado 
(detalhe) é  
reconhecido por um 
cinema vanguardista 
e polêmico que 
aborda dilemas e 
perplexidades

O autor de “Servir 
a quem vence” é 

poeta, jornalista, 
dramaturgo, 

cordelista 
e ficcionista

Godard

Astier
outras áreas (teatro, ficção, etc) pre-
judicam a atividade poética, que já é 
considerada uma das melhores pela 
crítica da geração que surgiu pós-1990? 
Astier diz que se consideramos ativida-
de poética algo que vá além da escrita, 
talvez. “Não milito mais com poesia. 
Não faço mais vida literária. Não me 
sei quem são os donos do poder da 
poesia brasileira hoje. Me desinteres-
sei em saber quais são os editores de 
suplementos e revistas influentes do 
momento, os organizadores de antolo-
gias, os curadores de eventos. Acho que 
estou em mais de uma década desatua-
lizado disso. O que me fez muito bem. 
Este ambiente da vida literária é meio 
radioativo. De gente muito sectária e 
chata. Esse mundo estava me tirando o 
prazer pela poesia. Dar as costas para 
esta máquina do mundo, me fez ter os 
olhos atentos para minha obra poética. 
Não negligencio a poesia como arte. 
Talvez não a tenha mais como priorida-
de editorial”, desabafa. 

Segundo ele, se o editor e poeta, 
Gustavo Felicíssimo não lhe convidasse 
para publicar com sua editora, a Mon-
drongo, este livro não sairia. “Criar e 
publicar são categorias distintas.Meu 
trabalho de poeta continua. Escrevo 
com regularidade. Tenho projetos 
ainda a realizar. Algumas ideias de 
livros. Vou desenvolvendo aos poucos”, 
observa.

Alexei Bueno, André Seffrin, Alber-
to da Cunha Melo, Carlos Nejar, Miguel 
Sanches Neto, Ivo Barroso, Ronaldo Cor-
reia Brito e Foed Castro Chama foram 
alguns nomes que referenciaram a qua-
lidade da poesia de Astier Basílio. 

cuidadosa, o que era característico às 
produções do movimento francês de 
vanguarda. O próprio Godard”, prosse-
guiu ele, “sempre indagado pela crítica 
da época, afirmava: “Eu pensava que 
filmava o filho de Scarface ou o retorno 
de Scarface, e compreendi que havia 
feito Alice no País das Maravilhas, mais 
ou menos...”.

Amanhã, a Mostra será encerra-
da com a exibição do longa Carmen 
de Godard, uma comédia dramática e 
policial de 1983 estrelada por Marus-
chka Detmers, que vive a personagem 
do título, Jacques Bonnafflé e Myriem 
Roussel. Trata-se de uma história sobre 
conflitos da juventude, a interação en-
tre o cinema e os recursos financeiros, 
além de conter um belo ensaio sobre a 
beleza e a nudez de Maruschka, esteja 
ela tocando violino, fazendo amor ou 
perpetrando atos de violência. O filme 
foi premiado no Festival de Veneza, 
no ano em, que foi lçançado, e Godard 
ganhou o Leão de Ouro.

“No caso do filme Carmen de 
Godard, o diretor francês, já no título, 
deixa claro sua posição. Novamente 
transgressor da forma linear de se 
contar estórias, ele compõe sua própria 
“ópera” – não a de Georges Bizet. Sob 
os acordes de compositores clássicos 
como Beethoven, o agora mais que 
nunca enigmático Godard “alinhava” 
sua narrativa, dando espaço às tragé-
dias, muitas das vezes caricatas. O em-
bate de ondas do mar sobre as pedras, 
durante quase todo o filme, faz um con-
traponto narrativo com as sequências 
mostradas. Como se as intercessões 
musicais (som) e agressões marinhas 
(imagem) servissem de instantes à 
reflexão do enleado espectador. Tudo é 
muito mágico!”, comentou Alex Santos 
para A União, observando, ainda, que 
o longa protagonziado pela bela atriz 
Maruschka Detmers encanta o espec-
tador. “Para se ver sem preconceitos 
de forma e de estilo. É uma obra rara, 
descomprometida com o academicismo 
próprio do cinema.  Merece conferir”, 
garantiu ele.  

Obra simbólica da Nouvelle 
Vague produzida em 1960, 
mas lançada no Brasil em 
sete de março de 1961 
e estrelada pelos atores 
Jean-Paul Belmondo e Jean 
Seberg, Acossado é o filme 
que abre hoje, a partir das 

19h30, a Mostra Jean-Luc Godard na 
Fundação Casa de José Américo, localizada 
em João Pessoa. O evento - cuja entrada é 
gratuita ao público e é realizado pela Aca-
demia Paraibana de Cinema, com o apoio 
do Governo do Estado, FCJA e Aliança 
Francesa - será encerrado amanhã, com a 
exibição, no mesmo horário, de Carmen de 
Godard (1983), com comentários do crítico 
de cinema Wills Leal.

“Acossado diz, certamente, do gênio 
criador e inspirador de Godard na arte 
de fazer cinema. O filme é baseado em 
texto de outro grande cineasta da época, 
François Truffaut. Rodado em menos de 
um mês, com um roteiro improvisado, 
Acossado tem como argumento a estória 
do golpista Michel (Jean-Paul Belmondo), 
que rouba o carro de um militar america-
no em Marselha, mata um policial a cami-
nho de Paris e, em lá chegando, encontra 
Patrícia (Jean Seberg), que já conhecia 
previamente. Ela é uma liberal jovem 
norte-americana aspirante à jornalista, 
que trabalha como vendedora do jornal 
New York Herald Tribune nos Champs-É-
lysées”, disse para A União, Alex Santos, 
que é membro da Academia Paraibana de 
Cinema. 

Na opinião de Alex Santos, Acossa-
do - longa que mescla os gêneros policial, 
drama e romance e recebeu alguns prê-
mios, a exemplo do Bafta, no Reino Unido, 
em 1962, o Urso de Prata na categoria de 
melhor diretor no Festival Internacional 
de Berlim, na Alemanha, o de Melhor 
Filme do Sindicato Francês dos Críticos de 
Cinema, em 1961 - “é um filme cuja forma 
de linguagem parece inusitada, no primei-
ro momento, desenvolve-se normalmente, 
aguçando o espectador a uma leitura 

Guilherme Cabral 
guipb_jornalista@hotmail.com

Filme Acossado abre, hoje, Mostra em 
homenagem ao cineasta Jean-Luc Godard na 

Fundação Casa de José Américo, em João Pessoa 
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Ao entrar em contato com a música, zonas im-
portantes do corpo físico e psíquico são acionadas - 
os sentidos, as emoções e a própria mente. Por meio 
da música, a criança expressa emoções que não 
consegue materializar com palavras.

Antes mesmo de nascer, o bebê já é capaz de 
ouvir. A partir do quinto mês de gestação, ele ouve 
as batidas do coração da mãe (além de todos os ou-
tros barulhos do organismo) e reconhece a sua voz. 
É na fase fetal que se forma a memória sonora das 
crianças, responsável por preparar o vínculo entre 
mãe e filho depois do corte do cordão umbilical. 

Desde os tempos mais 
remotos, o homem percebeu 
todo esse potencial. Usando os 
materiais que tinha à disposi-
ção (pedras, ossos, madeiras, 
o próprio corpo e a voz), ele foi 
combinando sons e silêncios das 
mais diversas maneiras. 

A música possibilita o 
desenvolvimento intelectual 
e a interação do indivíduo no 
ambiente social, contribuindo 
diretamente para o desenvol-
vimento cognitivo, linguístico, 
psicomotor e sócio-afetivo do 
aluno, independente de sua faixa 
etária.  Através dela é possível 
transmitir não somente palavras, mas também sen-
timentos, ideias e ideais que podem ganhar grandes 
repercussões didáticas se bem direcionados. 

“A E I O U…dabliú, dabliú, na cartilha da Juju”: 
quem já ouviu esse refrão na voz de Margareth 
Menezes nem suspeita que tais palavras foram 
extraídas da marchinha de carnaval composta em 
1932 por Lamartine Babo e Noel Rosa, na música 
“A.E.I.O.U – A Cartilha da Juju”.   De maneira bem-hu-
morada, Lamartine Babo e Noel Rosa mostram que, 
desde aquela época, havia uma preocupação com o 
sistema educacional no Brasil.

Um representante da MPB e compositor ecléti-
co que não pode deixar de ser citado num programa 
didático-pedagógico é o sambista Martinho da Vila. 
Estudar a música de Martinho da Vila é aprofundar-

se em nossas próprias raízes.O espírito de pesqui-
sador incansável o fez produzir pérolas como “O 
pequeno burguês”, que versa sobre as dificuldades 
em cursar o ensino superior no Brasil.

A ideia de representar o Brasil em música já era 
forte no projeto modernista de Mário de Andrade 
e Villa-Lobos, nas décadas de 1920-40, partindo do 
estudo do folclore para chegar a uma representação de 
brasilidade na música de concerto. Mas, a partir da dé-
cada de 1950, quem assume a missão de representar 
o Brasil em música são os compositores populares, e 
o lugar que o folclore ocupava antes como depósito de 

autenticidade e originalidade pas-
sa a ser substituído pelo samba 
dos anos 20/30.

No ABC do Sertão, música 
composta por Luiz Gonzaga em 
1953,o autor expressa o som 
autêntico do abecedário usado 
pelo povo nordestino. Foi a ma-
neira que ele encontrou para 
homenagear e mostrar para o 
Sul que os seus conterrâneos 
tinham uma forma genuína – e 
não errada - de falar.

O movimento do canto 
orfeônico ocorrido no Brasil 
nas décadas de 30 e 40, sob a 
orientação de Heitor Villa-Lo-

bos, ainda que tenha sido bem sucedido a princípio, 
estagnou e foi praticamente esquecido.

O Trenzinho do Caipira, uma composição de Hei-
tor Villa-Lobos e parte integrante da peça Bachianas 
Brasileiras nº 2, é uma obra emblemática. A música 
se caracteriza por imitar o movimento de uma loco-
motiva com os instrumentos da orquestra. A melodia 
fez com que um dos nossos maiores poetas, o Acadê-
mico Ferreira Gullar, entrasse “em transe” (palavras 
dele), como se tivesse recebido um “choque mágico”, 
resultando na composição de um inspirado poema 
que se transformou na letra. Trata-se de um belo 
exemplo (e resumo) de como a linguagem da música, 
numa organização sistemática entre sons e silêncios, 
é capaz de comunicar sensações que ultrapassam 
nosso entendimento racional.

 

Arquiteto - germanoromero@gmail.com

Toques do dia a dia

Germano 
RomeroA linguagem da música

A Marvel divulgou, recente-
mente, o trailer do novo filme do 
Capitão América. Capitão América: 
Guerra Civil colocará em confronto o 
militar secular e o Homem de Ferro 
– este, o personagem mais high tech 
do cinema. Assisti à prévia com 
expectativa e num período em que 
estava trabalhando como freelancer 
em assessoria de imprensa. Percebi 
que, nesse longa, há elementos in-
trínsecos ao mercado da comunica-
ção. Metaforicamente, é claro.

O jornalista tem por função a 
incessante busca do interesse pú-
blico. Ele é um agente dos comuns, 
mantém as pessoas informadas 
por intermédio de seu trabalho de 
investigação e apuração. O assessor 
de imprensa, por sua vez, deveria 
visar aos mesmos objetivos, mas a 
atuação é diversa. As assessorias 
defendem o interesse das empresas 
que representam.

A origem dos dois tipos de 
trabalho é comum: as faculdades de 
Jornalismo. Aspectos de mercado e 
dificuldades inerentes à profissão 
acabam direcionando os focas para 
uma área ou outra. Ultimamente, a 
opção tem sido feita pelas assesso-
rias, devido às oportunidades que 
surgem. As redações, cada vez mais 
enxutas, põem à prova a resiliência 
dos jornalistas. Muito trabalho, pou-
co dinheiro.

Mas no que o Capitão América e 
o Homem de Ferro incidem nesse as-
sunto? Não incidiriam por vias nor-
mais, mas na arena da imaginação 
tudo é possível. Os dois constituem, 
didaticamente, o perfil do jornalista 

Os super-heróis da informação

Crônica

Mídia Gabriel Bocorny Guidotti - Observatório da imprensa

de redação e do assessor de imprensa, 
respectivamente. Cada um com suas 
particularidades e idiossincrasias. No 
fundo, ambos buscam a consecução do 
mesmo ideal: justiça social.

Em vez de guerra, colabo-
ração

As divergências entre o Capi-
tão América e o Homem de Ferro 
ensejam o novo filme. No dia-a-dia, 
divergências são comuns entre as-
sessores e jornalistas. Os primeiros 
são acusados de dificultar o acesso à 
informação. Os segundos comparti-
lham, não raro, reportagens impre-
cisas sobre um assunto. Evidente-
mente que também há muito valor 
nas duas funções. O bom assessor 
vira sucursal da redação. O bom 
repórter conhece detalhadamente 
suas pautas e só publica o que tem 
certeza.

Mas de nada adiantaria ana-
lisar os meandro da imprensa sem 
mencionar os super-heróis. O Capi-
tão América é o jornalista clássico, 

analógico, que resiste às novas 
tecnologias. Seu escudo representa 
a certeza de uma informação bem 
apurada, algo que rebate processos 
e ameaças de indivíduos inescrupu-
losos. O Homem de Ferro dispõe de 
amplo arsenal, o cabedal é ilimitado. 
Seus meios de trabalho incluem mais 
tecnologias que todas as redações da 
cidade – somadas. Eis o recente in-
vestimento das organizações numa 
estrutura forte de comunicação.

Os dois super-heróis são amigos 
na maior parte do tempo, mas bas-
tou surgir uma crise para a guerra 
começar. O conflito é passageiro e 
um precisa do outro para executar 
seu trabalho. Fazem as pazes e segue 
o baile, pois sempre haverá novas 
matérias por fazer, assim como o 
filme Os Vingadores 3 (Parte I e II) 
deverá ser lançado em breve. Em vez 
de brigas, portanto, o melhor canal 
é a colaboração. Tanto assessores e 
jornalistas quanto o Capitão América 
e o Homem de Ferro são irmãos de 
profissão. Pense nisso.

Caso seja possível, se você tiver um jardim, 
uma horta, um quintal ou mesmo alguns vasos de 
plantas, lembre-se de que o lixo orgânico sadio, 
cascas de frutas e verduras, por exemplo, são 
ótimos adubos. Enterre-os ao redor das plantas. 
Devolvam seus nutrientes à mãe Terra. Quem cria 
galinhas - será que isso ainda existe? - ou tem 
uma granja, uma fazenda, pode aproveitar muito 
bem o lixo orgânico. E as sementes? Junte-as, dei-
xe-as secar, e depois, saia por aí, pelos bosques, 
relvas, matas, falésias, maceiós, semeando-as de 
volta ao seio materno. Certamente, algumas reflo-
rescerão. E a Natureza agradece. “A quem muito 
foi dado, muito será pedido”,

* * *
Diz, há muito, a sábia máxima que após a 

tempestade, sempre vem a calmaria. Ontem, chu-
va, fogo e vento. Hoje, Sol, paz e luz. É a vida, que 
vem e vai. Mas, que não nos não falte a alegria!

* * *
Jesus sempre preferiu o contato com a Na-

tureza, com o silêncio dos montes e das plantas, 
quando orava. Daí ficarmos impressionados com 
alguém que seja capaz de imaginar que gritan-
do ao lado de um trio elétrico ensurdecedor, em 
meio a uma multidão, cantando hinos decorados, 
esteja em estado de prece.

* * *
Nem no Louvre, ou Hermitage, encontramos 

um céu tão magistralmente belo como o dos cre-
púsculos do Atlântico. Chamam a música de “Divi-
na Arte”, mas, ainda mais excelsos, são os cená-
rios com que o Criador “pinta” a Natureza. Cada 
dia, uma cena única. Cada Aurora, uma sinfonia. 
Que a paz esteja com todos!

* * *
Se há uma coisa com que tenho dificuldades 

de conviver é a grosseria. Principalmente quando 
parte de quem você estima. Ainda bem que não 
guardo mágoas de nada, nem de ninguém nesse 
mundo. Sempre me lembrando de uma das maio-
res frases que já li: “A vida é muito curta para ser 
pequena” - (Disraeli).

* * *
Os policiais islandeses, sem ter o que fazer, 

aproveitam o tempo livre para brincar na neve e 
com os gansos. Sem bandidos para prender, nem 
caixas eletrônicos pipocando, o perfil oficial do 
departamento policial do país mais seguro do 
mundo - a Islândia - está cheio de imagens en-
graçadas do dia a dia dos agentes de polícia. Que 
bom que eles pudessem vir pra cá... Vejam em: 
(http://goo.gl/My05aC)

* * *
As encantadoras belezas da erosão natural. 

Um fenômeno que acontece há séculos nas costas 
litorâneas do mundo inteiro, que guarda a sua 
inconteste beleza, criando paisagens em matizes 
deslumbrantes. Se fossem inteiramente preserva-
das, não se desmatassem as bordas das encostas, 
nem se construíssem no seu topo ou sopé, tudo 
seria assistido com a serenidade necessária à 
contemplação do que é natural e espontâneo em 
toda a Criação Divina.

* * *
“Em minhas noções de dignidade do espíri-

to, não consigo entender porque razão esse ou 
aquele preconceito social impedirá certo número 
de pessoas de trabalhar e de serem úteis a vida 
comunitária, unicamente pelo fato de haverem 
trazido do berço características psicológicas e 
fisiológicas diferentes da maioria” (Chico Xavier).

FOTOS: Divulgação

Arnaldo Niskier da Academia Brasileira de Letras, da Academia de Letras de Brasília e presidente do CIEE/RJ.
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A tragédia nas redes sociais
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O pesquisador sobre midiatização Fausto Neto nos cha-
mou a atenção para o novo caráter que as mídias assumem 
no nosso cotidiano, não mais como mediadores de discus-
sões ou de ponte entre os cidadãos e os poderes. Agora, é 
pelas mídias que passa a própria dinâmica da vida social. 
Com o recente atentado terrorista à França, milhões de men-
sagens se alastraram pela rede mundial de computadores, 
smartphones, tablets, smartwacths, com informações sobre o 
acontecimento. Os próprios cidadãos se valeram das tecnolo-
gias para levar a amigos e parentes algum fato, alguma infor-
mação, enviando fotos ou vídeos por meio de aplicativos, de 
redes sociais. Estes conteúdos logo seriam acessados por não 
conhecidos e até utilizados por jornalistas. Em alguns casos, 
os próprios personagens que viveram essa história registra-
ram algo do momento justamente pensando na relevância do 
caso e sabendo do potencial comunicativo daquele conteúdo.

A facilidade de acesso à internet, a disponibilidade de 
dispositivos móveis para criação de conteúdo e rápida disse-
minação e, sobretudo, a relevância do acontecimento fizeram 
os interessados no assunto buscar informações o tempo todo 
na internet, e não somente por meio dos sites de notícia, mas 
principalmente, nas redes sociais. No primeiro momento, os 
envolvidos diretamente no cenário do atentado fizeram re-
gistros que tão rapidamente seriam reproduzidos no mundo 
inteiro. As grandes empresas de comunicação deslocaram 
seus batalhões de repórteres para a capital francesa, mas ne-
nhum material jornalístico era tão forte quanto o produzido 
pelos cidadãos comuns e todas as emissoras de TV, rádio, os 
sites e jornais impressos utilizaram sobremaneira os vídeos 
e áudios de whatsapp ou facebook dos franceses.

No twitter, encabeçando a lista dos trending topics no 
Brasil durante o fim de semana estava a hashtag #OMun-
doSeriaMelhor se, convocando os usuários do microblog 
a refletirem sobre o atentado. Outras tags foram usadas 
como mecanismo de buscar pessoas desaparecidas ou de 
informar às autoridades francesas sobre o desaparecimento 
de parentes depois dos ataques. Isso tudo mostra um lado 
muito positivo do uso coletivo da rede em prol de ações, 
reflexões, debates em torno de um tema mundial. Uma mo-
bilização internacional em solidariedade às vítimas também 
se construiu em função da tragédia, com mensagens de pesar 
dos internautas nas redes e até de estratégias das próprias 
empresas alocadas na internet que criaram aplicativos para 
colorir as fotos de perfis com as cores da bandeira francesa. 

Contudo, muitos internautas não entendem a ferra-
menta que têm nas mãos e as possibilidades de interação. 
Muitas opiniões que antes ficariam confinadas, limitadas, 
restritas ao convívio das pessoas com seus familiares, amigos 
e colegas de trabalho, foram publicadas nas redes sociais e 
ganharam projeção maior do que deveriam e o pior é que se 
tratavam de mensagens negativas, denegrindo os franceses, 
a cobertura midiática do caso, e até, acreditem, vangloriando 
o feito do Estado Islâmico. Se uma lástima se concretizou 
em Paris, uma tragédia se desenhou nas redes sociais com 
a prospecção de visões tão limitadas e desumanas de tantas 
pessoas. Nessas horas, dá até para concordar com Umberto 
Eco, “Redes sociais deram voz à legião de imbecis”.

Cristovam Tadeu

Rafael Melo
Jornalista

Em cartaz

Evento

 

Plano Estadual de Cultura 
é discutido hoje na capital

O Conselho Estadual de Políticas Culturais (Consecult) realiza a 6° reunião 
extraordinária nesta quinta-feira (3), na sala 3 da Fundação Espaço Cultural da 
Paraíba (Funesc), em João Pessoa, onde serão discutidos os objetivos e metas 
que devem nortear a política do setor para os próximos dez anos.

Instrumento de planejamento e implementação das políticas culturais 
na Paraíba, o Plano Estadual de Cultura desenvolvido pela Secretaria de Estado 
de Cultura (Secult) é construído de maneira descentralizada em conjunto com o 
Consecult. Além de sistematizar as ações de atuação integradas com o intuito 
de potencializar a execução das diretrizes apresentadas, foram formulados seis 
eixos gerais que buscam retratar as demandas da sociedade organizada com de-
senvolvimento de objetivos, metas e ações a serem monitoradas pelo conselho.  

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

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

PROGRAMAÇÃO DE HOJE

Rádio Tabajara

Celebração

Obras de Villa-Lobos, Bach e Telemann 
abrem série de concertos nas igrejas

Mídias em destaque

FOTO: Divulgação

O quinto dia de Festival Internacional 
de Música Clássica de João Pessoa apre-
sentará, em seu concerto de abertura, 
hoje às 14h30, no Mosteiro de São Bento, 
dois dos famosos “Prelúdios” de Heitor 
Villa-Lobos. O violonista Claudio Faga 
(Brasil)vai tocar os “Prelúdios n° 2 e n° 5”, 
dedicados à segunda esposa do composi-
tor, Arminda Villa-Lobos, a Mindinha, em 
1940. A entrada é gratuita.

Todos os cinco, aliás, são reputadas 
obras de valor na literatura musical bra-
sileira, e atraíram mais atenção quando 
ganharam transcrição para piano feita 
por José Vieira Brandão, conceituado in-
térprete do mestre Villa-Lobos e seu alu-
no de composição em 1930. Na abertura 
do programa, Fagaexecutaas “Sonatas K. 
208 e K. 209”, de Domenico Scarlatti, tidas 
como entre as mais belas e melancólicas 
peças do gênero, além de “Appassionata”, 
de Roberta Miranda. 

Depois, o violista Frank Brakkee 
(Holanda) tocará a “Suíte para viola-solo 
n° 5 em Dó menor, BWV 1011”, de Bach. 
Em seguida, fechando o primeiro pro-
grama, a “Sonata para dois violinos em 
Sol maior”, do alemão G.P Telemann será 
interpretada pelos violinistas MashaIak-
ovleva (Rússia) e Alberto Johnson (Brasil, 
Holanda). Telemann,talvez o compositor 
mais prolífico de todos os tempos, tem 
mais de 800 trabalhos creditados (esti-
ma-se que a quantidade chegue a 3 mil, 
muitos dos quais perdidos). 

Igreja Baptista, 16h –Neste con-
certo, a estrela que brilhará solitária é a 

A violinista holandesa Noa Wildshut e o cellista alemão Benedcit Klöckner em concerto

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.

do violonista Cláudio Faga. O instrumen-
tista tocará “Variazioniattraverso i secoli, 
op. 71”, de Mario Castelnuovo-Tedesco, 
“Cavatina”, do polonês Alexandre Tans-
man e “Variações e fuga sobre ‘Folias de 
Espanha’”, de Manuel Maria Ponce.

Faga foi premiado em vários concur-
sos de música, como o Internacional de 
Violão César Cortinas (Uruguai, 2010), de 
Violão do Masp Henrique Pinto (2011) e de 
Violão do CMVL Fito (2010). Participou de 
importantes festivais de música, destacan-
do-se o Internacional de Inverno de Cam-
pos do Jordão, o Internacional de Música 
Eduardo Fabini (Uruguai) e o de Violão de 
Culiacán (México), entre outros. Também 
integrou o Quarteto Brasileiro de Violões 
em 2012, um dos grupos mais importantes 
do gênero no cenário internacional.

Igreja do Carmo, 18h – Um trio de 
violino, viola e violoncelo, com Alexander 

Mandl (Brasil/USA), Emerson de Biaggi 
(Brasil) e Matias de Oliveira Pinto (Brasil/
Alemanha), respectivamente, vai tocar 
ao anoitecer o “Divertimento para trio de 
cordas K 563”, de Mozart.

O trio é a mais antiga forma de 
composição para cordas. Desde o início do 
período clássico, esta é a configuração mais 
comum para as cordas da música de câma-
ra, da qual o “Divertimento em Mi menor” é 
considerada a sua grande obra-prima.

Igreja São Francisco, 20h –O último 
concerto desta quinta(3) vai trazer os dois 
musicistas homenageados do ano, a vio-
linista holandesa NoaWildshut e o cellista 
alemão BenedcitKlöckner, para tocar o 
“Quinteto com piano em Mi bemol maior 
op. 44”, de Robert Schumann. Eles dividirão 
o palco com os gêmeos japoneses Mayu 
(violino) e TakehiroKonoe (viola) e o pianista 
israelense YoranIsh-Hurwitz.  
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“Afetiva e efetiva”
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Artista paraibano é reconhecido por letras que falam de sentimentos, sonhos e ideologias

A ficção Mototáxi do amor foi exibida

Projeto Cultura de Quinta recebe Helô Nascimento, no Vila do Porto

Festival Móbile 
tem noite de 
premiação de 
curtas-metragens

Iniciando a temporada de final de 
ano, o Projeto do Cultura de Quinta 
apresenta, pela primeira vez, o show 
Helô Nascimento Acústico, hoje a partir 
das 21h, na Vila do Porto. A cantora e 
compositora paraibana também rece-
be nesta noite especial, os paraibanos 
Evla Bertoldo e Helton Souza e busca 
apresentar um formato extremamen-
te intimista e poético. O público pode 
participar deste encontro da música 
paraibana ao preço promocional de R$ 
10, com ingressos adquiridos na bilhete-
ria do local.

Segundo os organizadores, es-
tas parcerias contemplam o principal 
objetivo do Cultura de Quinta, que é 
a busca pela valorização e difusão das 
mais diversas expressões artísticas, desde 
as artes cênicas até a música, com a 
perspectiva de ser mais um âmbito de 
intercâmbio entre a nossa rica cultura 
e a sociedade. A ação acontece sema-
nalmente, sempre às quintas-feiras, no 
mesmo local e horário.

Próximas atrações
A produção do projeto adiantou 

que continuará recebendo grandes no-

O cantor Adeildo Vieira fala de sua relação com a UFPB, instituição 
que abre, hoje, evento comemorativo aos 60 anos de existência

“Minha ligação com a UFPB 
é afetiva e efetiva, pois sou 
funcionário há 20 anos, sou 
egresso do curso de Jorna-
lismo e estou fazendo Pós-
Graduação em Jornalismo na 
instituição. É um privilégio, 

para mim, participar desse momento comemo-
rativo”, confessou para o jornal A União o can-
tor e compositor paraibano Adeildo Vieira, que 
participará da programação artístico-cultural, 
totalmente gratuita ao público, que celebra 
as seis décadas de existência da Universidade 
Federal da Paraíba - completadas ontem - reali-
zando show amanhã, a partir das 22h, em palco 
montado na Praça do Povo do Espaço Cultural 
José Lins do Rego, em João Pessoa. No entanto, 
a abertura oficial do evento - denominado Expo 
UFPB e que se estenderá até o próximo domin-
go - acontece hoje, a partir das 18h, no mesmo 
local, com o desfile Filipeia, seguido de apre-
sentações da banda Limbo, com repertório de 
rock autoral, às 19h, e da Orquestra Sinfônica 
da Paraíba, às 20h30, na Sala de Concertos. 

Um dos integrantes da comissão orga-
nizadora da Expo UFPB, o professor João 
Marcelo Alves Macedo lembrou para A União 
que, embora a data oficial de aniversário das 
seis décadas da Universidade seja em dois de 
dezembro, o clima de festividade já vem acon-
tecendo desde o último mês de julho. “Com a 
realização desses eventos, a instituição está 
mostrando à sociedade o que a Universidade 
vem produzindo”, disse ele, salientando ser um 
dos destaques a área da música. “A UFPB tem 
contribuído para a cultura paraibana de forma 
ímpar, ensinando os novos talentos e fomen-
tando a cultura da nossa terra”, garantiu o 
docente, que também é presidente do Instituto 
de Desenvolvimento da Paraíba, vinculado à 
própria Universidade. 

Nesse sentido, a programação de hoje 
da Expo UFPB ainda inclui apresentações, a 
partir das 19h, do Coral do Curso de Fonoau-
diologia, seguido de show de Dario Júnior e 
Carlyto Campos, às 20h30, e da Banda Limbo, 
com repertório de rock autoral, às 21h, todos 
na Praça do Povo do Espaço Cultural, onde as 
atrações do evento - uma correalização com a 
Funesc, apoiada pelo Sintespb (Sindicato dos 
Trabalhadores em Ensino Superior do Estado 

Os melhores curtas do festival Mó-
bile 2015 serão conhecidos nesta quin-
ta-feira, no Cine Aruanda, no campus 
da UFPB, em João Pessoa. A solenidade 
de entrega de troféus começa às 19h. A 
entrada é gratuita.

Conforme Rômulo Hallysson, orga-
nizador do evento, o Móbile conseguiu 
atrair novos realizadores, evidenciando 
talentos de uma nova geração dedicada 
ao audiovisual. A inscrição de estudan-
tes foi massiva, conforme Rômulo.

“Isso é prova de que há um perma-
nente processo de renovação na área. E 
o Festival Móbile, já em sua terceira edi-
ção, cumpre esse papel de abrir espaço 
para o novo, estimulando talentos em 
formação”, declarou o organizador.

A mostra ‘Paraibando’ reuniu 
curtas de até 20 minutos de duração 
de realizadores do Estado. Já a mostra 
‘Verde-Maduro’ foi direcionada para 
jovens realizadores e suas primeiras 
produções.

da Paraíba) - estarão mostrando seus traba-
lhos ao público diariamente, até o próximo 
domingo.

Já a atração que abrirá a programação de 
amanhã, às 17h, no palco da Praça do Povo, 
será o Grupo Iakekan, cujo repertório é de mú-
sicas de minorias latinoamericanas. Depois, às 
19h, a Orquestra Sinfônica da UFPB participa 
da solenidade de abertura da Expo realizando 
apresentação na Sala de Concertos, seguido, às 
20h, da Orquestra Sanfônica Balaio Nordeste, 
do Grupo ADZ (AbradOs Zoio), às 21h, além do 
cantor Adeildo Vieira, às 22h, e, encerrando a 
noite, às 23h, o músico Titá Moura.

O cantor e compositor Adeildo Vieira an-
tecipou para A União que, neste show come-
morativo da Universidadse Federal da Paraíba 
estará acompanhado pelos seguintes músicos: 
seus próprios filhos Rudá Barreto (guitarra), 
que, a propósito, está terminando o curso de Li-
cenciatura em Música na UFPB, e Uaná Barreto 
(teclado e piano), que concluiu o bacharelado 
em piano no semestre passado, na mesma ins-
tituição;   irmãos Leo Meira (guitarra e viola) e 
Gledson Meira (bateria); Jorge Negão (baixo) e, 
nos vocais, Gláucia Lima e Dida Vieira. O reper-
tório é composto por 10 músicas, das quais três 
- intituladas ‘Bem Querer’, em parceria com o 
jornalista Fernando Moura, ‘Ladeira do Tombo’ 
e Berimbaobab’, ambas autorais - integram o 

novo CD do artista, denominado África de Mim, 
que pretende lançar ainda no decorrer deste 
mês. “Me sinto privilegiado em fazer parte da 
história da UFPB, que é uma das instituições 
mais importantes do Brasil e do mundo”, con-
fessou ele.

No próximo sábado, dentre as atrações es-
tão a apresentação do Ballet Popular da UFPB, 
às 16h, no palco da Praça do Povo; o Quarteto 
de Trombones, às 18h, na Sala de Concertos, 
seguido, no mesmo local, às 19h, do grupo 
musical Duas Palhetas, às 19h, horário em que, 
no Teatro de Arena, haverá o Projeto Interato. 
às 20h, o Sexteto Brasil também estará na Sala 
de Concertos, enquanto, às 21h, o Tambores 
do Forte se apresentará no palco na Praça do 
Povo, onde, às 21h50, a cantora Nathalia Bellar 
também realizará show. Na sequência, o Grupo 
Aedos se apresentará às 22h40, na Praça do 
Povo, abrindo o show para Os Gonzagas, que 
começam às 23h. E, no domingo, encerrando o 
evento, a Orquestra de Violões fará concerto às 
15h, na Praça do Povo, onde, às 17h30, o Grupo 
Teatral Boiúna Luna também se apresentará. 
Depois, na Sala de Concertos, o público assisti-
rá, às 18h, o grupo Iamaká, a Camerata Filipeia, 
às 19h, a cultura Oriental pela musicista Alice 
Lumi, às 20h, além, do Projeto Interato, às 20h, 
no Teatro de Arena, e, às 21h, Michele Morena 
na Praça do Povo.        

mes da cena musical paraibana, a exemplo 
Seu Pereira e Coletivo 401, Wister, Totonho, 
Erick Von Sohsten, Gitana Pimentel e Escuri-
nho, e promete para a próxima temporada, 
artistas de destaque e que vêm galgando 
espaços na busca pela afirmação da arte 
autoral paraibana.

A artista
Desenvolvendo um trabalho voltado 

para valorização da Música Popular Brasileira 
e o Samba, Helô Nascimento ganhando cada 
vez mais visibilidade nos meios culturais pa-
raibanos, onde a cantora busca contemplar 
em seu repertório os maiores clássicos nossa 
música, nos principais pontos de efervescên-
cia cultural da capital paraibana.

No repertório, a junção de clássicos da 
Música Popular Brasileira e do Samba que 
são referências em sua trajetória musical, de 
nomes como Jovelina Pérola Negra, Dona 
Ivone Lara, Beth Carvalho, Alcione, Leci 
Brandão, Clara Nunes, Clementina de Jesus, 
Maria Bethânia, Elis Regina, entre outras, 
além da nova safra do samba, como Mariene 
de Castro, Mart’nália, Marisa Monte, Ma-
ria Rita, Patrícia Marx e afins, e atrelado a 
essa mescla de grandes nomes, uni-se os de 
Cartola, Nelson Cavaquinho, Zeca Pagodinho 
e Arlindo Cruz que compõe o seleto grupo 
de peso do samba nacional sob seu olhar. No 
que tange às suas canções autorais, ela vem 

trabalhando três delas no cenário 
musical, que são “Mensagem de 
Paz”, “Samba Afinadinho” e “A 
mulher no Samba”, sendo essas 
duas últimas, em parceria com 
o amigo Maurinho Procópio, 
mostrando assim, o seu 
lado compositor e amante 
da poesia que embala o 
seu amor ao samba, 
tão presente em seus 
versos e melodias, 
mostrando assim, sua 
verdade.

Em entrevista ao 
jornal A União, a sambis-
ta Helô Nascimento falou 
sobre a noite de hoje. “A ex-
pectativa é muito samba até ferver 
o Vila do Porto, até porque teremos 
um grande encontro com os músicos Evla 
Bertoldo e Helton Souza, costumo dizer 
que Helton é meu padrinho e este será 
um grande momento”. Nascimento 
aduiantou. “O repertório será voltado 
ao MPB, apesar de sermos três sambis-
tas. Nesse novo momento que estamos 
vivendo na Paraíba as mulheres assu-
mem um lugar que antes só eram 
ocupados por homens... é tanto que 
a referência da velha guarda só 
são homens...” destacou.

Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com

Lucas Duarte
Especial para A União
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Artista desponta como 
uma das grandes vozes da 

música paraibana atual
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ANS lança aplicativo
que permite acesso à 
atividade de plano de saúde

OAB busca apoio para comissão que investiga escravidão

Resgate histórico
Uma parceria com o 

Ministério das Mulheres, da 
Igualdade Racial e dos Direi-
tos Humanos, através da Se-
cretaria de Políticas de Pro-
moção da Igualdade Racial 
(Seppir) vai ampliar os tra-
balhos da Comissão Nacional 
da Verdade da Escravidão 
Negra no Brasil, que tem a 
missão de investigar o regi-
me de escravidão no Brasil. 

O presidente da Comis-
são Nacional da Verdade da 
Escravidão Negra no Brasil, 
Humberto Adami, esteve na 
última segunda-feira, no ga-
binete do secretário especial 
de Políticas de Promoção da 
Igualdade Racial, Ronaldo 
Barros para discutir as estra-
tégias para firmar uma par-
ceria com esses órgãos.

 A comissão, criada pela 
Ordem dos Advogados do 
Brasil (OAB) em 2014, busca 
fazer um resgate histórico do 
contexto em que ocorreu o 
regime escravocrata no País.

Para Humberto, a comis-
são tem o poder de conscien-
tizar os brasileiros. “Muitos 
são contra as ações afirma-
tivas por não terem conhe-
cimento sobre o período da 
escravidão negra. O resgate 
histórico feito pelo trabalho 
da comissão auxilia nisso”.

 “Nós queremos fomen-
tar a criação de comissões 
nas universidades, e para 
isso temos que trabalhar em 
conjunto com o Ministério 
da Educação. Acredito que a 
Seppir vai ajudar nesse diá-
logo com o MEC”, concluiu.

Ronaldo Barros, profes-
sor licenciado da Universi-
dade Federal do Recôncavo 
Baiano (UFRB), disse que a 
Seppir e todo o Ministério 
das Mulheres, da Igualdade 
Racial e dos Direitos Huma-
nos estão dispostos a colabo-
rar na iniciativa, destacando 
junto as universidades a im-
portância dos trabalhos da 
Comissão da Verdade.

Países que integram o 
Mercosul realizaram no últi-
mo dia 23 de novembro, em 
Assunção, capital do Para-
guai, a I Reunião de Ministros 
e Altas Autoridades sobre os 
Direitos dos Afrodescenden-
tes (Rafro). Criada no âmbito 
do Mercosul, a Rafro é um ór-
gão do Conselho do Mercosul 
que busca propor medidas 
políticas e ações no campo 
da promoção da igualdade 
racial e combate ao racismo.

O Brasil foi representado 
na reunião por dois gestores 
do Ministério das Mulheres, 
da Igualdade Racial e dos Di-
reitos Humanos: o secretário 
especial de Políticas de Pro-
moção da Igualdade Racial, 
Ronaldo Barros e a assessora 
internacional Magali Naves.

Segundo os represen-
tantes brasileiros, a Rafro se 
propõe a manter e sugerir 
discussões, políticas e inicia-
tivas que beneficiem as po-
pulações afrodescendentes 

dos países que fazem par-
te do Mercosul, bem como 
promover sua inclusão nos 
processos de transformação 
econômica, política, social e 
cultural.

A Rafro tem vigência du-
rante o período da Década 
Internacional dos Afrodes-
cendentes, estabelecida pela 
Organização das Nações Uni-
das (ONU), que vai de 2015 
até 2024. O grupo é coorde-
nado pelos organismos res-
ponsáveis pela promoção da 
igualdade racial e combate 
ao racismo dos países do 
Mercosul.

Representantes da so-
ciedade civil organizada e 
movimentos sociais fazem 
parte da equipe que elabo-
ra um plano de ação a ser 
adotado pelo Mercosul para 
implementar políticas de 
promoção da igualdade ra-
cial e combate ao racismo em 
todos os países do bloco eco-
nômico.

Mercosul debate direitos

O Sebrae Paraíba reco-
nhece, hoje, as micro e pe-
quenas empresas paraibanas 
que se destacam em conceitos 
e práticas de excelência em 
gestão e as histórias de em-
presárias do Estado que trans-
formaram o sonho de ter seu 
próprio negócio em modelo 
de empreendedorismo. A ceri-
mônia de entrega dos prêmios 
MPE Brasil e Sebrae Mulher 
de Negócios será realizada no 
auditório do Tribunal de Con-
tas do Estado (TCE), às 19h, 
em Jaguaribe, João Pessoa.

De acordo com a gestora 
do Sebrae Mulher de Negó-
cios na Paraíba, Maria José 
Menezes, serão premiadas 
nove empresárias nas cate-
gorias Pequenos Negócios, 
Produtora Rural e Microem-
preendedora Individual. As 

primeiras colocadas de cada 
categoria irão representar 
a Paraíba na etapa nacional 
da premiação. Nesta edição, 
foram inscritas 264 histórias 
de empreendedoras de todo 
o  Estado. Deste total, 19 tor-
naram-se finalistas nas três 
categorias. “A participação 
das empresárias paraibanas 
tem crescido a cada edição 
e isso tem garantido uma 
maior visibilidade do em-
preendedorismo feminino 
no cenário nacional”, desta-
cou Maria José Menezes.

As vencedoras da etapa 
estadual receberão troféu de 
reconhecimento, certificado 
de premiação e um curso. Os 
primeiros lugares ganharão 
ainda 16 horas técnicas de 
consultoria em gestão. Já as 
vencedoras da etapa nacional 

irão receber troféus e uma 
viagem para capacitação em 
território nacional, troféu 
ouro, selo e uma viagem in-
ternacional. O prêmio é uma 
parceria entre Sebrae; Secre-
taria Especial de Políticas para 
as Mulheres (SPM); Federação 
das Associações de Mulheres 
de Negócios e Profissionais do 
Brasil (BPW); e Fundação Na-
cional da Qualidade (FNQ).

Já o Prêmio MPE Brasil 
avalia a qualidade da gestão 
e a capacidade inovadora por 
meio de um questionário de 
autoavaliação, tendo como 
base o Modelo de Excelência 
da Gestão (MEG), da Funda-
ção Nacional da Qualidade 
(FNQ), reconhecendo os pe-
quenos negócios que promo-
vem o aumento da qualidade, 
produtividade e competitivi-

dade pela aplicação de con-
ceitos e práticas de excelên-
cia de gestão. Neste ciclo, a 
Paraíba contou com 1.520  
empresas candidatas. Deste 
total, 30 foram selecionadas 
para serem visitadas pelos 
avaliadores e cinco serão re-
conhecidas na premiação.

De acordo com a gesto-
ra da premiação estadual e 
analista do Sebrae Paraíba, 
Cláudia Pereira, a cada ano 
cresce o número de empresas 
paraibanas participando da 
premiação, o que representa 
o amadurecimento na gestão 
de qualidade. “O Prêmio MPE 
Brasil tem como foco reconhe-
cer empresas que estão em 
busca da excelência em gestão. 
Elas estão trilhando um cami-
nho, por muitas vezes longo, 
de descobertas que indepen-

dente das dificuldades locais, 
fazem a diferença e inspiram”, 
destacou Cláudia Pereira.

Os empreendimentos 
reconhecidos estadualmente 
ganham troféu, certificado, 
direito de uso do selo da pre-
miação e recebe um relatório 
de avaliação com os pontos 
fortes da empresa e as oportu-
nidades de melhoria, além de 
concorrem à etapa nacional 
com negócios de todo o Bra-
sil. As vencedoras nacionais 
participam de uma capacita-
ção internacional, uma missão 
empresarial nacional, além 
de serem reconhecidas como 
exemplo de sistema de gestão 
alinhado aos princípios de ex-
celência mundiais. O MPE Bra-
sil é promovido pelo Sebrae, 
Movimento Brasil Competiti-
vo (MBC), Gerdau e Fundação 

Nacional da Qualidade (FNQ) 
e premia empresas em oito ca-
tegorias (indústria, serviços, 
comércio, educação, saúde, TI, 
turismo e agronegócio), além 
dos Destaques de Responsabi-
lidade Social e Inovação).

Empresas paraibanas são reconhecidas em prêmios
EXCELÊNCIA DE CONCEITOS E PRÁTICAS NA GESTÃO 

Cerimônia será 
presidida pelo 
Sebrae e 
ocorrerá no 
auditório do 
Tribunal de 
Contas do Estado, 
em Jaguaribe

A cidade de Alagoa Nova, re-
gião do Brejo da Paraíba, recebe 
na tarde deste sábado, a exposi-
ção “Ateliê Mãos Unidas que Fa-
zem o Bordado”, como resultado 
de um projeto que vinha sendo 
realizado todos os sábados, du-
rante três meses, e teve o objetivo 
de capacitar as mulheres para a 
profissionalização da produção do 
bordado artesanal.

A realização do projeto, que 
teve o patrocínio do Fundo de In-
centivo à Cultura (FIC) Augusto dos 
Anjos, do Governo do Estado da 
Paraíba, permitiu às bordadeiras 
aprimorar a arte de bordar, além 
de garantir a elas uma renda extra, 
já que muitas das participantes vi-

viam da agricultura familiar e tive-
ram seus trabalhos comprometidos 
devido à estiagem na região.

Serão expostas mais de cem 
peças produzidas durante as ofi-
cinas de corte e costura, de bor-
dado ponto cruz, de bordado 
vagonite, bordado livre e de bor-
dado com rococó. Após a expo-
sição, o material produzido será 
distribuído ao grupo da terceira 
idade de Alagoa Nova (10), ao 
FIC Augusto dos Anjos (5) e as 85 
(oitenta e cinco) restantes ficarão 
disponíveis para exposições de ar-
tesanato na cidade.

A iniciativa do ateliê foi da 
professora aposentada Eurídice 
Honorato, que tem o bordado ar-

tesanal como hobby pessoal. Ao 
longo de três meses, ela recebeu 
em sua casa mais de 25 alunas de 
todas as idades para ensinar as 
técnicas da arte.

Para a idealizadora, o ateliê 
representa oportunidades de tra-
balho às mulheres da zona rural de 
Alagoa Nova que não têm nenhu-
ma renda. “É uma oportunidade 
de futuramente elas terem alguma 
atividade já que muitas delas não 
têm do que viver”, pontuou.

A exposição acontece a partir 
das 15 horas, na Praça Central da 
cidade de Alagoa Nova, localizada 
na Rua João Pessoa, Centro. Mais 
informações pelos telefones (83) 
98119-9500, (83) 98876.4457.

Exposição reúne peças artesanais
BORDADOS DE ALAGOA NOVA

FOTO: Reprodução/Internet

Em ateliê, 25 alunas assimilaram as técnicas da arte em aulas lecionadas pela professora aposentada Eurídice Honorato
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Geral

João Pessoa
Pela segunda vez neste ano, o Ponto Cem Réis 

recebe a beleza das flores do Festival de Holambra. O 
evento, que abre as portas pela 15ª vez em João Pessoa, 
cuja primeira realização aconteceu no ano de 2007, está 
aberto à visitação até o domingo (13). O horário das 
visitas é sempre das 8h às 18h com entrada gratuita. 
Na segunda edição deste ano, além das dezenas de 
espécies de flores, o evento conta com minicursos sobre 
cultivo de orquídeas, incluindo informações de plantio, 
adubagem, e tratamento de fungos e pragas na espécie. 
A variedade de plantas expostas na Feira de Flores 
ultrapassará 200 espécies em um espaço de 432 metros 
quadrados coberto por tendas semifechadas. Entre os 
tipos disponíveis o público encontrará violetas, jasmins, 
lírios, cravos, samambaias, cactos e tuias, além de plantas 
pouco comuns no Nordeste a exemplo das carnívoras, 
orquídeas, bonsais, begônias, lisianthus e bromélias. 
Todas serão vendidas a preços populares.

Degustação 
Hoje a noite os 

empresários Antônio 
Augusto e Maria Júlia, 
abrem as portas do 
Engenho Triunfo para 
receberem turistas e 
amigos convidados para a 
15ª Noite da Degustação 
da Cachaça Triunfo. O 
evento que é oferecido 
anualmente em clima de 
confraternização, reúne 
dezenas de participantes 
que não somente 
degustam as variedades da 
cachaça Triunfo, bem como 
de frutas e da gastronomia 
preparada especialmente 
com um toque da 
bebida.

l  Trem
A CBTU João Pessoa inicia na última terça-

feira o Projeto Natal no Trem, que consiste em 
difundir a cultura para os usuários, apresentando 
músicas de boa qualidade, e em despertar nas 
pessoas o sentimento da solidariedade. Com 
enfeites natalinos e um clima especial a Companhia 
fez a abertura do evento com a chegada de 
Mamãe Noel no trem e apresentações de corais. A 
abertura do mês natalino será finalizada hoje com a 
apresentação do “Coral Art’Encanto”. Portanto, os 
passageiros que forem pegar o trem nos horários 
entre às 16h e às 17h30, na Estação João Pessoa, 
irão se surpreender com belíssimas apresentações 
do coral.

FotoS: teresa Duarte

Foto: Divulgação

Sistema permite acesso 
a dados de laboratórios, 
clínicas, hospitais e gastos

ANS lança app que facilita pesquisa
PROCEDIMENTOS DE PlaNOS DE SaúDE

l areia
A temporada 2015 do 

Festival de Sons e Sabores 
do Brejo chega ao município 
de Areia neste final de 
semana, encerrando a 
temporada 2015. O festival 
é um evento anual realizado 
pelo Sebrae Paraíba, cujo 
objetivo é incrementar 
a cadeia produtiva dos 
municípios da região. A 
temporada foi iniciada no 
dia 30 de outubro último 
em Pilões, passando pelos 
municípios de Alagoa Grande, 
Bananeiras e Solânea. 

l Bananeiras 
As inscrições para III Super Trilha Bananeiras já estão abertas 

e os interessados podem acessar o site www.supertrilha.com 
para obter mais informações. A trilha será realizada nos dias 16 e 
17 de janeiro próximo, dois dias com muita emoção e adrenalina, 
iniciando o seu percurso com café da manhã no Restaurante da 
Estação Bananeiras, passando por lugares incríveis desbravando as 
trilhas e voltando ao tempo nas escrituras rupestres de Umari, nas 
margens do Rio Curimataú, Casa de Farinha, escrituras rupestres, 
finalizando com um belo pôr do sol. O pacote custa R$ 160,00, 
estando incluso café da manhã, almoço, jantar, guias credenciados, 
área de camping, área de lazer, carro de apoio, artista da terra e o 
passeio na Jardineira Flor da Trilha. As vagas serão limitadas em 40 
pessoas, de acordo com a confirmação de pagamento. Reservas: 
(83) 99855-9197 ou (83) 99632-5447.

l Dicas
Atenção turista. Qualquer 

excursão, passeio e traslado, sem 
a presença do Guia de Turismo, é 

considerado pelo artigo 14º do CDC - Código 
de Defesa do Consumidor, uma má 
prestação de serviço. Reclame ao 

Procon, é um direito seu.

Foto: Rafael Valerio

Nielmar de Oliveira 
Repórter da Agência Brasil

A Agência Nacional de 
Saúde Suplementar (ANS) lan-
çou, nessa quarta-feira, nova 
ferramenta – denominada o D-
-TISS – que permite a pesquisa 
sobre procedimentos realiza-
dos por beneficiários de pla-
nos de saúde em todo o País. 
O sistema possibilita acesso a 
dados sobre a quantidade de 
procedimentos realizados por 
médicos, laboratórios, clínicas 
e hospitais conveniados a ope-
radoras de planos de saúde e 
a visualização dos gastos com 
despesas assistenciais nos 
hospitais de todo o País, se-
parando por estados, sexo do 
beneficiário e porte da opera-
dora.

A informação foi dada à 
Agência Brasil, pela diretora 
de Desenvolvimento Setorial 
da Agência Nacional de Saú-
de Suplementar (ANS), Mar-
tha Oliveira, que participou, 
no centro do Rio de Janeiro, 
do seminário internacional A 
Organização da Prestação de 
Serviços e Financiamento em 
Saúde: perspectivas no Bra-
sil e no mundo”. O encontro 
reuniu instituições nacionais 
e internacionais que apresen-
taram suas experiências so-

bre modelos de prestação de 
serviços e de financiamento 
em saúde. O D-TISS já pode ser 
acessado a partir de duas áre-
as do portal da ANS: Espaço da 
Qualidade e Dados do Setor. 
Trata-se de desdobramento do 
Padrão TISS, com informações 
apresentadas em um formato 
de fácil acesso, disponível para 
o público em geral.

Entre as vantagens da 
implantação do novo sistema, 
Martha Oliveira, destacou o 
fato de que ele vai propiciar 
a padronização de todas as 
trocas de informações e dos 

procedimentos em saúde su-
plementar no País. “A gente 
vem reorganizando o setor há 
quase uma década. Antes cada 
hospital ou agente de saúde 
passava para a operadora a 
guia de forma diferenciada, 
sem padrão e sem que as co-
municações sobre os procedi-
mentos falassem entre si. 

Com a implantação do 
TISS [que acabou gerando o 
sistema D-TISS], ao longo dos 
últimos 8 anos, passamos a re-
ceber, a partir do ano passado, 
todos os dados padronizados”, 
disse Martha. Segundo ela, du-

rante este ano a ANS passou a 
organizar todo o sistema para 
melhor ler e entender os da-
dos fornecidos. “Pela primeira 
vez, vamos ter uma radiografia 
dos atendimentos hospitalares 
na saúde suplementar. Tudo o 
que foi feito, onde e por que 
foi feito, em que lugar e a que 
custo”. 

Martha Oliveira ressaltou 
que o sistema ainda se encon-
tra “em uma versão–teste”, 
mas que agora, pela primei-
ra vez, as informações estão 
sendo disponibilizadas de 
forma unificada para o setor. 

A quantidade de operações feitas por médicos de operadoras pode ser conferida através do D-TISS

Sousa sedia hoje e 
amanhã o II Encontro In-
terdisciplinar da Paraíba 
(EIPA-2015) no auditório 
da Universidade Fede-
ral de Campina Grande, 
e que terá como tema 
“Conexão das Ciências e 
Sustentabilidade”. Pro-
fessores e profissionais 
das áreas de Ciências 
Contábeis, Administra-

ção, Engenharia, Serviço 
Social e Direito deveráo 
participar do evento, 
que é organizado pelo 
Grupo de Pesquisa Ges-
tão Ambiental no Semi-
árido, reconhecido pelo 
CNPq (Conselho Nacio-
nal de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológi-
co), e certificado pela 
Universidade Federal de 

Sousa discute os 
temas hoje e amanhã

CIência e sustentabilidade

O mês de dezembro co-
meça com muitas opções de 
teatro em Campina Grande. 
De hoje até domingo, a cidade 
será sede da sétima edição do 
Festival Atos de Teatro Uni-
versitário. O evento vai movi-
mentar a cidade com espetá-
culos, mesas-redondas, filmes 
e oficinas no Teatro Municipal 
Severino Cabral e no Teatro do 
Sesc Centro. Dentre os desta-
ques da programação estão as 

presenças do Teatro Universi-
tário Real de Liége (Bélgica) 
e do ator Luiz Carlos Vascon-
celos, da Rede Globo de Tele-
visão. A abertura do festival, 
hoje, terá o espetáculo do Tea-
tro Universitário Real de Liége 
(Bélgica), intitulado “A ilha do 
fim do século”, com texto de 
Alejandro Finzi e direção de 
Robert Germay, a partir das 
19h30, no Teatro do Sesc 
Centro.

Campina Grande sedia 
o VII Festival de Atos

TEaTRO UNIVERSITÁRIO

FOTO: Reprodução Internet
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Pedido de recuperação judicial dobra em novembro

Falências de empresas
Os pedidos de recupera-

ções judiciais, em novembro 
último, ultrapassaram o do-
bro do volume registrado em 
igual mês do ano passado, 
com alta de 114%, totalizando 
112 requerimentos ante 57. 
Sobre outubro último, houve 
expansão de 19,6% com 122 
requerimentos ante 102. No 
acumulado do ano, as solici-
tações aumentaram 46,7% 
ao passar de 775 para 1.137 
ações, o maior volume desde 
2006, quando começou a vi-
gorar a Nova Lei de Falências.

Os dados são da pesquisa 
sobre o Indicador Serasa Ex-
perian de Falências e Recupe-
rações. A maior demanda nes-
te ano até novembro último 
foi de micro e pequenas em-
presas com um total de 589 
pedidos. No mesmo período, 
as empresas de médio porte 
fizeram 327 solicitações e as 
de grande porte, 221. No mês 
passado, as micro e pequenas 
empresas entraram com 72 
pedidos; as de médio de porte 
com 26 e as grandes com 24.

Na análise dos econo-
mistas da Serasa Experian, 

Economia

Fiesp: governo fraco 
não recupera o PIB

A economia brasileira não 
tem como se recuperar com um go-
verno sem credibilidade, disse nes-
sa quarta-feira, em almoço de final 
de ano com a imprensa, o presiden-
te de Federação das Indústrias do 
Estado de São Paulo (Fiesp), Paulo 
Skaf. De acordo com ele, a situação 
econômica do Brasil é preocupante. 
“Não me lembro de tantas coin-
cidências ruins e não vejo como 
a economia se recuperar com um 
governo sem credibilidade e fraco”, 
afirmou o presidente da Fiesp. Para 
ele, a solução para a crise econômi-
ca passa pelo reequilíbrio político.

Energia industrial é 
a terceira mais cara

A tarifa de energia da indús-
tria atingiu o patamar de R$ 528,50 
por megawatt-hora (MWh), a sexta 
mais alta entre países da OCDE, de 
acordo com levantamento da As-
sociação Brasileira de Distribuido-
res de Energia Elétrica (Abradee). 
Em dólar, a tarifa é de US$ 151 e 
só perde para países como Itália, 
Alemanha, Japão, Reino Unido e 
Espanha. E é mais alta do que a de 
países como Grécia, França, Turquia, 
Dinamarca, Canadá, Suécia, Estados 
Unidos e Coreia do Sul. De 2014 
para 2015, o Brasil ganhou uma po-
sição nesse ranking, ultrapassando 
a Grécia. 

Crédito imobiliário 
deve cair até 25%

O volume de empréstimos 
para aquisição e construção de 
imóveis deve encerrar o ano de 
2015 entre R$ 85 bilhões e R$ 90 
bilhões, com uma queda de até 
25% frente aos números do ano 
passado, de acordo com dados da 
Associação Brasileira das Entida-
des de Crédito Imobiliário e Pou-
pança (Abecip), apresentados pelo 
ex-presidente da entidade Octavio 
de Lazari Junior. No ano passado, os 
desembolsos de crédito imobiliário 
somaram R$ 112,9 bilhões. 

Itaú sugere nova 
inserção da indústria

O Brasil precisa repensar a 
inserção da sua indústria na eco-
nomia mundial para tirar o setor 
da crise pela qual passa, afirmou 
nessa quarta-feira, o economista-
chefe e sócio do Itaú Unibanco, Ilan 
Goldfajn. “O foco do Brasil mudou 
quando olhamos para 10 ou 15 
anos atrás e agora nós passamos 
a ter menor representatividade 
em fóruns mundiais. Essa política 
de isolamento acentuou as nossas 
dificuldades em fazer acordos co-
merciais”, disse em seminário na 
Federação das Indústrias do Estado 
de São Paulo (Fiesp).

Bancos estão aptos 
a absorver calote

 A inadimplência pode ter ele-
vação mais forte por conta do cenário 
macro, mas os bancos brasileiros têm 
mais de R$ 150 bilhões para fazerem 
provisões adicionais sem se desenqua-
drarem em termos de Basileia, segun-
do a Fitch Ratings. “Vemos empresas 
nas áreas de óleo e gás, construção, 
açúcar e álcool e muitas pedindo recu-
peração judicial. É uma situação mais 
difícil, mas o sistema financeiro é apto 
para absorver um aumento mais forte 
da inadimplência”, avaliou Claudio Galli-
na, diretor sênior da agência.

Foto: Reprodução/Internet

esse crescimento é conse-
quência do desaquecimento 
da economia e do dinheiro 
mais caro. “A ampliação do 
quadro recessivo da econo-
mia, o encarecimento das li-
nhas de crédito às empresas 

e os impactos da alta do dólar 
sobre os custos produtivos 
estão minando a capacida-
de financeira das empresas, 
impulsionando os requeri-
mentos de recuperações ju-
diciais”, acrescentou a Serasa.

Já os pedidos de falên-
cias tiveram alta de 8,9% em 
novembro sobre o mês ante-
rior totalizando 171 proces-
sos ante 157. Esse volume 
foi 33,6% maior do que em 
novembro de 2014 (128). 

No acumulado do ano, ocor-
reu um avanço de 7,9% com 
1.654 pedidos ante 1.533. 
Desse total, 850 foram de mi-
cro e pequenas empresas; 392 
de médias empresas e 412 de 
grandes empresas.

Wellton Máximo e 
Michèlle Canes
Repórteres da Agência Brasill

Com estoque estimado em R$ 1 
trilhão, a dívida ativa da União será 
um dos instrumentos usados pelo 
governo para reforçar o caixa no 
próximo ano. O presidente do Su-
premo Tribunal Federal, ministro Ri-
cardo Lewandowski, e os ministros 
da Fazenda, Joaquim Levy, e do Pla-
nejamento, Nelson Barbosa, fecha-
ram nessa quarta-feira um acordo 
para acelerar as execuções fiscais.

De acordo com Levy, o aumento 
da velocidade na cobrança dos con-
tribuintes inscritos em dívida ativa 
poderá proporcionar uma receita 
extra de pelo menos R$ 10 bilhões 
por ano a partir de 2016. “Acelerar 
a execução fiscal é trazer o dinheiro 
necessário para a gente continuar 
a executar as políticas sociais, para 
continuar executando o investimen-
to que é fundamental para o Brasil 
avançar”, declarou.

Um grupo de trabalho ficará 
encarregado de construir propos-
tas para aumentar a velocidade das 
cobranças, que atualmente levam 
anos. As propostas só serão entre-
gues em fevereiro, após o fim do 
recesso do STF. Segundo Barbosa, 
entre as medidas em estudo, estão 
a promoção de mutirões de media-
ção e de conciliação e a melhoria de 
ferramentas de internet para que os 
devedores possam saldar os débitos 
com mais facilidade.

Além disso, os Poderes Executivo 
e Judiciário analisarão as bases de 
dados e as ordens de execução para 
ver se há duplicidade de cobrança. 
“Queremos identificar onde há ati-
vidades que não precisam ser dupli-
cadas e que podem ser feitas por um 
dos poderes ou pelos dois poderes 
em conjunto, trazendo economia 

de recursos”, explicou Barbosa. Se-
gundo Barbosa e Levy, a iniciativa 
do acordo partiu do Supremo. Para 
Lewandowski, a aceleração dos pro-
cessos de cobrança é um sinal de que 
a Justiça está disposta a colaborar 
com o ajuste fiscal. “É um momento 
em que o Poder Judiciário colabora 
com o Executivo no que diz respeito 
ao ajuste fiscal, neste momento difí-
cil que estamos vivendo. Portanto é 
uma forma de arrecadarmos verbas 
para a Fazenda Pública sem neces-
sariamente termos de aumentar os 
impostos”, disse o presidente do Su-
premo.

De acordo com Lewandowski, 
mudanças recentes na legislação po-
derão ser usadas para intensificar a 
cobrança da dívida ativa. “São várias 
frentes em que pretendemos atacar, 
desburocratizando a execução fiscal 
de um lado e, de outro lado, utili-
zando os mecanismos agora desen-
volvidos pela nova Lei de Mediação 
e pelo novo Código de Processo Ci-
vil, que é a conciliação e a mediação 
e que pode ser utilizada também no 
que diz respeito aos devedores do 
Fisco”, explicou.

STF e equipe econômica fecham 
acordo para acelerar a cobrança

DÍVIDAS DE CoNtRIBUINtES

O Índice de Confiança 
do Empresário do Comércio 
(Icec), medido pela Confede-
ração Nacional do Comércio 
de Bens, Serviços e Turismo 
(CNC), recuou 3,4% na pas-
sagem de outubro para no-
vembro deste ano. Na com-
paração com novembro de 
2014, a queda da confiança 
chegou a 27,8%. Com o recuo, 
o Icec chegou a 80,1 pontos, o 
mais baixo da série histórica 
iniciada em março de 2011. 
A queda de 6,4% na compa-
ração mensal foi provocada 
por avaliações piores em re-

lação ao momento presente 
(-6,4%), ao futuro (-2,8%) e 
aos investimentos (-2,9%). 
Os componentes que tiveram 
maior recuo entre outubro e 
novembro foram as avaliações 
em relação ao momento pre-
sente da economia (-13,7%) e 
do setor (-6,2%) e ao futuro da 
economia (-5,2%). 

O recuo de 27,8% na 
comparação anual também foi 
provocado por avaliações pio-
res em relação ao momento 
presente (-50,2%), ao futuro 
(-17,5%) e aos investimen-
tos (-25,5%). O componente 
com pior avaliação foi o mo-
mento presente da economia 
(-68,2%).

Confiança recua 3,4% 
em novembro, diz CNC

EMPRESÁRIo Do CoMÉRCIo

Vitor Abdala
 Repórter da Agência Brasil

A agência de classificação 
de risco Moody’s rebaixou a 
nota do banco BTG Pactual de 
grau de investimento para es-
peculativo. A nota (rating) de 
crédito do banco caiu dois de-
graus: passou de Baa3, última 
nota de grau de investimento, 
para Ba2, segunda nota do 
grau especulativo. A agência 
colocou o BTG em revisão 
para rebaixamento no último 
dia 25 e informou hoje que 
mantém o banco em análise.

O rebaixamento incorpo-
ra as dificuldades do banco em 
conservar a liquidez (recursos 
disponíveis), após a prisão do 
presidente do banco, André 

Esteves. A Moody’s diz que a 
gestão do banco adotou me-
didas como venda de ativos e 
parada na concessão de em-
préstimos. “Embora as medi-
das se destinem a restaurar a 
confiança nos seus clientes e 
as contrapartes, o banco per-
manece exposto a pressões de 
liquidez”. A agência acrescen-
ta que o BTG irá enfrentar um 
custo mais elevado de finan-
ciamento. Investigados pela 
Operação Lava Jato, André Es-
teves e o senador Delcídio do 
Amaral (PT-MS) foram presos 
na última quarta-feira, acusa-
dos de atuarem para obstruir 
a investigação e tentar fazer o 
ex-diretor da Petrobras Nestor 
Cerveró desistir do acordo de 
delação premiada.

Moody’s rebaixa banco 
para grau especulativo

BtG PACtUAL

Marli Moreira
Repórter da Agência Brasil

Kelly Oliveira 
 Repórter da Agência Brasil

Estoque estimado 
da dívida ativa da 
União de R$ 1 
trilhão poderá 
ser um eficaz 
instrumento do 
Governo Federal 
para reforçar o 
caixo em 2016



Dentista e professor Ste-
niel Patrício, escritor Ruy 
Leitão, Sras. Ana Flávia 
Cordeiro Nóbrega, Miriam 
Guerra Carvalho, Laís 
Arruda e Silvana Monteiro 
Araújo, analista judiciário 
Alexandre Montenegro 
Cavalcanti, empresário 
Renatinho Von Söhsten.
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Social

Ele disse Ela disse

oretti G Zenaide
@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

ParabénsDois Pontos

   A América Latina e Caribe 
será a primeira região a realizar 
uma reunião sobre a Década In-
ternacional de Afrodescendentes.
   O evento da ONU, acontece 
hoje e amanhã nas instalações da 
Procuradoria Geral da República, 
em Brasília, DF, com transmissão 
ao vivo pelo http://www.tvmpf.
mpf.mp.br.

Zum Zum Zum
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Amigas
COM músicas 

natalinas a tecladis-
ta Antônia Finizola 
animou, na tarde da 
última segunda-fei-
ra, a comemoração 
de final de ano do 
Clube Amigas Para 
Sempre. O evento 
contou ainda com 
as perfomances do 
Papai Noel (Con-
ceição Imperiano) e 
Mamãe Noel (Messi-
na Palmeira), além 
de apresentação do 
coral de crianças 
da Creche Eunice 
Weaver.

Mamãe Noel (Conceição Imperiano), Ezilda Rocha, Roziane Coelho e a tecladista Antônia Finizola

“Ando tão a flor da pele 
que qualquer beijo de novela 
me faz chorar”

“Acho que vou escrever um 
livro, pois a minha vida já 
virou novela”

ZECA BALEIRO ANDREZA FILIZOLA

    As vendas dos ingressos para o Lounge Domus Hall para o primeiro dia do Fest 
Verão 2016 já estão no terceiro lote. Os shows vão ser de Jorge&Matheus, Gabriel Diniz,  
Dorgival Dantas e Oito7Novel4.

FOTO: Goretti Zenaide

No restaurante  Casa do Bacalhau, Djalma e Miriam Carvalho, ela é a aniversariante de hoje

Convite
O NOVO 

presidente da OAB/PB, 
advogado Paulo Maia, 
convidou o professor 
Moisés Coelho Neto 
para comandar a Esco-
la Superior de Advoca-
cia - ESA.  Coelho Neto 
é professor de Direito 
Processual Civil do 
Instituto Superior de 
Educação - Iesp.

Cidadania
NUMA propositura 

do vereador Fernando 
Milanez, a presidente da 
Aspas, Sanny Japiassú e 
o presidente nacional da 
Anape, Marcelo Terto e 
Silva, serão homenagea-
dos pela Câmara Munici-
pal de João Pessoa.

A outorga do título 
será hoje às 19h na Porto 
Pinheiro Recepções, com 
a entrega também da 
Medalha Cidade de João 
Pessoa, durante a con-
fraternização de final de 
ano da Aspas.

FOTO: Kubi Pinheiro

Diretora geral do Iesp, Erika Marques e o professor Moisés Coelho Neto

FOTO: Silvana Sorrentino

Alba e Flávio Tavares com o casal de magistrados Rogério e Helena 
Fialho durante o lançamento da Revista Parahyba Judiciária, quando 
o artista plástico foi homenageado pela obra “A Justiça”, de sua 
autoria que ilustra a capa da publicação

60 anos da UFPB
COMEÇA hoje e vão até domingo as comemorações 

dos 60 anos de fundação da Universidade Federal da 
Paraíba, com a abertura da Expo UFPB 60 Anos, no Espaço 
Cultural José Lins do Rego.

A mostra é uma realização do Paraíba Criativa, com 
correalização da Funesc, contando com o apoio do Sindica-
to dos Trabalhadores em Ensino Superior da Paraíba e se 
encontra em estandes e em espaços abertos, ocupando a 
Praça do Povo e mezaninos do Espaço Cultural José Lins 
do Rego apresentando as seis décadas da universidade.

A comemoração será composta ainda de apre-
sentações da sua Orquestra Sinfônica, do Quarteto de 
Trombones, Rubacão Jazz, Orquestra de Violões, Iakekan,  
da OSPB, de Adeildo Vieira, Nathalia Bellar, Festival de 
Repentistas, Tambores do Forte de Cabedelo, Orquestra 
Sanfônica Balaio Nordeste e de Os Gonzagas.

   A jornalista Rosa Aguiar convidando para a missa de um ano de falecimento 
do inesquecível historiador paraibano e seu pai, Wellington Aguiar. Será amanhã, às 
17h, na Igreja de Santa Júlia, no bairro do Torre.

    A Make B, de O Boticário, lançou palette com mais de 70 produtos, onde entre 
os itens estão 48 sombras, 8 batons e 6 blushes. A edição é limitada e pode ser uma boa 
opção para presentes de final de ano.

Penas alternativas
SERÁ realizado no próximo dia 9, a partir das 8h30 

no auditório “Edgard Ferreira Soares”, do Ministério Pú-
blico, o Seminário de Penas Alternativas para Instituições 
Receptoras de Cumpridores de Prestação de Serviços à 
Comunidade. O evento, coordenado por Josefa Elizabete 
Paulo Barbosa, é promovido pela  Defensoria Pública com 
participação do Tribunal de Justiça e do Ministério Público.

FOTOS: Arquivo

Fãs de carteirinha do cantor Nelson Gonçalves, Onélia e Antônio Elias Queiroga, ela comemorou 
ontem aniversário

Godard
A ACADEMIA 

Paraibana de Cihema, 
o Cineclube O Homem 
de Areia e a Aliança 
Francesa, promovem 
hoje e amanhã filmes 
do genial cineasta 
francês Jean-Luc Godard, 
que hoje completa 85 
anos.

Teatro
EM CAMPINA 

Grande começa hoje a 
sétima edição do Fes-
tival Atos de Teatro 
Universitário que tem 
por objetivo apresentar 
espetáculos de quali-
dade e gratuitos, com 
programação específica 
para alunos e profes-
sores das escolas públi-
cas da cidade.

O evento, que é 
uma iniciativa da Uni-
dade Acadêmica de Arte 
e Mídia da UFCG, vai 
até domingo com apre-
sentações no Centro de 
Formação de Profes-
sores e no Sesc Centro.

Inauguração

O PROCURADOR 
chefe do Ministério 
Público Federal na 
Paraíba, Rodolfo Alves 
Silva, convidando para 
a inauguração das insta-
lações da Procuradoria 
da República no mu-
nicípio de Guarabira. 
Será próximo dia 15 na 
Rua Almeida Barreto, 
48, naquela cidade.
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PB poderá ganhar dois 
parques para preservação 
da biodiversidade

Página 14

Inicialmente vão receber 
as famílias dos municípios 
que não têm Correios

Pagamento começa neste sábado
ABONO NATALINO dO esTAdO

Se fosse possível fazer o teste de HIV 
em casa, com o resultado rápido e con-
sideravelmente seguro, você faria? A 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa), aprovou no último dia 20 uma 
resolução que autoriza a venda, em far-
mácias, do autoteste para detecção do 
vírus HIV.

O protótipo é similar aos testes ven-
didos nas farmácias para identificação de 
gravidez. Em geral, os modelos disponíveis 
de teste caseiro de HIV têm um pequeno 
bastão para coleta de fluídos da gengiva 
ou da mucosa da boca, usados para diag-
nóstico. Outros utilizam uma gota de san-
gue, com um pequeno furo na ponta do 
dedo. O resultado do teste sai em até 30 
minutos.

Com a medida, empresas que fabri-
cam os testes podem solicitar registro para 
venda do produto no Brasil, o que não era 
autorizado até então. A ideia é que o pro-
duto funcione como uma espécie de “tria-
gem” de possíveis casos de infecção por 
vírus HIV. Hoje, a estimativa é que 20% 
das pessoas que vivem com HIV e Aids no 
Brasil ainda não foram diagnosticadas.

Para saber o que os profissionais da 
área da saúde pensam sobre o acesso de 
qualquer indivíduo a testes de HIV nas far-
mácias e a possibilidade de saber o resul-
tado em casa, o jornal A União perguntou: 
“Você é a favor que testes de HIV sejam 
disponíveis nas farmácias?”. Confira.

Profissionais de saúde divergem sobre venda nas farmácias
TesTe cAseIrO de hIv

enquete

“Acho que eu 
preciso de um 
maior embasa-
mento sobre o 
assunto. Só pela 
sua pergunta eu 
não seria a favor 
não, tem que 
saber se a pessoa 
tem a condição psicológica necessária 
caso o resultado seja positivo. Esse fator 
também deveria entrar em discussão para 
que possa ser autorizada a venda de um 
tipo de teste desses”. 

Julia azevedo
enfermeira

“Eu sou contra, 
porque esses 
testes de HIV eles 
precisam passar 
por uma psicologia, 
porque tem muita 
gente que ainda não 
está preparada para 
o resultado, então 
é preciso pensar nisso também. Para isso 
existe a psicologia e o serviço social, para 
poder acompanhar essas pessoas na hora 
em que elas ficam sabendo do resultado do 
exame”. 
valéria Álvares 
técnica em enfermagem

“Essa questão tem 
dois lados, você pode 
fazer o exame em 
casa e não querer 
divulgar o resultado 
se for positivo. O que 
questiono é no caso 
dê positivo e a pes-
soa esconder isso, 
não terá como o Ministério da Saúde saber 
através de estatísticas quantas pessoas têm 
o vírus HIV no Brasil. Para informação real do 
que está acontecendo sobre a Aids no Brasil, 
diante do que eu disse não sou a favor”. 

sayonara das neves
enfermeira

“Particularmente 
eu confio muito 
no laboratório, às 
vezes o teste de 
gravidez da um 
falso positivo ou 
falso negativo, 
o do laboratório 
é 100% seguro. 
Então diante disso eu sou contra, porque 
do mesmo jeito que é com o de gravidez o 
de HIV pode também dar um teste positivo 
e isso pode deixar a pessoa nervosa e 
preocupada”. 

ana ClÁudia neris
enfermeira

“Eu acredito 
que isso seja 
um grande 
avanço. Até 
mesmo porque 
as pessoas não 
vão aos serviços 
com vergonha, 
às vezes não 
têm acesso, é uma doença ainda muito 
cheia de mitos e preconceitos. Então as 
pessoas fazerem o teste em casa, eu 
acredito que seja uma ideia bem legal”. 

Joana ramalho
enfermeira

“Eu acho que também  é 
um avanço. Esse teste vai 
servir para desmistificar o 
que era a Aids antigamen-
te, quando ainda não tinha 
medicamentos, quando as 
pessoas só descobriam já 
na fase final... Então, ter o 
teste agora proporciona 
que a gente tenha pessoas sabendo com anteci-
pação, sendo tratadas em tempo mas oportuno, 
precocemente, e com isso espera-se ter menos 
mortes e com essa diminuição de mortes, a Aids 
ser tratada como uma doença crônica”. 
rosa maria monteiro
farmacêutica

“Eu não sou a favor 
pelo fato de ser 
algo muito sigiloso, 
e isso pode dar 
problema. Por 
exemplo, para que 
se faça um teste 
desse e para dar 
o resultado, tem 
um psicólogo para orientar, e o paciente em 
casa ele não está preparado para receber 
uma notícia dessas, caso seja positivo, ele 
não vai  está preparado psicologicamente 
para receber o resultado”. 
Breno lee oliveira
técnico em enfermagem

“Na minha concepção 
como profissional da 
saúde eu não concordo. 
Até mesmo por ser um 
tipo de exame sigiloso, 
e a pessoa tem que 
fazer antes de tudo um 
aconselhamento. Você 
não está preparado além 
de saber resultado que é portador do vírus 
HIV, principalmente dependendo do momento 
em que você está passando, aquilo pode até 
piorar o quadro do paciente caso ele saiba que 
o resultado deu positivo”. 

Cirlene araúJo
enfermeira e psicóloga

Rodrigo Rodrigues
Especial para A União
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O Governo do Estado, 
por meio da Secretaria de 
Estado do Desenvolvimen-
to Humano (Sedh), faz o 
pagamento da 4a edição do 
Abono Natalino, programa 
estadual de Transferência 
de Renda que tem como 
objetivo complementar a 
renda das famílias extrema-
mente pobres beneficiárias 
do Bolsa Família. A Paraíba 
é o único Estado a pagar, 
com recursos próprios, o 
complemento de renda a 
504.277 famílias. 

A secretária da Sedh, 
Cida Ramos, destaca que a 
iniciativa do Governo do Es-
tado é um compromisso com 

a população extremamente 
pobre. “Esta ação do Gover-
no é de extrema importân-
cia, porque garantimos um 
complemento de renda, com 
recursos do próprio Gover-
no, em uma época de crise 
econômica para todos”, des-
tacou. A equipe da Secreta-
ria de Desenvolvimento Hu-
mano organizou junto com 
a Secretaria de Segurança e 
Defesa Social e os Correios 
e Telégrafos uma estrutura 
especial para garantir o pa-
gamento do benefício com 
tranquilidade, como aconte-
ceu em todas as edições do 
Abono Natalino.

Pagamento 
Neste sábado (5), rece-

bem as famílias dos 26 mu-
nicípios paraibanos que não 
têm Agência dos Correios e 

Telégrafos. Já no período de 
9 a 22 deste mês, as famílias 
dos demais municípios pa-
raibanos recebem o Abono 
Natalino, de acordo com cro-
nograma definido pela Sedh, 
que obedece o Número da 
Inscrição Social (NIS). 

Em João Pessoa e Cam-
pina Grande, por ter uma 
quantidade maior de bene-
ficiários, o pagamento será 
realizado a partir do dia 9 no 
Almeidão e na Universidade 
Estadual da Paraíba (UEPB), 
respectivamente. 

Documentos
Para ter acesso ao Abo-

no Natalino é necessário que 
o beneficiário leve documen-
tos como CPF, Identidade e o 
Cartão do Bolsa Família que 
tem o número da Inscrição 
Social.

Com a chegada do fim 
de ano, os ingredientes que 
compõem os pratos das fes-
tividades são diferenciados, 
a exemplo das frutas crista-
lizadas, passas, nozes, pista-
ches e castanhas, além das 
frutas exóticas. 

Todos esses produtos 
já estão à disposição da po-
pulação, nos boxes dos três 
entrepostos da Empresa Pa-
raibana de Abastecimento e 
Serviços Agrícolas (Empasa), 
que ficam localizados em 
João Pessoa, Campina Gran-
de e Patos.

O consumidor pode ad-
quirir os produtos ofertados 
tanto no atacado quanto no 

varejo, com preços bem mais 
em conta, além de aproveitar 
o estacionamento amplo e 
gratuito.

Os preços variam de 
acordo com o tipo do pro-
duto, a castanha-do-pará é 
comercializada por R$ 55 o 
quilo; as frutas cristalizadas 
são encontradas em caixas 
de 10 quilos por R$ 48, já no 
varejo 100 gramas custam 
R$ 1,40; a ameixa sem ca-
roço em caixa de 10kg entre 
R$ 155 e R$ 170, com 200 
gramas por R$ 3,50; 100 
gramas de goji berry sai por 
R$ 12; o quilo da avelã por 
R$ 95. 

Para o presidente da 

Empasa, José Tavares So-
brinho, a procura por esses 
tipos de produto aumenta 
neste período do ano. “Como 
é tradição de se consumir 
pratos especiais, os estoques 
estão garantidos”, garante 
Tavares.

A Empasa dispõe de 
um link (Cotação de Preços) 
em sua página da internet 
(www.empasa.pb.gov.br) 
que apresenta, diariamente, 
os valores das mercadorias 
comercializadas no entre-
posto da capital. Em breve, 
os entrepostos de Campina 
Grande e Patos, também, 
também vai divulgar os pre-
ços na página da Empasa.

Produtos para as festas de fim de 
ano já estão à venda na Empasa

Instituto São José comemora 80 
anos de cursos profissionalizantes

NO ATAcAdO e NO vAreJO

Os 80 anos de cursos 
profissionalizantes do Ins-
tituto São José, fundado em 
1935, estão sendo comemo-
rados com uma exposição. 
Segundo o desembargador 
Júlio Aurélio Moreira Cou-
tinho, antes de receber aju-
da do Governo, o Padre Zé 
Coutinho teve a iniciativa de 
fundar o instituto e criar os 
cursos para melhorar a qua-
lidade de vida das pessoas. 

O evento teve início on-
tem, e encerrará hoje, às 17h, 
na Praça Dom Adauto, na 
sede do instituto.

Entre os artigos expos-
tos, também têm uma mesa 

especial, reservada apenas 
para produtos natalinos. 
“Essa é uma oportunida-
de dos alunos mostrarem o 
que aprenderam e ainda ad-
quirir uma renda extra com 
seus trabalhos”, explicou o 
desembargador, que tam-
bém é sobrinho e testemu-
nheiro de Padre Zé.

Orgulhoso, ele diz que 
a intenção do Padre Zé, ao 
criar os cursos foi de inserir 
a população no convívio so-
cial. Para homens, melhores 
conhecimentos no meio tra-
balhista, para mulheres, artes 
manuais e habilidades do lar. 
Ele ainda se mostra surpreso 
ao mencionar todo o proces-
so de evolução dos alunos. 

Os cursos começam em 

janeiro. As peças expostas 
podem ser encontradas em 
diferentes preços. 

Além das exposições, 
também há uma área da saú-
de com verificação de pres-
são e demais atividades.

Fundação
O Instituto São José 

fundado em 19 de março de 
1935 pelo cônego José da 
Silva Coutinho, foi de início 
sediado na Catedral Metro-
politana de Nossa Senhora 
das Neves. A falta de espaço, 
o cônego transferiu a sede 
para a Ordem Terceira do 
Carmo, localizada na Praça 
Dom Adauto nº 117 – Centro, 
nesta capital, onde até hoje 
funciona.

Janielle Ventura
Especial para A União

Frutas cristalizadas, castanhas, pistaches, passas e ameixas estão com preços bem mais em conta

FOTO: Secom-PB



UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 3 de dezembro de 2015

Estado pode ganhar dois parques 
para preservação da biodiversidade
Implantação das unidades 
colocará a PB em destaque 
na rota do ecoturismo

O Instituto Chico Men-
des de Conservação a Biodi-
versidade (ICMBio) está com 
um projeto de implantação 
de dois parques na Paraíba. 
O maior, e mais importante, 
será a criação do primeiro 
parque nacional do Estado, 
que será implantado na re-
gião do Sertão, e preservará 
uma área de 56.786 hectares.

Os estudos da área da 
unidade de conservação tive-
ram início em 2009, mas só 
agora houve avanços no pro-
jeto. Em reunião que ocorreu 
no dia 12 de novembro, o 
presidente do Instituto Chi-
co Mendes de Conservação 
a Biodiversidade (ICMBio), 
Claudio Maretti, apresentou 
o projeto de criação do par-
que ao governador, Ricardo 
Coutinho.  

De acordo com  divulga-
ção no site do Instituto Chico 
Mendes, Ricardo se mostrou 
interessado na criação do 
parque.  “A implantação do 
parque nos interessa profun-
damente, uma vez que, além 
de protegermos as cerca de 
70 nascentes de nossa água 
existentes naquela serra, va-
mos colocar o Estado na rota 
do ecoturismo.” afirmou o 
governador.

Segundo informações da 
assessoria do ICMBio, o presi-
dente do instituto comentou 
a importância do posiciona-
mento do governador em re-
lação ao parque. Ele explica 
que existem diversas propos-
tas de criação de unidades 
de conservação por todo o 

Brasil, e que o interesse do 
governo local é muito impor-
tante para que o projeto fique 
entre as prioridades.

A localização do parque 
irá abranger os Municípios 
de Teixeira, Piancó, Patos, 
Água Branca, Catingueira, 
Imaculada, Juru, Mãe D’água, 
Maturéia, Olho d’Água, Santa 
Teresinha, Santana dos Gar-
rotes e São José do Bonfim.   

O coordenador do estu-
do técnico realizado para a 
criação da unidade, Hélder 
Araújo, comentou a impor-
tância do projeto. “Ele de-
monstra uma importância 
educativa, recreativa e de 
desenvolvimento econômico 
associado com sustentabili-
dade na região”, explica o pro-
fessor. Foram encontradas no 
local plantas e animais exclu-
sivos da região. Mas a prática 
da caça e captura ilegal, fez 
com que algumas espécies 
ficassem na lista vermelha de 
ameaça de extinção, como a 
ave jacu-verdadeiro e  felinos 
do gênero leopardo, como o 
puma concolor. 

A criação do parque irá 
garantir a segurança desses 
animais, além de resolver um 
outro problema da região, o 
desmatamento. A área onde o 
parque será criado tem uma 
vegetação nativa de caatinga, 
e boa parte dela é florestada. 
Segundo Hélder Araújo a re-
gião vive hoje um desmata-
mento histórico. Ele explica 
que o desmatamento tam-
bém causa o assoreamento 
das nascentes de águas, e 
cursos de rios e afluentes. 
Isso ocorre devido a erosão 
do solo causada pela retira-
da das árvores. Essa é uma 
preocupação eminente do 
Sertão da Paraíba, principal-
mente porque essas fontes 
e cursos de água, abastecem 

grande parte dos reservató-
rios da Paraíba.

A outra unidade de con-
servação apresentada pelo 
Instituto Chico Mendes, é o 
Parque Estadual das Águas 
Sertanejas (Pesas). Localiza-
da na Serra de Santa Catarina, 
nas microrregiões de Cajazei-
ras e Sousa, ela ocupará um 
espaço de 33 mil hectares, e 
irá abranger os Municípios 
de Aguiar, Cajazeiras, Carra-
pateira, Catingueira, Condo, 
Coremas, Emas, Nazarezinho, 
Pombal, São Bentinho, São 
José da Lagoa Tapada e São 
José de Piranhas.

Na opinião do coordena-
dor de estudo dos dois proje-
tos, o professor Helder Araújo, 
a efetivação dos dois parques 
irá trazer grandes benefícios 
para a região em que irão ocu-
par. Podendo colocar o Sertão 
no rumo do desenvolvimento 
sustentável, sendo fonte de 
recursos para investimentos, 
como a conservação da biodi-
versidade. Além de, ajudar no 
desenvolvimento do turismo 
da região, podendo articular 
rotas juntamente com o Mo-
numento Natural dos Dinos-
sauros e vários outros atra-
tivos naturais e culturais do 
Sertão da Paraíba.

Iluska Cavalcante
Especial para A União

Mudanças de trânsito alteram o 
tráfico de veículos em algumas ruas de 
Mangabeira, em João Pessoa. As modi-
ficações foram feitas ontem, na rua do 
entorno do Mangabeira Shopping e de 
acordo com a Superintendência  Execu-
tiva de Mobilidade Urbana (Semob-JP) 
as mudanças irão melhorar a circulação 
dos veículos que seguem dos Bancários 
e Jardim Cidade Universitária em dire-
ção a Mangabeira. 

Com as alterações do trânsito no 
local, as Ruas Paulino Santos Coelho, 
Santa Bárbara e Doca Gadelha, que 
antes eram em sentido único, passa-
ram agora a ser mão dupla. João Al-
fredo, morador do bairro e que passa 
com frequência próximo ao local, es-

pera que as mudanças tragam real-
mente os benefícios esperados.

“A priori essa mudança é interessan-
te, agora só com o passar dos dias é que 
a gente vai poder sentir realmente a sua 
utilidade. A princípio eu estou achando 
interessante, porque virou mão e con-
tramão e agora a gente tem outro aces-
so pra chegar a Rua Hilton Souto Maior 
para quem mora na Cidade Universitária 
ali por dentro sem precisar ir até o viadu-
to pra poder pegar a Souto Maior senti-
do Penha”, comentou.

A Rua Paulino Santos Coelho, na 
lateral do Instituto Nacional do Segu-
ro Social (INSS), também irá passar a 
ter sentido duplo. Agentes da Semob 
irão ficar nos principais pontos da rua 
até amanhã para orientar motoristas 
e pedestres sobre as mudanças no 
trânsito do local. 

Semob realiza mudanças 
no trânsito de Mangabeira

MOBILIDADE URBANA

Para o professor 
Helder Araújo, a 
efetivação dos 
dois parques irá 
trazer grandes
benefícios para
a região em que 
estão localizados

Rodrigo Rodrigues
Especial para A União

Três ruas do bairro tiveram alteração do tráfico de veículos, passando a ser mão dupla

FOTO: Edson Matos

Além do protocolo para 
averiguar os casos da micro-
cefalia já notificados definido 
pela Secretaria Estadual de 
Saúde (SES), uma série de 
ações está sendo realizadas 
na Paraíba com o apoio do 
Ministério da Saúde sobre a 
situação epidemiológica. De 
acordo com a terceira edição 
do informe epidemiológico 
sobre microcefalia, divulgado 
na última segunda- terça-fei-
ra pela SES, a Paraíba já no-
tificou, até 28 de novembro, 
248 casos suspeitos de micro-
cefalia, conforme já havia sido 
informado pelo Ministério da 
Saúde na segunda-feira (30).

A cada boletim divulga-
do aumenta a preocupação 
em mulheres grávidas com o 
aumento de infectados pelo 
vírus zika, no Nordeste, e a 
relação entre ele e casos de 
microcefalia em bebês. Para 
tanto, o sistema de acompa-
nhamento começa já a partir 
do pré-natal, segue no nas-
cimento da criança e depois 
dela nascida, ocasiões em que 
são realizados vários exames 
para diagnosticar o problema. 

Conforme explica o pe-

diatra e neonatalogista Clau-
dio Régis, o paciente suspeito 
passa por coleta de sangue, 
sorologia e exames de ima-
gem. “É através do exame 
clínico que, se confirmada à 
microcefalia, a mãe gestante 
é encaminhada para o aten-
dimento de alta complexi-
dade, passando a ser feito o 
acompanhamento do desen-
volvimento da criança”, ex-
plicou. Quando é detectada a 
microcefalia, por meio do ul-
trassom, tem início toda uma 
investigação complementar 
para identificar a causa.

Além da ultrassonogra-
fia, também são realizadas 
tomografia computadoriza-
da e ressonância magnética, 
por meio dos quais é possível 
ver se há alterações inflama-
tórias, nos tecidos cerebrais 
ou hemorragias.

Os locais de referência 
no Estado em João Pessoa 
são a Maternidade Cândida 
Vargas, Maternidade Frei 
Damião e Hospital Universi-
tário Lauro Wanderley; em 
campina Grande as gestantes 
têm á disposição o Instituto 
de Saúde Elpídio de Almeida 
(Isea) e em Patos, elas devem 
procurar os serviços na Ma-
ternidade Peregrino Filho. 

SES intensifica ações 
contra microcefalia

248 cAsOs sUspEItOs

Teresa Duarte
teresaduarte2@hotmail.com

O Governo do Estado, 
por meio da Secretaria de 
Estado da Agricultura Fami-
liar e do Desenvolvimento do 
Semiárido (Seafds) em par-
ceria a Embrapa e a Assem-
bleia Legislativa da Paraíba 
promovem amanhã, a partir 
das 8h no auditório da Uni-
versidade Federal de Cam-
pina Grande (UFCG) campus 
de Cuité, um seminário para 
tratar da safra 2015 com 
tema no “Reordenamento da 
cadeia produtiva do sisal “Fi-
bra forte da Paraíba”.

Na oportunidade segun-
do o secretário da Agricultura 
Familiar da Paraíba Lenildo 
Morais, pesquisadores, técni-
cos, professores universitários 
e secretários de Estado esta-
rão presentes, participando 
deste evento que tem por 
objetivo promover um wor-
kshop sob o “Reordenamento 
da cadeia produtiva do sisal 
“Fibra forte da Paraíba” com 
todos os agentes dessa cadeia 
produtiva do sisal da base 
primária e do mercado e ins-
tituições de apoio ao desen-
volvimento da cultura do sisal 
na Paraíba. “Estamos buscan-
do soluções definitivas. Essa 
é a missão que recebemos do 
governador Ricardo Couti-

nho”, disse o secretário.
Lenildo destacou que 

inúmeras pesquisas direcio-
nadas ao uso do sisal estão 
sendo desenvolvidas e al-
gumas já estão em fase de 
conclusão. “As pesquisas es-
tão trazendo resultados sur-
preendentes, o sisal é capaz 
de produzir novos produtos, 
como xampu contra caspa, 
remédio para doenças de 
pele, acaricidas e ração ani-
mal”, destacou o secretário, 
lembrando ainda que a fibra 
do sisal pode ser usada na in-
dústria automobilística, nos 
eletroeletrônicos, em móveis 
e construção civil, além de 
servir para ração animal e 
produção de etanol.

Para o deputado esta-
dual Charles Camaraense, re-
presentante da região de Cui-
té, o sisal é um dos principais 
produtos agroindustriais do 
Semiárido brasileiro, pois é 
uma das poucas culturas pro-
duzidas na região com alto 
potencial econômico e viabi-
lidade diante do clima. Líder 
mundial na produção da fi-
bra, o deputado lembra que o 
Brasil chegou a produzir, em 
2009, cerca de 50% do volu-
me total do produto no mun-
do, segundo dados da FAO. 

Seminário vai debater a 
cultura do sisal na Paraíba

EM cUItÉ

Chico José
chicodocrato@gmail.com

A meia-entrada em 
estabelecimentos que 
exploram os segmentos 
de cultura e diversão, já 
está vigorando em Cam-
pina Grande desde a 
última terça-feira. Qua-
renta por cento do total 
de ingressos disponíveis 
para a venda ao público 
terão que ser destinados 
a estudantes, jovens de 
baixa renda e pessoas 
portadoras de deficiên-
cia. O Procon Municipal 
promete que estará fis-
calizando o cumprimen-
to da lei que assegura 
esse benefício. 

O coordenador do 
Procon Municipal, Paulo 
Porto, esclarece que os 
produtores terão liber-
dade para estipular um 
porcentual maior. Ele 
lembra que, antes da vi-
gência da lei federal que  
determina a meia-en-
trada, cada município 
ou Estado aplicavam a 
própria lei.  “Mas agora, 

com a regulamentação 
da Lei Federal 12.933, 
de 26 de dezembro de 
2013,  as regras de apli-
cação, fiscalização e do-
cumentos necessários 
para ter direito ao be-
nefício foram unificadas 
nacionalmente”, frisou.

Por meio dessa lei, 
menos pessoas deverão 
ser beneficiadas com a 
meia-entrada em even-
tos artístico-culturais 
ou recreativos. Mas, a 
expectativa do coorde-
nador do Procon é de 
que o valor dos ingres-
sos diminua e que frau-
des, com as carteiras de 
estudante, diminuam.

De acordo com o 
Procon, antes da nova 
lei entrar em vigor não 
havia um limite defini-
do. Agora, os estabe-
lecimentos comerciais 
e culturais deverão 
tornar disponíveis in-
formações atualizadas 
sobre o número total 
de ingressos e a quanti-
dade para venda com o 
desconto de 40%.

Lei da meia-entrada 
na mira do Procon

cAMpINA gRANDE
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ANP e Ministério Público fiscalizam 
qualidade do combustível na capital

Uma força-tarefa para 
verificação da situação dos 
postos de combustíveis da 
grande João Pessoa está sen-
do deflagrada desde a última 
terça-feira (1º) pela Agência 
Nacional do Petróleo, Gás 
Natural e Biocombustíveis 
(ANP) em convênio com o 
Ministério Público do esta-
do da Paraíba, entre outros 
órgãos. Mais de 40 postos já 
foram fiscalizados pela ação 
conjunta desde que foi ini-
ciada. 

A ação é basicamente a 
fiscalização dos segmentos 
de abastecimento dos com-
bustíveis no estado da Pa-
raíba. Além do foco da ANP 
de verificar a qualidade dos 
combustíveis, também está 
sendo feita a averiguação das 
condições físicas dos postos, 
como instalações de extin-
tores, normas técnicas de 
uso e se o consumidor não 
está sendo lesado na hora de 
abastecer o carro por irre-
gularidades nas bombas de 
combustíveis. 

“A ANP está dando foco 
principalmente na qualidade 
do combustível e a questão 
metrológica do que está sen-
do fornecido, se as bombas 
estão regulares na quantida-
de de combustível que está 
sendo vendido ao consu-
midor. Também está sendo 
vista a questão da segurança 

Mais de 40 postos já 
foram vistoriados
pela força tarefa

Rodrigo Rodrigues
Especial para A União

das instalações, a questão do 
meio ambiente, saber se as 
empresas que estão atuando 
no segmento estão seguindo 
as normas”, explicou Luciano 
Fernandes, especialista da 
ANP. 

Durante as fiscalizações, 
os agentes da ANP realizam 
testes químicos para verifi-
car a composição dos com-
bustíveis e coletam amostras. 
Técnicos analisam o estado 
das bombas e fazem testes de 
vazão para saber se o com-
bustível que é registrado no 

visor do mecanismo é o mes-
mo que chega até o tanque do 
veículo abastecido.

Segundo Gualberto Be-
zerra, diretor do Programa 
de Proteção e Defesa do Con-
sumidor do Ministério Públi-
co da Paraíba (MP-Procon), o 
consumidor tem o direito de 
solicitar que o posto de com-
bustível realize um teste da 
quantidade de álcool que se 
contém no combustível e de 
qualidade do produto.

“A ideia é exatamente pro-
teger o cidadão consumidor. Se 

eu pago por um litro tenho que 
receber um litro, se eu pago 
por um combustível dentro 
dos padrões legais então eu 
tenho que receber como tal. Se 
o consumidor desconfiar que 
esteja sendo lesado, ele tem o 
direito de exigir que o posto 
faça um teste no combustível 
para constatar a regularidade 
do mesmo”, comentou Gual-
berto durante a inspeção da 
força-tarefa em um dos postos 
fiscalizados. 

Fazem parte da ope-
ração o Ministério Público 

da Paraíba Corpo de Bom-
beiros, Agência Estadual de 
Vigilância Sanitária (Age-
visa), Instituto de Metrolo-
gia e Qualidade da Paraíba 
(Imeq), Delegacia Regional 
do Trabalho, Procon Esta-
dual, Fisco e Polícias Civil e 
Militar. 

Depois de finalizada a 
inspeção em todos os postos 
de João Pessoa, Bayeux, Santa 
Rita e Cabedelo, a força con-
junta realizará uma coletiva 
para divulgar os resultados da 
operação nesta sexta-feira (4).

Técnicos também verificam as condições físicas dos postos, como instalação de extintores de incêndio e irregularidades nas bombas

A Polícia Civil da 
Paraíba, por meio do 
trabalho investigativo 
da Delegacia de Cri-
mes contra o Patrimô-
nio (Roubos e Furtos) 
de Campina Grande, 
realizou duas ações de 
repressão qualificada 
ao tráfico de drogas 
na cidade, em menos 
de 24h. Durante os tra-
balhos, mais de oito 
tabletes de maconha 
e ainda cocaína e uma 
arma de fogo foram 
apreendidos.

Na manhã dessa 
quarta-feira (2), o tra-
balho aconteceu no 
bairro José Pinheiro. 
Em uma residência, os 
policiais apreenderam 
uma pistola calibre 
765, munições, maco-
nha e cápsulas de co-
caína, além de material 
utilizado para a comer-
cialização dos entorpe-
centes.

De acordo com o 
delegado Danilo Oren-
go, titular da unidade 
especializada, a equipe 
já havia identificado 
pontos de venda de 
drogas na localidade. 
“A ação foi baseada 
nas investigações fei-
tas pelos policiais da 
Roubos e Furtos e na 
oportunidade cumpri-
mos mandado de bus-

ca e apreensão na Rua 
Cassimiro de Abreu, 
onde apreendemos o 
material”, explicou o 
delegado.

Na tarde de ontem, 
oito tabletes de maco-
nha foram apreendidos 
no bairro Vila Cabral 
de Santa Rosa, também 
em Campina Grande. 
A ação da Delegacia 
de Roubos e Furtos foi 
baseada em denúncias 
repassadas pela popu-
lação. “Dentro da casa 
onde apreendemos o 
material, na Rua José 
Porto, não havia nin-
guém, apenas um bi-
lhete com o nome de 
um apenado”, com-
pletou o policial. O de-
tento cumpre pena no 
PB-1 e vai ser indiciado, 
conforme esclareceu o 
delegado.

Polícia apreende armas 
e drogas em Campina

COMBATE AO TRÁFICO

A ação da 
Delegacia de 
Roubos e Furtos 
foi baseada 
em denúncias 
repassadas 
pela população

Bombeiros 
lançam campanha 
de arrecadação 
de donativos

O Corpo de Bombeiros 
Militar da Paraíba (CBMPB) 
lançou a campanha Natal 
Bombeiro Amigo, que visa 
a arrecadação de donativos 
para distribuição em insti-
tuições carentes. O período 
de coleta dos materiais teve 
início nessa quarta-feira (2) 
e segue até o dia 21 deste 
mês em todas as unidades 
do CBMPB em João Pessoa e 
Cabedelo.

Conforme uma das or-
ganizadoras da ação, major 
Clécia Cabral, serão aceitas 
doações de diversos tipos, 
a exemplo de brinquedos, 
materiais de higiene pes-
soal, fraldas geriátricas, 
roupas e calçados de todo 
os tamanhos e alimentos 
não perecíveis. 

Segundo ela, a intenção 
é que os itens sejam desti-
nados a duas instituições de 
João Pessoa, sendo uma de 
crianças e outra de idosos. 

“Decidimos fazer essa 
campanha para levar alegria 
e sorrisos para o Natal da-
queles que vivem em uma 
situação de maior vulnera-
bilidade. Ao invés de fazer 
amigo secreto ou outra brin-
cadeira que demande um 
investimento entre os bom-
beiros da nossa corporação, 
estamos estimulando essa 
outra troca de presentes, que 
é destinada a pessoas mais 
necessitadas”, comentou a 
major, ao acrescentar que a 
ação é aberta para a popula-
ção de forma geral.

A Empresa Paraibana de 
Turismo (PBTur) promove 
nesta quinta-feira (3) uma 
reunião com os represen-
tantes de órgãos estaduais e 
municipais vinculados à se-
gurança no trânsito para dis-
cutir ações durante o período 
do verão no Litoral paraibano. 
Também foram convidados 
donos de agências de recepti-
vos, de locadoras de veículos 
e bugueiros. A reunião tem 
início às 9h, no auditório da 
PBTur, no Centro Turístico de 
Tambaú, em João Pessoa.

A presidente da PBTur, 
Ruth Avelino, explicou que a 
intenção é ouvir os represen-

tantes do DER (Departamento 
de Estradas de Rodagem), De-
tran, BPTran, Ceatur e a Semob 
de João Pessoa sobre educação 
no trânsito. “Cada órgão vai 
fazer uma explanação sobre 
legislação, da importância 
da Lei Seca, ou mesmo de se 
usar o cinto de segurança na 
hora de fazer o transporte de 
um turista. Os bugueiros, por 
exemplo, vão ser informados 
sobre em que praias poderão 
circular. Nós, da PBTur, temos 
essa preocupação, porque ao 
divulgarmos o destino e atrair 
turistas, devemos oferecer o 
máximo de segurança e tran-
quilidade”, explicou.

Segurança no Trânsito 
será debatida hoje em JP

AÇÕES DA PBTUR NO LITORAL 

A Polícia Civil da Paraíba, 
por meio da Delegacia Geral e 
da Coordenação da Delegacia 
da Mulher, realiza hoje o se-
minário intitulado “Cuidar de 
Quem Cuida”. O evento aconte-
ce no auditório da Central de 
Polícia de João Pessoa, das 8h 
às 18h, com a participação da 
delegada da Mulher, Maisa Fé-
lix, da secretária da Mulher e 
Diversidade Humana, Gilberta 
Soares, e diversos profissionais 
que se dedicam ao estudo de 
gênero, sobretudo a violência 
contra a mulher.

O Seminário irá debater 

os seguintes temas: “Cuidar de 
Quem Cuida”, que será apresen-
tado pela professora e psicóloga 
Ana Coutinho; “Violência contra 
Mulheres: o sentir, o agir no dia 
a dia da ação policial”, com a 
secretária da Mulher e Diversi-
dade Humana, Gilberta Soares; 
“Compreendendo o movimento 
feminista e a luta pela efetivação 
das políticas públicas para mu-
lheres”, com a professora Glória 
Rabay; “Protagonismo juvenil 
na luta contra a violência no ati-
vismo em redes sociais”, com o 
Grupo Neofemme, representa-
do por Juliana Neiva.

Seminário vai discutir 
violência contra a mulher 

NA CENTRAL DE POLÍCIA

Aesa prevê sol entre 
nuvens no Estado

A Agência Executiva de Ges-
tão das Águas da Paraíba prevê, para 
hoje sol entre nuvens para cinco re-
giões do Estado, a exemplo da faixa 
litorânea, Sertão e Alto Sertão. Para 
o Brejo, a previsão é de sol com va-
riação de nuvens. A Aesa prevê tem-
peratura máxima de 31º C e mínima 
de 25º C para o Litoral. Para o Brejo 
a máxima chega aos 30º C e a míni-
ma, aos 20º C. No Agreste a máxima 
será de 32º C e a mínima de 21º C. 
As regiões do Cariri-Curimataú, Alto 
Sertão e Sertão terão dia de sol for-
te. Para estas regiões, a Aesa prevê  
temperatura máxima de 35º C e 
mínima de 21ºC para o Cariri-Curima-
taú. O Sertão paraibano deverá ter 
máxima de 38º C e mínima de 23º C. 
Já o Alto Sertão, a  máxima será de 
37º C e a mínima de 23º C.

TJPB julga recursos 
do concurso de juiz

Os membros da Comissão do 
53º Concurso para provimento do car-
go de Juiz do Tribunal de Justiça da Pa-
raíba se reuniram, na manhã de ontem, 
para julgar 414 recursos interpostos 
por candidatos, em relação ao resul-
tado provisório da prova discursiva. A 
reunião aconteceu no auditório Alcides 
Carneiro, na sede do Palácio da Justiça. 
A sessão pública faz parte do edital do 
concurso. Dos 414 recursos apreciados 
na oportunidade, 114 foram sob a 
relatoria do juiz Fábio Leandro, 105 do 
magistrado Hermance Gomes, 68 com 
o advogado Valberto Alves de Azevedo, 
e 127 sob a relatoria do juiz Antônio 
Carneiro de Paiva Junior, presidente da 
Comissão. Antônio Carneiro explicou 
que possivelmente as notas já estarão 
disponíveis no site da empresa organi-
zadora  nesta quinta-feira.

Unipê terá curso
de Engenharia Civil

Com metodologias inovadoras 
que integram teorias e práticas, o 
Centro Universitário de João Pessoa – 
Unipê oferta em seu Vestibular Tradi-
cional para 2016 o curso de Engenha-
ria Civil. O Projeto Político Pedagógico 
– PPP da graduação contempla labo-
ratórios de Física, Materiais e Solos, 
Hidráulica e Saneamento, Topografia, 
Hidráulica e Saneamento, Instalações 
Elétricas e Geologia. As inscrições 
para o processo seletivo estão aber-
tas e devem ser realizadas no portal 
vestibular.unipe.br. O exame ocorrerá 
no dia 12 deste mês. De acordo com 
o coordenador do curso, prof. Antô-
nio da Silva Sobrinho Júnior, o curso 
utiliza softwares adequados para a 
prática no mercado de trabalho, além 
de ter 82% do corpo docente formado 
por mestres e doutores.

UEPB divulga oitava 
lista do SiSU 2015.2 

A Pró-Reitoria de Graduação  
da Universidade Estadual da Paraí-
ba divulgou nessa quarta-feira a 
oitava chamada da lista de espera 
própria para ingresso na Institui-
ção através do Sistema de Seleção 
Unificada do período 2015/2. Estão 
sendo convocados 26 candidatos, 
que deverão se matrícular nos dias 
4 e 7 de dezembro, nas coordena-
ções de curso. Os convocados devem 
comparecer a Coordenação de Curso 
com o formulário de cadastramento 
preenchido e portando  documentos 
(com as respectivas cópias autenti-
cadas): certificado de conclusão do 
Ensino Médio e Histórico Escolar; RG 
e CPF; prova de quitação com o Ser-
viço Militar; Registro de Nascimento 
ou Certidão de Casamento; prova de 
quitação com o TRE, para maiores 
de 18 anos.

FOTO: Edson Matos
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PORTO DE CABEDELO

Capacidade operacional será duplicada

O Porto de Cabedelo 
terá um Terminal de Múl-
tiplo Uso (TMU). O Pro-
tocolo de Intenções foi 
assinado pelo governador 
Ricardo Coutinho, um gru-
po europeu e outro bra-
sileiro no mês de junho 
deste ano, na modalidade 
parceria público-privada 
(PPP) e os encaminhamen-
tos estão em andamento. 
O objetivo do projeto, que 
prevê investimentos de R$ 
500 milhões, é duplicar a 
capacidade de movimen-
tação do porto.  

A presidente da Com-
panhia Docas da Paraíba, 
Gilmara Temóteo, destacou 
as obras que serão realiza-
das para melhor estruturar 
o Porto de Cabedelo. “Se-
rão construídos dois novos 
berços de atracação com 
600 metros de cais e mais 
102 mil metros quadrados 
de área, possibilitando a 
armazenagem de contêine-
res”, disse a gestora.

O projeto está em fase 

Terminal de Múltiplo Uso 
é resultado de parceria 
público-privada

de pedidos de licença am-
biental e solicitação de 
liberação de área junto à 
Secretaria dos Portos e à 
Secretaria do Patrimônio 
da União. “Após a autoriza-
ção desses órgãos, através 
do Protocolo de Intenções, 
as empresas estimam no 
prazo de um ano e meio a 
implantação do Terminal 
de Múltiplo Uso”, ressaltou 
Gilmara Temóteo.

De acordo com a pre-
sidente da Companhia 
Docas da Paraíba, a con-
cretização do projeto será 
um marco para o Porto de 
Cabedelo que tem vocação 
hoje para movimentar gra-
néis sólidos e líquidos e a 
nova fase seria o terminal 
próprio para contêineres. 
“O governador Ricardo 
Coutinho tem sempre um 
olhar muito decisivo para 
essas operações do porto 
e o Governo Federal preci-
sa ainda fazer a liberação 
das áreas”, observou. 

O TMU será custeado 
completamente pela ini-
ciativa privada, através 
de parceria – joint ventu-
re (empreendimento con-
junto) – entre a empresa 

O vereador Lucas de Bri-
to (DEM) apresentou, nessa 
quarta-feira, 2, um Projeto 
de Lei propondo a institui-
ção do “Plano João Pessoa 
sem Microcefalia”. O objetivo 
é promover, de forma articu-
lada, contínua e abrangente, 
a intensificação das ações 
destinadas ao controle do 
mosquito Aedes aegypti, no 
âmbito do município de João 
Pessoa.

De acordo com o proje-
to, ações deverão ser realiza-
das para esclarecer e cons-
cientizar a população sobre 
a importância do combate 
ao mosquito transmissor dos 
vírus da dengue, chycungu-
nia e zika. Este último tem 
relação direta e comprovada 
com os casos de microcefa-

lia. O projeto também prever 
a divulgação de informações 
sobre as formas de preven-
ção, transmissão, bem como 
os sintomas e o tratamento 
da microcefalia.

“Estamos em guerra. Os 
números de crianças com 
microcefalia só aumentam. 
Vivemos um estado de emer-
gência sanitária e de saúde. 
Precisamos nos unir para 
acabar com o mosquito Ae-
des aegypti”, afirmou Lucas. 

O “Plano João Pessoa 
sem Microcefalia” foi elabo-
rado em parceria com os es-
tudantes universitários Ytalo 
Fernandes de Albuquerque 
– 4º período de Direito da 
UFPB – e Valdemar Félix de 
Menezes Júnior – 3º período 
de Direito do Unipê. Os jo-

vens participam do Programa 
Aprendiz de Vereador, um ou-
tro programa desenvolvido 
pelo gabinete do vereador.

A propositura também 
estabelece aos moradores e 
aos responsáveis por borra-
charias, empresas de recau-
chutagem, desmanches, de-
pósitos de veículos e outros 
estabelecimentos similares 
medidas necessárias à ma-
nutenção da limpeza de suas 
propriedades, livrando-as do 
acúmulo de lixo e de mate-
riais que, de alguma forma, 
criem condições propícias à 
proliferação do mosquito. O 
descumprimento da Lei po-
derá configurar infração de 
natureza sanitária e sujeitará 
os infratores a sanções admi-
nistrativas.

Vereador sugere plano para 
combater mosquito da dengue

PREVENÇÃO À MICROCEFALIA

Na abertura da sessão 
judiciária dessa quarta-feira, 
2, do Pleno do Tribunal de 
Justiça da Paraíba, o desem-
bargador Marcos Cavalcanti 
de Albuquerque, presidente 
da Corte, fez um registro da 
conquista do Judiciário esta-
dual do “Selo de Ouro” outor-
gado pelo Conselho Nacional 
de Justiça. Conforme dados 
informados pelo CNJ, o TJPB 
alcançou a totalidade.

A premiação do CNJ, na 
categoria do Selo de Ouro, 
foi concedida a 23 tribunais 
entre estadual, trabalhista, 
eleitoral e militar. A meta é 
identificar e julgar até o dia 
31 de dezembro de 2015, 
pelo menos 80% dos proces-

sos distribuídos até 31 de de-
zembro de 2011.

“Superamos a Meta do 
CNJ que era apreciar mais de 
80% e julgamos 102% dos 
processos, apenas até o mês 
de outubro, faltando ainda 
os dados referentes aos me-
ses de novembro e dezembro 
deste ano”, destacou o de-
sembargador.

Na ocasião, o presidente 
parabenizou também todos 
os desembargadores, juízes 
e servidores pela conquista 
da premiação. “Em gestões 
passadas tínhamos conquis-
tado o Selo Bronze, e agora, 
conquistamos, o Selo Ouro”, 
ressaltou o desembargador 
presidente.

Tribunal de Justiça da PB 
conquista ‘Selo de Ouro’ 

META 2 DO CNJ

Terminal de Múltiplo Uso deverá gerar 300 empregos diretos na fase operacional e mais 300 indiretos no decorrer da implantação

paraibana Marlog Logís-
tica e o grupo português 
Mota-Engil. O Terminal de 
Múltiplo Uso deverá gerar 
cerca de 300 empregos di-
retos durante a fase opera-
cional e mais 300 indire-

tos no decorrer das obras 
de implantação do empre-
endimento. 

Como contraparti-
da, os investidores com-
pletarão a dragagem de 
aprofundamento do canal 

de acesso e da bacia de 
evolução do Porto de Ca-
bedelo para 11 metros de 
profundidade. O Protocolo 
de Intenções prevê ainda a 
realização da manutenção 
das ruas de acesso ao TMU 

em Cabedelo pelo grupo 
privado. Serão realizados 
também programas de 
qualificação profissional 
para que o empreendi-
mento absorva a mão de 
obra local.

FOTO: José Marques/Secom-PB

Ao retomar os tra-
balhos legislativos na 
Assembleia Legislativa 
da Paraíba (ALPB), nessa 
quarta-feira, 2, com a li-
cença de João Henrique, 
o deputado Artur Filho 
(PRTB) teve a grata notí-
cia de que um Projeto de 
Lei de sua autoria, que 
prevê que, após as 22h, 
os ônibus intermunici-
pais parem fora dos pon-
tos para o desembarque 
de mulheres quando for 
solicitada a parada, se-
guirá para aprovação em 
plenário nos próximos 
dias. O PL já tinha sido 
aprovado anteriormente 
pela Comissão de Cons-

tituição e Justiça (CCJ) 
da Casa e hoje foi apro-
vado durante sessão da 
Comissão dos Direitos da 
Mulher, tendo como re-
latora a deputada Estela 
Bezerra.

“Fiquei muito feliz 
de retomar os trabalhos 
na ALPB e justamente no 
dia do meu retorno pre-
senciar a aprovação do 
PL na Comissão dos Di-
reitos da Mulher”, desta-
cou. “No âmbito de João 
Pessoa já existe uma 
deliberação neste senti-
do, daí ser importante 
essa mesma medida ser 
estendida para os trans-
portes intermunicipais.”

Lei pede desembarque
seguro após as 22h

EM DEFESA DAS MULHERES
Eleições da ADUFPB 
acontecem hoje

TRE-PB confirma 
cadastramento

Os professores sindicalizados 
à ADUFPB elegem hoje a nova Diretoria 
Executiva e o Conselho de Representantes da 
entidade referentes à gestão 2015/2017. 
Serão disponibilizadas 19 urnas em todos 
os campi da Universidade Federal da Paraíba, 
que receberão votos das 8h às 18h, nos 
centros que funcionam um ou dois períodos, 
e das 8h às 21h, nos centros que funcionam 
três períodos. A apuração dos votos será 
realizada na sede da ADUFPB, no Centro de 
Vivência do campus I, assim que encerrar o 
horário de votação. Além da nova Diretoria 
Executiva, os professores sindicalizados vão 
escolher no dia 3 de dezembro também a nova 
composição do Conselho de Representantes 
da ADUFPB, órgão representantivo dos 
diversos centros de ensino da universidade. 
Compete a ele, por exemplo, formular 
políticas gerais e específicas da seção 
sindical, elaborar documentos básicos sobre 
problemas de interesse dos sindicalizados, 
encaminhar sugestões aos outros órgãos da 
entidade.

Conforme antecipou o jornal 
A União, o presidente do Tribunal 
Regional Eleitoral da Paraíba (TRE-
PB), desembargador João Alves, 
assegurou que a biometria no Estado 
da Paraíba continuará normalmente, 
independentemente da utilização de 
urnas eletrônicas nas eleições de 2016. 
Os postos de atendimento biométrico, 
inclusive, funcionarão no período de 
recesso do Judiciário, como informa a 
portaria Nº 1047/2015, publicada na 
última quinta-feira, 26.

Em relação a Portaria Conjunta 
nº 3, publicada pelo Supremo Tribunal 
Federal, sobre o contingenciamento de 
gastos imposto à Justiça Eleitoral, que 
inviabilizaria as eleições de 2016 por 
meio eletrônico, o presidente João Alves 
informa que esta decisão não está sob a 
jurisdição do TRE-PB, no entanto, pretende 
deixar tudo preparado para qualquer 
situação. 

Curtas
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NACIONAL

Decisão veio após 
mudança dos petistas 
no Conselho de Ética

Queda de braço: Cunha responde ao 
PT com impeachment contra Dilma

A linguagem 
das cores

Quando Doménikos Theotokópoulus, aos 25 
anos, resolveu abandonar a Ilha de Creta, sua terra 
natal, e partir rumo a Veneza, teve início uma aventura 
que revolucionaria a iconografia ocidental. Sua vida 
seria cercada por papas, cardeais, nobres e reis. Sua 
pintura migraria da arte figurativa bizantina para 
o pleno domínio da linguagem das cores e estilo 
ocidental. Em Creta, Doménikos, aprenderia o seu 
ofício de pintor, educado sob a esfera de Bizâncio, no 
mediterrâneo oriental. O contato com a elite local, 
sob o domínio político da República de Veneza o 
trasladaria para a metrópole, na Itália passaria dez 
anos, em Veneza e depois Roma. No seu período 
veneziano, o mestre Doménikos foi influenciado pela 
obra de Ticiano, onde provavelmente trabalhou em 
seu ateliê, aprendendo a técnica de pintura a óleo. Em 
sua estada na Itália o pintor cretense oscilou entre 
a pintura religiosa destinada à devoção privada e a 
pintura de retratos e temática profana. Em Roma, 
teve sua imaginação capturada pela arte eloquente de 
Michelangelo e Rafael, já falecidos, mas referências 
para as novas gerações. Doménikos, influenciado 
pelos mestres venezianos, incorporou ao seu estilo 
as formas ágeis, alongadas e o vigor cromático de 
Ticiano, não sem procurar seu estilo próprio. É essa 
busca da conquista da linguagem das cores que o fez 
negar Michelangelo, como um iconoclasta que devora 
técnicas e estilos para superá-los. 

Quem enveredar pelos domínios da filosofia em 
busca de verdades, corre o enorme risco de se frustrar. 
O discurso filosófico, em verdade, não lida com as 
noções de verdadeiro e falso, mas com uma outra 
noção: o sentido. A conquista do discurso filosófico, 
assim como a conquista da linguagem pictórica das 
cores, é marcada pela busca do sentido. Toda a história 
da filosofia, assim como a história da arte, é um 
imenso inventário (ou painel) dos conceitos que foram 
criados pelos homens. O conceito é o protagonista 
dessa história, o que faz um filósofo, em verdade, é 
criar conceitos. Mas os filósofos não criam conceitos 
por gosto ou diletantismo, a necessidade do conceito 
se impõe quando filosoficamente se constitui um 
problema dotado de significado. Assim, a filosofia 
é a arte de constituir problemas significativos e de 
criar conceitos que nos ajudem a compreender e 
equacionar esses problemas. A filosofia e os filósofos 
não lidam com a busca da verdade, eles buscam, 
assim como os artistas, o sentido. O discurso filosófico 
é assim uma sucessão de problemas constituídos 
e dotados de significação e conceitos que aclaram 
sentidos. Do conceito de “Ideia”, em Platão, ao conceito 
de “Imperativo categórico” em Kant, o que esse 
discurso visou e visa é a constituir os problemas que 
são humanamente relevantes, longe da abstração e 
tecnicidade associadas ao discurso filosófico, o que a 
filosofia faz é aclarar sentidos em nosso cotidiano. 

Quando Doménikos Theotokópoulos se 
transforma em El Greco, em Toledo, na Espanha do 
século XVI, se processa não apenas uma mudança 
nominal, mas antes, em terras espanholas, seu 
aprendizado da linguagem das cores se completa 
ou atinge o ápice. Em seu périplo, da arte bizantina 
cretense à escola veneziana há uma transição e 
um diálogo entre escolas e estilos. Na sua busca de 
conquista da cor (sentido), El Greco, como se torna 
conhecido e imortalizado em Toledo, adquire brilho 
próprio, seu traço já não precisará de um esboço 
prévio, sua linguagem pictórica sairá da palidez para 
cores vivas, sua linguagem das cores exibirá um 
amplo leque de significados que vão da perspectiva à 
psicologia dos personagens. Sobre sucintas pinceladas 
de coloração negra, El Greco realça o brilho das cores, 
transformando a cor no recurso mais significativo de 
seu código artístico. 

Assim como a linguagem das cores não se oferece 
de pronto e exige uma longa e lenta pedagogia, a 
linguagem dos conceitos não é de fácil acesso. A 
passagem do gris e da palidez ao brilho da cor é o 
sentido que guia o artista e o filósofo, este último 
que também em busca de sentido tateia entre o mar 
de ideias e conceitos que usa em seu dia a dia e a 
capacidade de fabricar um único conceito próprio, 
tarefa hercúlea em um mundo de dois mil e seiscentos 
anos de história de conquista e invenção de sentidos, 
quando Tales de Mileto inventou a arte de constituir 
problemas significativos e propôs o primeiro conceito, 
conceito fluido que chega até os nossos dias com 
uma eterna sede de sentido, navegando por águas 
turbulentas mas com a incrível capacidade de refletir 
em sua superfície o brilho dos céus. 

rodrigo_caldas.adv@hotmail.com

Caldas
Rodrigo 

Passo a passo 
do impeachment

Depois de aceito pela 
Câmara dos Depu-

tados, uma comissão 
especial é criada para 

analisar o pedido.

Depois de encami-
nhada a defesa, o 
relatório final será 
apresentado após 

cinco sessões.

O presidente do 
Superior Tribu-

nal Federal (STF) 
é quem preside a 
sessão do Senado 

que decidirá sobre o 
impeachment, que 

acontecerá caso 54 
(dois terços) dos 81 

senadores forem 
favoráveis. 

A presidente é notifi-
cada após a instala-
ção da comissão. Ela 
tem prazo de 10 ses-
sões da Câmara para 
apresentar a defesa.

Análise

Relatório

Julgamento

Defesa

No plenário, o proces-
so de impeachment 

será aberto caso 
342 deputados (dois 

terços) dos 513 votem 
favoravelmente.

Abertura

Depois de 48 horas 
da publicação do 
relatório, ele segue 
para inclusão na 
Ordem do Dia da 
próxima sessão.

Em caso de absolvição, 
a presidente reassu-
me. Se for condenada, 
o Senado a destitui 
e o vice-presidente 
assume a Presidência 
da República. 

Prazo

Quem fica

48

Após aberto o pro-
cesso, a presidente 
se afasta por até 180 
dias. Processo segue 
para julgamento 
pelo Senado.

Afastamento

180

Eduardo Cunha alegou que processo não poderia ficar guardado

Da Agência Estado

Após anunciar que acei-
tou o pedido de impeach-
ment contra a presidente 
Dilma Rousseff (PT) feito 
pelos juristas Hélio Bicudo, 
Miguel Reale Jr. e Janaina 
Paschoal, o presidente da Câ-
mara dos Deputados, Eduar-
do Cunha (PMDB-RJ), disse 
que não havia como poster-
gar mais a decisão. “Não fi-
caria com isso na gaveta sem 
decidir”, afirmou, ressaltan-
do que “nunca na história de 
um mandato” houve tantos 
pedidos para afastamento do 
presidente.

Cunha afirmou que o pe-
dido seguirá “processo nor-
mal”, dando amplo direito 
ao contraditório ao governo, 
e negou indiretamente uma 
atitude de revanche em rela-
ção ao governo. “Minha posi-
ção será a mais isenta possí-
vel, sem nenhum espírito de 
torcida”, afirmou. Na tarde 
dessa quarta-feira, 2, a ban-
cada do PT havia decidido 
votar contra o peemedebista 
no Conselho de Ética.

“Não tenho nenhuma 
felicidade de praticar esse 
ato”, disse. “A decisão é de 
muita reflexão e de muita 
dificuldade”. O presidente 
da Câmara afirmou que o 
País passa por muitas crises 
e que é preciso que a possi-
bilidade de afastamento da 
presidente seja uma ques-
tão a ser enfrentada.

No início da coletiva 
de imprensa, Cunha afir-
mou que refutou pedidos 
baseados em acusações so-
bre mandatos anteriores ao 
atual e disse que entendeu 
como constrangimento acu-
sações, divulgadas pela im-
prensa na segunda-feira, 30, 
de que teria recebido dinhei-
ro do BTG em troca de apro-
vação de medida provisória 
que favoreceu o banco.

Chantagem
Autor do principal pe-

dido de impeachment da 
presidente Dilma Rousseff, 
o jurista Hélio Bicudo disse 
à reportagem que o peeme-
debista “não fez nada mais 
que sua obrigação”. “Eu já 
não esperava mais que isso 
acontecesse e estava pen-
sando sobre quais providên-
cias poderíamos tomar para 
não passar em branco. Mas o 
Cunha, enfim, despachou. Ele 
não fez mais do que a obriga-
ção”, afirma. 

Bicudo assinou o pedido 
em conjunto com os juristas 
Miguel Reale Junior e Janaína 
Paschoal. Depois de apresen-
tarem uma primeira versão 
considerada frágil pelos téc-
nicos da Casa, o trio elaborou 
um novo pedido e incluiu as 
chamadas “pedaladas fis-
cais” (prática de atrasar re-
passes a bancos públicos a 
fim de cumprir as metas par-
ciais da previsão orçamentá-
ria) realizadas em 2015.

“Não foi coincidência 
Cunha ter decidido acolher 
o impeachment no momento 
que deputados do PT decidi-
ram votar favoravelmente à 
sua cassação no Conselho de 
Ética. Foi uma chantagem ex-
plícita, mas Cunha escreveu 
certo por linhas tortas.”

Indignação
Ao se manifestar sobre 

a aceitação do pedido de im-
peachment anunciado ontem 
pelo presidente da Câmara,  
a presidente Dilma Rousseff 
disse, em pronunciamento 
no Palácio do Planalto, trans-
mitido ao vivo pelas redes 
sociais, que recebeu a notícia 
com indignação. 

Segundo a presidente, 
são “inconsequentes e incon-
sistentes” as ações contra 
ela. “Não paira contra mim 
nenhuma suspeita de des-
vio de dinheiro público. Não 
possuo conta no exterior. 
Nunca coagi e nem tentei 
coagir instituições em busca 
de satisfazer os meus inte-
resses”, afirmou.

Em uma sessão que 
durou apenas meia hora, 
o presidente do Conselho 
de Ética, José Carlos Araú-
jo (PSD-BA), decidiu jogar 
para a próxima terça-feira, 
8, a apreciação do parecer 
prévio que pede a admis-
sibilidade do processo por 
quebra de decoro parla-
mentar contra o presidente 
da Câmara, Eduardo Cunha 
(PMDB-RJ). Assim, Cunha e 
seus aliados ganharam mais 
alguns dias para tentar arre-
gimentar votos pelo arqui-
vamento da ação que pode 
culminar com sua cassação.

Ao contrário do que ha-
via dito mais cedo, Araújo 
decidiu não abrir a sessão de 
debates para esgotar a lista 
de deputados que estavam 
inscritos para discutir o re-
latório preliminar do depu-
tado Fausto Pinato (PRB-SP). 
O presidente do colegiado 
alegou que não podia correr 
o risco de haver recursos fu-

turos questionando o anda-
mento de uma sessão do co-
legiado durante a reunião do 
Congresso. “Não vou correr 
esse risco, é muita responsa-
bilidade”, justificou.

Araújo consultou o gru-
po sobre a possibilidade de 
haver quórum nesta quin-
ta-feira, para analisar o caso 
Cunha, mas diante da indis-
ponibilidade de agenda de 
alguns conselheiros, decidiu 
marcar a sessão de análise 
do parecer contra o peeme-
debista para a próxima se-
mana. Ele argumentou que o 
caso de Cunha “requer gran-
de mobilização” e que prefe-
re avaliar o processo com o 
quórum completo.

O líder do PSol, Chico 
Alencar (RJ), protestou da 
decisão e destacou que há 
um temor de que se termi-
ne o ano legislativo sem vo-
tar o parecer contra Cunha. 
“Quero agilidade sem atro-
pelamento. Quero sem pro-
telação. Apelo para que o 
Conselho não atrapalhe o 
bom andamento da repre-
sentação”, afirmou Alencar.

Votação no Conselho de 
Ética é adiada para terça

CASSAÇÃO

Daiene Cardoso 
e Daniel Carvalho
Da Agência Estado

FOtO: Wilson Dias/Agência Brasil
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Congresso aprova projeto de lei 
que muda a meta fiscal de 2015
A proposta altera a meta  
de R$ 66,3 bi de superávit 
para R$ 119 bi de déficit 

O plenário do Congresso 
aprovou a proposta de revi-
são da meta fiscal de 2015. O 
projeto permite ao governo 
da presidente Dilma Rousseff 
“legalizar” um déficit de até 
2% do Produto Interno Bruto 
(PIB) sem incorrer em crime 
de responsabilidade fiscal. A 
proposta permite à União, aos 
estados e municípios apresen-
tar este ano um déficit de até 
R$ 119,9 bilhões. Fixa também 
que até R$ 57 bilhões desse 
total podem ser abatidos da 
meta com o pagamento das 
chamadas “pedaladas fiscais”.

Após sete horas, a votação 
foi concluída momentos de-
pois o presidente da Câmara, 
Eduardo Cunha (PMDB-RJ), 
ter anunciado a abertura de 
um processo de impeachment 
contra Dilma. A oposição até 
tentou em plenário interrom-
per a apreciação da proposta, 

mas o presidente do Congres-
so, senador Renan Calheiros 
(PMDB-AL), decidiu manter a 
sessão até o fim. “Temos que 
respeitar democraticamente a 
posição de cada um”, disse. Ao 
fim da votação, os oposicio-
nistas gritaram “Fora Dilma! 
Impeachment!” e a base aliada 
“Não vai ter golpe!”.

O texto libera o Executivo 
para desbloquear o contingen-
ciamento de R$ 11,2 bilhões 
feito na segunda-feira, 30, por 
meio de decreto para cumprir 
recomendação do Tribunal de 
Contas da União (TCU). O corte 
temporário de recursos impe-
dia o governo, desde o início 
da semana, de pagar despesas 
não obrigatórias, inclusive os 
gastos mais prosaicos, como 
pagamento de contas de água, 
luz e telefone. Os outros Po-
deres - Judiciário e Legislativo 
- também providenciaram cor-
tes, agora tornados sem efeito.

Este é o segundo ano con-
secutivo que Dilma pediu o 
aval do Congresso para mudar 
a meta e fechar o ano com dé-
ficit. Os parlamentares ainda 
terão de votar destaques apre-

Da Agência Estado

sentados pela oposição à pro-
posta aprovada.

Vetos presidenciais
Os servidores públicos da 

União, dos estados, do Distrito 
Federal e dos municípios po-
derão trabalhar até os 75 anos 
antes de serem obrigados a 
se aposentar. Pela regra atual, 
essa aposentadoria se dá aos 
70 anos. O Congresso Nacional 
derrubou, na noite dessa terça-
-feira (1º), o veto integral (VET 
46/2015) ao projeto apresen-
tado pelo senador José Serra 
(PSDB-SP), que muda a idade 
máxima para permanência no 
serviço público.

Entre os senadores, foram 
64 votos a favor da derrubada 
do veto e apenas 2 contrários. 
Já na Câmara dos Deputados, 
foram 350 votos pela derruba-
da e 15 contrários, além de 4 
abstenções.

O Congresso Nacional 
decidiu, na noite dessa terça-
-feira (1º), manter o veto par-
cial (VET44/2015) ao projeto 
(PLC 19/2011) que incluiu o 
turismo entre as atividades ru-
rais. Entre os deputados, foram 

253 votos a favor da manuten-
ção do veto e 148 pela derruba-
da, além de 3 abstenções. Como 
o veto foi mantido na Câmara, 
não houve a necessidade de vo-
tação no Senado.

O Congresso também de-
cidiu manter o veto parcial 
(VET 45/2015) ao projeto (PLV 
13/2015, decorrente da Medi-

da Provisória 679/2015) que 
permite o uso de imóveis da 
União – inclusive os do Progra-
ma Minha Casa, Minha Vida – 
nos Jogos Olímpicos e Paralím-
picos de 2016. O trecho vetado 
da Lei 13.173/2015 previa a 
criação do Programa Nacional 
de Habitação dos Profissionais 
de Segurança Pública dentro 

do Minha Casa, Minha Vida, 
com a autorização de linhas de 
crédito para essa categoria de 
trabalhadores, com renda su-
perior à do programa. Entre os 
deputados, foram 142 votos a 
favor do veto e 189 contrários, 
além de duas abstenções. Não 
foi necessária a votação entre 
os senadores.

Após uma sessão bastante movimentada, o plenário do Congresso aprovou o projeto do governo 

Da Agência Estado 

 
      Depois de uma articulação polí-
tica com o apoio do presidente do 
Senado Federal, Renan Calheiros 
(PMDB-AL), o governo conseguiu 
ontem uma brecha regimental 
para resgatar a proposta original 
do Ministério da Fazenda de des-
tinar parte da arrecadação com a 
repatriação de recursos no exte-
rior não declarados ao Fisco para 
bancar a reforma do ICMS.

Até que a reforma entre em 
vigor, o governo conta com esses 

recursos para ajudar no superávit 
primário das contas públicas em 
2016. A expectativa do ministro da 
Fazenda, Joaquim Levy, é conse-
guir arrecadar R$ 21 bilhões com 
a repatriação no ano que vem. 
Desse total, R$ 16 bilhões poderão 
ser usados no ano para engordar 
superávit primário do Governo Fe-
deral. O projeto de repatriação é 
uma peça-chave para o ajuste fis-
cal do governo.

O parecer do projeto, aprova-
do nessa quarta na Comissão Espe-
cial de Desenvolvimento Nacional 
do Senado e que será votado em 

plenário, permite, na prática, que 
a presidente Dilma Rousseff vete 
a transferência dos recursos obti-
dos com a multa, que será cobrada 
de quem quiser legalizar o dinhei-
ro, para os fundos de participação 
dos estados (FPE) e dos municípios 
(FPM). O repasse para os dois fun-
dos constitucionais foi incluído no 
projeto pela Câmara dos Deputa-
dos. Na proposta original, os recur-
sos da multa comporiam os fundos 
de compensação pelas perdas dos 
estados com a reforma do ICMS.
Com a possibilidade de veto, a ideia 
original poderá ser resgatada. 

Proposta de repatriação permite 
veto para ajudar caixa do governo

RECURSOS NO EXTERIOR

Da Agência Estado

São Paulo - O juiz fede-
ral Sérgio Moro, que conduz 
as ações da Operação Lava 
Jato, condenou à prisão os 
executivos Dario de Queiroz 
Galvão Filho, Erton Medei-
ros Fonseca e Jean Alberto 
Luscher Castro, ligados a em-
preiteira Galvão Engenharia, 
por corrupção, lavagem de 
dinheiro e associação crimi-
nosa. O magistrado impôs 
treze anos e dois meses a 
Dario de Queiroz Galvão Fi-
lho, doze anos e cinco meses 
a Erton Medeiros Fonseca 
e onze anos e oito meses de 
reclusão a Jean Alberto Lus-
cher Castro

 Dois delatores do es-
quema de corrupção ins-
talado na Petrobras entre 
2004 e 2014 também foram 
condenados, mas terão as 
penas ajustadas de acordo 
com as condições previstas 
nos termos de colaboração: o 

ex-diretor de Abastecimen-
to da estatal Paulo Roberto 
Costa pegou cinco anos e 
cinco meses de reclusão, por 
corrupção, e o doleiro Alber-
to Youssef, por corrupção e 
lavagem de dinheiro, treze 
anos e oito meses.

O juiz impôs também 
uma indenização superior a 
R$ 5 milhões aos acusados.

“Fixo em R$ 5.512.430,00 
o valor mínimo necessário 
para indenização dos danos 
decorrentes dos crimes, a se-
rem pagos à Petrobras, o que 
corresponde ao montante 
pago em propina à Diretoria 
de Abastecimento e que, in-
cluído como custo das obras 
no contrato, foi suportado 
pela Petrobras. O valor deve-
rá ser corrigido monetaria-
mente até o pagamento. Os 
condenados respondem na 
medida de sua participação 
nos delitos, segundo detalhes 
constantes na fundamenta-
ção e dispositivo”, determi-
nou Moro

Michèlle Canes 
Da Agência Brasil 

O ministro Marcelo 
Navarro Ribeiro Dantas, 
do Superior Tribunal de 
Justiça (STJ), negou on-
tem um pedido de habeas 
corpus ao empresário e 
pecuarista José Carlos 
Bumlai. O pedido foi pro-
tocolado segunda-feira 
(30) e negado na manhã 
dessa quarta-feira.

Bumlai foi preso no 
dia 24, em Brasília, duran-
te a Operação Passe Livre, 
21ª fase da Operação Lava 
Jato. Nesse mesmo dia, 

Bumlai se apresentaria 
para depor na Comissão 
Parlamentar de Inquéri-
to (CPI) do BNDES. Ele é 
acusado pelo Ministério 
Público Federal (MPF) de 
usar contratos firmados 
com a Petrobras para qui-
tar um empréstimo com o 
Banco Schahin.

O argumento da defesa 
de José Carlos Bumlai no pe-
dido do habeas corpus nega-
do pelo STJ é que o pecuaris-
ta se colocou à disposição da 
Justiça para prestar esclare-
cimentos e que não haveria 
risco de obstrução à coleta 
de provas.

Justiça condena cúpula 
da Galvão Engenharia

STJ nega liberdade a 
José Carlos Bumlai

LAVA JATO

OPERAÇÃO PASSE LIVRE

FOTO: Valter Campanato_Agencia Brasil
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Buenos Aires (AE) - O 
presidente eleito da Ar-
gentina, Mauricio Macri, 
acusou  ontem  a presiden-
te Cristina Kirchner de co-
locar entraves no processo 
de transição política. Após 
vencer o candidato gover-
nista, Macri assume a Casa 
Rosada no dia 10.

 “Em vez de sair pela 
porta grande, ela escolhe 
sair pela porta pequena. 
Toda coisa que ela crê que 
faz em prejuízo de nosso 
governo está fazendo em 
prejuízo de todos os ar-
gentinos”, afirmou Macri 
a jornalistas, após apre-
sentar membros do futu-
ro gabinete no prédio do 
Jardim Botânico, em Bue-
nos Aires.

Um tecnocrata con-
servador, Macri foi eleito 
no segundo turno de 22 

Presidente eleito disse que 
está havendo entraves por 
parte da atual governante

Macri acusa Cristina Kirchner de 
dificultar transição na Argentina 
Da Agência Estado

de novembro. Ele se quei-
xa de que a presidente 
peronista “não quer cola-
borar” com o próximo go-
verno. Macri citou medi-
das econômicas tomadas 
nos últimos dias, que im-
plicam aumento de gastos 
e afetarão o orçamento da 
próxima administração.

O presidente eleito 
também questionou a de-
terminação do governo 
que deixa o poder de que 
a cerimônia de troca de 
comando seja realizada 
inteiramente no Congres-
so. Macri disse que sua in-
tenção é prestar juramen-
to como presidente na 
Assembleia Legislativa no 
Congresso, para depois se 
dirigir à sede do governo 
nacional onde Cristina, 
segundo ele, deve cum-
prir o “simbolismo de 
passar o bastão e a faixa”. 
Segundo ele, os dois lados 
estão “em conversações” 
sobre a passagem da fai-
xa presidencial, mas “até 
agora sinto que não te-
nhamos nos entendido”.

da Agência Estado

Washington  (AE) 
- O governo de Bara-
ck Obama, presidente 
dos Estados Unidos, 
congratulou a apre-
sentação do relatório 
da Agência Interna-
cional de Energia Atô-
mica (Aiea) sobre as 
alegadas atividades 
de construção de ar-
mas nucleares pelo Irã 
e afirmou que o resul-
tado do estudo deve 
provavelmente pa-
vimentar o caminho 
para a remoção das 
sanções econômicas 
sobre o Irã a partir de 
janeiro. 

O relatório da 
Aiea é uma parte im-
portante do acordo 
geral assinado entre 
as potências globais 
e o Irã em julho, que 
tem o objetivo de con-
ter o programa nucle-
ar do Irã em troca do 
fim das sanções inter-
nacionais ao país. 

Autoridades nor-
te-americanas afirma-
ram nessa quarta-fei-
ra que a cooperação 
do Irã com a Aiea nos 
últimos cinco meses 
será provavelmente 
vista como suficien-
te para permitir que 
o acordo siga adian-
te. Essas autoridades 
reconheceram que o 
envolvimento do go-
verno de Teerã com 
a Aiea foi limitado e 
que alguns membros 
do Congresso deve se 
opor a remoção das 
sanções. 

“O Irã forneceu o 
que (a Aiea) diz que é 
suficiente”, disse uma 
autoridade que traba-
lha na implementação 
do acordo. As autori-
dades dos EUA decla-
ram que o governo 
de Obama nunca es-
perou que o Irã admi-
tisse formalmente que 
construía armas nucle-
ares ou que cooperas-
se totalmente com a 
Aiea, mas apontaram 
que o acordo nucle-
ar agora dará para 
os EUA e seus aliados 
uma habilidade muito 
melhor de monitorar 
o programa nuclear 
iraniano. Os 35 países 
que formam o Conse-
lho de Dirigentes da 
Aiea se encontrará 
no final deste mês em 
Viena para discutir o 
relatório

As autoridades 
iranianas expressaram 
que esperam que pos-
sa ser completado nes-
te mês os passos para 
restringir seu progra-
ma nuclear e, assim, 
permitir que o fim das 
sanções ocorram. 

Irã pode 
ter sanções
suspensas

ACoRdo

da Agência Brasil 

O presidente elei-
to da Argentina, Mau-
ricio Macri, confirmou 
ontem que estará em 
Brasília amanhã com 
a presidente Dilma 
Rousseff. Em entre-
vista coletiva, ao lado 
da nova chanceler Su-
sana Malcorra, Macri 
não antecipou os te-
mas da conversa, mas 
deu a entender que 
a Venezuela pode ser 
um deles.

Ele, no entanto, 
evitou se posicionar 
sobre a divergência 
que ele e Dilma têm 
sobre a adoção da 
cláusula democrática 
contra a Venezuela 
no âmbito do Merco-
sul. Durante toda a 
campanha presiden-
cial, Macri disse que 
vai invocar a cláusula 
por entender que o 
governo venezuelano 
está cometendo abu-
sos, “com a persegui-
ção de opositores e da 
liberdade de expres-
são”.

A cláusula demo-
crática prevê desde 
a aplicação de san-
ções comerciais até 
a suspensão do país, 
acusado de romper 
a ordem democrá-
tica, mas precisa de 
um consenso para ser 
aplicada. Macri já ha-
via comentado sobre 
sua participação na 
próxima reunião da 
cúpula do Mercosul, 
que ocorre no dia 21 
deste mês, na capital 
paraguaia, Assunção. 
Além da Argentina, 
compõem o bloco re-
gional o Brasil, Para-
guai, Uruguai e Vene-
zuela.

Já a presidente 
Dilma, ao conceder 
entrevista a jorna-

listas em Paris, onde 
participou da abertu-
ra da conferência do 
clima, na última se-
gunda-feira (30), ma-
nifestou uma opinião 
diferente. Ela afirmou 
que não vai apoiar o 
uso da cláusula demo-
crática, como preten-
de o argentino, com 
o intuito de retaliar a 
Venezuela. Segundo a 
presidente, é necessá-
rio um fato determi-
nado para que a me-
dida seja adotada no 
bloco.

Ao ser pergunta-
do sobre essa diver-
gência e se ela seria 
abordada na audiên-
cia que ele terá com 
Dilma na sexta, Ma-
cri passou a palavra a 
sua chanceler, Susana 
Malcorra, que desde 
2012 é chefe de gabi-
nete do secretário-ge-
ral das Nações Unidas 
(ONU), foi elegante e 
não comentou nada 
sobre um possível ten-
sionamento em torno 
do tema. “Vamos in-
vocar sim a cláusula 
democrática porque 
não consideramos 
justo o que ocorre na 
Venezuela porque lá 
não há liberdade de 
expressão. Lá, há per-
seguição aos líderes 
da oposição”.

Audiência com Dilma 

O presidente 
eleito da
Argentina 
confirmou 
que chega 
amanhã a 
Brasília para 
o encontro

Marieta Cazarré 
Da Agência Brasil 

A Organização Mundial 
da Saúde (OMS), em con-
junto com a Organização 
Pan-Americana da Saúde 
(Opas), emitiu alerta epi-
demiológico mundial, com 
recomendações aos seus 
estados-membros, para 
que estabeleçam medidas 
de diagnóstico e acompa-
nhamento de casos do zika 
vírus.

De acordo com o comu-
nicado conjunto, em 1º deste 
mês havia registros de casos 
do vírus zika em nove estados-
-membros: Brasil, Chile (Ilha 
de Páscoa), Colômbia, El Sal-
vador, Guatemala, México, Pa-
raguai, Suriname e Venezuela.

O comunicado ressalta 
a situação do Brasil, onde 
18 estados já confirma-
ram a circulação do vírus, 
e onde já se confirmou a 
relação entre o zika vírus e 
casos de microcefalia. Até o 
dia 30 de novembro deste 
ano, 1.248 casos de micro-
cefalia foram registrados 
em 14 estados brasileiros. 
Os dados mostram que 
houve um aumento de mais 
de vinte vezes em relação a 
anos anteriores.

A Opas e a OMS tam-
bém recomendam que os 
países reforcem a vigilância 
de síndromes neurológicas 
e anomalias congênitas e 
que fortaleçam o cuidado 
pré-natal às gestantes e 
aos recém-nascidos nas re-

giões onde o vírus está cir-
culando.

Além disso, o documen-
to destaca a importância de 
reduzir a presença do mos-
quito vetor, o Aedes aegypti, 
por meio de estratégias de 
controle eficaz do mosquito 
e de comunicação pública, 
com campanhas nos veícu-
los de comunicação.

A respeito do trata-
mento no caso de infecção 
por zika vírus, o comuni-
cado ressalta que não há 
vacina específica e que a 
orientação é no sentido de 
amenizar os sintomas com 
repouso e medicamentos 
para a diminuição da febre. 
Os pacientes devem ingerir 
muito líquido para evitar 
desidratação.

da Agência Lusa 

O chefe da diplomacia 
norte-americana, John Kerry, 
pediu ontem aos aliados na 
Organização do Tratado do 
Atlântico Norte (Otan) para 
intensificarem o apoio à coli-
gação, liderada pelos Estados 
Unidos, que combate o grupo 
extremista Estado Islâmico 
(EI) no Iraque e na Síria.

“Pedi a todos os aliados 
na Otan para intensificarem 
o seu apoio à luta contra o 
Daesh atacando o núcleo da 
organização no Iraque e na 
Síria”, disse Kerry no final 
de uma reunião da Otan em 
Bruxelas, utilizando uma das 
designações alternativas do 
Estado Islâmico. “Vejo com 
satisfação que alguns aliados 
já contribuam mais para este 

combate ou estão planejando 
aumentar sua contribuição”, 
disse. John Kerry elogiou em 
particular o primeiro-minis-
tro britânico, David Came-
ron, cujo governo leva hoje 
para votação no Parlamento 
uma proposta para autorizar 
a extensão dos bombardeios 
britânicos, atualmente limi-
tados ao Iraque, à Síria.

“Estamos muito satis-
feitos com os esforços do 
primeiro-ministro Cameron. 
É um passo muito importan-
te, aplaudimos a sua lideran-
ça”, afirmou.

O secretário de Estado 
norte-americano minimi-
zou por outro lado qualquer 
ameaça da Otan à Rússia, que 
lançou em outubro sua pró-
pria campanha de bombar-
deios contra os jihadistas na 
Síria e, na semana passada, 

viu um dos seus aviões mili-
tares ser abatido pela Força 
Aérea da Turquia, membro 
da Aliança Atlântica.

“A Otan é uma aliança de-
fensiva que existe há 70 anos. 
A Otan não é uma ameaça 
para ninguém, não é uma or-
ganização ofensiva e não está 
focada na Rússia”, assegurou.

Kerry afirmou ainda que 
a Rússia pode ter um papel 
“extremamente construtivo” 
na Síria e saudou “o empe-
nho” de Moscou nas negocia-
ções para pôr fim ao conflito.

“Evidentemente, a Rús-
sia pode ter um papel ex-
tremamente construtivo e 
importante”, desde que “se 
concentre” na luta contra o 
Estado Islâmico e “seja genu-
ína” nas negociações de paz 
relançadas em Viena há um 
mês, disse.

OMS emite alerta mundial
sobre casos do zica vírus

Estados Unidos querem que 
Otan intensifique os ataques

SAÚdE PÚBLICA

CoMBATE Ao TERRoRISMo

Macri citou medidas econômicas que implicam aumento de gastos e afetarão o orçamento futuro

FoTo: Site Oficial Mauriciomacri.com
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Atacante Marta está a 
três gols de ultrapassar 
Pelé na Seleção

BASQUETE EM CADEIRAS DE RODAS

AAPD decide título de Brasileiro
Equipe paraibana faz 
final hoje às 10 horas 
contra time de SC

A Associação Atlética 
das Pessoas com Deficiência 
da Paraíba – AAPD decide às 
10h de hoje o título brasileiro 
do Campeonato de Basquete 
em Cadeiras de Rodas da 3ª 
Divisão, contra o Águias de 
Concórdia/Coopergás (SC). O 
jogo será no Colégio de Apli-
cação da Universidade Fede-
ral de Pernambuco (UFPE), 
na cidade de Recife-PE.

A equipe paraibana che-
gou à grande decisão de for-
ma brilhante, uma vez que 
não encontrou dificuldades 
para vencer o CBA 40 Graus, 
da cidade de Cuiabá-MS, por 
768 a 41, partida esta que 

aconteceu na última ter-
ça-feira. Já o adversário da 
AAPD, ou seja, o Águias de 
Concórdia/Coopergás (SC), 
decide a competição após 
passar com folga pelo All Star 
Rodas Belém (PA).

O terceiro lugar será 
decidido entre o All Star Ro-
das Belém (PA) e o CBA 40 
Graus, que se enfrentam, às 
8h30, na disputa pela meda-
lha de bronze e pela terceira 
vaga para a 2ª Divisão Na-
cional. A competição é uma 
realização da Confederação 
Brasileira de Basquete em 
Cadeira de Rodas em parce-
ria com a Universidade Fe-
deral de Pernambuco. 

Os atletas paraibanos es-
tão invictos na competição e, 
além de vencerem o CBA 40 
Graus, derrotaram também a 
ADGE/Águias de Gama (DF), 
por 87 a 29, e a ADM (CE), 
por 75 a 18. 

Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com

Representantes da Paraíba chegaram à final após vencerem com facilidade a forte equipe do CBA 40 Graus da cidade de Cuiabá-MS

Grêmio Cief 
fica em 40 lugar 
no Brasileiro de 
Saltos na capital

O presidente da Federa-
ção de Esportes Aquáticos 
da Paraíba, Antônio Meira 
Leal, comemorou como se 
fosse um título nacional, a 
quarta colocação da Paraí-
ba no Campeonato Brasi-
leiro de Saltos Ornamen-
tais para grupos C  (atletas 
de 12 e 13 anos) e D (para 
atletas de até 11 anos), que 
ocorreu no último final de 
semana, nas dependên-
cias do Parque Aquático da 
Vila Olímpica Parahyba, no 
Bairro dos Estados, em João 
Pessoa. Com 112 pontos, a 
equipe do Grêmio Cief foi o 
melhor clube do Estado.

O Centro Olímpico 
Gama, de Brasília/DF, ficou 
com o título do Campeonato 
Brasileiro de Saltos com 383 
pontos, seguido da Associa-
ção Saltando para o Futuro/
DF, 302 pontos e Associação 
Brasiliense de Saltos Orna-
mentais (Abrasso/DF),  155 
pontos. O Grêmio Cief-PB, 
quarto colocado, ficou na 
frente do Fluminense/RJ, 
109 pontos; Clube Sema-
nal de Cultura Artística, de 
Campinas/SP, 101 pontos; 
Pinheiros/SP, 79 pontos; 
Colégio Mackenzie/DF, 36 e 
Associação dos Docentes da 
Escola de Educação Física 
(Adesef/PA) - 13 pontos. 

A organização da com-
petição foi da Confedera-
ção Brasileira de Desportos 
Aquáticos, que premiou com 
o Troféu Eficiência os atle-
tas Heloá Camelo e Rafael 
Almeida, ambos do Centro 
Olímpico Gama, com 45 e 
63 pontos, respectivamente, 
pelo Grupo D. Já no Grupo C, 
os melhores foram Luis Feli-
pe Moura, também do Gama, 
e Bruna Maia, da Associação 
Saltando para o Futuro/DF, 
ambos com 57 pontos.

A conpetição foi a úl-
tima do calendário da Fe-
deração de Esportes Aquá-
ticos da Paraíba dentro da 
programação de ‘Novembro 
das Águas”.

O estudante da Escola Esta-
dual do Liceu Paraibano, Victor 
José de Sousa Koehler, da 2ª sé-
rie do Ensino Médio, foi agracia-
do com a medalha de bronze na 
Olimpíada Paraibana de Informá-
tica (OPI) na categoria “Avançado 
Júnior”, utilizando as linguagens 
C, C++, Java, Pascal e Python, or-
ganizada pelo curso de Ciência da 
Computação da Universidade Fe-
deral de Campina Grande (UFCG).

A OPI visa despertar nos alu-
nos o interesse em computação, 
considerada imprescindível na 
formação básica dos estudantes 
atualmente, através de uma ati-
vidade que envolve desafios mo-
tivadores e competição saudável. 
Esta competição também permi-

te que os participantes possam 
conhecer de forma mais abran-
gente a carreira na área. Já para 
os alunos do Ensino Superior, a 
OPI visa estimular os alunos a 
aprimorarem e aprofundarem o 
conhecimento em Programação 
e Algoritmos.

Além disso, a OPI almeja pre-
parar melhor e despertar o inte-
resse de alunos paraibanos para 
as competições nacionais e inter-
nacionais de programação, como 
a Olimpíada Brasileira e Interna-
cional de Informática. Estes alu-
nos se motivarão a entrar no cur-
so de Ciência da Computação e o 
conhecimento adquirido na pre-
paração será muito valioso para a 
sua formação.

Aluno da rede estadual conquista o bronze
OLIMPÍADA DE INFORMÁTICA

Victor estuda no Liceu e ficou em terceiro lugar em disputa realizada na UFCG

A Federação Paraibana de 
Futebol transferiu de hoje, para 
o próximo domingo, os jogos 
Kashima x Botafogo e Santos x 
Santa Cruz, pelo Campeonato 
Paraibano de Futebol Femini-
no. As partidas ocorrerão no 
período da tarde no CT Valen-
tina Figueiredo, mesma praça 
esportiva para onde estavam 
marcadas os dois jogos da noi-
te desta quinta-feira. Disputas 
dos Jogos dos Servidores Mu-
nicipais inviabilizaram que a 
rodada da FPF ocorresse hoje.

“Estamos tentando con-
cluir ainda este mês o Cam-
peonato Paraibano de Futebol 
Feminino. Encontramos difi-
culdades devido a indisponibi-
lidade de estádio, mas, agora, 
esta rodada que já foi cancela-
da duas vezes, está mais do que 
confirmada para o próximo 
domingo, no CT Ivan Tomaz, o 
Tomazão, no Conjunto Valenti-
na Figueiredo, na capital”, dis-
se ontem Antônio Carlos, po-
pularmente conhecido como 
Baza, diretor técnico da Fede-
ração Paraibana de Futebol.

FPF remarca rodada para o próximo domingo
PARAIBANO DE FUTEBOL FEMININO

Com a garantia de que a 
rodada dupla ocorrerá no pró-
ximo domingo, a FPF acredita 
em duas partidas que já geram 
expectativas entre os despor-
tistas. A preliminar, começando 
às 15h30, terá Kashima x Bo-
tafogo. Um duelo de invictos e 
lideres. Ambos estão com seis 

pontos e quem vencer dá um 
passo importante para uma das 
duas vagas na final do campeo-
nato. Às 17h30, será a vez do 
Santos de João Pessoa enfren-
tar o Santa Cruz. As equipes 
ainda não venceram no certa-
me e quem perder fica em si-
tuação delicada na busca pelo 

título estadual.
O diretor técnico da FPF, 

Antônio Carlos, comunicou 
também ontem aos clubes, 
além da remarcação dos jogos, 
uma reunião entre os dirigen-
tes do Botafogo, Kashima, San-
tos e Santa Cruz para a próxima 
semana, antes das partidas de 

volta do campeonato. Pretende 
corrigir algumas falhas regis-
tradas durante o certame, para 
que, nas partidas de volta, não 
sejam novamente registradas. 
O campeão paraibano vai re-
presentar o Estado na Copa do 
Brasil de Futebol Feminino, de 
2016. (M.L)

As equipes do Kashima e Botafogo lideram o campeonato e farão preliminar às 15h30 de domingo no CT Ivan Tomaz, no Valentina

FOTOS: Divulgação



Baía da Guanabara continua 
sendo o problema na Rio 2016
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Estudo mostra acúmulo 
de vírus nas águas e 
compromete os atletas

Foto: Asciom/FPF

A tabela do Paraibano de 2016 
foi divulgada e, como sempre, 
as costumeiras reclamações 
de dirigentes, em defesa 
de suas ideias e do clube, 
inteiramente normal. Botafogo 
e Campinense não gostaram 
pelos jogos desgastantes no 
Sertão logo no início. Tem um 
certo sentido, mas tabela não 
ganha campeonato quan-
do você consegue montar um time competitivo. O 
exemplo de 2015 ficou claro quando o Botafogo 
tinha o melhor elenco, mas a competitividade ficou 
do lado do Campinense, campeão da temporada. O 
diretor técnico da FPF, Antonio Carlos (foto), consi-
derou natural as reclamações.

Críticas à tabela

Cinco clubes e três 
destinos: descenso
A última rodada do Campeonato Brasileiro da Série A 

reserva muita emoção na parte de baixo da tabela para 
torcedores do Coritiba, Figueirense, Avaí, Vasco e Goiás. 
Aqui na Paraíba existe muito torcedor vascaíno e eles 
devem se concentrar em bares e restaurantes ou mesmo 
na poltrona de sua casa, ávidos pela permanência na elite 
do futebol e assim evitar o terceiro rebaixamento. Quem 
for hipertenso não deixe a medicação distante e assista 
ao jogo acompanhado, porque a alegria também acelera o 
coração, imagine a tristeza.

O interessante é que tem uma briga também pelo 
acesso à Libertadores entre São Paulo e Internacional, 
mas nada se compara ao drama dos outros cinco clubes 
da parte de baixo da tabela. O Vasco teve uma grande 
reação neste segundo turno e conseguiu 27 pontos 
até a penúltima rodada, um a mais que o rival Flamen-
go.  Nos jogos de ida tinha apenas 3 vitórias e na volta 
chegou a 7, depois de 18 partidas. Contou com o péssi-
mo aproveitamento de seus concorrentes para chegar a 
última rodada com chances de escapar.

Realmente um domingo de futebol para ninguém 
perder e certamente a Globo e a Band, TVs abertas, vão 
transmitir o jogo envolvendo Coritiba e Vasco. Como 
toda a rodada será disputada no mesmo horário, to-
dos vão estar atentos áquela bolinha da transmissão 
anunciando gol na rodada. A minha simpatia no futebol 
brasileiro não é pelo time da Colina e sim pelo Flamen-
go, mas ficará muito chato o Brasileiro de 2016 sem a 
presença da rivalidade entre as equipes.

De qualquer forma torço pelo bom futebol e quem 
realmente merecer cair que caia dentro das quatro 
linhas. É bem verdade que a situação vascaína é dramá-
tica por depender de outros resultados e ainda jogando 
fora do Rio de Janeiro, diferente de Coritiba e Figueiren-
se que atuam em seus domínios. Não acredito em mala 
branca ou mala preta. Futebol é jogado e os jogadores 
são profissionais.

O Tribunal de Justiça Desportiva da Paraíba volta a se reunir 
hoje para julgar o processo em que o Nacional de Patos 
pede a anulação do Campeonato Paraibano da Segunda 
Divisão. A reunião começa às 18h30 na FPF.

Ação do Nacional de Patos

Os feitos do Santa Cruz em 
2015 geram reconhecimento 
fora de campo. Campeão 
pernambucano e vice da Sé-
rie B, o Tricolor foi homena-
geado ontem na Assembleia 
Legislativa de Pernambuco.

Viva o Santa!

Botafogo e CSP seguem 
intensificando os treinamen-
tos visando a participação 
na Copa São Paulo de Júnior 
em 2016. Tomara que a 
Paraíba consiga chegar pela 
primeira vez à 2a fase.

Copa São Paulo

O Auto Esporte entrou de novo em ebulição com as 
saídas dos diretores Vicente Lamenha e Eduardo Araújo 
por não concordarem com a gestão do atual presidente 
Watteau Rodrigues. Quando a gente pensava que o 
Alvirrubro ia na direção certa eis que surgem divergências 
e a crise se instala novamente. Deveras lamentável.

Auto em crise

varellajp@yahoo.com.br

Geraldo 
Varela

Os velejadores que com-
petirem nas Olimpíadas de 
2016 velejarão sobre águas 
tão contaminadas por vírus 
que equivalem a esgoto bru-
to, mesmo nas raias longe da 
costa da Baía de Guanabara. 
Isso é o que aponta um novo 
estudo da Associated Press 
(AP) divulgado ontem. A 
agência, que desde julho faz 
análises mensais das águas 
do Rio de Janeiro, voltou a 
afirmar que a Lagoa Rodrigo 
de Freitas e a Marina da Gló-
ria são os pontos mais críti-
cos. A novidade é a inclusão 
na lista alarmante das raias 
de vela localizadas longe da 
costa da Baía.

“Esses níveis de vírus 
estão disseminados. Não é 
só ao longo da costa, mas em 
toda a extensão da água, o 
que aumenta a exposição das 
pessoas que entram em con-

tato com ela. Estamos falan-
do de um ambiente extremo, 
em que a poluição é tão alta 
que a exposição é iminente e 
a probabilidade de infecção é 
muito grande - disse Kristina 
Mena, especialista em vírus 
transmitidos pela água e pro-
fessora associada de saúde 
pública no Centro de Ciências 
da Saúde da Universidade do 
Texas em Houston.

O alerta da AP é feito 
especialmente diante do ris-
co apontado por testes de 
vírus. Em outubro, porém, 
a Organização Mundial de 
Saúde (OMS) declarou que 
não recomenda ao Comitê 
Organizador do Rio 2016 a 
realização rotineira de testes 
de vírus por conta da falta de 
métodos padronizados, o que 
dificulta a interpretação dos 
dados. Este tipo de análise só 
é recomendado para circuns-
tâncias específicas, como in-
vestigação de algum surto de 
doença com suspeita de cau-
sa viral ou pesquisa.

“A saúde e a segurança 
dos atletas são sempre uma 
prioridade máxima e não há 
dúvida de que a água nos lo-
cais de competição atende 
aos padrões relevantes. O Rio 
2016 segue as orientações 
de especialistas da Organiza-
ção Mundial da Saúde, cujas 
diretrizes para a segurança 
de águas recreacionais reco-
mendam a classificação da 
água por meio de um progra-
ma regular de testes da qua-
lidade microbiana da água”, 
declarou o Comitê Organiza-
dor do Rio 2016, à AP.

As diretrizes da OMS in-
dicam a necessidade de um 
acompanhamento periódi-
co da quantidade de bacté-
rias na água, índice em que 
os locais de competição das 
Olimpíadas apresentam ní-
veis seguros no novo estudo 
da AP, com exceção da Lagoa 
Rodrigo de Freitas. O palco 
das disputas do remo e da ca-
noagem de velocidade apre-
sentou um pico de coliformes 

fecais bacterianos mais de 16 
vezes maior do que o nível 
permitido pela lei brasileira.

A AP ressalta que, ape-
sar de a OMS não recomen-
dar testes de vírus, há uma 
grande pressão da comuni-
dade científica dos Estados 
Unidos e da Europa para que 
esse tipo de análise entre nas 
diretrizes da OMS. Segundo 
o novo estudo da AP, atletas 
que ingerirem três colheres 
de chá de água durante as 
provas do Rio 2016 têm uma 
chance de 99% de ser infec-
tados por vírus.

“Os níveis de vírus são 
tão altos nessas águas bra-
sileiras que, se encontrásse-
mos esses níveis em praias 
dos Estados Unidos, elas pro-
vavelmente seriam interdita-
das pelas autoridades”, disse 
a professora Kristina Mena, 
ressaltando que uma conta-
gem de mil vírus patógenos 
por litro de água causaria 
alarme extremo nos Estados 
Unidos ou na Europa.

A poluição na Baía de Guanabara vem sendo um tormento para os organizadores dos Jogos Olímpicos que serão realizados no Rio

Melhores tenistas do País disputam torneio
Os melhores tenistas 

profissionais, cadeirantes e 
juvenis do Brasil se reúnem 
entre os dias 10 e 12 de de-
zembro no Rio de Janeiro 
para o Aquece Rio – Correios 
Brasil Masters Cup 2015, 
evento-teste  da modalidade 
que será realizado no Centro 
Olímpico de Tênis, no Parque 
Olímpico da Barra. A organi-
zação será feita em parceria 
entre o Comitê Organizador 
Rio 2016 e a Confederação 
Brasileira de Tênis.

Pela primeira vez no Rio 
de Janeiro, o evento terá o 
torneio profissional mascu-
lino e feminino, o torneio de 
cadeirantes masculino e fe-
minino, além das chaves de 
12, 14 e 16 anos masculino e 
feminino. Neste ano, haverá 
dois desafios, com um jogo 

de simples e outro de duplas 
contando com alguns dos me-
lhores brasileiros. Também 
haverá Pro-Am e clínicas de 
tênis com os alunos da Escoli-
nha de Tênis Fabiano de Pau-
la, da Rocinha.

De volta ao top 40 da 
ATP, o atual melhor brasileiro 
Thomaz Bellucci jogará uma 
exibição contra o número 2 
do Brasil, Rogerio Dutra Sil-
va. Nas duplas, Bruno Soares, 
André Sá, Marcelo Demoliner 
e João Souza, o Feijão, tam-
bém disputarão uma partida 
de exibição. Atual número 1 
do mundo nas duplas, Marce-
lo Melo não participará.

No profissional femini-
no, será a oportunidade de 
ver de perto a top 50 Teliana 
Pereira e Gabriela Cé jogando 
em chave com atletas da nova 

geração como Carolina Meli-
geni Alves e Maria Clara Silva, 
vencedora do Rendez-Vous à 
Roland-Garros 2015.

De volta ao top 40 da 
ATP, o atual melhor brasileiro 
Thomaz Bellucci jogará uma 
exibição contra o número 2 
do Brasil, Rogerio Dutra Silva.
De volta ao top 40 da ATP, o 
atual melhor brasileiro Tho-
maz Bellucci jogará uma exi-
bição contra o número 2 do 
Brasil, Rogerio Dutra Silva. A 
chave profissional masculina 
terá atletas como Guilherme 
Clezar e Thiago Monteiro, 
além de representantes da 
nova geração como Orlando 
Luz e Igor Marcondes.

Entre os cadeirantes, a 
medalhista de ouro em sim-
ples e duplas nos Jogos Para-
pan-Americanos de Toronto 

2015, Natalia Mayara, é uma 
das atrações, assim como 
Rejane Cândida, Daniel Ro-
drigues e Carlos Santos, que 
também foram medalhistas 
no Parapan.

O Brasil Masters Cup 
2015 terá os jogos de quartas 
de final no dia 10 de dezem-
bro, a partir das 9h. As semi-
finais serão disputadas em 
11 de dezembro, também a 
partir das 9h. O jogo exibição 
de duplas será realizado às 
16h30, também no dia 11. O 
encerramento do evento será 
no dia 12, com jogos a partir 
das 9h, e a exibição de sim-
ples a partir das 16h30.

O Prêmio Tênis será 
realizado também no Rio de 
Janeiro, destacando os me-
lhores do Tênis do Brasil em 
2015, no dia 12 de dezembro.

EVENTO-TESTE

Thomaz Belluccii 
tem presença 

confirmada

João Souza, o 
Feijão, é outra 
atração da 
competição 
no Rio 

FotoS: Reprodução



Prioridade é pagar os salários
CORINTHIANS
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Planejamento para 2016 
não prevê contratação
de jogador de renome

FotoS: Reprodução

O torcedor do Corin-
thians que estiver aguar-
dando a chegada de algum 
astro ou jogador de renome 
para 2016 pode tirar o cava-
lo da chuva. De acordo com o 
planejamento da gestão do 
clube, a prioridade é quitar 
as dívidas com os jogadores 
do atual elenco (Danilo, Ralf, 
Elias e Renato Augusto es-
tão com direitos de imagem 
atrasados, por exemplo) e 
não condicionar o Departa-
mento de Marketing à chega-
da de medalhões.

O último atleta que che-
gou com tal status foi Alexan-

dre Pato, em janeiro 2013. O 
atacante foi contratado do Mi-
lan por R$ 40 milhões, e a pro-
messa era de manter a “revolu-
ção” do marketing corintiano 
na mesma linha do que havia 
sido iniciado quatro anos antes 
com Ronaldo Fenômeno. Um 
ano depois, o jogador foi en-
volvido numa troca por Jadson 
com o rival São Paulo.

“O marketing conse-
gue se virar, arrecadar mui-
to bem, sem a vinda de um 
grande atleta. A necessidade 
do grande atleta para gerar 
renda é um método ultra-
passado de marketing. Não 
é condicionante para o Co-
rinthians hoje” disse Marcelo 
Passos, diretor de marketing 
do clube, ao Lance!.

“A nossa gestão é res-
ponsável, não fará maluqui-
ces. Se lá na frente o presi-
dente (Roberto de Andrade) 
e o restante do Departamen-
to de Futebol conseguirem 
trazer alguém nesse sentido, 
saberão a hora de fazer isso” 
completou.

Vale lembrar que a polí-
tica de priorizar o atual elen-
co se reflete nas negociações 
de renovações contratuais. 
Na atual temporada, nove 
atletas já prorrogaram seus 
contratos com o clube. O 
único jogador cujo vínculo 
se encerra no fim de 2015 e 
ainda não foi renovado é o 
do volante Ralf, de 31 anos. 
Clube e jogador, contudo, já 
negociam.

Um dos sócios da OTB Sports, o 
empresário Bruno Paiva foi a Milão na 
última semana para tratar de um tema 
importante: Elias, volante do Corin-
thians. O objetivo da viagem de Bruno 
foi se encontrar com Clarence Seedorf, 
ligado à empresa e que recebeu uma 
sondagem importante do futebol ita-
liano pelo jogador campeão brasileiro 
com o Corinthians. Com auxílio do ho-
landês, Paiva tenta abrir mercado na 
Europa para Elias, e vislumbrou uma 
possível transferência para a Itália.

De acordo com pessoas muito 
próximas a Elias, o volante só aceita 
deixar o Corinthians em caso de uma 
proposta financeiramente vantajosa 
e para um clube de ponta da Euro-
pa. É justamente por conta disso que, 
há pouco mais de três meses, ele re-

solveu assinar com a OTB Sports. Até 
então representado apenas pelo pai 
Eliseu, o corintiano recebeu algumas 
sondagens do futebol europeu no 
meio do ano, mas todas de equipes 
pequenas ou intermediárias. No en-
tendimento de Elias, um agente com  
maior penetração no mercado pode-
ria abrir possibilidades maiores nas 
janelas de transferências seguintes. 

Aos 30 anos e eleito para a se-
leção do Campeonato Brasileiro, 
Elias também é titular com Dunga 
na seleção desde o início de seu 
trabalho, em agosto de 2014. O 
volante defendeu dois clubes euro-
peus, entre 2011 e 2014, mas não 
conseguiu fazer sucesso. Nem pelo 
Atlético de Madrid-ESP e nem pelo 
Sporting-POR. 

Elias pode se transferir para a Itália

As constantes especulações 
acerca de uma eventual transfe-
rência de Cristiano Ronaldo para 
o Paris Saint-Germain ganharam 
novo episódio ontem. Segun-
do veicula o tabloide britânico 
The Sun, o português já teria se 
comprometido a jogar no clube 
da capital francesa caso venha a 
deixar o Real Madrid.

O jornal diz ter fontes de 
"pessoas muito próximas" de 
Cristiano na Espanha, e que ga-
rantem que o jogador já teria 
dado sua palavra sobre o destino 
que deverá tomar se for negocia-
do pelo clube merengue, apesar 
de ter sublinhado sua vontade 
de ficar.

"Ele disse em seu círculo so-
cial que gostaria de ficar no Real 
Madrid, mas que caso saia, só iria 
para o Paris Saint-Germain", dis-
se uma fonte ao tabloide.

Entre os atrativos que des-
pertam a vontade do português 

de atuar na França, estariam o 
desejo de morar em Paris, além 
de gostar do treinador do PSG, 
Laurent Blanc, a quem inclusi-
ve Cristiano trocou palavras de 
maneira descontraída no último 
encontro entre a equipe france-
sa e o Real Madrid, pela Liga dos 
Campeões.

"Ele já tem essa decisão to-
mada e nem mesmo está aberto 
para conversa com outros clubes. 
Tem o desejo de viver na Fran-
ça, ele gosta de Laurent Blanc, 
tem uma excelente relação com 
o presidente Nasser Al-Khelaifi 
e sabe que a vida em Paris seria 
simplesmente sensacional para 
ele", afirma o The Sun.

Benzema
O jornal francês “Le Mon-

de” publicou ontem trechos do 
depoimento de Karim Benzema 
à Justiça francesa, em declara-
ções dadas após sua prisão sob 

acusação de envolvimento na 
chantagem a Mathieu Valbue-
na. O atacante do Real Madrid 
disse”.

“Creio que isso é um gran-
de mal-entendido. A princípio, 
só queria que Mathieu tomasse 
ciência da história e o ajudei. Se 
trata de alguém que joga comi-
go na seleção da França, é um 
amigo”, disse.

Benzema também garan-
tiu à Justiça que não viu o su-
posto vídeo erótico em que 
aparece o hoje meia do Lyon. 
No início de novembro, a rádio 
francesa “Europe 1” divulgou 
o áudio de uma conversa do 
atacante com um amigo, con-
tando sobre o diálogo com 
Valbuena. Segundo Benzema, 
seu amigo de infância Karim 
Zenati, com quem ele conversa 
no áudio divulgado pela “Eu-
rope 1”, foi quem contou so-
bre a existência do vídeo. 

Crescem as especulações sobre a saída do jogador para o PSG
CRISTIANO RONALDO

Cristiano Ronaldo já se comprometeu a jogar na França, garante um jornal

Contratado há três me-
ses para substituir Vanderlei 
Luxemburgo, o técnico Mano 
Menezes encerrou seu ciclo 
pequeno, mas vitorioso pelo 
Cruzeiro. Ele recebeu uma pro-
posta do Shandong Luneng, da 
China, nessa terça-feira, e pediu 
24 horas para conversar com 
seus familiares e definir seu fu-
turo. Ontem, a notícia foi con-
firmada: ele vai mesmo deixar 

o clube mineiro para substituir 
Cuca, que deverá assinar sua 
rescisão com o Shandong nos 
próximos dias e voltar ao Bra-
sil. O Atlético-MG surge como 
forte opção para repatriar 
seu antigo comandante. Até 
a última segunda, a diretoria 
do Cruzeiro e o próprio Mano 
tratavam o assunto como espe-
culação. No entanto, ciente das 
sondagens, o treinador já não 

escondia a possibilidade real 
de se transferir. Dentre os mo-
tivos para sua saída, o principal 
deles é o acerto financeiro com 
os chineses. Além das remune-
rações mensais do treinador, o 
Shandong aceitou pagar a mul-
ta de R$7 milhões só para tirar 
o técnico da equipe estrela-
da, já que o atual contrato de 
Mano é válido até dezembro 
de 2017.

Técnico deixa o Cruzeiro e acerta 
com o Shandong no lugar de Cuca

MANO MENEZES

Marta está próxima de 
se tornar a maior artilheira 
da Seleção Brasileira. Com 
o gol feito contra a Nova 
Zelândia, em amistoso dis-
putado em Cuiabá na última 
terça-feira, ela ficou a três 
de ultrapassar Pelé.

A camisa 10 da Seleção 
Brasileira fez seu gol de nú-
mero 93 com a camisa da Se-
leção Brasileira em seu 99º 
jogo pela equipe. Já Pelé pre-
cisou de 114 partidas para 
marcar 95 vezes.

A atleta poderá ultra-
passar essa marca ainda 
neste ano. Ela terá oportu-
nidade em torneio amistoso 
em Natal. O Brasil enfrenta-
rá Croácia, México e Canadá 
no Nordeste.

Neste ano, Marta já ha-
via se tornado a maior arti-
lheira da história da Copa do 
Mundo de futebol feminino. 
Ela atingiu os 15 gols no tor-
neio. Ela poderia ter se tor-
nado a maior artilheira de 

Marta está a três gols de se tornar  
maior artilheira e ultrapassar Pelé

SELEÇÃO BRASILEIRA

Copas entre homens e mu-
lheres, mas não conseguiu 
fazer o 16º, número que 

igualaria Klose, nas oitavas 
de final e acabou eliminada 
para a Austrália.

Marta já marcou 93 gols em 99 partidas pela Seleção Brasileira

O meia Elias diz que só deixa o Corinthinas se for para jogar num grande clube do futebol europeu
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Licenciamento para 
as competições vai da 
estrutura às finanças

Mais exigências aos clubes
cbf cria novas regras

 Os próximos anos se-
rão de adaptação para os 
clubes. Porém será preciso 
mais do que conseguir a vaga 
em campo para poder jogar 
o Campeonato Brasileiro. A 
CBF está colocando de pé o 
seu sistema de Licenciamen-
to de Clubes – na prática um 
regulamento que vai obrigar 
os clubes a cumprirem uma 
série de requisitos para po-
derem se inscrever em seus 
campeonatos. 

O modelo a ser seguido 
é o da Uefa, que exige dos 
clubes o cumprimento de 
critérios – estruturais, finan-
ceiros, jurídicos, de pessoal, 
além de esportivos, claro – 
para permitir que eles dispu-
tem seus torneios. 

Em linhas muito amplas, 
na Europa os clubes preci-
sam demonstrar que têm es-
tádio e centro de treinamen-
to adequados; que investem 
em categorias de base, que 
seus atletas têm supervisão 
médica; que seus profissio-
nais (da comissão técnica a 
cartolas) sejam especializa-
dos em suas áreas; que as 
finanças (salários, impostos) 
estejam em dia. As punições 
vão de multa a exclusão de 
campeonatos. O regulamen-
to tem 94 páginas e está no 
site da Uefa, em inglês.

O plano da CBF é exigir 
tudo isso dos clubes a partir 
de 2017 ou 2018. Com a san-
ção do Programa de Moder-
nização do Futebol Brasilei-
ro (Profut), a entidade deve 
prever obrigações financei-
ras às equipes já em 2016. 
O italiano Andrea Traverso, 
diretor de Licenciamento e 
Fair Play Financeiro da Uefa, 
esteve nesta semana na sede 
da CBF, no Rio, para falar so-
bre como o programa funcio-
na na Europa, onde é pratica-
do há 15 anos. 

“Não há razões para isso 
não ser implantado no Brasil. 
Essa plataforma é um bom 
jeito de mudar para melhor 
a governança dos clubes. Na 
Europa nós encontramos 

alguma resistência, algum 
ceticismo, mas nós consegui-
mos convencer as federações 
nacionais e os clubes de que 
isso era algo bom” declarou 
Traverso ao GloboEsporte.
com.

O cartola europeu cita 
uma longa lista de clubes pu-
nidos e impedidos de partici-
par de competições por não 
terem cumprido as regras de 
licenciamento.

“Mallorca e Málaga na 
Espanha, Parma e Genoa na 
Itália, Glasgow Rangers na 
Escócia, Southampton na In-
glaterra, CSKA Sofia na Bul-
gária... Quase sempre por 
problemas financeiros, por 
não estar em dia com im-
postos ou salários. Em qua-
se todas as federações na-
cionais tivemos pelo menos 
um caso. Mas isso é parte do 

jogo, prefiro medir o sucesso 
do programa não pelas puni-
ções aplicadas, mas pelo ou-
tro lado da moeda. Os clubes 
melhoraram”.

O diretor de competi-
ções da CBF, Manoel Flores, 
afirmou que o “primeiro es-
boço” do projeto está pronto, 
e que haverá algumas dis-
cussões ainda antes de ser 
de fato implementado. Num 
primeiro momento, as regras 
valeriam para todas as Séries 
do Campeonato Brasileiro, 
mas não para a Copa do Bra-
sil. O ano que vem (2016) 
deve ser dado como prazo 
para que os clubes se adap-
tem.

“Será um ano de diag-
nóstico, de ajustes no proje-
to, no regulamento. A CBF vai 
ter uma estrutura responsá-
vel por isso, por avaliar cada 

setor. Haverá duas instân-
cias, dois órgãos, um para 
avaliar se concede ou não a 
licença e o outro de recurso, 
uma segunda instância, para 
o caso de licenças não conce-
didas”.

Manoel Flores diz que 
a implantação das regras de 
licenciamento são “uma de-
manda do mercado” e que a 
CBF “não quer fazer nada de 
forma atropelada”.

“A ideia é colocar o pro-
jeto na rua o quanto antes, 
mas sem causar distorções. 
Não queremos punir os clu-
bes, mas elevar o patamar 
do futebol brasileiro como 
um todo. Queremos aumen-
tar o nível de exigência para 
que possam ficar financeira-
mente mais saudáveis e com 
estruturas administrativas 
mais modernas”.

curtas

Ceni deve enfrentar 
o Goiás no domingo

Clubes demonstram
interesse por Cirino

Robinho está fora
da última rodada

Serginho motivado
para jogo decisivo

O goleiro Rogério Ceni deu ontem 
uma nova esperança à torcida são-
paulina em relação a sua presença na 
partida contra o Goiás, no Serra Dourada. 
Em treino específico, ele fez todos os 
movimentos possíveis para um atleta 
da sua posição e, mesmo aparentando 
dores, conseguiu ficar até o final.

A corrida para ver quem vai 
ficar com Marcelo Cirino está aberta. O 
atacante, que começou o ano em alta, se 
envolveu em polêmicas no Flamengo e não 
deve ficar no clube no ano que vem. Hora 
de o ampresário Pablo Miranda trabalhar.  
Palmeiras, São Paulo, Internacional e  
Cruzeiro estão interessados.

O Palmeiras não poderá contar 
com Robinho para a rodada final do 
Brasileiro e para as três primeiras 
partidas da competição em 2016. 
Tudo porque o camisa 27 foi julgado 
pelo STJD pela expulsão contra o 
Atlético-PR e punido com quatro jogos 
de suspensão.

Para não ver a luta a equipe em vão, 
Serginho, do Vasco, espera que a reviravolta 
do segundo turno seja finalizada com a 
permanência na elite do futebol nacional. 
“Realmente uma campanha muito boa. 
Alguns torcedores que encontro na rua me 
perguntam: por que não fizeram isso desde 
o início do Brasileiro?”

Torcedor do Flu quer o Vasco rebaixado

Grêmio paga R$ 2 milhões pelo vice

O treino de ontem nas 
Laranjeiras teve uma movimentação nas 
arquibancadas. Mesmo sem ambições no 
Campeonato Brasileiro, o Fluminense vai 
encarar o Figueirense no domingo e esta 
partida pode definir o futuro do Vasco 
na luta contra o rebaixamento. Torcendo 
pelo descenso do Cruz-Maltino, dois 
jovens torcedores levaram uma faixa 
com a palavra "Entrega!". No lado oposto 
da faixa, estava escrita a seguinte frase 

"Eu escolhi te rebaixar!", em alusão à 
campanha criada pela torcida do Vasco, 
que diz "Eu escolhi acreditar!".

Alguns seguranças do clube se 
aproximaram dos jovens e perguntaram 
se eles estavam autorizados a levar a 
faixa. Com a resposta negativa, eles 
recolheram a faixa e foram embora. 
Fluminense e Vasco vivem em lados 
opostos desde as confusões no 
Campeonato Carioca deste ano.

Renovações, planejamento  e movimentações em busca de reforços no Grêmio. O duelo 
contra o Joinville, no domingo, às 17h, na Arena Joinville, vale o vice no Nacional. Uma 
posição que pode render R$ 2 milhões a mais em premiações aos atletas.

Manoel Flores, diretor de competições da CBF, explica as novas diretrizes da CBF para modernizar o futebol brasileiro e tornar os clubes mais estruturados até 2018

Godinho: “Tem que passar o rodo no Fla”
A atuação pífia do Fla-

mengo na derrota por 3 a 0 
para o Atlético-PR pela penúl-
tima rodada do Campeonato 
Brasileiro foi uma gota graúda, 
mas caiu num copo que já ha-
via transbordado. É nessa linha 
a análise feita por Flávio Godi-
nho, atual vice-presidente de 
planejamento e futuro vice de 
futebol para 2016, caso Eduar-
do Bandeira de Mello seja ree-
leito nas eleições presidenciais 
do próximo dia 7 na Gávea.

O dirigente, que está à 
frente dos projetos para o ano 
que vem, diz que já havia iden-
tificado jogadores com "pouca 
relação com as tradições do 
Flamengo" e falta de "vergonha 
na cara", por isso a performan-
ce em Curitiba não chegou a 
ser surpresa para ele. Por con-
ta desse diagnóstico, Godinho, 
usando palavras duras, garan-
tiu que haverá grande refor-
mulação no elenco.

“Assim como o torcedor, 
a minha reação é a seguinte: 
tem que passar o rodo. Então 
eu poderia dizer o seguinte: se 

reforMULaÇÃo
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você considerar o time titular 
do Flamengo, não estou nem 
dizendo o de domingo, porque 
estava muito desfalcado, mas 
em relação ao time titular pos-
so te garantir que vamos ter 
pelo menos seis novos jogado-
res para o ano que vem” disse.

Godinho recebeu a repor-
tagem do Globo.com num res-
taurante na Zona Sul do Rio de 
Janeiro e só evitou falar em no-
mes, como o de Muricy Rama-

lho, técnico que está apalavra-
do com o clube e que assinará 
contrato se Bandeira vencer; 
e os de Juan (Internacional), 
Willian Arão (Botafogo) e Ro-
dinei (Ponte Preta), que estão 
bem perto de serem anuncia-
dos como reforços. Mas ele 
adiantou que a diretoria estu-
da adotar mais nesta próxima 
janela de transferências um es-
tilo que ficou famoso por meio 
de um ex-presidente do Flu-

minense. “Eu até antevejo que 
a gente vá voltar a ter aquelas 
situações de troca-troca do an-
tigo Francisco Horta. Não me 
surpreenderia a volta desse 
troca-troca com outros clubes.

O dirigente fez críticas ao 
planejamento para 2015 e à 
estrutura atual do Ninho do 
Urubu e deu detalhes sobre 
o projeto de total integração 
entre as categorias de base e 
o profissional. 

Presidente  do Flamengo, Eduardo Bandeira, se reuniu com o vice de Planejamento Flávio Godinho

FOTOS: Reprodução



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA

 AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 10/2015.
A comissão de licitação torna público que realizará licitação, na modalidade Tomada de Preço, do 

tipo técnica e preço. Objeto: Contratação de empresaespecializada para realizar concurso público 
para provimento de cargos do quadro permanente da Prefeitura Municipal de Bernardino Batista-
-PB. Abertura de Propostas: 04 de Janeiro de 2016, às 09:00 horas, na sede da Prefeitura. Edital e 
informações: Rua Ednete Abrantes de Abreu, 30- Centro - Bernardino Batista - PB.

Bernardino Batista, 01 de Dezembro de 2015.
Mateus Ribeiro Dantas.

Presidente da CPL.
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA

 AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 58/2015
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para o fornecimento parcelado de armações oculares e 

confecção de lentes corretivas, destinadas a pessoas carentes do município. Data e Local, às 
09:00 horas do dia 14/12/2015, na sala de Reuniões da CPL, Rua Ednete Abrantes de Abreu, 30 
- Centro - Bernardino Batista - PB.

 Bernardino Batista - PB, 01 de Dezembro de 2015.
Mateus Ribeiro Dantas.

Pregoeiro.
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA

 AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 59/2015
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para o fornecimento parcelado de gás GLP, destinado a 

manutenção de diversas secretarias do município. Data e Local, às 10:00 horas do dia 14/12/2015, 
na sala de Reuniões da CPL, Rua Ednete Abrantes de Abreu, 30 - Centro - Bernardino Batista - PB.

 Bernardino Batista - PB, 01 de Dezembro de 2015.
Mateus Ribeiro Dantas.

Pregoeiro.
 

ESTADO DA PARAÍBA
CAMARAMUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA

 HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - CONVITE Nº 00002/2015
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Convite nº 00002/2015, que objetiva: Contratação 
de empresa de engenharia civil para Recuperação e Reforma da Estrutura Física do Prédio da 
Câmara Municipal de São Sebastião de Lagoa de Roça (Casa Jose Rodrigues Coura.HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: MARIA DE DEUS DIAS DE 
ARAUJO ME – Valor: R$ 37.077,31.

São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 01 de Dezembrode 2015
Carlos Antonio da Costa

Presidente da Câmara

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA

 RESULTADO FASE PROPOSTA - TOMADA DE PREÇOS Nº 00007/2015
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DE SER-

VIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA 
DE ROÇA/PB, COM RECURSOS DO CONTRATO DE REPASSE N.º 0309045-64/2009 – SICONV 
N° 712493 – ESPORTE E LAZER NA CIDADE, ADICIONADOS DE CONTRAPARTIDA DO MUNI-
CÍPIOLICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação:Construtora 
Bertoso e Freires LTDA- Me - Valor: R$ 136.079,56.Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, 
caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Maiores 
informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Jose Rodrigues 
Coura, 53 - Centro - São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, no horário das 07:00 as 13:00 horas 
dos dias úteis.Telefone: (083) 3387-1066.Email: www.lagoaderoca.pb.gov.br.

São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 30 de Novembro de 2015
MARCELINO DA SILVA COSTA

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE

COMISSÃO PERMANENTE DE PREGÃO
AVISO DE RECURSO E RESPOSTA 

PREGÃO Nº 00042/2015
OBJETO: Contratação de empresa para o provimento de serviço de acesso à rede de internet 

com fornecimento de 34 mbps (trinta e quatro milhões de bits por segundo), e quantidade mínima 
de 14 endereços públicos IPv4 contíguos (bloco de tamanho/28), para o Município de São João do 
Rio do Peixe, no âmbito do projeto Cidades Digitais do Ministério das Comunicações, com qualidade, 
estabilidade e disponibilidade, incluindo manutenção, suporte, mão de obra, cabeamento, link de 
internet e demais equipamentos necessários, conforme descrição no anexo: Termo de Referência. 
A Comissão Permanente de Pregão, nomeada pela Portaria de nº 524 de 30 de março de 2015 
no uso de suas atribuições legais, vem através deste informar a empresa ENTERIW PROVEDOR 
DE INTERNET LTDA, CNPJ de nº 08.269.460/0001-21 que o RECURSO por ela interposto fora 
DEFERIDO. Maiores informações poderão ser obtidas junto à Comissão Permanente de Licitação, 
Rua José Nogueira Pinheiro, s/n - Centro – São João do Rio do Peixe - PB, no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis.

Sousa - PB, 02 de dezembro de 2015
VANESSA RICARTE FERNANDES – Pregoeira oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO Nº 01 DO CONTRATO DE Nº 0008/2015. PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA / MEDONTEC - MANUT. E REP. EM EQUIP. MÉD. 
HOSP. E ODONT. LTDA OBJETO CONTRATUAL: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECI-
MENTO DE FORMA PARCELADA DE MATERIAL DE CONSUMO, INSUMOS E INSTRUMENTAIS 
ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS QUE BUSCAM 
ATENDIMENTO PREVENTIVO E CORRETIVO NO ÂMBITO DA SAÚDE BUCAL. OBJETO DO 
ADITIVO: ACRÉSCIMO NO VALOR DE R$ 53.390,54 , MANTENDO AS DEMAIS CLÁUSULAS 
INALTERADAS, COM FULCRO NO ART. 65.I, ALINEA “A” E “B”, §, DA LEI 8666/93. ASSINAM: 
MARIA DO SOCORRO CARDOSO E WELLINGTON BARBOSA FERNANDES, 06/11/2015. 

MARIA DO SOCORRO CARDOSO
PREFEITA CONSTITUCIONAL

CONTRATANTE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA

PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO ELETRONICO Nº 023/2015
O Tribunal de Justiça da Paraíba, através do Pregoeiro, torna público para conhecimento dos 

interessados, que fica adiado, PARA O DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2015 AS 09:00 HORAS (HO-
RÁRIO DE BRASÍLIA), o procedimento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico nº 023/2015, 
cujo objeto é a Contratação de empresa especializada para fornecimento de bebedouros elétricos, 
através do sistema de registro de preços, destinados a suprir as necessidades deste Tribunal e demais 
Unidades Judiciárias deste Poder Judiciário, conforme quantitativos e especificações constantes 
do ANEXO I – Termo de Referência, anexo ao Edital, tendo em vista alteração nas especificações. 
Demais esclarecimentos poderão ser obtidos na sala da Comissão de Licitação, no 5º andar do 
Anexo Administrativo Des. Archimedes Souto Maior, situado à Praça Venâncio Neiva, s/n – Centro 
– João Pessoa – PB, de segunda a quinta-feira das 13h00 às 18h00 e às sexta-feiras das 08h00 
às 13h00, através do telefone (83) 3216-1456, ou ainda pelo e-mail comlic@tjpb.jus.br. A obtenção 
do Edital poderá ser feita no sítio do Tribunal de Justiça www.tjpb.jus.br.

João Pessoa, 01 de dezembro de 2015
Nélson de Espíndola Vasconcelos

Pregoeiro TJ-PB

AVISO DE EDITAL
Leilão n.º 001/2015

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA torna público para conhecimento dos interes-
sados nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações, que realizará licitação na modalidade Leilão 
de bens móveis inservíveis nº 001/2015 do tipo maior lance, que será realizado pelo Leiloeiro Oficial 
o senhor Marco Túlio Montenegro Cavalcanti Dias JUCEP N.º 010/2014. O leilão será realizado no 
dia 22/12/2015 as 11:00 horas na Sede da Prefeitura Municipal localizada à Rua Sargento Floren-
tino Leite - s/n, Centro. Maiores informações serão disponíveis na sala da CPL no prédio sede da 
Prefeitura Municipal (83) 3481-1027 ou com o Leiloeiro Oficial (83) 98740-8175 | 99699-1850 ou 
no site: www.lancecertoleiloes.com.br

Água Branca, 19 de novembro de 2015.
JOSEILDO RODRIGUES DE MEDEIROS

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 2.14.002/2015

AVISO DE LICITAÇÃO
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, através da Comissão Permanente de 

Licitação, torna público para conhecimento dos interessados, que realizará às 08:00 horas do 
dia 18 de janeiro de 2016, licitação na Modalidade CONCORRÊNCIA sob Nº 2.14.002/2015, tipo 
TÉCNICA E PREÇO, tendo como OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
NO RECEBIMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS EM ATERRO 
LICENCIADO, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. O Edital e demais 
informações estarão à disposição dos interessados à rua Dr. João Moura, 528, Bairro São José, no 
Município de Campina Grande, Estado da Paraíba, no horário comercial.

Campina Grande, 27 de novembro de 2015.
HELDER GIUSEPPE CASULO DE ARAÚJO

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00033/2015
Torna público, que fará, através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Es-

tudante Eliomar Cordeiro de Sousa, 99 - Centro - Pedra Lavrada - PB, licitação na modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA DE PREÇOS 
POR ITEM, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE 
COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E ÓLEO EM GERAL, PARA O ANO DE 2016, que se realizará 
no dia 16 de dezembro do corrente ano, às 09:00 horas. Fundamentação legal:  Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº 095. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3375434., Email: licitacao@pedralavrada.pb.gov.br

Pedra Lavrada - PB, 01 de dezembro de 2015.
YANNA MARIA DE MEDEIROS - Pregoeira Oficial

 
  ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00034/2015

Torna público, que fará, através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Estu-
dante Eliomar Cordeiro de Sousa, 99 - Centro - Pedra Lavrada - PB, licitação na modalidade Pregão 
Presencial, do tipo menor preço, para: : AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE FRUTAS E 
VERDURAS EM GERAL, PARA ATENDER O MUNICÍPIO DE PEDRA LAVRADA - PB., PARA O 
ANO DE 2016 que se realizará no dia 17 de dezembro do corrente ano, às 09:00 horas. Funda-
mentação legal:  Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 095. Informações: no horário das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3375434., Email: 
licitacao@pedralavrada.pb.gov.br

Pedra Lavrada - PB, 01 de dezembro de 2015.
YANNA MARIA DE MEDEIROS - Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00060/2015

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Sargento Florentino Leite, S/N - Centro - Água Branca - PB, às 09:30 horas do dia 17 de Dezembro 
de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de equi-
pamentos e material permanente destinados ao Centro de Saúde José Pedro Firmino,Unidades 
de Saúde da Família Vila Papagaio e Bom Jesus  do Município de Água Branca/PB. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
01/2007. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Água Branca - PB, 01 de Dezembro de 2015
DANILA FIRMINO DE LIMA - Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA – PB
AVISOS DE LICITAÇÕES

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 030/2015
A Prefeitura Municipal de Barra de Santana – PB, através do Pregoeiro abaixo transcrito, TORNA 

PÚBLICO e comunica aos interessados que a Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL nº. 
030/2015, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é Aquisição de equipamento/material permanente, con-
forme proposta: 11109.361000/114001/Gov. Federal, agendada para as 09h30min do dia 10/12/2015, 
foi remarcada para as 09h30min do dia 16/12/2015, em virtude do não atendimento ao prazo mínimo 
legal exigível. Cópia do Edital e demais documentos pertinentes estarão à disposição no Setor de 
Licitações da Prefeitura de Barra de Santana, à Av. Liberdade, 45 - Centro, no horário de expediente. 
Outras informações pelo Telefone (83) 3346-1066. Barra de Santana, 02 de Dezembro de 2015.

José Cláudio Mendes Cabral – Pregoeiro

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 031/2015
A Prefeitura Municipal de Barra de Santana – PB, através do Pregoeiro abaixo transcrito, TORNA 

PÚBLICO e comunica aos interessados que a Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL nº. 
031/2015, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é Aquisição de 01(um) Veículo Automotivo, conforme 
proposta: 11109.361000/114001/Gov. Federa,. agendada para as 12h00min do dia 10/12/2015, foi 
remarcada para as 12h00min do dia 16/12/2015, em virtude do não atendimento ao prazo mínimo 
legal exigível. Cópia do Edital e demais documentos pertinentes estarão à disposição no Setor de 
Licitações da Prefeitura de Barra de Santana, à Av. Liberdade, 45 - Centro, no horário de expediente. 
Outras informações pelo Telefone (83) 3346-1066. Barra de Santana, 02 de Dezembro de 2015

José Cláudio Mendes Cabral – Pregoeiro
  

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 
16:00 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 – Apreciação do fechamento do capital da companhia, com sugestão de alteração do artigo 2° § 
1° da Lei 6.307 de 02 de julho 1996; II – Destinação da Transferência de Recursos para o Tesouro 
Estadual e III - Outros assuntos de interesse social.

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

Diretora Presidente da CINEP

COMISSÃO PRÓ-FUNDAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DO CIDADÃO E DO CONSU-
MIDOR NORTE NORDESTE - ASDECON

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Vimos pelo presente CONVIDAR todas as pessoas interessadas para participarem da Assembleia 
Geral Extraordinária de Fundação da ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DO CIDADÃO E DO CONSUMI-
DOR NORTE NORDESTE - ASDECON a ser realizada no dia 11 de DEZEMBRO de 2015, às 19h00 
horas em primeira convocação e não havendo quórum 02(duas) horas depois, tendo como local a 
PRAÇA CAMILO DE HOLANDA, Nº 72, 1º ANDAR, SALA 02, CENTRO, CAJAZEIRAS-PB, para 
participarem da Assembleia acima mencionada na qualidade de sócio fundador. Na oportunidade 
será discutida a seguinte pauta:

 1 – CRIAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DO CIDADÃO E DO CONSUMIDOR 
NORTE-NORDESTE;

 2 - APROVAÇÃO DA PROPOSTA DO ESTATUTO SOCIAL;
 3 – ELEIÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO ADMINISTRATIVO, DO CONSELHO 

FISCAL E DA DIRETORIA;
 4 – OUTROS ASSUNTOS CORRELATOS
 Cajazeiras(PB), 02 de Dezembro de 2015.

OTACÍLIO RIBEIRO DA SILVA
 Pela Comissão Organizadora/Comissão Pró Fundação 

ESTADO DA PARAÍBA
CAMARA  MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa de engenharia civil para Recuperação e Reforma da Estru-

tura Física do Prédio da Câmara Municipal de São Sebastião de Lagoa de Roça.FUNDAMENTO 
LEGAL: Convite nº 00002/2015.

DOTAÇÃO: Recursos Próprios da Câmara Municipal de S. S. de Lagoa de Roça:
1045 – REF. RECUP. E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA
01.031.2001.1045 / 4490.51.0000 VIGÊNCIA: 45 (quarenta e cinco) dias
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São Sebastião de Lagoa de Roça e:
CT Nº 00004/2015 - MARIA DE DEUS DIAS DE ARAUJO ME – Valor: R$ 37.077,31.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA

PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
AVISO DE EDITAL

PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2015
O Tribunal de Justiça-PB, torna público para conhecimento dos interessados, que realizará pro-

cedimento licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 034/2015, no dia 18 de dezembro de 2015 
às 09:00 horas (horário local), cujo objeto é a Contratação de empresa para prestação de serviços 
de manutenção preventiva e corretiva dos elevadores, incluindo o fornecimento de materiais, equi-
pamentos, ferramentas e peças, pertencentes ao Poder Judiciário do Estado da Paraíba, conforme 
especificações constantes deste Termo de Referência, confeccionado pela Gerência de Contratação 
deste Tribunal Demais esclarecimentos poderão ser obtidos na sala da Comissão de Licitação, no 
5º andar do Anexo Administrativo Des. Archimedes Souto Maior, situado à Praça Venâncio Neiva, 
s/n – Centro – João Pessoa – PB, de segunda a quinta-feira das 13h00 às 18h00 e às sextas-feiras 
das 08h00 às 13h00, através do telefone (83) 3216-1456, ou ainda pelo e-mail comlic@tjpb.jus.br. 
A obtenção do Edital poderá ser feita no sítio do Tribunal de Justiça www.tjpb.jus.br. 

João Pessoa, 02 de dezembro de 2015
Nélson de Espíndola Vasconcelos

Pregoeiro TJ-PB

JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 068106
Responsavel.: JUNIOR MARCOS FERREIRA
CPF/CNPJ: 136582708-96
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  850,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 067972
Responsavel.: VALQUIRIA DE MACEDO COSTA 
BARROS
CPF/CNPJ: 013278884-59
Titulo: NT PROMISSORIAR$1.401,26
Apresentante: CENTRO DE APOIO AOS PEQUENOS 
EMPREE
Protocolo: 2015 - 070041
Responsavel.: LUTEMBERG RODRIGUES BARROS
CPF/CNPJ: 701338064-48
Titulo: NT PROMISSORIAR$1.401,26
Apresentante: CENTRO DE APOIO AOS PEQUENOS 
EMPREE
Protocolo: 2015 - 070041
Responsavel.: MARIA JOSE QUEIR CAV 673962
CPF/CNPJ: 013206794/0001-96
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.860,72
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 069252
Responsavel.: NOVA XANGAI RESTAURANTE LTDA  26
CPF/CNPJ: 010516114/0001-42
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.368,43
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 069114
Responsavel.: PATRICIA BATISTA DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 028287204-38
Titulo: CED CRE BAN IND  R$13.427,37
Apresentante: ADVOCACIA BELLINATI PEREZ
Protocolo: 2015 - 068950
Responsavel.: PILLARES CONSTRUCOES LTDA
CPF/CNPJ: 010418418/0001-77
Titulo: DUP PRES SER IN  R$  859,50
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 069303
Responsavel.: PW EMPREENDIMENTOS E CONS-
TRUCOES LT
CPF/CNPJ: 012906072/0001-81
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  479,50
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 069339
Responsavel.: SUENIA FIRMO DE ANDRADE
CPF/CNPJ: 019836190/0001-00
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.621,33
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 069424
Responsavel.: VERSATY COMERCIO DE TINTAS E 
FERRAG
CPF/CNPJ: 004078025/0001-69
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  374,86
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 069111
Responsavel.: VIDRACARIA SAO PEDRO LTDA
CPF/CNPJ: 007601444/0001-21
Titulo: DUP VEN MER IND  R$3.525,72
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 069257
Responsavel.: ZELIA MARIA VIRGINIO DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 379884414-34
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  363,84
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 069387
Responsavel.: NORDCON NORDESTE CONSTRU-
TORA LTDA-M
CPF/CNPJ: 017724971/0001-87
Titulo: CHEQUE R$7.400,00
Apresentante: WASHINGTON B DA CUNHA FILHO
Protocolo: 2015 - 070038
Responsavel.: GEO LIMPEZA URBANA
CPF/CNPJ: 016938548/0001-17
Titulo: DUP VEN MER IND  R$74,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 070060
Responsavel.: GEO LIMPEZA URBANA- EIRELI
CPF/CNPJ: 016938548/0001-17
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  305,80
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 070093
Responsavel.: BOM DE MAIS MANDACARU -  MER-
CADINHO
CPF/CNPJ: 014328698/0001-83
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  100,40
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 070063
Responsavel.: BOM DE MAIS MANDACARU -  MER-
CADINHO
CPF/CNPJ: 014328698/0001-83
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  123,25
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 070065
Responsavel.: BOM DE MAIS MANDACARU -  MER-
CADINHO
CPF/CNPJ: 014328698/0001-83
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  227,05
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 070077
Responsavel.: BOM DE MAIS MANDACARU -  MER-
CADINHO
CPF/CNPJ: 014328698/0001-83
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  385,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 070106
Responsavel.: BRUNO NOBRE FERREIRA - ME
CPF/CNPJ: 010279003/0001-60
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  331,55
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 070261
Em razao de que os supracitados devedores nao  fo-
ram encontrados ou se recusaram a aceitar a devida 
intimacao, em obediencia ao Art.15 da Lei No.9.492 de 
10.09.1997, intimo as pessoas fisicas e juridicas  acima 
citadas a virem pagar, ou darem por escrito  as  razoes  
que  tem,  neste  1o. Oficio de Protesto a rua Candido 
Pessoa No.31, nesta Cidade, no prazo de 03 (tres) dias 
uteis, a  partir  desta data,  sob  pena  de  serem  os  
referidos titulos PROTESTADOS, na Forma da LEI.

Joao Pessoa,  03/12/2015
----------------------------------------

Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO
- Titular -

Responsavel.: ADRIANO GONCALVES PEREIRA
CPF/CNPJ: 488560454-00
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.700,10
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 067909
Responsavel.: AG EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LT
CPF/CNPJ: 017556220/0001-07
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  300,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 069198
Responsavel.: ALINE ALMEIDA DE LIMA
CPF/CNPJ: 059493914-38
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  502,67
Apresentante: HSBC BANK BRASIL-01701201/0001-89
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 070272
Responsavel.: ANDREA DA SILVA SOUZA - ME
CPF/CNPJ: 019529579/0001-02
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  696,00
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 069140
Responsavel.: ANTONIO ALEX PAZ SILVESTRE
CPF/CNPJ: 039092023-14
Titulo: CED CRE BAN IND  R$12.356,29
Apresentante: ADVOCACIA BELLINATI PEREZ
Protocolo: 2015 - 068945
Responsavel.: CARLOS CEZAR DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ: 009923044-58
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  200,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 070075
Responsavel.: CLEIDIVALDO GOMES
CPF/CNPJ: 036353564-09
Titulo: CED CRE BAN IND  R$22.797,98
Apresentante: ADVOCACIA BELLINATI PEREZ
Protocolo: 2015 - 068946
Responsavel.: COND. RESD.ED.KYRIOS
CPF/CNPJ: 011217359/0001-31
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  110,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 069450
Responsavel.: CONDOMINIO RESIDENCIAL SAPE
CPF/CNPJ: 024508103/0001-25
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  300,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 068687
Responsavel.: CONSTRUTORA BRTEC LTDA - EPP
CPF/CNPJ: 013493236/0001-59
Titulo: DUP VEN MER IND  R$25.000,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 068121
Responsavel.: CONSTRUTORA JLC LTDA  ME
CPF/CNPJ: 021088887/0001-91
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  604,91
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 069044
Responsavel.: CONSTRUTORA SOL NASCENTE 
LTDA - ME
CPF/CNPJ: 010417843/0001-41
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  375,16
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 070102
Responsavel.: CORPEL COMERCIO DE PECAS E 
BICICLET
CPF/CNPJ: 010175687/0001-50
Titulo: DUP VEN MER IND  R$3.548,39
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 068112
Responsavel.: DAMASIO CONSULT.E VENDA DE IMO
CPF/CNPJ: 008599847/0001-46
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  370,35
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 069434
Responsavel.: DINARA POLLIANY FERREIRA DE SOUSA (
CPF/CNPJ: 013358701/0001-49
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  450,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 070112
Responsavel.: FAGNA SARAIVA DE SOUZA
CPF/CNPJ: 009102116/0001-06
Titulo: DUP VEN MER IND  R$99,77
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 070062
Responsavel.: FPN DEPOSITO DE MATERIAL DE 
CONSTRU
CPF/CNPJ: 014338843/0001-07
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  226,16
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 070182
Responsavel.: FPN DEPOSITO DE MATERIAL DE 
CONSTRU
CPF/CNPJ: 014338843/0001-07
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  564,33
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 070183
Responsavel.: GUSTAVO PEREIRA VIEIRA
CPF/CNPJ: 030435034-65
Titulo: CED CRE BAN IND  R$4.945,13
Apresentante: XIMENES SERVICE
Protocolo: 2015 - 068424
Responsavel.: JEANE MARIA NOGUEIRA GUIMARAES
CPF/CNPJ: 012264944-39
Titulo: DUP PRES SER IN  R$  280,23
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 068589
Responsavel.: JOAO PESSOA DISTRIBUIDORA DE 
ALIMEN
CPF/CNPJ: 013177932/0001-56
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.786,14
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 069398
Responsavel.: JUAN CARLOS FREITAS DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 011294177/0001-64
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.524,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
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Titulo: DUP VEN MER IND  R$200,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 069499
Responsavel.: JEANILSON LIMA DE ARAUJO
CPF/CNPJ: 930928304-15
Titulo: DUP PRES SER IN  R$350,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 068980
Responsavel.: JOSE FERNANDO NASCIMENTO 
FERRE
CPF/CNPJ: 019757741/0001-40
Titulo: DUP VEN MER IND  R$110,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 069687
Responsavel.: LOJAO DO AGRICULTOR COM DE 
PROD AGR
CPF/CNPJ: 011640909/0001-20
Titulo: DUP VEN MER IND  R$2.231,96
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 069508
Responsavel.: LL MOTOS DISTRIBUICAO E IMPOR-
TACAO
CPF/CNPJ: 014818186/0001-03
Titulo: DUP VEN MER IND  R$4.138,19
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 069401
Responsavel.: LOJAO DO AGRICULTOR COM DE 
PROD AGR
CPF/CNPJ: 011640909/0001-20
Titulo: DUP VEN MER IND  R$2.231,95
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 069507
Responsavel.: LUCIANO VILAR SILVA
CPF/CNPJ: 029867624-92
Titulo: DUP VEN MER IND  R$ 28,81
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 067994
Responsavel.: LEOGENES RODRIGUES DE SAN-
TANA EPP
CPF/CNPJ: 015452082/0002-63
Titulo: DUP VEN MER IND  R$526,50
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 069340
Responsavel.: LAILTON FERREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ: 009488300/0001-36
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.108,19
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 069551
Responsavel.: LUIZ DE ARAUJO MADEIRA
CPF/CNPJ: 000900054-22
Titulo: DUP VEN MER IND  R$145,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 069487
Responsavel.: MISS CAROLLA COMERCIO DE 
CONFECCOES
CPF/CNPJ: 021053291/0001-56
Titulo: DUP VEN MER IND  R$603,13
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 069124
Responsavel.: MARIA DA CONCEICAO MOTA DA SILVA
CPF/CNPJ: 004789542/0001-46
Titulo: DUP VEN MER IND  R$633,24
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 069045
Responsavel.: MARIA DE FATIMA CASTRO PEIXOTO 
DOS
CPF/CNPJ: 603386444-15
Titulo: DUP VEN MER IND  R$200,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 069490
Responsavel.: MARIA JOSE DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 343510784-72
Titulo: DUP VEN MER IND  R$145,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 069495
Responsavel.: POSTO ALTERNATIVO DE COMBUS-
TIVEL E
CPF/CNPJ: 011372084/0005-34
Titulo: DUP VEN MER IND  R$10.620,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 069607
Responsavel.: POLLYANNE ELIAS DE ASSIS FIGUE
CPF/CNPJ: 019763446/0001-04
Titulo: DUP VEN MER IND  R$130,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 069647
Responsavel.: PANIFICADORA MZ LTDA  ME
CPF/CNPJ: 015610502/0001-01
Titulo: DUP VEN MER IND  R$130,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 069646
Responsavel.: MARCELO BATISTA DA SILVA
CPF/CNPJ: 104594614-19
Titulo: DUP VEN MER IND  R$120,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 064629
Responsavel.: PHOENIX  DISTRIBUIDORA  DE 
COSMETIC
CPF/CNPJ: 014546822/0001-87
Titulo: DUP VEN MER IND  R$12.214,00
Apresentante: HSBC BANK BRASIL-0017012010001.89
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 069733
Responsavel.: PAULO RODRIGO RIBEIRO TEIXEIRA 
DE C
CPF/CNPJ: 035214534-05
Titulo: DUP PRES SER IN  R$285,89
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 068731
Responsavel.: RAQUEL DOS SANTOS PEREIRA
CPF/CNPJ: 015576086/0001-72
Titulo: DUP VEN MER IND  R$387,25
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 069299
Responsavel.: ROMULO JOSE DANTAS MEDEIROS
CPF/CNPJ: 053720564-01
Titulo: DUP VEN MER IND  R$150,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 069013
Responsavel.: SOLO LOCACOES SERVICOS E REFEI
CPF/CNPJ: 012446987/0001-51
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.118,77
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 069703
Responsavel.: SUENIA FIRMO DE ANDRADE
CPF/CNPJ: 019836190/0001-00
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.298,05
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 069614
Responsavel.: SUENIA FIRMO DE ANDRADE
CPF/CNPJ: 019836190/0001-00
Titulo: DUP VEN MER IND  R$559,07
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 069585
Responsavel.: TORTLAS CONFEITARIA LTDA
CPF/CNPJ: 014813433/0001-70
Titulo: DUP VEN MER IND  R$548,64
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 068067
Responsavel.: THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A
CPF/CNPJ: 090347840/0036-48
Titulo: DUP VEN MER IND  R$4.865,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 068615
Responsavel.: WASHINGTON GONCALVES DE 
ARAUJO
CPF/CNPJ: 106838008-09
Titulo: CED CRE BAN IND  R$2.208,70
Apresentante: REALE ADVOGADOS ASSOCIADOS
Protocolo: 2015 - 068951
Responsavel.: VANESSA GOMES PEREIRA
CPF/CNPJ: 022694499/0001-17
Titulo: DUP VEN MER IND  R$2.163,58
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 068839
Responsavel.: VANESSA GOMES PEREIRA 07643669
CPF/CNPJ: 022694499/0001-17
Titulo: DUP VEN MER IND  R$263,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 069194
Responsavel.: VANESSA GOMES PEREIRA 07643669
CPF/CNPJ: 022694499/0001-17
Titulo: DUP VEN MER IND  R$353,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 069205
Responsavel.: VANESSA GOMES PEREIRA 07643669
CPF/CNPJ: 022694499/0001-17
Titulo: DUP VEN MER IND  R$385,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 069209
Responsavel.: VANESSA GOMES PEREIRA 07643669
CPF/CNPJ: 022694499/0001-17
Titulo: DUP VEN MER IND  R$431,39
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 069212
Responsavel.: VANESSA GOMES PEREIRA 07643669
CPF/CNPJ: 022694499/0001-17
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.202,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 069238
Responsavel.: XIAN QING YANG
CPF/CNPJ: 015169091/0001-60
Titulo: DUP VEN MER IND  R$130,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 069649

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

Joao Pessoa,  03/12/2015
Bela. MARIA ANGELA SOUTO CANTALICE

- Titular -

Souto
Serviço notarial e registral

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

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

Responsavel.: ANA FLAVIA TEIXEIRA DA SILVA
CPF/CNPJ: 069097614-30
Titulo: DUP VEN MER IND  R$151,00
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 069088
Responsavel.: ANNIBAL PEIXOTO FILHO
CPF/CNPJ: 003368584-34
Titulo: DUP VEN MER IND  R$200,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 069492
Responsavel.: ALEXANDRE ALVES DA SILVA
CPF/CNPJ: 017418461/0001-81
Titulo: DUP VEN MER IND  R$176,66
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 068960
Responsavel.: ANTONIO MACEDO DA FONSECA
CPF/CNPJ: 008512134-72
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.600,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 069555
Responsavel.: CARLOS ALBERTO DO NASCIMEN-
TO ME
CPF/CNPJ: 035571439/0001-59
Titulo: DUP VEN MER IND  R$2.913,16
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 069592
Responsavel.: CS COSTANERA ENGENHARIA 
LTDA-EPP
CPF/CNPJ: 000394658/0001-25
Titulo: INDIC DUPLICATA  R$1.530,00
Apresentante: YTAUANA MATERIAIS DE CONSTRU-
CAO LTD
Protocolo: 2015 - 068725
Responsavel.: CONSTRUTORA SOL NASCENTE 
LTDA - ME
CPF/CNPJ: 010417843/0001-41
Titulo: DUP VEN MER IND  R$608,43
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 067672
Responsavel.: CELIA MARIA DE MELO FEITOSA
CPF/CNPJ: 181134434-87
Titulo: DUP PRES SER IN  R$238,61
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 068968
Responsavel.: UNESC PB UNIAO DE ENSINO 
SUPERIOR
CPF/CNPJ: 003890380/0002-56
Titulo: DUP VEN MER IND  R$3.162,00
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 069384
Responsavel.: DEMAS RESTAURANTE LTDA EPP
CPF/CNPJ: 018300838/0001-66
Titulo: DUP VEN MER IND  R$699,05
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 069302
Responsavel.: DIOGO SILVA SOARES
CPF/CNPJ: 010048734-33
Titulo: DUP VEN MER IND  R$236,61
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 069149
Responsavel.: EDNALDO BARBOSA DA SILVA ME
CPF/CNPJ: 006173719/0002-91
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.198,02
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 069847
Responsavel.: EDNALDO BARBOSA DA SILVA ME
CPF/CNPJ: 006173719/0002-91
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.699,87
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 069856
Responsavel.: EDNALDO BARBOSA DA SILVA ME
CPF/CNPJ: 006173719/0002-91
Titulo: DUP VEN MER IND  R$3.552,53
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 069881
Responsavel.: EDNALDO BARBOSA DA SILVA ME
CPF/CNPJ: 006173719/0002-91
Titulo: DUP VEN MER IND  R$7.428,48
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 069892
Responsavel.: EDNALDO BARBOSA DA SILVA ME
CPF/CNPJ: 006173719/0002-91
Titulo: DUP VEN MER IND  R$8.226,88
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 069894
Responsavel.: EDSON MARINHO DE CARVALHO 
JUNIOR
CPF/CNPJ: 004067544/0001-21
Titulo: DUP VEN MER IND  R$546,50
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 069537
Responsavel.: EDSON GONTIJO JUNIOR
CPF/CNPJ: 204467726-15
Titulo: DUP VEN MER IND  R$200,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 069500
Responsavel.: EDNA DE FATIMA COSTA
CPF/CNPJ: 316099967-04
Titulo: DUP VEN MER IND  R$200,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 069491
Responsavel.: ELIANE DA SILVA ALVES
CPF/CNPJ: 096350294-89
Titulo: DUP VEN MER IND  R$550,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 068985
Responsavel.: ECOMAQ EMPRESA DE CONSTRU-
CAO E
CPF/CNPJ: 019088045/0001-98
Titulo: DUP VEN MER IND  R$140,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 069653
Responsavel.: ECOMAQ - EMPRESA DE CONS-
TRUCAO
CPF/CNPJ: 019088045/0001-98
Titulo: DUP VEN MER IND  R$356,27
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 069681
Responsavel.: EDNALDO BARBOSA DA SILVA ME
CPF/CNPJ: 006173719/0002-91
Titulo: DUP VEN MER IND  R$7.948,08
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 069893
Responsavel.: FRANCISCA HELENA CAVALHO DE 
SOUZA
CPF/CNPJ: 018384432/0001-09
Titulo: DUP PRES SER IN  R$120,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 069482
Responsavel.: ADRIANA CARNEIRO DE MELO SILVA
CPF/CNPJ: 070662764-42
Titulo: DUP VEN MER IND  R$306,43
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 069406
Responsavel.: GEO LIMPEZA URBANA- EIRELI
CPF/CNPJ: 016938548/0001-17
Titulo: DUP VEN MER IND  R$566,63
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 068788
Responsavel.: GEO LIMPEZA URBANA
CPF/CNPJ: 016938548/0001-17
Titulo: DUP VEN MER IND  R$2.333,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 069392
Responsavel.: GEO LIMPEZA URBANA EIRELI EPP
CPF/CNPJ: 016938548/0001-17
Titulo: DUP VEN MER IND  R$873,50
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 069353
Responsavel.: GEO LIMPEZA URBANA EIRELI EPP
CPF/CNPJ: 016938548/0001-17
Titulo: DUP VEN MER IND  R$607,67
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 069344
Responsavel.: GLAUBER BEZERRA MORAIS ME
CPF/CNPJ: 018793878/0001-97
Titulo: DUP VEN MER IND  R$130,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 069638
Responsavel.: IDALECIO JUSTINO DA SILVA
CPF/CNPJ: 024520214-58
Titulo: DUP VEN MER IND  R$150,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 069014
Responsavel.: JULIA CRUZ DE ARAUJO
CPF/CNPJ: 065830464-07
Titulo: DUP VEN MER IND  R$ 50,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 069477
Responsavel.: JEFERSON LIMA DA SILVA
CPF/CNPJ: 021900678/0001-09
Titulo: DUP VEN MER IND  R$801,90
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 069699
Responsavel.: JOAO BATISTA DE FIGUEIREDO ME
CPF/CNPJ: 017731698/0001-18
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.791,36
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 068190
Responsavel.: JOSE EDNALDO DE ARAUJO -ME
CPF/CNPJ: 004698303/0001-80
Titulo: DUP VEN MER IND  R$778,80
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 069350
Responsavel.: JOAO FRANCO DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 008232364-04
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ANDRADE PLANEJAMENTO E URBANIZAÇÃO LTDA - CNPJ/CPF Nº 18.211.248/0001-67. Torna público que a 
SUDEMA – SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE, emitiu a Licença de Instalação nº 
2259/2015 em João Pessoa, 19 de outubro de 2015 - Prazo: 460 dias. Para a atividade de: IMPLANTAÇÃO DE UM 
LOTEAMENTO – DOTADO SISTEMA DE FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO. Na(o) – BR 230 KM 121, ZONA URBANA, 
RIACHÃO DO BACAMARTE Município: - UF: PB. Processo: 2015-005387/TEC/LI-4315.

VERTENTES MINERAIS LTDA – EPP – CNPJ/CPF Nº 41.115.973/0001-53, Torna público que a SUDEMA – Superinten-
dência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença Prévia nº 2732/2015 em João Pessoa, 30 de novembro de 
2015 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de: EXTRAÇÃO DE CALCÁRIO PARA SER UTILIZADO COMO CORRETIVO 
DE SOLO. ÁREA REFERENTE AO PROCESSO DNPM Nº 846.010/2015. Na(o) – LOCALIDADE DENOMINADA DE 
LOGRADOURO Município: ALCANTIL – UF: PB. Processo: 2015-001592/TEC/LP-2390.

MARIA DE LOURDES DINIZ DE SOUZA, Inscritos no CPF: 026.335.774-07, Torna público que requereu a SUDEMA - 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Renovação da Licença de Operação, processo 2015-00073, 
para Loteamento João Vieira Diniz, situado no Município de Itaporanga/PB.

IRIS DE FATIMA NASCIMENTO – CNPJ/CPF Nº 437.104.764-53, Torna público que a SUDEMA - Superintendência de 
Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação nº 2647/2015 em João Pessoa, 26 de novembro de 
2015 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Projeto de Piscicultura, com 1,6ha. Na(o) -  SÍTIO PARIPE CAPIM AÇU 
S/N – ZONA RURAL Município: CONDE – UF: PB. Processo: 2015-006748/TEC/LI-4467.

CONSTRUTORA HORIZONTAL LTDA – CNPJ Nº 07.591.692/0001-39, torna público que requereu a SEMAM - Secretaria 
do Meio Ambiente da Licença Ambiental de Operação, para Construção Civil, situada a Rua Amaury Gomes de Sá, 
Setor 57, Quadra 254, Lote 0115 Bairro: Gramame João Pessoa – PB.

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF Nº 09.122.706/0001-09 
Torna público que solicitou a SUDEMA- Superintendência de Administração do Meio Ambiente, Licença Prévia –Rodovia 
PB-087, trecho: Pilões / Entroncamento PB-085 (Serraria). - Município: – UF: PB. Processo: 2015-007304/TEC/LP-2609.

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF Nº 09.122.706/0001-
09 Torna público que solicitou a SUDEMA- Superintendência de Administração do Meio Ambiente, Licença Prévia 
–Rodovia PB-148, trecho: São José dos Cordeiros / Livramento / Divisa PB-PE. - Município: – UF: PB. Processo: 
2015-007303/TEC/LP-2608.

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF Nº 09.122.706/0001-09 
Torna público que solicitou a SUDEMA- Superintendência de Administração do Meio Ambiente, Licença Prévia – Rodovia 
PB-202, trecho: Santo André / Gurjão. - Município: – UF: PB. Processo: 2015-007302/TEC/LP-2607.

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF Nº 09.122.706/0001-09 
Torna público que solicitou a SUDEMA- Superintendência de Administração do Meio Ambiente, Licença Prévia –Rodovia 
PB-160, trecho: Boa Vista / Cabaceiras. - Município: – UF: PB. Processo: 2015-007301/TEC/LP-2606.

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF Nº 09.122.706/0001-09 
Torna público que solicitou a SUDEMA- Superintendência de Administração do Meio Ambiente, Licença Prévia –Rodovia 
PB-382, trecho: Serra Grande / São José de Piranhas. - Município: – UF: PB. Processo: 2015-007299/TEC/LP-2605.

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF Nº 09.122.706/0001-09 
Torna público que solicitou a SUDEMA- Superintendência de Administração do Meio Ambiente, Licença Prévia –Rodovia 
PB-383, trecho: Lastro / Divisa PB-RN. - Município: – UF: PB. Processo: 2015-007297/TEC/LP-2604.

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF Nº 09.122.706/0001-09 
Torna público que solicitou a SUDEMA- Superintendência de Administração do Meio Ambiente, Licença Prévia –Rodovia 
PB-167, trecho: Cubati / Sossego. - Município: – UF: PB. Processo: 2015-007296/TEC/LP-2603.

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF Nº 09.122.706/0001-09 
Torna público que solicitou a SUDEMA- Superintendência de Administração do Meio Ambiente, Licença Prévia –Rodovia 
PB-378, trecho: Manaíra / Divisa PB-PE. - Município: – UF: PB. Processo: 2015-007305/TEC/LP-2610.

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF Nº 09.122.706/0001-09 
Torna público que solicitou a SUDEMA- Superintendência de Administração do Meio Ambiente, Licença Prévia –Rodovia 
PB-151, trecho: Picuí / Nova Floresta. - Município: – UF: PB. Processo: 2015-007294/TEC/LP-2602.

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF Nº 09.122.706/0001-09 
Torna público que solicitou a SUDEMA- Superintendência de Administração do Meio Ambiente, Licença Prévia –Rodovia 
PB-085, trecho: Arara / Serraria. - Município: – UF: PB. Processo: 2015-007312/TEC/LP-2612.

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF Nº 09.122.706/0001-09 
Torna público que solicitou a SUDEMA- Superintendência de Administração do Meio Ambiente, Licença Prévia –Rodovia 
PB-082, trecho:Salgado de São Félix / Acauã / Natuba. - Município: – UF: PB. Processo: 2015-007316/TEC/LP-2613.

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF Nº 09.122.706/0001-
09 Torna público que solicitou a SUDEMA- Superintendência de Administração do Meio Ambiente, Licença Prévia 
– Rodovia PB-384, trecho: Carrapateira / Nazarezinho. - Município: – UF: PB. Processo: 2015-007317/TEC/LP-2614.

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF Nº 09.122.706/0001-
09 Torna público que solicitou a SUDEMA- Superintendência de Administração do Meio Ambiente, Licença Prévia 
– Rodovia PB-160, trecho: Divisa PB-PE / Barra de São Miguel / Cabaceiras. - Município: – UF: PB. Processo: 2015-
007309/TEC/LP-2611.

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF Nº 09.122.706/0001-
09 Torna público que solicitou a SUDEMA- Superintendência de Administração do Meio Ambiente, Licença de Instala-
ção – Rodovia Vicinal, trecho: Entroncamento BR-101 / Forte Velho. - Município: – UF: PB. Processo: 2015-007021/
TEC/LI-4485.
 
DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF Nº 09.122.706/0001-09 
Torna público que solicitou a SUDEMA- Superintendência de Administração do Meio Ambiente, Licença de Instalação – 
Rodovia PB-306, trecho: Santana de Mangueira / Manaíra. - Município: – UF: PB. Processo: 2015-007318/TEC/LI-4520.

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF Nº 09.122.706/0001-09 
Torna público que solicitou a SUDEMA- Superintendência de Administração do Meio Ambiente, Licença de Instalação – 
Rodovia PB-167, trecho: Entroncamento BR-104 / Sossego. - Município: – UF: PB. Processo: 2015-004762/TEC/LI-4254.

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF Nº 09.122.706/0001-
09 Torna público que solicitou a SUDEMA- Superintendência de Administração do Meio Ambiente, Licença de Operação 
– Rodovia PB-028, trecho: Fábrica de Cimento Elizabeth / Entroncamento PB-034 - Município: – UF: PB. Processo: 
2015-007010/TEC/LO-0998.

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF Nº 09.122.706/0001-09 
Torna público que solicitou a SUDEMA- Superintendência de Administração do Meio Ambiente, Licença de Operação – 
Rodovia PB-342, trecho: Coremas / Piancó- Município: – UF: PB. Processo: 2015-007014/TEC/LO-1000.

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF Nº 09.122.706/0001-09 
Torna público que a SUDEMA Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 
2412/2015 em João Pessoa, 04 de Novembro de 2015 – Prazo: 1826 dias. Para a atividade de: Operação da Rodovia 
PB-137, trecho: Entroncamento Br-104 / Picuí. Na (o) - RODOVIA PB-137, TRECHO: ENTRONCAMENTO BR-104 / 
PICUÍ.  Município: - UF: PB. Processo: 2015-003289/TEC/LO-9977

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF Nº 09.122.706/0001-
09 Torna público que a SUDEMA Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação 
nº 2616/2015 em João Pessoa, 19 de Novembro de 2015 – Prazo: 1460 dias. Para a atividade de Operação do Trevo 
das Mangabeiras com a inteseção das Avenidas Hilton Souto Maior Filho, Walfredo Macedo Brandão e Josefa Taveira. 
Na (o) – TREVO DAS MANGABEIRAS. Município: - UF: PB. Processo: 2015-007023/TEC/LO-1004

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF Nº 09.122.706/0001-09 
Torna público que a SUDEMA Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação nº 
2628/2015 em João Pessoa, 19 de Novembro de 2015 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Implantação de melhoria 
com pavimentação asfáltica em CBUQ, da Via Perimetral Sul, com início na intersecção das Ruas Carlos Neves e Dr. 
Valdevino Gregório de Andrade, no bairro de Paratibe e término no entroncamento com a BR-101, margem esquerda, 
entre os km 90 e 91, com extensão total de 7.638,48m, em João Pessoa-PB. Na (o) – PERIMETRAL SUL: BR-101 / 
VALENTINA / PB-008. Município: - UF: PB. Processo: 2015-007021/TEC/LI-4485

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 – RECUPERAÇÃO DA BARRAGEM BAIÃO, =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 – RECUPERAÇÃO DA BARRAGEM FARINHA, =IT:74.699,43=AC:V=313,56M³=NE
:15=L/ATV:SÍTIO FARINHA-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 – RECUPERAÇÃO DA BARRAGEM EMAS, CONTEMPLANDO LIMPEZA E RE-
COMPOSIÇÃO DE TALUDES, DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE CALHAS, ENTRE OUTROS =IT:124.085,59=A/V: 
2.488,20M³=NE:25=L/TV:MUNICÍPIO DE EMAS-PB Processo: 2015-007269/TEC/AA-3620

LADISLAU CHAVES DOS SANTOS – CPF Nº 047.891.104-19 – Torna público que requereu a SEMAM – Secretaria 
de Meio Ambiente, a Licença Prévia e de Instalação para construção de uma casa BIFAMILIAR, situado na Av. Cidade 
Salgado de São Félix, Q. 89 – LT: 47 , Bairro das Industrias – João Pessoa – PB.

O BARATEIRO DA CONSTRUÇÃO LTDA – CNPJ Nº 18.520.851/0001-20 , Torna público que requereu à SUDEMA – 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença de Operação, para Comércio Varejista de Material 
de Construção em Geral, através do Processo 2013/006297, situado a Rod. PB 055, nº 445, Centro, Pirpirituba – PB.

R & A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP, CNPJ: 22.289.534/0001-12, localizado(a) no bairro: .; muni-
cípio de CAMPINA GRANDE/PB; CEP: 58400-000, torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência de 
Administração do Meio Ambiente a Licença de Operação para a atividade: “LICENÇA DE OPERAÇÃO=COMER. DE 
COMBUSTÍVEIS(GASOLINA, ÁLCOOL E ÓLEO DIESEL)=IT:120MIL=AC:251,14M²=NE:03=L/ATV:R. ALICE MENE-
ZES DOS SANTOS,Nº45-TRÈS IRMÃS-CAMPINA GRANDE-PB=1ªPUBLI=22.289.534/0001-12.”; a ser realizada no 
bairro: .; município de CAMPINA GRANDE/PB; CEP: 58400-000, conforme processo Nº 2015-007587/TEC/LO-1161 
de 27/11/2015. [#Prot: 307/2015]

     COOPECARNE - COOPERATIVA DE COMERCIANTES DE CARNE DE SANTA RITA, CNPJ: 03.795.494/0001-36, 
localizado(a) no município de SANTA RITA/PB; CEP: 58300-000, torna público que requereu à SUDEMA - Superinten-
dência de Administração do Meio Ambiente a Licença de Operação para a atividade: “R.L.O. Nº171/2012/PPROC. Nº 
2577/11=ABATEDOURO DE BOVINOS=IT:R$1.300=AC:246M²=NE:25=L/ATV:FAZENDA SANTO ANDRÉ-Z.RURAL-
-SANTA RITA/PB=1ªPUBL=03795494000136.”; a ser realizada no município de SANTA RITA/PB; CEP: 58300-000, 
conforme processo Nº 2015-007589/TEC/LO-1162 de 27/11/2015. [#Prot: 308/2015]

     ADRIANO VILAR DINIZ, CNPJ: 16.743.438/0001-08, localizado(a) no município de TAPEROA/PB; CEP: 58680-000, 
torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Licença de Operação 
para a atividade: “LICENÇA DE OPERAÇÃO - PARA FABRIC. DE PROD. DE PANIFICAÇÃO - COD. 2.48.1 IT=10MIL 
AC=182,4 NE=02 1º PUB. L/ATV- R. ABDON DE SOUZA MACIEL, 293 CNPJ-16.743.438/0001-08 BAIRRO S. JOSÉ 
TAPEROÁ/PB=NURECG=”; a ser realizada no município de TAPEROA/PB; CEP: 58680-000, conforme processo Nº 
2015-007590/TEC/LO-1163 de 27/11/2015. [#Prot: 309/2015]

     JOSÉ ROSSANDRO ALVES FARIAS, CNPJ: 05.163.075/0001-07, localizado(a) no município de BOA VISTA/PB; 
CEP: 58123-000, torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente a 
Licença de Operação para a atividade: “R.L.O COM. VAREJ. DE MAT. DE CONST. EM GERAL MADEIRA SERRA E 
SEUS ARTEF. COD. 3.3.3 IT=35.MIL AC=580m² NE=05 CNPJ-05.163.075/0001-07 L/ATV- R. MARIA DA GUIA G. L., 
52 ESPINHEIRO BOA VISTA/PB=NURECG=”; a ser realizada no bairro: CENTRO; município de LOGRADOURO/PB; 
CEP: 58475-000, conforme processo Nº 2015-007591/TEC/LO-1164 de 27/11/2015. [#Prot: 310/2015]

     CERÂMICA SANTO ANTÔNIO LTDA, CNPJ: 11.077.618/0001-76, localizado(a) no município de SANTA LUZIA/PB; 
CEP: 58600-000, torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente a 
Licença de Alteração para a atividade: “L.A.=CONSTRUÇÃO DE UM FORNO CEDON SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO=IT:
300MIL=AC:703M²=NE:05=L/AT:SÍTIO BALANÇO, ZONA RURAL, SANTA LUZIA-PB. 1ªPUBLIC.=11.077.618/0001-76”; 
a ser realizada no município de /PB; CEP: 58000-000, conforme processo Nº 2015-007597/TEC/LA-0579 de 27/11/2015. 
[#Prot: 311/2015]

     EOLICA MACAPARANA E GETULIO GERADORA DE ENERGIA S.A, CNPJ: 14.193.549/0001-54, localizado(a) no 
município de /PB; CEP: 58000-000, torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do 
Meio Ambiente a Licença Prévia para a atividade: “CORREÇÃO DA LICENÇA PRÉVIA Nº 1394/2015=PROCESSO 
Nº 2015-003759 -NA ATIVIDADE LICENCIADA:COMPLEXO EÓLICA GETÚLIO,CENTRAL EÓLICA GETÚLIO,ZONA 
RURAL,NATUBA/PB.”; a ser realizada no município de NATUBA/PB; CEP: 58494-000, conforme processo Nº 2015-
007600/TEC/LP-2619 de 27/11/2015. [#Prot: 312/2015]

     GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA-EPP, CNPJ: 22.389.353/0001-68, localizado(a) 
no bairro: .; município de CAMPINA GRANDE/PB; CEP: 58400-000, torna público que requereu à SUDEMA - 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Licença de Operação para a atividade: “L.O=COM. DE 
COMBUSTIVEIS(GASOLINA, ALCOOL E OLEO DIESEL), POUSADA, CONVEN. E REST.=IT:400MIL=AC:781,22M²=
NE:03=L/ATV:R.IZABEL BARBOSA DE ARAUJO, S/N-SANDRA CAVALCANTE-CG/PB=1ªPUBL=22389353000168.”; a 
ser realizada no bairro: .; município de CAMPINA GRANDE/PB; CEP: 58400-000, conforme processo Nº 2015-007604/
TEC/LO-1165 de 27/11/2015. [#Prot: 313/2015]

     ESPAÇO MIX ESPORTE LAZER E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 20.251.734/0001-50, localizado(a) no bairro: .; mu-
nicípio de CAMPINA GRANDE/PB; CEP: 58400-000, torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência de 
Administração do Meio Ambiente aLicença de Operação para a atividade: “L.O. = CENTRO SOCIAL ESPORTIVO E 
DE LAZER - COD. 3.4.1 IT=240.MIL AC=309m² NE=01 1º PUB. CNPJ-20.251.734/001-50-L/ATV=R. AUZIRA PEREIRA 
DE O. Nº 160 - B. UNIVERSIT. CAMPINA GRANDE=NURECG=”; a ser realizada no bairro: .; município de CAMPINA 
GRANDE/PB; CEP: 58400-000, conforme processo Nº 2015-007605/TEC/LO-1166 de 27/11/2015. [#Prot: 314/2015]

     AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS GIRUS LTDA, CNPJ: 18.292.526/0001-58, localizado(a) no município de SO-
BRADO/PB; CEP: 58342-000, torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente a Licença de Operação para a atividade: “RENOV. DA L.O Nº 3870/2013/PROC. Nº 2013-003898=COM. 
VAREJ. DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA, ÁLCOOL, DIESEL E LUBRIFICANTE)=IT:60.000=AC:455m²=NE:06==ROD
OVIA BE 230, S/N KM 74=ZONA RURAL=SOBRADO-PB 1º PUBLIC”; a ser realizada no município de SOBRADO/PB; 
CEP: 58342-000, conforme processo Nº 2015-007611/TEC/LO-1167 de 30/11/2015. [#Prot: 315/2015]

     SANTA ANA IMOBILIARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ: 02.095.902/0001-84, localizado(a) no bairro: BESSA; 
município de JOAO PESSOA/PB; CEP: 58036-000, torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência de 
Administração do Meio Ambiente a Licença de Operação para a atividade: “LICENÇA OPERAÇÃO=ED. MULTIFA-
MILIAR COM 24 APTS=IT:2MILHÕES=AC:2.604,34=NE:04=L/ATV:R. MARIA HELENA, S/N, JARDIM OCEANIA QD 
04, LT 150-AEROCLUBE-BESSA-J.PESSOA/PB=1ªPUB=02095902000184.”; a ser realizada no município de JOAO 
PESSOA/PB; CEP: 58000-000, conforme processo Nº 2015-007612/TEC/LO-1168 de 30/11/2015. [#Prot: 316/2015]

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

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.

COMUNICADO
COMUNICADO DO PREGÃO 355/2015

PROCESSO Nº17.000.133432.2015
Comunicamos, a quem interessar, que o procedimento licitatório nº 355/2015         (contratação 

de empresa especializada na prestação de serviços terceirizados), destinado a Secretaria de Estado 
da Receita - SER, modalidade Pregão Presencial, fica marcado para o dia 17/12/2015 as 09h, 
Informamos que o novo Edital está disponível no site. www.centraldecompras.pb.gov.br 

REG CGE: 15-01372-3
João Pessoa, 02 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 N366/2015
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 21/12/2015 às 13h e 30mim para:

Contratação de serviços de locação de 02 (dois) relógio de ponto para registro eletrônico, com 
leitor biométrico, incluindo sistema de equipamentos de controle de ponto, com comodato do 
equipamento, instalação, treinamento, configuração de software, serviço técnico mensal e ma-
nutenção completa, destinado ao SES/Complexo Hospitalar Clementino Fraga - CHCF, 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 - 15-01646-0
João Pessoa, 02 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 ELETRÔNICO N372/2015

O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 
publica, considerando que a primeira chamada foi FRACASSADO, para conhecimento dos interes-
sados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou 
a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual e Decreto nº 5.450/2005, e subsidiariamente pela Lei 
nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico através do site: 
http://www.licitacoes-e.com.br, no dia 17/12/2015, às 10h (dez horas - horário de Brasília) para:

Aquisição de eletrodomésticos, destinado a Secretaria de Estado da Mulher e da Diversidade 
Humana - SEMDH, conforme Anexo I do Edital.

Maiores informações sobre o EDITAL poderão ser obtidas na Gerência de Licitação da Central 
de Compras, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 18h, situada a Rua João da 
Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-governadora - Jaguaribe, telefone (083) 3218-4588 e no 
site. www.centraldecompras.pb.gov.br.

REG. CGE Nº  15-01557-0
João Pessoa, 02 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

SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS,
DO MEIO AMBIENTE E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

CONCORRÊNCIA Nº 04/15
Registro CGE Nº 15-01371-5

JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO
O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba - DER/PB, sediado a Av. José Américo 

de Almeida s/n, nesta Capital, através da Comissão Permanente de Licitação – CPL, comunica ao repre-
sentante da Empresa R & R CONSTRUÇÕES EIRELI, única participante da CONCORRÊNCIA Nº 04/15, 
que após análise detalhada na documentação, respaldada na legislação vigente e Edital da licitação em 
epígrafe, a mesma foi considerada habilitada, e que a reunião para dar continuidade ao processo licitatório 
com abertura de Proposta, fica marcada para o dia 07/12/2015, às 10:00 horas.                                  

João Pessoa, 02 de dezembro de 2015.
Eng.ª Maria das Graças Soares de O. Bandeira

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

                       SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS,  
                                                        DO MEIO AMBIENTE E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DA PARAÍBA - DER/PB, sediado à Av. Min. José Américo de 
Almeida s/n, nesta capital, torna público que realizará na sala da Comissão Permanente de Licitação - CPL, a seguinte licitação 
do tipo Menor Preço:

Modalidade Data Hora Objeto
CONCORRÊNCIA Nº 02/15 - CEL
Registro CGE Nº 15-01633-6 05/01/2016 15:00

Obras de Restauração da Rodovia PB-111/105, Trecho: 
Araruna/Cacimba de Dentro/Entr.PB- 105/Solânea/Bananeiras
/Entr. PB-073
Valor Estimado - R$ 8.882.381,73

O respectivo Edital encontra-se à disposição dos interessados na CEL, onde poderá ser  solicitado através do e-mail
cel@der.pb.gov.br, outras informações poderão ser obtidas, nos dias úteis, das 8:00 às 12:00 e das 14:00 às 16:30 horas, de 
segunda a sexta pelo telefone (83) 3216 2885.

João Pessoa, 02 de dezembro de 2015.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Especial de Licitação

ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO

RESULTADO FASE HABILITAÇÃO 
2.08.009/2015/SRP/CSL/SECOB/PMCG - FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.08.024/2015
OBJETO: Contratação de empresa especializada em engenharia elétrica no fornecimento e instalações 

futuras, para modernização, reconstituição e eficientização do parque de iluminação publica do município de 
campina grande – PB.

LICITANTES HABILITADOS:
- LANÇAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
LICITANTES INABILITADOS:
- ALCLOG - SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA
- BKL CONSTRUÇÕES LTDA
- MUNDO ELÉTRICO LTDA
- VASCONCELOS E SANTOS LTDA
- SCAVE SERVIÇOS ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA
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 11/12/2015, às 15:00 horas, no mesmo 
local da primeira reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto a comissão setorial de licitação,  Rua 
Treze de Maio, 329, 5º andar, sala 503, Edifício Work Center, Centro, Campina Grande, estado da Paraíba, ou 
pelo e-mail celpmcg@gmail.com  e  fone/fax: (83) 3322-6261.

Campina Grande – PB, 02 de Dezembro de 2015.
José Afonso Pereira da Silva - Presidente da CSL/SECOB

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DE HABITAÇÃO SOCIAL
PUBLICAÇÃO DE RECEBIMENTO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO – A Secretaria Municipal de Habitação 

Social – SEMHAB, torna público que recebeu da SEMAM – Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a Licença de 
Instalação para o empreendimento CASARÕES, localizado no bairro Varadouro – João Pessoa/PB.

João Pessoa, 02 de DEZEMBRO de 2015.
JOSÉ MARIZ

Secretário Adjunto de Habitação Social – SEMHAB

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
AVISO DE LICITAÇÃO - LEILÃO Nº 0001.2015

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA - ESTADO DA PARAÍBA, através de sua Comissão Permanente 
de Licitação e Leiloeiro, comunica a quem possa interessar que, nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações 
posteriores, fará realizar no dia 19.12.2015, às 10h00min, na Rua Feliciano Batista de Amorim, s/n – Guarabira/
PB – Prédio da Garagem Municipal – saída para Pirpirituba/PB, Licitação na modalidade LEILÃO de n.º 0001.2015, 
tipo MAIOR OFERTA, destinada a alienações de Bens Móveis (Veículos Automotivos) declarados inservíveis para 
a Administração Pública Municipal. Demais esclarecimentos e Cópia do Edital de Leilão 0001.2015, poderão ser 
obtidos no endereço retro mencionado, em dias úteis, no horário compreendido entre 14h00min e 18h00min, ou 
pelo telefone: (83) 3271-1946, email: licitacao@guarabira.pb.gov.br.

Guarabira/PB, 02 de Dezembro de 2015.
ALCIDES PEREIRA CORDEIRO - Leiloeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00076/2015
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Coronel José 

Gomes de Sá, 27 - Centro - Sousa - PB, às 10:30 horas do dia 15 de Dezembro de 2015, licitação modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro de Preços para contratações futuras, 
para: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AU-
TOMOTIVOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS E NOVOS P. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 058. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3521-2639.
Email: PMSOUSA15@YAHOO.COM.BR

Sousa - PB, 02 de Dezembro de 2015
THALLITA PEREIRA RIBEIRO - Pregoeira Oficial

 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00063/2015
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Coronel José 

Gomes de Sá, 27 - Centro - Sousa - PB, às 09:00 horas do dia 15 de Dezembro de 2015, licitação modalidade Pregão 
Presencial, do tipo menor preço, visando formar SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS  PARA  PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE RETIFICA E MECÂNICOS EM VEÍCULOS DE PEQUENO E GRANDE PORTE 
PARA ATENDER AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 058. Informações: no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3521-2639.
Email: PMSOUSA15@YAHOO.COM.BR

Sousa - PB, 02 de Dezembro de 2015
THALLITA PEREIRA RIBEIRO - Pregoeira Oficial

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00077/2015
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Coronel José 

Gomes de Sá, 27 - Centro - Sousa - PB, às 09:30 horas do dia 16 de Dezembro de 2015, licitação modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar : Sistema de Registro de Preço para aquisição de Alimentos 
não perecíveis para  a merenda escolar,  para atender a Secretaria de Educação,  Escolas e Creches no Município 
de Sousa -PB  . Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal nº 058 . Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3521-2639.
Email: PMSOUSA15@YAHOO.COM.BR

Sousa - PB, 02 de Dezembro de 2015
MARIA GERLANE GERMANO - Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARA ÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
AVISO DE LICITAÇÃO         

PREGÃO PRESENCIAL Nº 07.010/2015 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2601/2015
OBJETO: Locação de um Caminhão tipo Munck e três caminhonetes Modelo/tipo – Kia K2700 DLX UB ou 

similar para uso das equipes próprias na manutenção preventiva e corretiva do sistema de Iluminação Pública do 
Município de João Pessoa – PB.

ABERTURA: Dia 17/12/2015 – HORÁRIO: 09 horas
A Prefeitura Municipal de João Pessoa através da Secretaria de Infra Estrutura – SEINFRA, através da sua 

Pregoeira e Equipe de Apoio, designada pela Portaria nº 381, torna público para conhecimento dos interessados 
que, nos termos  da Lei Federal n.º 10.520/02, pela Lei nº 8.666/93,  decreto nº 3.555/00, Lei Complementar 
123/2006,  que fará realizar a licitação na Modalidade Pregão Presencial. A sessão pública será realizada na Sala 
da Comissão Setorial de Licitação situada a Avenida Rio Grande do Sul, nº 721, Bairro dos Estados. FONTE DE 
RECURSOS: 00 – Recursos Próprios. 

As empresas ainda não cadastradas poderão requerer seu cadastramento junto à unidade de cadastramento 
da Secretaria de Infra Estrutura – SEINFRA da  Prefeitura Municipal de João Pessoa/PB até o terceiro dia útil 
anterior a data de abertura da presente Licitação na Sala da Comissão Setorial de Licitação, localizada a Av. Rio 
Grande do Sul, 721, Bairro dos Estados, João Pessoa, Paraíba. 

SUPORTE LEGAL: Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
A Cópia do Edital pode ser adquirida mediante a entrega de um CD-ROOM/ e ou DVD no horário das 14 H às 

17:30 H. Quaisquer informação será prestada no local e horário acima citado.
João Pessoa, 02 de dezembro de 2015

Teresa Cristina Teles de Holanda
Presidente da Comissão e Pregoeira/SEINFRA

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 60043/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Coronel Juvêncio 

Carneiro, 253 - Centro - Cajazeiras - PB, às 11:00 horas do dia 16 de Dezembro de 2015, licitação modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Prestação de serviços de seguro automotivo com assistência 24 
horas para veículos (ambulância e motolância) do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU, conforme 
solicitação da Secretaria de Saúde. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº 0009/2006. Informações: no horário das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3531-4383.
Cajazeiras - PB, 02 de Dezembro de 2015

EMÍDIO DINIZ BATISTA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00077/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida Coronel 

Juvêncio Carneiro, 253 - Centro - Cajazeiras - PB, às 08:00 horas do dia 17 de Dezembro de 2015, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro de Preços para contra-
tações futuras, para: REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SUPORTE EM APARELHOS 
DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE DIVERSAS POTÊNCIAS. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 009/2006. Informações: no horário das 07:00 
as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3531-4383.
Cajazeiras - PB, 01 de Dezembro de 2015

EMÍDIO DINIZ BATISTA - Pregoeiro Oficial 

CÂMARA MUNICIPAL DE POCINHOS
TOMADA DE PREÇOS N.º 0001/2015 - HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão que instrui o processo e observado o parecer da 
Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços n.º 0001/2015, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE ENGENHARIA DESTINADOS AS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA DESTE MUNICIPIO; 
HOMOLOGO e ADJUDICO o correspondente procedimento em favor de: TORRES CONSTRUÇÕES LTDA-EPP 
- R$ 50.466,90.Pocinhos - PB, 13 de Outubro de 2015SOSTENES MURILO MELO DE OLIVEIRA - Presidente

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DESTINADOS AS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO 

DO PRÉDIO DA CÂMARA DESTE MUNICIPIO.FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços n.º 0001/2015.DO-
TAÇÃO: Recursos Próprios da Câmara do Município de Pocinhos: 02090.01.031.0100.1032 – CONSTRUÇÃO/
AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL4490.51.0000 – OBRAS E INSTALAÇÕES-
VIGÊNCIA: 90 (noventa) diasPARTES CONTRATANTES: Câmara Municipal de Pocinhos e: CT Nº 10005/2015 
- 14.10.15 – TORRES CONSTRUÇÕES LTDA-EPP - R$ 50.466,90

ESTADO DA PARAÍBA                             
CARTÓRIO VINAGRE DE MEDEIROS
(Tabelionato, Registro de Imóveis e Protesto de Títulos)
Titular: Hermano José Medeiros Nóbrega
                                              Substituto: Ademar Harrison M. Medeiros Nóbrega
Rua dos Três Poderes, 67 Pedras de Fogo – Paraíba
C.G.C.  09.300.112/0001-32

EDITAL DE LOTEAMENTO
COMARCA DE PEDRAS DE FOGO – PARAIBA

O Bel. Hermano José Medeiros Nóbrega, Oficial do Registro de Imóveis da Comarca de Pedras de Fogo-PB., 
por virtude da Lei, etc. FAZ SABER  a todos os interessados que a requerimento pessoa jurídica SÃO MIGUEL 
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 19.368.784/0001-33, neste ato representada pelo 
Sr. GUSTAVO JÁCOME RIBEIRO DA COSTA, brasileiro, casado, empresário, portadora da Cédula de Identidade 
nº 4593797-SSP/PE e do CPF(MF) nº 022.564.254-95, com residência  na cidade do Recife-PE, na qualidade 
de proprietário de uma área de 23.384,46(vinte e três hectares, trezentos e oitenta e quatro ares e quarenta e 
seis centiares), neste município em área urbana desta cidade, e que nesta data edito o EDITAL do Loteamento 
SÃO MIGUEL, localizado  em zona urbana, da cidade de Pedras de Fogo-PB, em uma área desmembrada da 
Fazenda Santa Emília, medindo 4,8335 ha (quatro hectares, oito mil trezentos e trinta e cinco metros quadrados), 
cuja área é  composto de :

• 04 (quatro ) Quadras com área total de 23.384,46 m2;
• 135 (cento e trinta e cinco) Lotes com área total de 23.384,46 m2 ;
• Arruamento com área total de 10.219,85 m2;
• Área Verde com área de 9.488,53 m2;
• Área Institucional com 5.237,15 m2;
• Área Total do Loteamento 48.330,00 m2.
De propriedade da pessoa jurídica SÃO MIGUEL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, inscrita no 

CNPJ nº 19.368.784/0001-33,acima qualificado; objeto da matrícula nº 2.341 do Livro 2-K, as folhas 060v, datado 
de 11 de fevereiro de 2015, conforme documento exigidos pelo artigo 18 da Lei 6.766 de 19 de dezembro de 1979, 
que ficam arquivados, planta aprovada pela Prefeitura Municipal de Pedras de Fogo-PB, em 05 de Outubro de 
2015, Certidão de Uso e Ocupação do Solo e Parecer Técnico, datado de 28 de Agosto de 2015, respectivamente, 
expedidos pela Prefeitura Municipal de Pedras de Fogo-PB; bem como o Memorial Descritivo, e ainda as Certidões 
exigidas por Lei. E, para que chegue a conhecimento de todos, expediu-se este Edital que será publicado no Diário 
Oficial ou jornal de maior circulação deste Estado, por 03(três) dias consecutivos, podendo o registro ser impugnado 
no prazo de 15(quinze) dias, contados da data da ultima publicação, tudo nos termos do artigo 19 da Lei Federal 
nº 6.766/79. Eu, Hermano José Medeiros Nóbrega, Oficial do registro de Imóveis e Anexos, editei o presente e 
subscrevi. Pedras de Fogo - PB, 01 de Dezembro de 2015.

Hermano José Medeiros Nóbrega - Oficial do Registro de Imóveis

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI - EXTRATO DE CONTRATO – TOMADA DE PREÇOS Nº 

00005/2015
OBJETO: Contratação de Empresa especializada para prestar Serviços de Assessoria Técnica ao Município 

de Cuitegi/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00005/2015. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO DE 2015 - 
RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE CUITEGI (RECURSOS ORDINÁRIOS). VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cuitegi e: CT Nº 00067/2015 - 13.11.15 - EPC-EMPRESA 
PARAIBANA PREST DE SERV COM A CONVÊNIOS LTDA-EPP - R$ 16.800,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI - HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2015
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado o parecer da 

Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00005/2015, que objetiva: Contratação de Empresa espe-
cializada para prestar Serviços de Assessoria Técnica ao Município de Cuitegi/PB; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: EPC-EMPRESA PARAIBANA PREST DE SERV COM A 
CONVÊNIOS LTDA-EPP - R$ 16.800,00.

Cuitegi - PB, 12 de Novembro de 2015
GUILHERME CUNHA MADRUGA JUNIOR -  Prefeito

Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de João Pessoa

Secretaria de Habitação Social
PUBLICAÇÃO DE RECEBIMENTO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO A Secretaria Municipal de Habitação Social 

– SEMHAB, torna público que recebeu da SEMAM – Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a Licença de Instala-
ção para o empreendimento do SATURNINO DE BRITO, localizado no bairro das Trincheiras – João Pessoa/PB. 

João Pessoa, 02 de DEZEMBRO de 2015.
José Mariz

Secretário Adjunto de Habitação Social – SEMHAB

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
REPUBLICADO PARA CORREÇÃO

PORTARIA Nº 1317/2015-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 01 de Dezembro de 2015.
ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA

 Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL(SRP) Nº 2.06.052/2015

AVISO DE LICITAÇÃO
A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, através 

do Pregoeiro Oficial, torna público, para conhecimento                       dos interessados, que realizará às 
10:00 horas do dia 16 de dezembro de 2015, licitação na Modalidade  PREGÃO PRESENCIAL(SRP) sob N° 
2.06.052/2015, tipo “MENOR PREÇO”, tendo como por OBJETO O REGISTRO PREÇO PARA CONTRATA-
ÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE FARDAMENTO ESCOLAR PARA ALUNOS 
DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA 
PARAÍBA, de acordo com os valores ofertados na “PROPOSTA DE PREÇOS” apresentada pela LICITANTE 
CONTRATADA, conforme especificações em planilha do Edital.  O Edital e demais informações estarão à 
disposição dos interessados à Rua Dr. João Moura, Nº 528, Bairro São José, no Município de Campina Grande, 
Estado da Paraíba, no horário comercial.

Campina Grande, 23 de novembro de 2015.
RIVALDO AIRES DE QUEIROZ NETO

Pregoeiro Oficial da CPL/PMCG

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.11.022/2015

AVISO 
A Comissão Permanente de Licitação, através do Pregoeiro Oficial do Município, torna público para o 

conhecimento dos interessados, que a licitação na modalidade Pregão Presencial             Nº 2.11.022/2015, 
realizado no dia 04 de novembro de 2015 às 08:00 horas, que tem como OBJETO A CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIAS, PARA ATENDER A SECRE-
TARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA, 
conforme especificações do Edital, foi declarado FRACASSADO o Item 1.

A Comissão Permanente comunica aos interessados que será realizada nova licitação na modalidade 
Pregão Presencial Nº 2.11.028/2015, no dia 18 de dezembro de 2015 às 11:00 horas com o mesmo OBJETO.

Campina Grande, 27 de novembro de 2015.
RIVALDO AIRES DE QUEIROZ NETO

Pregoeiro Oficial da CPL/PMCG

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÍ
EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE PRAZO

INSTRUMENTO: TERMO ADITIVO A TOMADA DE PREÇOS Nº 0001/2014
PARTES PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÍ/PB E A EMPRESA LUMAR ENGENHARIA LTDA-ME
OBJETO CONTRATUAL: EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL PÚBLICA DE AMPLIAÇÃO 

DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES NA SEDE DO MUNICÍPIO.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 57 de lei 8.666/93, alterações Art. 65, I – Lei 8.666/93, e alterações.
PRAZO CONTRATUAL: Fica prorrogado até 03/06/2016 o prazo de execução das obras de EXECUÇÃO DE 

OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL PÚBLICA DE AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFES-
SORES NA SEDE DO MUNICÍPIO – que inicialmente era de 180 dias, conforme clausula Quarta, do contrato 
nº 00052/2014, referente a Tomada de Preços 00001/2014, Homologada em 01/07/2014, conforme preceitua 
o Art. 57 da lei 8.666/93, alterações , e este termo aditivo. Signatários: EDUARDO RONIELLE GUIMARÃES 
MARTINS DANTAS E LUMAR ENGENHARIA LTDA-ME – Cubati/PB, 02 de Dezembro/2015.
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