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l Projeto hídrico paraibano é selecionado por ministério. Página 9

l Congresso de gestão ambiental será de 9 a 11 na capital. Página 14
 
l TRE: 50% do eleitorado fez cadastro biométrico na PB. Página 17
 
l Energia nuclear é apontada como capaz de salvar planeta. Página 20
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DÓLAR    R$ 3,736  (compra) R$ 3,739 (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 3,710  (compra) R$ 3,940  (venda)
EURO   R$ 4,082  (compra) R$ 4,087  (venda)
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Abono: hoje tem pagamento
O Governo do Estado inicia hoje o pagamento do abono natalino, complemento de renda para os beneficiários na 

Paraíba do programa Bolsa Família, nos municípios que ainda não dispõem de agências dos Correios.  PÁGINA 14

PARAÍBA EM ESTADO DE

DEVIDO AO AVANÇO DA
emergênci
microcefalia

DECRETO sERá PuBLICADO HOjE NO DIáRIO OFICIAL
GOVERNO PREPARA O PLANO DE ENFRENTAMENTO
CAsOs susPEITOs DA DOENçA NA PB CHEGAM A 248
EquIPEs sERãO AMPLIADAs NAs AçõEs PREVENTIVAs

Políticas

Geral

Corrupção causa
prisões no sertão  

Cai a mortalidade
infantil no Estado 

A Operação Desumanida-
de apura desvio de recursos 
destinados à saúde e à edu-
cação.  PÁGINA 17

Em 10 anos, mortali-
dade infantil caiu 48%, e a 
esperança de vida ao nascer 
subiu: 72,6 anos.  PÁGINA 3QUALIDADE MP-Procon interdita postos e revendas de gás de cozinha na capital.  PÁGINA 15

PÁGINA 13 



O que vai acontecer nas ruas das ci-
dades brasileiras, a partir da aceitação 
do pedido de impeachment da presidente 
Dilma Rousseff, só o tempo dirá, mas des-
de agora já se pode ter uma certeza: o Bra-
sil corre o sério risco de estar trilhando 
um caminho em direção a um retrocesso 
institucional. Custou tanto restabelecer o 
estado de direito no país, e muito até mor-
reram para se conseguir isso, que raia ao 
absurdo a decisão do presidente da Câma-
ra dos Deputados, dando seguimento ao 
pedido de cassação do mandato de Dilma.

É verdade que o instituto do impeach-
ment está previsto na Constituição Fede-
ral como remédio político e jurídico para 
crimes de responsabilidade que venham 
a ser praticados por governantes. Mas é 
igualmente verdadeiro que sobre o come-
timento de tais delitos não pode pairar 
dúvida alguma, muito menos quanto à 
culpabilidade do gestor público acusado 
da prática desses ilícitos. No caso da pre-
sidente Dilma Rousseff, nem os seus mais 
ferrenhos adversários conseguiram, até 
agora, encontrar um ato verdadeiramente 
criminoso que lhe possa ser atribuído. 

Em nota que distribuíram na tarde de 
anteontem, oito dos nove governadores 
do Nordeste, entre eles Ricardo Coutinho, 
ressaltaram justamente este ponto. Re-
pudiaram a abertura do processo de im-
peachment, considerando que, pela sua 
excepcionalidade, este é um processo que 
depende da caracterização do crime de 
responsabilidade tipificado na Constitui-
ção e praticado dolosamente pelo presi-
dente da República. No caso atual, apesar 
de se falar tanto em pedaladas fiscais, não 

existe esta tipificação constitucionalmen-
te exigida.

Na expressão majoritária dos gover-
nadores nordestinos, “em vez de golpis-
mos, o Brasil precisa de união, diálogo e 
de decisões capazes de retomar o cres-
cimento econômico com distribuição de 
renda”. Dizem eles, na nota que divulga-
ram que, “na verdade, a decisão de abrir 
o tal processo de impeachment decorreu 
de propósitos puramente pessoais, em 
claro e evidente desvio de finalidade”.  E 
acrescentam: ”Diante desse panorama, os 
governadores do Nordeste anunciam sua 
posição contrária ao impeachment nos 
termos apresentados, e estarão mobiliza-
dos para que a serenidade e o bom senso 
prevaleçam. Em vez de golpismos, o Brasil 
precisa de união, diálogo e de decisões ca-
pazes de retomar o crescimento econômi-
co, com distribuição de renda”.

Trata-se de um posicionamento que 
ao mesmo tempo revela bom senso e res-
ponsabilidade. Processos de instabilida-
de institucional, mostra a experiência 
brasileira, começam, muitas vezes, pelos 
arroubos de grupos específicos, mas não 
é fácil saber como terminam. O Brasil 
desses nossos tempos clama pela supe-
ração dos impasses políticos para que a 
economia possa voltar a crescer. O Brasil 
que se quer para as novas gerações não 
pode atropelar os preceitos democráticos 
e muito menos ser pautado por interes-
ses políticos contrariados. Custou muito 
reimplantar a democracia no país. Não 
haverá de ser por iniciativas sem respaldo 
jurídico que toda esta conquista será des-
feita e jogada ao lixo. 

Editorial

 Crônica

 Brasil sem retrocesso

                                                 William Costa - wpcosta.2007@gmail.com
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A ninfa da serra

Custa-me enorme sacrifício aprisionar, 
na árvore sob a qual descansas, a força es-
tranha que imobiliza minha vontade de falar. 
Isso vem da infância. Mesmo assim, caminho 
resoluta até você, Desconhecido, embora tre-
mam as pernas e a voz semelhe a um pássaro 
magro, agonizando na floresta da garganta.

Preciso estilhaçar o silêncio, para me 
confessar. Espero que não te afastes, en-
tenda-me. Arrisque-se a decifrar o enigma, 
correndo o risco – não vamos ser covardes e 
contrariar o mito, não é? – de me ver obriga-
da a lhe devorar a ousadia. E o farei - acredi-
te! -, simplesmente por não dispor de alter-
nativas.

Não se assuste. Provavelmente o diálo-
go não irá se consumar. Como tantas outras 
conversas que não se materializam – dentro 
e fora das choupanas, sobre as mulas vagaro-
sas que cruzam a planície, até a última hora 
da noite. Oh! Por que teus lábios não arran-
cam de vez a mordaça psicológica dos meus?

De minha parte sei que bastaria uma só 
palavra, para soprar vida nessa estátua de 
carne e osso. Crio coragem e grito: - Fala! O 
calor da voz indo de encontro à frialdade do 
teu peito, como o martelo de Michelangelo no 
joelho de Moisés. Percebo que ralho comigo 
mesma, e, por dentro, tudo silencia outra vez.

Sei de tudo. Alegrias e tristezas, sonhos 
e frustrações, ou seja, da nossa condição es-
sencial, porque sou parte da tua natureza. 
Para saber de ti e de mim, palavras não são 

fundamentais. As que a boca expele sem o 
coração sentir, fique bem claro. Porque as 
que habitam o papiro são a minha razão de 
existir.

Se cá estou, desolada, procuro na furna 
um livro. Nele, um verso que me faça rir da 
cara da vida, que o rio lá embaixo estampa. 
Para isto ele foi feito, não importa se ontem 
ou há quatrocentos anos. Sinto a tempera-
tura, o suor das mãos, os dedos tensos, sufo-
cando a pena, que dilui a dor na pele de cabra.

Há uma energia concentrada em cada pa-
lavra, em cada verso, em cada estrofe. Imagi-
ne o poder de um poema inteiro. Os volumes, 
guardados na furna onde dorme a onça, são 
coldres de flechas. Um poema pode ser letal, 
para o meu desespero, da mesma forma que 
um conto, romance ou novelas exemplares.  

Não sou dócil nem fraca, apenas tímida. 
Cresci na aventura de fugir do assédio de 
deuses, centauros e sátiros embriagados, ca-
muflando-me entre os arbustos, despistando 
quem me persegue com o som de minha flau-
ta doce, que Zéfiro, fiel amigo, carrega para 
o lado oposto ao da sombra dos meus seios 
fartos.

Na grande campina quase não sabem de 
mim, embora seja da minha natureza habitar 
os prados. É que prefiro as matas, açudes e 
riachos onde nascem os signos. Hoje, enclau-
suro-me nesta serra, em cuja encosta você 
adormece e sonha, embalado por um monó-
logo que imaginas ser o murmúrio do vento.

            

Crio coragem e grito: - Fala! O calor da voz indo de encontro à frialdade 
do peito, como o martelo de Michelangelo no joelho de Moisés.”
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A Secretaria do Desenvolvi-
mento Humano da Paraíba 
conf irmou ontem que o paga-
mento do Abono Natalino para 
benef iciários do Bolsa Família 
terá dois períodos distintos. 
Hoje, recebem o complemento 
famílias de 26 municípios onde 
não têm agências dos Correios. 
Nos demais, o pagamento co-
meçará quarta-feira e vai até 
o dia 22. 

O PMDB, segunda maior banca-
da na Câmara – 65 parlamenta-
res – será o fiel da balança no 
processo de impeachment. Tem 
o poder de barrar ou não o pro-
cesso, mas está dividido. Jar-
bas Vasconcelos, por exemplo, 
integra o Movimento Parlamen-
tar Pro-Impeachment, lançado 
em outubro. Tem até site para 
colher abaixo-assinado: www.
proimpeachment.com.br.

Vice-líder do PSD na Câmara, Rômulo Gouveia 
disse ontem que o seu partido, aliado de Dilma, 
terá postura “equilibrada” na comissão de 65 
deputados que vai analisar a denúncia contra a 
presidente por suposto crime de responsabilida-
de. Depois de PT e PMDB (8 membros, cada um) 
e PSDB (6), sua legenda está entre aquelas com 
maior número de membros: quatro.

POSTURA EqUILIBRADA

MPF INVESTIGA DESVIO DE DINhEIRO

DIVIDIDO

UNInforme

INDEFINIDOS

AUDIÊNCIA DO TCM

COMO VOTARIA A BANCADA DA PB

Indagado sobre a postura a ser ado-
tada pelo PSD no que diz respeito à 
representação contra Eduardo Cunha 
na Comissão de Ética, Rômulo Gouveia 
disse que o partido ainda não tem uma 
posição definida quanto a votar contra 
ou a favor do andamento do processo. 
Mas fez questão de dizer que a legenda 
está bem representada no colegiado: 
tem dois membros. 

Na próxima quarta-feira, 
tem audiência pública para 
debater o tema do momen-
to na Assembleia Legislati-
va: a criação do Tribunal de 
Contas dos Municípios. On-
tem, o presidente Adriano 
Galdino disse que a ideia 
é apreciar logo a matéria: 
“Vamos trabalhar com 
esse foco, a Assembleia 
vai dizer sim ou não”.

As investigações ocorrem sob sigilo por determinação da justiça. Mas ontem, o Ministério Público 
Federal, com apoio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) executou 
18 mandados de busca e apreensão em João Pessoa, Patos, Emas,  Cabedelo e Bayeux.  Investiga 
desvio de dinheiro nas áreas de educação e saúde. 

Após a deflagração do 
andamento do processo 
de impeachment da pre-
sidente Dilma Rousseff 
(PT), a expectativa de to-
dos os que acompanham 
o noticiário político é sa-
ber qual a posição de cada 
um dos doze deputados 
da bancada paraibana. 
Exceto por votos favo-
ráveis já manifestados 
– como os de Efrain Filho 
(DEM) e Manoel Júnior 
(PMDB), este último alia-
do próximo de Eduardo 
Cunha (PMDB) – a maioria dos parlamentares da bancada ainda não se posicionou sobre o assunto.  On-
tem, em João Pessoa, Rômulo Gouveia (PSD) disse que “é preciso ter bom-senso e equilíbrio”, levando-nos 
a supor que deverá ser voto contrário ao impeachment, até por que seu partido integra a base aliada e ad-
ministra o quarto orçamento entre os ministérios, com Gilberto Kassab no comando da pasta das Cidades. 
É possível fazer alguma inferência quanto à opinião dos paraibanos, por uma razão óbvia: a participação 
da legenda na base de apoio. E sendo assim, teríamos mais votos contra o impeachement do que a favor. 
Nessa condição, estão Luiz Couto (PT), Wellington Roberto (PR) e Aguinaldo Ribeiro (PP). E na lista pró-
-Dilma, pela condição de membros de legendas que participam do governo, teria ainda os deputados Hugo 
Motta e Veneziano Vital, ambos do PMDB. Os votos de Dr. Damião (PDT) e Wilson Filho (PTB) que, meses 
atrás, seriam pelo apoio a Dilma, tornaram-se uma incógnita, a julgar pela saída de suas legendas da base 
aliada – os dois partidos, declararam “independência” em relação à votação de matérias do governo. Pela 
posição de seus líderes na Câmara, seriam votos pró-impeachement Marcondes Gadelha (PSC) e Benjamin 
Maranhão (SD). Não há garantias de que um ou outro deputado não mude de lado, optando por contrapor-
-se à orientação da cúpula partidária. Outra questão a ser considerada é como o PMDB se comportará no 
futuro, uma vez que o impedimento de Dilma é a ascensão de Michel Temer ao poder. 

Ricco Farias
papiroeletronico@hotmail.com
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Taxa de mortalidade cai e aumenta 
a expectativa de vida na Paraíba
Estado fica atrás apenas 
do Rio Grande do Norte, 
de Alagoas e Pernambuco

A taxa de mortalidade 
infantil caiu 48% na Paraí-
ba entre os anos de 2004 
e 2014. O resultado foi o 
quarto melhor entre os es-
tados do País, atrás apenas 
de Rio Grande do Norte 
(-51%), Alagoas (-54%) e 
Pernambuco (-58%). Os 
dados são da pesquisa “Sín-
tese de Indicadores Sociais 
(SIS): uma análise das con-
dições de vida da popula-
ção brasileira 2015”, divul-
gado ontem pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE).

A SIS sistematiza um 
conjunto de informações 
sobre a realidade social do 
País, analisando os temas 

aspectos demográficos, 
grupos sociodemográficos 
(crianças e adolescentes, 
jovens, idosos e famílias), 
educação, trabalho, distri-
buição de renda e domicí-
lios.

Segundo o estudo, a 
Paraíba tem a maior taxa 
de urbanização do Nordes-
te. Em 2014, 81,6% dos pa-
raibanos viviam em áreas 
urbanas, contra 75,8% dez 
anos antes.

Mulheres vivem mais
No mesmo período, a 

esperança de vida ao nas-
cer aumentou de 68,8 anos 
para 72,6 anos no Estado. 
As mulheres vivem mais do 
que os homens. Enquanto a 
expectativa delas é de 76,5 
anos, a deles é de 68,7 anos 
(quase oito anos menos do 
que as mulheres).

A população de jo-
vens conhecidos como 
“nem-nem-nem” - que 
não estudam, não tra-
balham e não procuram 
emprego - diminuiu no 
último ano. A propor-
ção de pessoas de 15 
a 29 anos nessa condi-
ção na Paraíba caiu de 
19,2%, em 2013, para 
18,5%, em 2014. No 
País, o percentual pas-
sou de 15% para 13,9% 
no mesmo período.

Também diminuiu 
o percentual dos que 
se dedicam somente 
aos estudos, passan-
do de 25,4% em 2013 
para 22,4% em 2014. 
Os que só trabalharam 
passaram de 38,4% da 
população jovem para 
40,8%. Já os que estu-
dam e trabalham pas-
saram de 10,6% para 
12%.

A participação de 

meninos e meninas 
nas tarefas domésticas 
continua bastante de-
sigual. Na faixa dos 10 
aos 14 anos, 44,3% dos 
garotos cuidam dos 
afazeres domésticos, 
enquanto entre as ga-
rotas esse percentual é 
de 72%. Na faixa de 15 
a 29 anos, a diferença 
é ainda maior. Entre 
eles, a participação nas 
tarefas da casa é de 
49,9%, enquanto entre 
elas é de 91%.

Tarefas domésticas 
Segundo o IBGE, 

os meninos de 10 a 14 
anos gastam 7,3 ho-
ras por semana nos 
afazeres domésticos, 
enquanto as meninas 
gastam 11,7 horas. En-
tre 15 e 29 anos, eles 
utilizam 9 horas por se-
mana cuidando da casa 
e elas, 23,4 horas.

Jovens mais ativos

O auditório da Central de 
Polícia de João Pessoa sediou, 
na quinta-feira (3),  o semi-
nário intitulado “Cuidar de 
Quem Cuida”, realizado pela 
Delegacia Geral da Polícia Ci-
vil da Paraíba e Coordenação 
das Delegacias da Mulher. O 
evento foi aberto pelo secre-
tário executivo da Segurança 
e Defesa Social, Jean Nunes, 
e teve a participação do de-
legado geral, João Alves, e do 
delegado geral adjunto, Isaías 
Gualberto, além da delegada 
da Mulher, Maísa Félix, e da 
secretária estadual da Mulher 
e Diversidade Humana, Gil-
berta Soares.

Durante todo o dia, vários 
temas foram debatidos entre 
professores, pesquisadores e 
autoridades policiais que tra-
balham a questão de gênero, 
com ênfase na violência con-
tra a mulher. A importância 
de debates sobre esse tema 

foi destacada pelo secretário 
adjunto Jean Nunes. “É impor-
tante que haja essa discussão 
para que possamos sempre 
trocar informações e man-
ter o canal do diálogo aberto 
com a sociedade. A partir de 
eventos como este, vamos 
interagindo cada vez mais e 
buscando soluções cada vez 
mais rápidas e eficientes para 
o problema da violência con-
tra a mulher”, ressaltou.

O seminário abriu várias 
frentes de discussão sobre 
temas variados como: “Cui-
dar de quem cuida”, que foi 
apresentado pela professora 
e psicóloga Ana Coutinho; 
“Violência contra Mulheres: 
o sentir, o agir no dia a dia da 
ação policial”, com a secretá-
ria estadual da Mulher e Di-
versidade Humana, Gilberta 
Soares; “Compreendendo o 
movimento feminista e a luta 
pela efetivação das políticas 

públicas para mulheres”, com 
a professora Glória Rabay; 
“Protagonismo juvenil na luta 
contra a violência no ativismo 
em redes sociais”, com o Gru-
po Neofemme, representado 
por Juliana Neiva, Maria Lui-
za Bezerra e Manuela Nasia-
sene e “Homens e violência, 
uma abordagem de gênero na 
perspectiva masculina”, que 
foi apresentado pelo profes-
sor José Roberto Silva.

Para a delegada Maísa 
Félix, o seminário alcançou o 
seu objetivo no sentido de que 
trouxe a sociedade para perto 
da Secretaria da Segurança e 
vice-versa. “A troca de informa-
ções é muito importante para 
nós que trabalhamos um tema 
tão delicado quanto esse. Com 
este seminário conseguimos 
colocar no mesmo ambiente 
diversos pesquisadores que 
trabalham com o tema da vio-
lência contra a mulher. Dessa 

forma, estamos ampliando a 
discussão para trocar informa-
ções e encontrar novas pos-
sibilidades de enfrentar esse 
tipo de violência. É preciso 
que as forças policiais atuem 
em diversas frentes, inclusive 
oferecendo a proteção neces-
sária às mulheres em situa-
ção de risco”, concluiu.

Violência contra a mulher é discutida 
durante seminário realizado em JP

O seminário intitulado “Cuidar de Quem Cuida” aconteceu esta semana no auditório da Central de Polícia de João Pessoa 

FOTO: Secom-PB

A secretária 
estadual da Mulher 
e Diversidade 
Humana, Gilberta 
Soares, também 
participou do 
seminário que reuniu 
várias autoridades 
na capital

 Escrevo depois de ouvir os novos, 
jovens compositores Jake Bugg (inglês) em 
“Country song” e Chris Yenney (america-
no) em “All my dreams”.
 Existem dias, principalmente 
quando circulo nas ruas e pra-
ças centrais, que a ficha cai: esta 
é a civilização do inacreditável 
que se transformou em realida-
de. Escrevo ouvindo Janis Joplin 
cantando “To love somebody”.
 Antes da pré-história 
oficializada em livros ditos 
científicos, a música estava no 
ar dos primórdios dos atlantes 
e lemurianos, nossos mágicos 
antepassados. Era diferente, 
pois tudo corria pela e para a 
percepção que os cientistas do 
século 20 batizaram de extra-
-sensorial.
 Inevitável - para a 
criação humana depois que os “pais” extra-
terrestres deram o ponto de partida - que os 
conflitos pelas formas de poder e a gradativa 
implantação dos sistemas comerciais deixas-
sem a economia como principal bastidor da 
longa história.
 Entre minifúndios e latifúndios, 
feudos e castelos, rodas e motores, Galileu 

Para tudo ainda ver com olhos livres

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

e Gutemberg, templários e feiticeiros, filo-
sofias e tecnologias, marxistas e tecnocratas, 
tratores e computadores, amores e dissa-
bores, a música teve seu desenvolvimento 
acompanhando a corrida da civilização.

 O Ocidente ficou como a 
área do planeta em que mais 
a crítica de arte fincou suas 
posições, marchas e contramar-
chas, acompanhando recuos 
e avanços que, no vigésimo 
século, tornaram-se mais sinto-
máticos na medida em que foi 
ampliada o que Jacques Bergier 
e Bernard Thomas oficializa-
ram, para um público minoritá-
rio e espantado, como a guerra 
secreta do petróleo.
 Por trás das ditaduras, o 
calcanhar econômico. Por trás 
das multinacionais de discos, 
aparelhos de tevê, computadores 

e etc., o calcanhar do petróleo. Uma anatomia 
tão clara quanto a mais clara entre as luzes 
visíveis, desde que eu e você fiquemos deci-
didos a VER COM OLHOS LIVRES, como não 
muito antigamente diziam os modernistas e, 
45 anos depois, os tropicalistas. A música vai 
correndo e escorrendo. Seguindo-a, a crítica. 
Adotando-a ou rejeitando-a, a plateia.

 Continuo com Janis Joplin e “To 
love somebody”. Enfim, é o que preciso. 
Acho que você também.

 “O CINEMA FALADO” - Revi nova-
mente em DVD, na casa de um amigo, “O 
cinema falado”, o até hoje polêmico filme 
de Caetano Veloso. Estes olhos de 2015 
confirmam as questões de linguagem e 
ideologia do filme desse compositor que é 
um cinéfilo compulsivo desde que trocou 
Santo Amaro da Purificação por Salva-
dor, onde chegou a dividir um quarto de 
pensão com o cineasta paraibano Vladimir 
Carvalho.
 Cinema à parte, “O cinema falado” 
(feito muito antes de Caetano compor, com 
Gilberto Gil, “Cinema Novo”) expõe fraturas e 
deixa brechas para longas discussões estéti-
cas e modernas reflexões filosóficas, ideológi-
cas, entre o sim e o não, aceitar e contestar.

nnnnnnnnnn

 Lembro que quando “O cinema fala-
do” foi lançado - há quase 30 anos - falaram 
que tinha cenas de “apologia ao homossexu-
alismo”. Revendo as cenas, ri. Principalmente 
por saber que existem ainda muitas pessoas 
com fobia dessa coisa vaga, fluida, existencial, 

Por trás das 
ditaduras, 
o calcanhar 
econômico. 
Por trás das 
gravadoras, 
aparelhos de 
televisão, 
e etc., 
o calcanhar 
do petróleo

a que chamaram de “homossexualismo”.
 

nnnnnnnnnn

 Aproveito bate-bocas de internautas ho-
mófobos e heterófobos para lembrar que os persas, 
na escola dos gregos, aprenderam a juntar-se com 
rapazes, e está no “Ateneu” que Sócrates amava 
tanto os efebos 
como Eurípides 
as mulheres.
 As con-
dições sexuais 
não determinam 
vícios e virtu-
des. Assim, não 
importa se um 
filme tem cenas 
de relações 
homo ou hete-
rossexuais, ou 
ambas. São nor-
mais, à imagem 
e semelhança, 
tanto aquelas 
como essas.

nnnnnnnnnn

 Há uma frase bastante simples, mas que 
resume tudo isso, no “Córidon”, de André Gide: 
“A cobiça pode ser homo ou heterossexual; cabe 
à virtude dominá-la”.
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Comércio varejista de bebidas 
já emite a Nota Fiscal Eletrônica
Para realizar a operação 
o faturamento deve ser 
acima de R$ 600 mil ao ano

O comércio varejista de 
bebidas da Paraíba, com fa-
turamento acima de R$ 600 
mil no ano, passou a emitir 
a Nota Fiscal Eletrônica ao 
Consumidor (NFC-e) neste 
mês. O novo serviço implan-
tado para empresas varejis-
tas neste ano, que faz parte 
da modernização da Recei-
ta Estadual, credenciou 29 
empresas no Estado, que 
passarão a emitir a nota fis-
cal eletrônica dentro desse 
novo modelo e deverão re-
duzir custos. 

De acordo com o cro-
nograma estabelecido pela 
Receita Estadual, o comér-
cio varejista de bebidas da 
Paraíba é o quarto segmen-
to incluído no novo serviço 
neste ano. Desde o dia 1º de 
julho, as empresas varejistas 
da Paraíba começaram a emi-
tir a Nota Fiscal Eletrônica 
ao Consumidor (NFC-e). O 
primeiro segmento a emitir 
foram as grandes varejistas 
com faturamento superior 
a R$ 25 milhões ao ano. Em 
agosto, foi a vez das empre-
sas do comércio varejista de 
combustíveis de Gás Lique-
feito de Petróleo (postos de 
combustíveis) e revendedo-
res de gás de cozinha. Já no 
mês de outubro, o segmento 
de bares, restaurantes, lan-
chonetes, buffet, casas de 
chá, cantinas e similares.

Redução de custo
A implantação do novo 

serviço da NFC-e tem como 
objetivo reduzir os custos 
das empresas varejistas com 
a dispensa do uso de impres-
sora fiscal ECF (Emissor do 
Cupom Fiscal), pois cria a 
possibilidade de abrir novos 
caixas de pagamento com im-
pressoras não fiscais. Já para 
o consumidor, além da com-
pra ficar mais simplificada, 
terá acesso aos documentos 
fiscais, que ficarão arquiva-
dos de forma eletrônica, no 
portal da SER-PB (https://
intranet/ser/servirtual/

documentos-fiscais/nfc-e), 
garantindo autenticidade de 
sua transação comercial e re-
cuperação do cupom fiscal a 
qualquer momento. 

Com informações da 
numeração da chave de 
acesso impressa na NFC-e 
ou incluindo o CPF na nota 
fiscal, o consumidor passa 
a ter com a nova tecnologia 
acesso à nota na hora que 
precisar, via meio eletrônico. 
Já a empresa continua sen-
do obrigada a imprimir de 
impressoras convencionais 
o cupom fiscal, mas tendo a 
flexibilidade de imprimir de 
qualquer impressora sem a 
obrigatoriedade de ser fis-
cal, o que pode gerar uma 
economia de 30% nos custos 
para as empresas varejistas.  

Acesso via QR-Code
O consumidor também 

poderá consultar a nota no 
Portal ou receber tudo via 
e-mail. O código QR-Code 
será impresso no Documen-
to Auxiliar da Nota Fiscal 
de Consumidor Eletrônica 
(Danfe NFC-e), que conterá 
mecanismo de autenticação 
digital, baseado em código 
de segurança fornecido pela 
SER-PB ao contribuinte.

Cronograma da NFC-e
Em janeiro de 2016, o 

cronograma já definido no 
Diário Oficial do Estado pre-
vê a inclusão de empresas 
varejistas com faturamento 
acima de R$ 9 milhões a emi-
tir Nota Fiscal Eletrônica ao 
Consumidor (NFC-e).

Desde 1º de julho,
as empresas
varejistas
da Paraíba 
começaram a
emitir a Nota
Fiscal Eletrônica
ao Consumidor

A emissão da Nota Fiscal Eletrônica ao Consumidor para o setor faz parte da modernização da Receita Estadual que credenciou 29 empresas

FOTO: Reprodução/Internet

A Polícia Militar realizou, 
ontem, na Estação Ciência Cabo 
Branco - Ciência, Cultura e Artes, 
a formatura dos alunos atendi-
dos na rede municipal de ensino 
pelo Programa Educacional de 
Resistência às Drogas e à Violên-
cia – Proerd. Foram mais de 2.750 
alunos atendidos neste segundo 
semestre em João Pessoa.

O Programa Educacional de 
Resistência às Drogas e à Violência 
– Proerd é um programa educati-
vo desenvolvido e aplicado pela 
Polícia Militar, com a finalidade 
de promover a integração entre a 

polícia, a escola e a família, para 
juntos enfrentarem a problemáti-
ca das drogas e da violência.

Os alunos foram formados pe-
los 20 instrutores que ministram 
as aulas do programa na capital. 
Dentre eles, 12 instrutores per-
tencem à Ronda Proerd, instituída 
em junho deste ano, em uma ação 
pioneira na história do Proerd 
Paraíba. Os instrutores da Ronda 
Proerd atuam na aplicação de au-
las e palestras Proerd, bem como 
fazendo a realização de visitas 
solidárias nas escolas da rede pú-
blica de ensino, a fim de diagnos-

ticar possíveis problemas estru-
turais que possam incidir sobre a 
segurança da comunidade escolar, 
compartilhando a responsabilida-
de da manutenção da segurança 
escolar com as demais instituições, 
a fim de que cada uma possa dar 
sua parcela de contribuição.

No ano de 2015, mais de 60 
instrutores Proerd foram formados 
no Currículo Pais e/ou Responsá-
veis. Em seus 15 anos de atuação 
na Paraíba, o Proerd já formou 
mais de 136 mil crianças, jovens e 
adultos, que estão capacitados a 
dizer não às drogas e à violência.

Proerd forma 2.700 estudantes 
atendidos neste 2º semestre

Com a participação de 
centenas de agricultores de 
22 municípios do Território 
da Borborema, Cariri, Seridó e 
Vale do Paraíba, foi realizada, 
ontem, a 5ª Mostra da Agri-
cultura Familiar na Praça da 
Bandeira, em Campina Grande. 
O evento foi promovido pelo 
Governo do Estado, por meio 
da Gestão Unificada Emepa/
Interpa/Emater, vinculada à 
Secretaria do Desenvolvimen-
to Agropecuário e da Pesca.

Na Mostra, os visitantes 
puderam conhecer e adqui-
rir peças de artesanatos em 
madeira, tecido, couro, renda 
e fibras vegetais, além de de-
rivados de leite, bolos, doces, 
licores, pimentas, temperos e 
flores. O coordenador regional 
da Emater-GU, José Sales Al-
ves Wanderley, explicou que o 
evento se constitui num espa-
ço de comercialização, troca de 
experiências, diálogos institu-
cionais e geração de renda. 

O evento se constituiu 

numa oportunidade para que 
os agricultores familiares pos-
sam ter uma renda extra com a 
venda de seus produtos. Neste 
ano, a exemplo do que se regis-
trou no ano de 2014, o fatura-
mento foi superior a R$ 10 mil 
durante a manhã de comercia-
lização dos produtos.

Sales Junior lembrou que 
75% dos alimentos consu-
midos pelos paraibanos são 
produzidos pela agricultura 
familiar, conforme atestam os 
números do Ministério do De-
senvolvimento Agrário (MDA). 
Informou também que a Paraí-
ba, mesmo não sendo autossu-
ficiente em grãos, no entanto, 
se destaca com a produção de 
leite, como acontece em Barra 
de Santana, que tem uma boa 
bacia leiteira, com 40 mil litros 
diários, e está sendo reativada 
uma usina de pasteurização.

A Gestão Unificada, por 
meio da Emater GU, também 
realiza Feiras Agroecológicas 
(Feagro) desde 1996.

5ª Mostra acontece 
em Campina Grande 

AgriculturA FAmiliAr

Policiais civis da 15ª 
Delegacia Seccional de Pa-
tos prenderam, ontem, Deu-
sivan Rodrigues de Lucena. 
Ele é o principal suspeito de 
roubar e matar com vários ti-
ros o motorista Jackson Ney 
Gomes de Farias, 36 anos. O 
crime aconteceu na noite da 
quinta-feira (3) no bairro de 
Monte Castelo, na cidade de 
Patos, no Sertão do Estado.

De acordo com as pri-
meiras informações colhi-
das no local do crime, Jack-
son estava em uma moto 
quando foi abordado por 
um homem que anunciou 
o assalto apontando uma 
arma na direção dele. O ban-
dido teria pedido o celular 
e quando pegou o aparelho 
disparou vários tiros na di-
reção da vítima, que ficou 
caída no local. Em seguida, o 
ladrão fugiu levando a moto 
de Jackson.

As investigações mos-
traram que Deusivan, que 

é filho de um sargento da 
Polícia Militar, seria o res-
ponsável pelo crime. Ele foi 
identificado por pessoas que 
passavam pelo local na hora 
da ação. A polícia realizou 
várias buscas na cidade e 
em uma delas surpreendeu 
o suspeito que estava com a 
moto e o celular que foram 
roubados do motorista na 
noite do crime.

Outros roubos 
“Nós já estávamos inves-

tigando Deusivan há alguns 
dias. Ele é suspeito de vários 
roubos e homicídios realiza-
dos na cidade de Patos e na 
região. Agora ele foi autuado 
por latrocínio, que é roubo 
seguido de morte e, enquan-
to ele aguarda a decisão da 
Justiça no presídio, vamos 
continuar fazendo os levan-
tamentos para saber se ele 
realmente tem ligação com 
outros crimes”, disse o dele-
gado seccional Silvio Rabelo.

Latrocínio é elucidado 
em menos de 24 horas 

em PAtosAlagoa Nova 
recebe exposição 
de bordado com 
patrocínio do FIC

Com patrocínio do Go-
verno do Estado, por meio do 
Fundo de Incentivo à Cultura 
Augusto dos Anjos, o projeto 
“Ateliê Mãos Unidas que Fazem 
Bordado” encerra suas ativida-
des realizando uma exposição 
das peças produzidas a partir 
de uma série de oficinas de 
bordado. A exposição acontece 
hoje, a partir das 15h, na Praça 
Central do Município de Alagoa 
Nova.

“Economia criativa”
O projeto foi selecionado 

no Edital Tradicional do FIC 
Augusto dos Anjos, na cate-
goria “Economia Criativa”, no 
valor de R$ 19.900,00. Entre 
setembro e dezembro, foram 
realizadas 11 oficinas de cor-
te e costura e bordados pon-
to cruz, vagonite, livre e com 
rococó, resultando na capa-
citação de aproximadamente 
30 mulheres em situação de 
vulnerabilidade social.

Implantação da 
TV Assembleia

 O sinal da TV Assembleia em breve 
vai chegar às cidades de Campina Grande 
e Patos. O presidente da Assembleia 
Legislativa da Paraíba (ALPB), deputado 
Adriano Galdino assinou ontem um Acordo 
de Cooperação Técnica com a Câmara 
dos Deputados para implantação da TV 
digital nas duas cidades. A parceria foi 
firmada durante a abertura do “Seminário 
Rede Legislativa de Rádio e TV Digital na 
Paraíba”, na capital.

curtas

16 localidades de 
JP ficam sem água

A Cagepa realiza limpeza e 
desinfecção de reservatórios na Grande João 
Pessoa, por isso  o abastecimento de água 
será suspenso, temporariamente, em 16 
localidades da capital paraibana. Hoje, das 8h 
às 18h, no Valentina Figueiredo, Muçumago 
e Paratibe. Amanhã, das 8h às 21h, em 
Jaguaribe, Centro, Varadouro, Roger, Tambiá, 
Alto do Céu, Padre Zé, Salinas Ribamar, Porto 
de João Tota, Vem-Vem, Baixo Roger, Ilha do 
Bispo e Cordão Encarnado.
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Tributo a
Gonzaguinha

Jornalista Fátima Souza 
(Mana) realiza a 

homenagem desde 1996 

Escritor Robén Figaredo 
lança obra sobre a 
história da arte

PÁGINA 7 PÁGINA 8

LANÇAMENTO

Milton Marques Júnior 
lança hoje na capital o 
“Livro dos Epigramas”

EVENTO

FOTOS: Divulgação

O17º Tributo a Gonzaguinha 
será realizado neste sábado, 
às 20h, no Bar do Baiano, Rua 
dos Ipês, Bancários (próximo 
ao Shopping Sul), em João 
Pessoa. A noite é para soltar a 
voz e relembrar com alegria a 
saudosa obra e reverenciar o 

cantor que se vivo fosse teria completado 70 
anos de idade no mês de setembro passado. 
A entrada é gratuita.

O evento é realizado por um grupo de 
amigos e coordenado pela jornalista Fátima 
Sousa (Mana). A expectativa dos organizadores 
é reunir artistas, intelectuais, poetas, escrito-
res, estudantes e demais fãs do artista numa 
grande confraternização. “É um momento 
especial, onde grandes sucessos de Gonzagui-
nha são interagidos num clima de nostalgia e 
beleza”, define a jornalista.

Ela avalia que o evento cresceu muito 
nestes dezessete anos. “É incrível como Gon-
zaguinha é amado ainda, depois de mais de 
vinte anos de sua morte. É muito gratificante 
observar o aumento de pessoas a cada ano, 

sobretudo jovens, onde a exigência é se cantar 
apenas músicas do artista” lembra.

O Grupo Teatrália e o Coral Voz Ativa 
confirmaram presença. Juntos com outros ar-
tistas paraibanos, a exemplo de Adeildo Viei-
ra e Roberto Araújo, prometem transformar 
a noite deste sábado num momento muito 
especial com suas intervenções musicais e 
performances variadas com base no trabalho 
de Luiz Gonzaga Jr.

Gonzaguinha nasceu e cresceu no 
Morro de São Carlos, no Rio de Janei-
ro. Era filho do também saudoso Luiz 
Gonzaga e a cantora de cabaré Oda-
léia, falecida nos primeiros anos de 
vida do artista, um dos mais dignos 
compositores deste país, ao lado de 
nomes como Chico Buarque de Ho-
landa, Ivan Lins, Aldir Blanc e outros 
famosos contemporâneos da Música 
Popular Brasileira.

Gonzaguinha Júnior, como ficou 
conhecido, teve uma carreira brilhante 
e com altos e baixos. Sempre fiel a uma 
poesia de protesto, defendeu os direi-
tos humanos, principalmente o traba-
lhador explorado, a mulher e a criança 
de rua, enfim as minorias deste país.

O artista foi vítima da ditadura 
militar. Teve 53 músicas censuradas, 
muitos discos, inclusive, recolhidos 
da praça. (Infelizmente Gonzaguinha 
morreu no melhor de sua produção ar-
tística num acidente de carro, no dia 
29 de abril de 1991). O tributo é reali-
zado desde 1996, em João Pessoa.

Aberto
Embora realizado num barzinho, 

Mana avisa que o evento continua com 
a mesma característica: só será veicula-
da a obra de Gonzaguinha; a entrada 
é gratuita e o participante pode levar 
o tradicional “Kit curtição” com sua 
bebida e tira-gostos preferidos, a ale-
gria e uma boa energia.

Morreu no auge da carreira 

Músico paraibano Adeildo Vieira - fã de Gonzaguinha, acompanha o evento desde o seu surgimento

Luiz Gonzaga do Nasci-
mento Júnior, ou simples-
mente “Gonzaguinha” é 
um dos maiores nomes da 
Música Popular Brasileira

O Coral Voz Ativa vai trazer um repertório especial na noite de hoje, com clássicos do homenageado

O grupo “Teatrália”, que desenvolve performances poéticas vai abrilhantar ainda mais a celebração

“É um momento
especial, onde
grandes sucessos de
Gonzaguinha são
interagidos num clima 
de beleza e nostalgia”
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FHC e os paraibanos
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O sociólogo Fernando Henrique Cardoso, antes de 
se despedir da terra está brindando os brasileiros com 
a memória do seu governo. Pela espessura do primeiro 
volume que, revela fatos, apenas,  do  ano inicial da sua 
gestão, tenho a impressão que ainda gastará muito papel 
para contar o que viveu e com quem conviveu nos oito 
anos em que foi inquilino do Palácio do Planalto. A com-
posição do ministério, as vinculações e exigências parti-
dárias, as restrições pessoais aos indicados e os motivos 
da rejeição de alguns, são particularidades reveladas 
sem reservas de adjetivos. Fui  em busca dos paraibanos 
que naquela quadra da política brasileira militavam  em 
apoio à situação ou  faziam parte da bancada de susten-
tação das ações governamentais. O primeiro paraibano a 
ser entronizado no primeiro time do tucanato em ascen-
são foi o nosso caboclinho Cícero Lucena, nomeado para 
a nova Secretaria de Políticas Regionais.

Conta FHC que o catarinense “Luiz Henrique insis-
tiu num nome, aliás, numa solução, pois 51% da bancada 
do PMDB era nordestina,  Cícero Lucena para o Ministé-
rio da Integração Regional”. Ao aceitar a sugestão  revela 
que  repeliu a maledicência ligada ao nome Lucena, por 
causa do senador Humberto Lucena, “primo do indica-
do”, em face da  suspensão dos seus direitos políticos 
por  utilizar a  gráfica do Senado para a  confecção dos 
famosos calendários. Justifica que aquele argumento “ 
não pode servir para afastar uma pessoa, até por que o 
senador terá lá os seus problemas de clientelismo mas 
é um homem honrado”.  A escolha, porém, por questões 
meramente políticas, não foi bem acolhida pelos nordes-
tinos, a exemplo da gente de Pernambuco e do Ceará que 
não desejavam a criação dessa Secretaria de Integração  
mas reforçar os órgãos regionais, a exemplo da Sudene e 
SUDAM, assevera FHC.

Recebendo a visita do governador Antonio Mariz 
e dos senadores Humberto Lucena e Ronaldo Cunha 
Lima, FHC tratou com os “chefes paraibanos” antes 
mesmo de conversar com Cícero Lucena, como seria 
essa nova área do governo, com dupla ligação, uma ao  
Planejamento e outra a uma Secretaria Técnica  com-
posta por vários ministros e presidida pelo chefe do 
Executivo. Cícero temeu o esvaziamento do órgão mas 
FHC rebateu: “Você vai definir com o Eduardo Jorge, 
Clovis Carvalho e Gustavo Kause as suas funções. As 
funções que  quero de você são mais importantes. O 
importante não é ter cargo para nomear, é ter capacida-
de política de influir no conjunto do governo para que 
o Nordeste e o Norte tenham os recursos adequados 
para que nós minoremos as desigualdades regionais”.   
E assim foi feito, pelo menos foi essa a intenção.

Mas nem tudo eram flores no jardim palaciano. 
Quando pretendeu reformar a Previdência, o governo 
de FHC sofreu uma derrota fragorosa na Comissão de 
Justiça e, para isso, contribuíram os deputados do PP, 
que se diziam aliados, e a bancada da Paraíba. FHC 
conversara com Ney Suassuna, então relator da Lei das 
Patentes e que, se “no início atrapalhara bastante” esta-
va disposto a dar um parecer equilibrado sobre esse as-
sunto. Acertou com Ney o apoio da bancada. No final da 
conversa, Ney pediu a nomeação de um paraibano para 
o Banco do Nordeste mas, mesmo assim, não comandou 
os votos. Pior, além de votarem contra, os deputados 
paraibanos mandaram dizer, pelo líder da bancada, 
que queriam  mais verbas para o ministério de Cícero 
Lucena. “Não tive dúvida, liguei para o Lucena e cobrei 
dele”. Lamenta FHC que a conversa tenha sido publicada 
no dia seguinte no Jornal de Brasília. As testemunhas 
da conversa eram da mais absoluta confiança  e, mesmo 
mandado investigar, não descobriu quem foi o indiscre-
to: “talvez o próprio Lucena”, desconfia. Mas confessa: 
“eu não queria que a conversa com Lucena tivesse vindo 
a público, para não constrangê-lo. Esse não é o objetivo 
e sim fazer com que se alinhe ao governo”.

Surgiram os pacificadores. FHC anuncia: em maio 
vou jantar com a bancada da Paraíba e, mais adiante 
revela: no fim do dia  jantei com a bancada da Paraíba. 
Tempos felizes aqueles em que bastava encher o bucho 
dos parlamentares para angariar votos...

Farolito

Esse goleiro do Palmeiras pa-
rece que saiu da Seleção Alemã para 
os gramados brasileiros. Veja o nome 
dele: BüttenbenderPrass. Ele fez o gol 
da vitória na final da Copa Brasil, na 
cobrança dos pênaltis. Mandou a bola 
para o fundo das redes do Santos e 
decidiu o jogo. Parece coisa de Rogério 
Ceni, o goleiro que os brasileiros estão 
acostumados a ver fazendo gols. Mas 
o dia foi de Fernando Prass, com seu 
chute certeiro no canto direito. Um 
chute rasteiro para goleiro nenhum 
botar defeito. 

Os chutes rasteiros são mais letais 
que os aéreos, pois 
do chão a bola não 
passa. Não se perde 
chute por cima do 
travessão. Fernan-
do Prass sabia o 
que estava fazendo 
quando mandou 
a bola rasteira. Se 
pegar no chão a bola 
será mais difícil 
ainda de segurar: ela ganhará um 
efeito fatal, parece coisa de bruxaria. 
Lembra aquela cobrança de pênaltis 
em que o Guará sagrou-se campeão. 
Depois daquele jogo, o goleiro do Guará 
mudou de nome. Ele cobrou o pênalti, 
o goleiro do Liceu pegou a bola. Quan-
do botou a pelota no chão para cobrar 
o tiro de meta, a bola entrou. Desde 
então o artilheiro passou a se chamar 
“De Efeito”.

Prass parece ter saído da Seleção 
Alemã para a Brasileira. Aquela que hu-
milhou o Brasil com o resultado de 7 X 
1, na última e inesquecível Copa, com o 
Brasil jogando dentro de casa. Entendo 
que as dificuldades da presidente Dil-
ma começaram naquele jogo. O Brasil 
gastou uma nota reformando seus 
estádios e viu um desastre daqueles, 
ao vivo e em cores, o juiz apontando o 
meio do campo gol após gol. 

Ninguém acertou o bolo de vizi-

Naquele tempo, farmácia  vendia  
remédio e padaria   vendia pão, bem  
diferente do que acontece nos dias 
de hoje. Nas farmácias compra-se de 
tudo, desde preservativo  até picolé 
Kibon, passando por máquinas foto-
gráficas e brinquedo. - eventualmente, 
se encontra o remédio receitado. Nas 
padarias que se transformaram em 
verdadeiros supermercados, o pão 
ainda é  item obrigatório mas elas ven-
dem de tudo, desde bolos confeitados 
até vinhos importados - nem sempre 
da melhor cepa.

Esse tempo a que me refiro é a 
década de 50 do século passado, quan-
do a cidade nem  sonhava em ter 100 
mil habitantes, os bairros a gente  con-
tava nos dedos: Tambaú era lugar de 
veraneio para famílias ricas, o Jardim 
Miramar era apenas um projeto de 
Manoel Morais e nem se pensava em 
Mangabeira, Valentina, Geisel e outros 
que vieram  depois. 

O Ponto de Cem Réis, de fato e de 
direito, era  o Centro da cidade e lá es-
tava o que havia de melhor em comér-
cio, onde todos se abasteciam, vindos 
de Jaguaribe, Cruz das Armas, Roggers 
e Torre – a pé ou no velho bonde, de 
saudosa memória. Era lá que Zé  Regis 
e Djalma Toscano mantinham as mais 
sortidas farmácias da cidade, uma em 
cada ponta do quadrilátero urbano 
mais fofoqueiro do Estado. Quando 
faltava o remédio  numa delas, o 
próprio atendente mandava procurar 
na outra e, assim, os dois prósperos 
farmacêuticos dominaram o comércio 
de drogas durante várias décadas, se-
cundados -  com pouco poder de fogo 
-  pelo respeitado Doutor Teixeira, que 
sempre dava um jeito de  aviar  com-
plicadas receitas, geralmente à base 

nhos. Quem iria adivinhar um 
escore daqueles? Sete a um? 
Nem no campeonato baiano, 
o time do terreiro jogando 
com todos os exus a seu favor. 
Dizem que Zé Pilintra é um 
grande goleador. Mas ele 
jamais alcançou um resultado 
como o 7 X 1 no time da casa. 
Quando é que o Brasil vai 
tirar a forra? Vai ser difícil O 

Brasil pode ganhar novas copas, mas 
ganhar de 7 X 1 da Alemanha vai ser 
um resultado mais que difícil. Nem 
com uma dupla de atacantes como 
Garrincha e Pelé, Garrincha fazendo 
que iria pela direita e indo pela di-
reita mesmo, cruzando para Pelé ou 
Vavá, da frente para trás, gol.

A Copa Brasil de 2015 foi decidi-
da nos pênaltis. Que suspense. O bra-
sileiro tem bom coração. Ninguém 
morreu de enfarte. Prass tomou dis-
tância, fez finca e mandou ver, a rede 
ficou balançando. Ele é de Viamão, 
uma querência do Rio Grande do Sul. 
Um egresso da Europa: jogou pelo 
União de Leiria, de Portugal, onde 
fez fama. Um grande goleiro, 1,91m. 
Agora virou goleador. O último chute 
de uma disputa de pênaltis é muito 
difícil, pois os artilheiros estão com 
os nervos atacados. A vez é mais dos 
goleiros. Mas Prass faturou.

Ele é duas vezes compatriota de 
Gisele Bündchen, pois é um gaúcho 
de origem alemã. Veja o trema no 
“ü”. Fazia tempo que eu não usava 
o trema, estava até com saudade. A 
língua portuguesa era uma das pou-
cas que usava trema, era um recurso 
chic. Mas tiraram o trema na reforma 
ortográfica. Que pena. Os doutores 
da gramática tiraram, e o jeito é 
obedecer. Hoje, só se usa trema no 
Rio Grande do Sul, terra de Bündchen 
e BüttenbenderPrass. 

Os goleiros de hoje são diferen-
tes dos de antigamente. Castilho era 
o titular do Fluminense, Gilmar o 
seu reserva. Mas Gilmar era o titu-
lar da Seleção na Copa, e Castilho o 
seu reserva. Um tempo em que os 
goleiros jogavam sem luvas, os dedos 
de Castilho eram rebentados. Na 
Copa em que Saldanha foi o técnico 
das eliminatórias, perguntaram ao 
comunista porque ele escalou Leão 
como titular. “Porque é o único go-
leiro brasileiro que joga com luvas”, 
respondeu o técnico gaúcho. Naquele 
tempo, os goleiros e os eletricistas 
tinham de atuar sem luvas. Cabra 
macho fazia assim. Calçar luvas, na 
rede do gol ou na rede elétrica, era 
coisa de veado.

(Esta coluna sai terça, quinta e 
sábado)

de plantas medicinais.
Hoje, as farmácias se multipli-

cam e estão em todos os bairros da 
cidade e, só para constar, me dei ao 
trabalho de contar um dia desses: só 
na Epitácio Pessoa, entre a Praça da 
Independência e a Praia de Tambaú,  
funcionam nada menos do que 22 
farmácias – e cada uma mais sortida 
do que a outra, algumas recém-chega-
das filiadas a grande grupos nacionais 
principalmente do Sul do País.

As padarias também eram duas 
e, coincidência ou não, ficavam perto 
das farmácias: a Santista, do velho 
Aranha,  no quarteirão da Farmá-
cia Regis e a Paraibana, dos Gomes 
Carneiro, quase em frente à Farmácia 
Americana, vizinha do majestoso Cine 
Plaza que, por muitos anos, embalou 
os sonhos dos jovens pessoenses nas 
famosas sessões das moças com fil-
mes de amor à moda antiga.

Fora do Ponto de Cem Réis, o 
destaque ficava com a Padaria Águia 
de Ouro, na Beaurepaire Rohan, do pai 
de Heitor Falcão de Freitas que vim 

Otávio Sitônio Pinto   Escritor - sitoniopinto@gmail.com

FOtOS: Divulgação

a conhecer na redação do Correio da 
Paraíba quando ele começou a cunhar 
o nome de Agá, um dos mais prestigia-
dos cronistas sociais que a província já 
deu. Nos dias atuais, embora em menor 
número do que as farmácias, proliferam 
as padarias, algumas com tanto mo-
vimento que já se transformaram em 
mini-restaurantes onde muita gente vai 
tomar o café da manhã ou lanchar com 
os amigos nos finais de tarde.

No meu modesto Jaguaribe, nos 
tempos de outrora  pontificavam a Dro-
garia Villar, na Vera Cruz, onde Orlando 
Villar, o seu dono, ganhou fama e algum 
dinheiro que lhe permitiram criar 
toda a filharada e na Floriano Peixoto, 
esquina com a Benjamin Constant,  a 
Drogaria Pedrosa que chegou com tão 
variado estoque que abastecia até os  
moradores de Cruz das Armas.

E, em termos de padaria, a Inde-
pendência que ficava na esquina da Ca-
pitão José Pessoa com a Vasco da Gama 
foi, por muitos anos, a maior produtora 
de pães e bolos do bairro. O seu forno, 
a lenha, movimentava tanta madeira 
que não raro, as toras empilhadas no 
leito da rua faziam os poucos carros da 
época desviar o rumo – isso tudo sem 
nenhuma reclamação.

Lembro, por dever de ofício, que 
daquela padaria saíam  lustrosos pães-
doces, bem como o  pão francês bem 
quentinho que todos os dias, à boca 
da noite, eu ia buscar para encher a 
pança da gente. Untados com mantei-
ga Turvo,  juntos a  uma xícara de  café 
Alvear e leite tirado do peito da vaca 
e, de quebra, um pedaço de queijo  
coalho bem assado, aqueles pães são, 
em grande parte, responsáveis por 
estes restos de memória que ainda  
me acompanham pela vida.

“Naquele tempo, 
os goleiros e
os eletricistas
tinham de atuar 
sem luvas
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Roteiro

Lançamento

O conchavo pifou
Alarico Correia Neto
Jornalista e professor (inativo) da UFPB
(alaconeto@gmail.com)

Mídias em destaque

Em cartaz

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

SERVIÇO

     Humor 
TônioZÉ MEIOTA

Com o rádio do carro em pane e o do celular desligado, só 
vim a saber da abertura do pro-cesso de impeachment da pre-
sidente Dilma quando fui buscar Ana Maia, minha esposa, que 
fizera sessão de acupuntura na Clínica do Dr. Ricardo Arruda. 
Foi Ana quem me deu a notícia. Logo, deduzi que a Comis-
são de Ética da Câmara havia também aberto o processo de 
investigação do deputado Eduardo Cunha, com possibilidade 
de levá-lo à cassação.

Assim acreditei, porque era o desfecho que se esperava, 
diante do estratagema de chantagem que ele estabelecera: o 
PT o apoiaria votando contra o seu indiciamento em pro-
cesso por falta de decoro parlamentar, por ter negado à CPI 
do Petrolão que tinha (e tem) fabulosas somas de valores 
monetários depositadas em bancos no exterior e, em troca, 
ele manteria em banho-maria e até arquivaria os pedidos de 
impeachment contra a presidente Dilma Rousseff.

O que se viu e ouviu durante o final da tarde, à noite e 
varanda a madrugada, foram os órgãos de imprensa e das 
diversas modalidades midiáticas enchendo seus espaços e 
tempo com os mais detalhados comentários sobre a decisão 
monocrática do deputado Eduardo Cunha, que, embora lhe 
seja legalmente assegurada, foi mais uma das suas destempe-
radas demonstrações de força e autoritarismo.

Todos sabíamos que o Planalto vinha conchavando com 
Eduardo Cunha a blindagem da presidente Dilma contra o im-
peachment. Em troca daria ao deputado os votos dos petistas 
integrantes da Comissão de Ética em seu favor, o que o livraria 
da possível cassação, como é previsto no Código de Ética da 
Câmara, em que consta que mentir em depoimento é quebra 
de decoro e justifica essa punição. 

Ao tornar pública a sua decisão, Eduardo Cunha justificou 
que estava satisfazendo o desejo da grande parte dos brasilei-
ros, que, em redes sociais e em manifestações de rua, pediam 
o afastamento da presidente da República. Mentira lavrada, 
porque todos sabemos, também, que essa sua atitude foi tão 
somente uma retaliação à recomendação do PT de que os seus 
deputados votassem contra ele na Comissão de Ética.

Além disso, os mais abalizados juristas e ministros de 
tribunais superiores que se manifestaram sobre o assunto, 
são unânimes em afirmar que esse argumento do presiden-
te da Câmara é fajuto, porque não motiva impeachment. 
Por sua vez, em seu pronunciamento “às brasileiras e aos 
brasileiros”, Dilma usou linguagem de marqueteiro, quan-
do, flechando Cunha, afirmou: “Não tenho dinheiro no ex-
terior”, exatamente como disse, em campanha, detonando a 
concorrente Marisa Silva: “Não tenho amigos banqueiros”. 
Não foi direto ao assunto.

Em ambas abordagens, pois, nada a ver. As denúncias que 
recaem sobre Eduardo Cunha e que foram objeto de denún-
cias da Procuradoria Geral da República ao Supremo Tribunal 
Federal  não o desqualifica, como presidente da Câmara dos 
Deputados, de abrir o processo contra Dilma, como o fez. 
Da mesma forma, as manifestações populares, se não forem 
consideradas as fundamentações técnicas e jurídicas que o 
caso requer, não justificam o afastamento da presidente da 
República. 

Que Dilma Rousseff e Eduardo Cunha, portanto, sejam 
julgados e condenados pelos crimes que tenham cometido; 
mas absolvidos se nada de mal praticaram contra o Estado e o 
povo brasileiro. No mais, Deus nos acuda... E salve o Brasil! 

Ex-professor do Departamento de 
Arte da Universidade Federal do Rio Gran-
de do Norte (UFRN), o espanhol Rubén 
Figaredo lança hoje, a partir das 11h, em O 
Sebo Cultural, localizado em João Pessoa, 
o livro intitulado El Auge de la Decadencia 
- Otra Historia del Arte (Editora CICEES. 
Espanha, 200 páginas R$ 48). A obra - 
que, na ocasião, será apresentada pela jor-
nalista potiguar Márcia Gomes Pinheiro, 
mestre em Cultura Brasileira pela Univer-
sidade de Paris - é resultado de mais de 
oito anos de pesquisa do autor e aborda, 
dentre outros temas, sobre o pensamento 
oriental, a música dissonante e o papel do 
artista na sociedade contemporânea. 

Lançado primeiramente na Espanha, 
em 2014, Rubén Figaredo ainda enfoca 
outros temas, a exemplo da relação da 
arte com o sexo e a questão do álcool. No 
próprio título do livro - cuja capa, sugerida 
pelo próprio autor e que é ilustrada por 
um piano conceitual que parece ter sido 
levado pela maresia à praia - ele reflete 
a dúvida sobre um tempo presente onde 
parece que não vai se criar nada novo. 
Na obra, a arte é apresentada como não 
sendo feita para regozijo da classe domi-
nante, ou para “domesticar esteticamente 
o povo”, mas como sendo uma arte cuja 
busca pela libertação é o seu objetivo.

Sobre o autor – Nascido no ano de 
1963 em Gijón, Asturias, na Espanha, 
Rubén Figaredo é licenciado em História 

 

Banda 5 de Agosto e Orquestra Sin-
fônica de JP encerram o III Festival de 

O encerramento do III Festival Internacional de Música Clássica, na 
tarde deste sábado (5), trará dois patrimônios da música local em reper-
tório erudito e popular: a Banda de Música da Cidade de João Pessoa, mais 
conhecida como 5 de Agosto, às 14h, na Igreja da Misericórdia, e a Orquestra 
Sinfônica Municipal de João Pessoa (OSMJP), às 17h, na Praça Dom Adauto (a 
Praça do Bispo), no Centro Histórico.

        A 5 de Agosto entra com a “Abertura La Gazza Ladra”, de Gioachino 
Rossini. Trata-se de uma ópera melodrama em dois atos, célebre pelo som de 
caixas do começo. Em seguida, vem o “Concerto para trompete em Mi bemol 
maior”, de Haydn, com arranjo do maestro Rogério Borges.

PROGRAMAÇÃO DE HOJE

Rádio Tabajara

Música

AM
0h - Madrugada na Tabajara
4h - Nordeste da gente
7h - Programação Musical
8h - Refletindo a vida
9h - Espaço Experimental
10h - Sambrasil
12h - Bola na Rede Especial
14h - Alô, Comunidade!
15h - Jornada Esportiva
19h - Missa Matriz N.S. de Lourdes
20h - Brega Show
23h - Vitrolão Tabajara

FM

0h - Madrugada na Tabajara

5h - Aquarela Nordestina

6h - Programação Musical

7h - Cena Cultural

8h - Espaço Ecológico

9h - Programação Musical

17h - Detalhes 105

17h - Programação Musical

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.

Espanhol lança livro sobre história
da arte hoje, em O Sebo Cultural
Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com

da Arte na Universidade de Oviedo e, 
posteriormente, doutorou-se em História 
e Ciências da Música, em novembro de 
2007. Estudou música e contrabaixo no 
conservatório de Oviedo e tocou com 
diferentes grupos musicais nos anos 80 
e 90. Ele é ex-professor da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte, onde 
lecionou as disciplinas de Criatividade 
Musical, Historia da Arte, Dramaturgia, 
Musica na Cena, Fotografia, Patrimônio 
e Memória, Arquitetura e História do 
Design, na graduação, e Performance e 
Cultura, no mestrado de Teatro. 

FOTO: Divulgação

Autor passou 
mais de oito 

anos em 
processo de 

pesquisa para 
a produção da 
obra literária 

(lado) que faz 
uma reflexão 

sobre a 
verdadeira 

função da arte 
para o 

desenvolvimento 
intelectrual da 

sociedade
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Usos e costumes do Brasil atual dão mote ao “Livro 
dos Epigramas” do professor Milton Marques Júnior

Divulgado os filmes 
premiados para o 
Festival Móbile, que 
acontece até hoje

Foto: Marcos Russo

O professor e tradutor Milton 
Marques Júnior lança hoje, às 
10h, na Livraria do Luiz, loca-
lizada na Galeria Augusto dos 
Anjos, Centro, em João Pessoa, o 
seu primeiro livro de poesia, in-
titulado “Epigrammaton” (Ideia 
Editora, 2015), no qual reúne 

150 epigramas. Na ocasião, a obra será apre-
sentada pelo jornalista William Costa, editor 
do “Correio das Artes”, suplemento mensal de 
literatura e artes de A União. 

Em entrevista, Milton revela que já fez 
sonetos para namoradas, na adolescência, 
prosseguindo, depois, com o “hábito” de 
escrever poemas metrificados e ritmados. 
Os primeiros ele fez questão de esquecer. Os 
outros ele mantém guardados, como “curio-
sidades”, sem intenção de publicá-los. “Eu 
sempre fiz poemas, mas nunca me atrevi a 
lançar nenhum livro, porque eu tenho cons-
ciência de que não sou poeta”, argumenta.

Acontece que Milton começou a estudar 
e traduzir um poeta latino do século I da 
Era Cristã, chamado Marco Valério Marcial, 
que viveu cerca de 40 anos em Roma, mais 
precisamente de Nero até Trajano. Durante 
este período, Marcial escreveu, segundo Mil-
ton, 15 livros de epigramas, a maioria deles 
curtos, secos, incisivos, críticos, irônicos e 
metrificados na métrica latina, portanto sem 
rima. Em resumo, deixando de lado a rima, 
muito parecidos com os que Milton faz.

Para Milton, Marcial é o Gregório de 
Matos, ou seja, o “Boca do Inferno”, ou “Boca 
de Brasa”, do mundo latino de seu tempo. 
Precursor de Bocage e de toda a linhagem 
de poetas implacáveis. E ressalta que, dentro 
da sociedade romana, de 64 até102 d. C., ele 
foi quem melhor representou a vida social, 
em todos os aspectos, através de sua sátira. 
“A gente pode entender um pouco dos usos 
e costumes dessa sociedade por meio da 
poesia de Marcial”, acrescenta.

Estudando Marcial, Milton descobriu 
elos que o ligam ao poeta latino. Milton vem 
de uma família que tem, como principais 
características, a inteligência, o ouvido (para 

A coordenação do Festival Móbile 2015 
divulgou a lista dos filmes premiados. O even-
to acontece até hoje, com debates, oficinas, 
muita música e cinema. O tema deste ano é 
“Organismos em Movimento”.

Além das produções audiovisuais, o 
Móbile contará com shows de música hoje. 
Todos os shows serão no Conventinho, no 
Centro Histórico de João Pessoa. Hoje é a vez 
de Valmer, Malaquias em Perigo, Paudedáem-
doido, Cabruêra, Mombojó (PE) e Academia 
da Berlinda (PE). A venda de ingressos já 
começou, inclusive pela Internet. As entradas 
também podem ser encontradas no Sebo 
Cultural, Shopping Sul e Business Center.

q
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O mito Geraldo 
Vandré e o cidadão 
de carne e osso 
Geraldo Pedrosa 
de Araújo Dias são 
dois mistérios. 
Talvez nunca se 
saiba quem foi 
de fato Vandré e 
quem é Geraldo 
Pedrosa, depois 
que o artista pa-
raibano abandonou 
o cenário da música brasileira, após o exílio 
imposto pela ditadura militar. O jornalis-
ta Jorge Fernando dos Santos acaba de 
apresentar uma peça importante para se 
entender este “quebra-cabeça”, na forma 
do livro “Vandré – O homem que disse não” 
(Geração Editorial, São Paulo, 2015). Uma 
leitura fundamental para se entender a 
importância do legado musical de Vandré, 
o mundo com o encanto das flores que 
ele sonhou, como também o contexto 
da época em que ele tocou e cantou. Por 
outro lado, um grito de alerta para quem, 
por estupidez ou ignorância, pede que os 
militares tomem novamente o poder   

William Costa

O livro do autor 
Newton Cannito, 
intitulado de “A 
Televisão na era 
digital: Do mo-
delo de negócios 
ao modelo de 
criação” retrata o 
universo televi-
sivo agora com 
o mundo digi-
tal. Nesta obra, 
Newton Cannito 
discute os desafios da televisão na era 
digital. Na obra ele narra que o especta-
dor do futuro será totalmente interati-
vo. Ele ainda comenta sobre as especi-
ficidades da TV e da mídia digital para, 
depois, falar dos desafios da televisão 
no ambiente de convergência digital, 
abordando tecnologias e modelos de 
negócio que tendem a dar certo. O autor 
ainda levanta hipóteses de como será a 
TV na era digital, falando de cultura digi-
tal, interatividade, alta definição, narrati-
vas transmidiáticas e democratização do 
conteúdo. Este eu recomendo! 

Lucas Duarte

Jessica Jones traz novos personagens 
heróis para compor o universo Marvel 
junto a Demolidor, Vingadores e todos 
os outros com muita ação, super pode-
res e um toque de horror. Jessica Jones 
é muito mais que uma nova produção 
exclusiva da Marvel para o Netflix. A 
série fala de estupro, machismo, opres-
são, vampirismo psíquico e apresenta 
o protagonismo feminino sob atuação 
intensa de Krysten Ritter

Felipe Gesteira

O doutor em Letras é professor na UFPB

Filme

Vandré: o sonho de um mundo 
com o encanto das flores

A Televisão na era Digital

Jessica Jones

o fósforo e o gás

Fest-Aruanda anuncia filme sobre 
Chico Buarque no encerramento

o aspecto musical da poesia), a excelente 
memória e uma veia satírica. Juntou, então, 
o conhecimento teórico do epigrama com o 
ouvido e a veia satírica e, observando usos 
e costumes do Brasil atual, percebeu que 
estava com a faca e o queijo na mão e uma 
vontade danada de comer.

Sobre ritmo e medida
Milton Marques Júnior parte do pressu-

posto de que o ritmo é que dá a medida do 
verso, e não o contrário. Construiu então os 
seus epigramas em consonância com o dís-
tico elegíaco, cujo ritmo, segundo ele, se al-
terna em função de sua composição híbrida 
de um hexâmetro e um pentâmetro (versos 
ímpares de seis e versos pares de cinco pés, 
respectivamente) acoplados. 

“Então o que foi que eu fiz – prossegue -, 
eu mantive o verso dessa maneira, mantive, 
digamos, o dístico. Como o ritmo do dístico 
eu não posso reproduzi-lo em português, 

porque em português nós não temos va-
riação de sílabas longas e breves, nós não 
temos isso, que marcava tão bem o latim e o 
grego, então eu mantive o dístico com dois 
versos de sete sílabas cada um”. 

O verso de sete sílabas, segundo o 
autor de “Epigrammaton”, reproduz mais ou 
menos a metade de um hexâmetro, então o 
hexâmetro seria mais ou menos dois versos 
de sete sílabas acoplados. “Eu fiz então um 
verso de catorze, para cada dístico. Só que 
esse verso de catorze pode ser desmembra-
do, ou seja, dois dísticos com dois versos de 
catorze você pode desmembrar em quatro 
versos de sete sílabas”, esclarece.

Para quem entende do riscado, fica fácil 
perceber que o ritmo que Milton estabeleceu 
para seus epigramas foi o ritmo do setissí-
labo, que é, exatamente, o verso redondilho 
maior (sete pés), o verso popular do canta-
dor de viola. “Só que eu inovei, juntando dois 
de sete, para formar um de catorze, e intro-
duzi a rima,uma estranheza, porque no latim 
de origem não tem rima. Aí o verso assumiu 
uma natureza, digamos, mais brasileira, mais 
portuguesa”, sublinha.

Um pouco a título de experiência, Milton 
publicou os primeiros pequenos epigra-
massobre o instante político do Brasil na 
sua página no Facebook, e sentiu que havia 
uma crescente aceitação. O resultado foi que 
quando olhou para trás, viu que tinha cem 
epigramas. Daí até a decisão de publicar 
um livro foi um pulo. Fez mais 50 e, agora 
com uma centena e meia deles, formatou o 
“Epigrammaton”, que ora lança à apreciação 
dos leitores.

O autor explica que “Epigrammaton” 
é um termo grego, emprestado pelo latim, 
que significa, literalmente, “Dos Epigramas”. 
Como a palavra “livro” está subentendida, 
observa que, na realidade, “Epigrammaton” 
pode ser traduzido como “Livro dos Epi-
gramas”. E avisa que o volume dois está em 
gestação. “O Brasil é um prato cheio para 
isso, pois todo dia alguém lhe dá o gás e o 
fósforo aceso, para você tocar fogo”, justifica, 
com uma sonora gargalhada.

Cena do longa-metragem Chico - Um artista brasileiro, de Miguel Faria Júnior

FotoS: Divulgação

Livros

n MoStRA PARAIBANDo
Melhor Curta-Metragem: ‘Santa Rosa’, de João Paulo Palitot
Melhor Documentário: ‘Acho bonito quem veste’, de Marcelo 
Coutinho
Melhor Ficção: ‘A quitinete’, de David Sobel
Melhor Ator: Bertrand Araújo (‘Santa Rosa’)
Melhor Atriz: Raquel Ferreira (‘O terceiro prato’)

n PRÊMIoS tÉCNICoS:
Melhor Direção: David Sobel (‘A quitinete’)
Melhor Fotografia: ‘A quitinete’ (Breno César)
Melhor Montagem: ‘Acho bonito quem veste’ (Marcelo 
Coutinho)
Melhor Roteiro: “O terceiro prato’ (Pablo Maia)
Melhor Direção de Arte: ‘A prisão das almas’ (Erick Medeiros)
Melhor trilha Sonora: ‘Claustro’ (Marcelo Ferreira Soares Jr.)
Melhor Som: ‘Santa Rosa’ (Gian Orsini)

n MoStRA VERDE-MADURo
Primeiro colocado: ‘Quero fazer um filme para passar em 
festival’ (Edson Izidro)
Segundo colocado: ‘Mototáxi do amor’ (Juca Gonzaga)
 
n JÚRI PoPULAR/VERDE-MADURo
Primeiro colocado: ‘Mototáxi do amor’ (Juca Gonzaga)
Segundo colocado: ‘Maria das Águas’ (Bruno Vinelli)
 
n JÚRI PoPULAR/PARAIBANDo
Primeiro colocado: ‘Padecer Pairar’ (Electric Prism)
Segundo colocado: ‘Acho bonito quem veste’ (Marcelo 
Coutinho)

Premiados

O 10º Festival Aruanda trará dois 
Franciscos de grande importância para 
abrir e fechar o ciclo desta edição de 
aniversário. De um lado, Francisco de 
Assis Chateaubriand Bandeira de Mello, 
ou simplesmente “Chatô”, na noite 
de abertura, no próximo dia 10, com o 
polêmico filme de Guilherme Fontes. Do 
outro, Francisco Buarque de Hollanda, o 
Chico Buarque, exibido em documentário 
inédito na noite de encerramento, dia 16. 

Apesar de já ter estreado em outros 
estados, Chico – um artista brasileiro 
ainda não chegou em terras paraibanas. 
O longa-metragem dirigido por Miguel 
Faria Jr. (que já havia dirigido documen-
tário sobre Vinícius de Moraes) traz, em 
110 minutos, depoimentos de Chico e 

amigos contando, de forma descontraída, 
histórias sobre música, livros, futebol e 
assuntos pessoais.

O documentário traz como um dos 
eixos principais a descoberta de um 
irmão alemão de Chico. Além disso, 
como não poderia deixar de faltar 
música em um filme sobre ele, diversos 
artistas cantam suas versões de sucessos 
do compositor, dramaturgo e escritor 
carioca, que é um dos mais famosos e 
unânimes artistas do país.

“Foi uma alegria imensa conseguir-
mos trazer esse filme para encerrar com 
chave de ouro essa edição do Fest Aruan-
da e temos certeza que a resposta do 
público será muito positiva”, comentou o 
organizador do evento, Lúcio Vilar.
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Encontro Internacional de 
Educação Profissional 
reunirá 1.500 pessoas no IFPB

Projeto de assentamento paraibano é selecionado pelo MDA

Água de boa qualidade
A experiência de instala-

ção de dessalinizadores sola-
res para a produção de água 
potável no Assentamento 
Olho D’água, em São Vicen-
te do Seridó (PB), a cerca 
de 216 quilômetros de João 
Pessoa, foi selecionada para 
a edição 2015 do Caderno de 
Boas Práticas de Ater, do Mi-
nistério do Desenvolvimento 
Agrário (MDA). 

O projeto foi implantado 
pela Cooperativa de Trabalho 
Múltiplo de Apoio às Orga-
nizações de Autopromoção 
(Coonap), entidade contrata-
da pelo Instituto Nacional de 
Colonização e Reforma Agrá-
ria (Incra) para executar ser-
viços de Assistência Técnica 
e Extensão Rural (Ater) em 
31 assentamentos da região 
da Borborema, em parceria 
com o Núcleo de Extensão 
Rural Agroecológica (Nera) 
da Universidade Estadual da 
Paraíba (UEPB).

A ação foi apresentada 
pelo presidente da Coope-
rativa de Trabalho Múltiplo 
e Apoio às Organizações de 
Autopromoção (Coonap), Jo-
nas Marques de Araújo Neto, 
no Seminário Nacional de 
Boas Práticas de Ater, reali-
zado em Brasília de 1º a 3 de 
dezembro de 2015. Em nome 
da entidade, ele recebeu o 
certificado de Boas Práticas 
das mãos do ministro do de-
senvolvimento agrário, Pa-
trus Ananias.

O objetivo do projeto, 
selecionado na Categoria Sis-
temas Sustentáveis de Pro-
dução de Base Agroecológi-
ca, foi melhorar a segurança 
hídrica das 29 famílias do 
Assentamento Olho D’água, 
que tem 1.628 hectares, atra-
vés do uso de dessalinizado-
res solares que possibilitam 
a produção de água potável.

Para garantir água de 
qualidade para as famílias, o 
projeto aproveitou o poten-

cial de energia solar dispo-
nível no assentamento, loca-
lizado no Semiárido, região 
que apresenta particulari-
dades desfavoráveis quanto 
à disponibilidade de água, 
como baixos índices de pre-
cipitação pluviométrica, pe-
ríodo chuvoso irregular, pre-
sença de anos com índices de 
precipitação abaixo da média 
histórica e elevados níveis de 
salinidade em grande parte 
dos solos e das águas semiá-
ridas.

Segundo o diretor técni-
co da Coonap, o engenheiro 
agrícola José Diniz das Neves, 

a escassez periódica de água 
leva a população a consumir 
águas de poços que, muitas 
vezes, apresentam contami-
nação biológica ou química 
(sais dissolvidos), como é o 
caso dos poços da Zona Rural 
de São Vicente do Seridó.

“Fomos a única entidade 
de Ater na Paraíba com expe-
riência selecionada para o Ca-
derno Boas Práticas de Ater, 
que terá distribuição nacional. 
Isto significa o reconhecimen-
to do nosso trabalho e nos dá 
a certeza de que estamos indo 
pelo caminho certo”, afirmou 
Jonas Marques.

Radiação solar
José Diniz das Neves ex-

plicou que o destilador utiliza 
a radiação solar para aquecer a 
água, que evapora e se conden-
sa dentro do dessalinizador.

“Com isso, a água torna-
se potável em virtude das al-
tas temperaturas no interior 
do destilador. Os microrga-
nismos patógenos são eli-
minados e é possibilitada a 
retirada dos sais dissolvidos 
na água”, explicou o diretor 
técnico da Coonap.

Caderno 
O objetivo da elaboração 

do Caderno de Boas Práticas 
de Ater e do Seminário Nacio-
nal de Boas Práticas de Ater 
foi identificar, sistematizar 
e compartilhar referências 
inovadoras com contribuição 
comprovada, na ação de Ater, 
para o desenvolvimento rural 
sustentável e solidário.

No período de 7 a 23 de 
outubro, as instituições ca-
dastradas no Sistema Infor-
matizado de Ater (Siater) pu-
deram inscrever apenas uma 
iniciativa, em cada uma das 
14 categorias previstas no 
edital, junto à Comissão Esta-
dual de Boas Práticas de Ater, 

na Delegacia Federal do MDA 
de cada Estado. As Comissões 
Estaduais – formadas pelo 
MDA, Conselho Estadual de 
Desenvolvimento Rural Sus-
tentável, instituições de Ater 
e representações da Agricul-
tura Familiar – foram respon-
sáveis pela inscrição, seleção 
e registro de propostas.

As melhores experiências 
em cada categoria foram envia-
das à Comissão Nacional, que 
selecionou as três melhores 
iniciativas de cada categoria. As 
ações escolhidas foram apre-
sentadas no Seminário Nacio-
nal realizado em Brasília.

Dessalinizadores aproveitam o potencial de energia solar e fornece a produção de água potável para 29 famílias do Assentamento Olho D´água, na região do Semiárido

FOTO: Reprodução/Internet

O sobrepeso afeta a informa-
ção hereditária do esperma, o que 
pode explicar, porque filhos de pais 
obesos são mais predispostos a obe-
sidade. A conclusão é de um estudo 
publicado nessa quinta, 3, na revis-
ta Cell Metabolism.

O estudo, realizado por um 
grupo de cientistas sob a coordena-
ção de Romain Barrès, da Universi-
dade de Copenhague (Dinamarca), 
revelou que o esperma de homens 
obesos possui marcadores epige-
néticos específicos em regiões do 
genoma associadas ao controle do 
apetite. Essas alterações não ocor-
rem no esperma de homens com 
peso normal.

Epigenética é a informação 
contida em parcelas do genoma 
que não fazem parte da sequência 
do DNA, mas que tem papel na re-
gulação dos genes e é passível de 
ser herdada. Os cientistas analisa-
ram e compararam as informações 
epigenéticas obtidas no esperma 
de 13 homens dentro do peso e 10 
homens obesos. Na segunda fase 

do estudo, eles acompanharam seis 
homens submetidos a cirurgias de 
redução de peso para descobrir se o 
procedimento afetaria as caracterís-
ticas do esperma.

Uma média de 5 mil modifica-
ções estruturais no DNA de células 
do esperma foram observados an-
tes da cirurgia, logo depois dela e 
um ano mais tarde. Segundo os 
autores, ainda será preciso realizar 
mais estudos sobre o significado 
dessas diferenças e sobre seus efei-
tos nos filhos. Mas o trabalho traz 
a primeira prova de que o esperma 
conduz informações sobre a saúde 
masculina.

“Nossa pesquisa poderia levar a 
uma mudança de comportamento, 
em especial no comportamento do 
pai antes da gravidez. O senso co-
mum diz que quando uma mulher 
está grávida ela deve tomar cuida-
dos - como não beber álcool e ficar 
longe de poluentes, por exemplo 
-, mas o nosso estudo mostra que 
essas recomendações deveriam ser 
seguidas por homens também”, 
declarou Barres. Para conceber o 
estudo, Barrès se inspirou em um 
trabalho de 2005, realizado com 

moradores de uma pequena vila na 
Suécia, que havia passado por um 
período de fome. A pesquisa mos-
trava como a disponibilidade de 
alimentos para essas pessoas se cor-
relacionava com o desenvolvimento 
de doenças cardíacas e metabólicas 
em seus netos.

Segundo o estudo, o estresse 
nutricional dos avós provavelmente 
passou para as gerações seguintes 
por meio de marcadores epigenéti-
cos, que têm a capacidade de con-
trolar como os genes são expressos. 
O mesmo já havia sido demonstra-
do em roedores em insetos. 

No novo estudo, a equipe de 
Barrès comparou marcadores epi-
genéticos específicos na ejaculação 
de homens com peso normal e com 
obesidade. Segundo os autores, o 
estudo teve foco em homens por-
que é bem mais fácil obter esperma 
que óvulos.

Nenhuma diferença foi notada 
nas proteínas que envolvem o DNA, 
mas houve variações em outras par-
tes do genoma. A próxima questão 
seria descobrir se essas diferenças 
eram produto da obesidade ou do 
estilo de vida.

Chance de filho ser obeso é maior 
Pais com sobrePeso

Fábio de Castro
Da Agência Brasil

No final da madrugada 
dos dias 3 a 7 de dezembro, 
poderá ser observado no céu, 
na direção leste, a partir das 
4h (horário de Brasília), o ali-
nhamento aparente dos pla-
netas Júpiter, Marte e Vênus. 
Júpiter e Vênus são muito 
brilhantes e facilmente reco-
nhecíveis. Júpiter estará com 
magnitude -1.8, Vênus com 
magnitude -4.1 e Marte esta-
rá com magnitude +1.5.

“Os planetas estarão vi-
síveis nessa ordem, a partir 
do horizonte: Vênus, Marte 
e Júpiter, praticamente ali-
nhados. Entre Vênus e Marte 
será visível a estrela Spica, 
que é a estrela mais brilhan-
te da constelação de Virgem, 
mas essa estrela não estará 
na mesma linha dos planetas”, 
explica a pesquisadora Josina 
Nascimento, da Coordenação 
de Astronomia e Astrofísica 
do Observatório Nacional.

A Lua, em fase minguante, 
será visível em todos os dias, 
mas em locais diferentes nes-
se alinhamento. Nesse período 
haverá conjunção em ascensão 

reta da Lua com os planetas 
nos horários informados a se-
guir. “O horário é o instante da 
conjunção, mas horas antes ou 
depois a Lua ainda pode ser 
vista bem próxima ao planeta”, 
informa Josina Nascimento.

São os seguintes os horá-
rios (horário de Brasília) das 
conjunções com a Lua: no dia 
4, às 4h, conjunção com Júpiter, 
que estará a 1°N da Lua; no dia 
6, à 1h, conjunção com Marte, 
que estará a 0,1°N da Lua; tam-
bém no dia 6, às 18h, conjun-
ção com Spica, que estará a 5°S 
da Lua; no dia 7, às 15h, con-
junção com Vênus, que estará 
a 1°S da Lua. A conjunção com 
Saturno, no dia 10, às 10h, não 
será visível pois a Lua, já quase 
nova, não estará mais visível 
porque nascerá praticamente 
junto com o Sol.

Todos esses dados são 
encontrados na página do Ob-
servatório Nacional, na Seção 
de Serviços, em Anuário do 
Observatório Nacional 2015 
(http://www.on.br/coaa/con-
teudo/anuario/anuario2015.
html), nas seções A, B e D.

Céu registra conjunção 
de planetas com a Lua

Nos PrÓXimos Dias
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Setor pode voltar ao Simples
Produtores de CaChaça

Geral

Proposta reduzirá a carga 
tributária e vai tirar 85% dos 
produtores da ilegalidade após 54 dias perdido, 

náufrago chega a sP

Surpreendido por uma tem-
pestade quando pescava no litoral 
de Cabo Verde, país de língua portu-
guesa na costa da África, o pesca-
dor Juvenal Ferreira Mendes, de 52 
anos, ficou 54 dias à deriva no mar. 
As correntes e marés o empurraram 
por quase três mil quilômetros até 
próximo da foz do Rio Amazonas, na 
costa brasileira, onde foi resgatado 
por um navio de bandeira libanesa 
Na quarta-feira, 2, Mendes desem-
barcou em Santos, desnutrido, com 
18 quilos a menos, mas vivo.

PM usa bombas para 
reprimir estudante

A Tropa de Choque da Polícia 
Militar (PM) usou bombas de efeito 
moral para reprimir a manifestação 
de estudantes da Universidade de 
São Paulo (USP) contrários ao fecha-
mento de 93 escolas pelo governo 
estadual. Os policiais atiraram as 
bombas na altura do cruzamento 
entre as Avenidas Brigadeiro Faria 
Lima e Rebouças, mesmo local em 
que, na última quinta-feira, a mani-
festação foi reprimida com violência. 
O grupo, de aproximadamente 100 
estudantes, saiu por volta das 7h30 
do portão principal da USP e seguiu 
em caminhada até a região de Pinhei-
ros, onde pretende se unir ao ato de 
alunos secundaristas da Escola Esta-
dual Fernão Dias, que está ocupada 
desde o dia 10 do mês passado. 

uFMa fornece 
ebooks de saúde

Profissionais e estudantes da 
área de saúde de todo o Brasil têm 
ao seu dispor, de forma gratuita, 
em uma loja virtual elaborada por 
especialistas da Universidade Fe-
deral do Maranhão (UFMA), cursos 
de reciclagem e ebooks multimídia 
sobre diversas áreas de saúde e 
português. O projeto da loja virtual 
Saite Store e dos ebooks recebeu 
investimentos do Ministério da 
Saúde, que tem acordo de coopera-
ção com a UFMA para a realização de 
cursos dirigidos aos profissionais 
do Sistema Único de Saúde (SUS) 
no Estado. Os ebooks estão dispo-
níveis para qualquer pessoa inte-
ressada, mesmo de outra formação 
profissional.

Primavera Literária 
completa 15 anos

Tratar o livro como um bem cul-
tural e não apenas como um produto 
comercial. Fiel a esse compromisso, as-
sumido com os leitores quando de sua 
primeira edição, em 2001, a Primavera 
Literária do Rio de Janeiro completa 15 
anos, reunindo desde quinta (3) até 
domingo (6) 100 editoras indepen-
dentes nos jardins do Museu da Re-
pública, no Catete, Zona Sul da cidade. 
São cerca de 15 mil títulos à venda, com 
descontos de até 50% e 20 lançamen-
tos de livros, entre obras para adultos 
e para os públicos infantil e juvenil. A 
programação inclui debates, encontros 
com escritores, poesia, música e praça 
de alimentação.

Fundação certifica 
15 quilombolas

A Fundação Cultural Palmares 
certificou 15 comunidades como 
remanescentes de quilombos. Oito 
das comunidades quilombolas ficam 
em Minas Gerais; cinco no Tocantins; 
uma na Bahia e uma em Rondônia. A 
decisão foi publicada na última quin-
ta-feira no Diário Oficial da União. A 
certificação das comunidades que 
se definem como remanescentes 
de quilombos é a primeira etapa 
do processo de titulação, que pode 
culminar com a posse definitiva do 
território, após o reconhecimento do 
Instituto Nacional de Colonização e 
Reforma Agrária (Incra).

FOTO: Reprodução/Internet

O segmento da cachaça 
vive a expectativa de voltar 
a aderir ao Simples, imposto 
que simplifica a cobrança tri-
butária de micro e pequenas 
empresas, que representam 
hoje 99% da produção da 
bebida. A proposta, que tra-
mita no Congresso Nacional, 
tem o apoio do setor e, além 
de reduzir a carga tributá-
ria, visa tirar a maioria das 
indústrias da informalidade. 
Se a proposta for aprovada, 
estima-se que 85% dos pro-
dutores que hoje vivem na 
ilegalidade possam formali-
zar seus negócios.

O tema foi discutido na 
última quarta-feira (2), du-
rante reunião da Câmara 
Setorial da Cadeia Produtiva 
da Cachaça do Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento (Mapa). “É uma 
alternativa que temos para 
estimular e formalizar a pro-
dução para dar mais compe-
titividade ao setor”, disse o 
paraibano Múcio Fernandes, 
representante da Confedera-
ção Nacional da Agricultura 
(CNA) no colegiado.

Uma das justificativas 
do setor é a alta carga tribu-
tária em cima da bebida, já 
que 81% do preço da cachaça 
correspondem a tributos. O 
Simples foi retirado do setor 
em 2000 e desde então as in-
dústrias convivem com a alta 
carga tributária. Segundo Mú-
cio, a mudança na tributação 
do setor vai possibilitar a le-
galização de muitas empresas 
que produzem a bebida.

Outro tema da reunião 
foi a questão da criação de 
um conselho regulador para 
operacionalizar o registro de 
indicação para várias marcas 

da cachaça. A proposta do 
conselho é estabelecer regras 
que devem ser seguidas por 
quem produz a bebida e quer 
ter seu produto reconhecido.

Segundo o presidente de 
Associação dos Plantadores 
de Cana da Paraíba (Asplan), 
Murilo Paraíso, a medida 
será muito bem-vinda. “Te-

mos associados que produ-
zem cachaça e que poderão 
sair da informalidade com 
essa mudança tributária. A 
redução no pagamento do 

imposto também trará mais 
ânimo para os que já atuam 
na legalidade de investir no 
próprio negócio”, finaliza 
Murilo.

Retirada do Simples da produção de bebida vai reduzir o preço; 81% do preço da cachaça correspondem a tributos, atualmente

Quinze adolescentes em cumpri-
mento de medidas socioeducativas em 
unidades de João Pessoa foram escolhi-
dos para participar da 10ª Mostra de Ci-
nema e Direitos Humanos no Mundo. As 
sessões acontecerão nesta segunda-feira 
(7), às 8h15 e quarta-feira (9), às 13h30, 
na Sala Aruanda, do Centro de Comuni-
cação, Turismo e Artes, da Universidade 
Federal da Paraíba (UFPB).

A iniciativa é da Secretaria de Direi-
tos Humanos da Presidência da Repú-
blica (SDH/PR), com produção local do 
Instituto Cultura em Movimento (ICEM) 
que tem, em sua linha de ações, um con-
junto de políticas públicas do Governo 
Federal voltado para educação em di-
reitos humanos e a Fundação Desenvol-
vimento da Criança e do Adolescente 
“Alice Almeida” (Fundac), é parceira.

A fundação garante a participação 
de cinco adolescentes da Casa Educativa 
(unidade feminina), cinco adolescentes 
do Centro Socioeducativo Edson Mota 
(CSE) e mais cinco da Semiliberdade, 
todos sob o comando da coordenadora 
do eixo cultura, da Fundac, Cira Fidelis, 
nas sessões escola, destinadas a jovens 
e estudantes. Para o secretário especial 
de Direitos Humanos do Ministério das 
Mulheres, da Igualdade Racial e dos Di-
reitos Humanos, Rogério Sottili “a lin-
guagem cinematográfica mobiliza co-
rações, mobiliza mentes. Essa mostra de 

cinema mobiliza as pessoas a pensarem 
sobre esse tema que é tão importante 
para nós em um momento em que pre-
cisamos reafirmar os valores dos direitos 
humanos e o respeito às diferenças”.

 A presidente da Fundação Desen-
volvimento da Criança e do Adolescente 
“Alice Almeida” (Fundac), Sandra Mar-
rocos, a qual as unidades socioeducati-
vas estão vinculadas, disse “que nós que 
fazemos a socioeducação na Paraíba, 
ficamos felizes por ter a oportunidade 
dos adolescentes privados de liberdade 
vivenciarem esse momento cuja temáti-
ca está diretamente ligada aos direitos 
humanos, de forma lúdica, através do 
audiovisual. Isso  é uma oportunidade 
fantástica”. Ela também ressaltou que 
isso significa criar condições de empode-
ramento para esse público.

 O coordenador da 10ª Mostra em 
João Pessoa, jornalista Orlando Júnior,  in-
formou que a mostra baseia-se no reco-
nhecimento da conjunção entre cinema e 
Direitos Humanos como um instrumento 
efetivo na construção de uma cultura com 
essa temática baseada na reflexão e na 
participação da sociedade.  Em João Pes-
soa, a plateia para as sessões escola é com-
posta também por alunos dos municípios 
de Bayeux, Santa Rita e Cabedelo. “Após 
a exibição, faremos um momento de diá-
logo e reflexão sobre a temática propos-
ta”, informou Orlando Junior.

Adolescentes participam 
da 10a Mostra de Cinema

MedIdas soCIoeduCatIVas

A Paraíba vai sediar o En-
contro Internacional de Edu-
cação Profissional nos dias 
9 a 11 deste mês. O evento é 
promovido pelo Instituto Fe-
deral de Educação Ciência e 
Tecnologia da Paraíba (IFPB) 
reunindo 1.500 profissionais 
da educação de todo o País 
e professores da Finlândia e 
Holanda. A abertura ocorrerá 
no Centro Cultural Ariano Su-
assuna, do Tribunal de Contas 
do Estado (TCE), na manhã 
dessa quarta, com a confe-
rência magna do secretário 
de Educação Profissional e 
Tecnológica do MEC, Marcelo 
Machado Feres.

O auditório do TCE tam-
bém vai abrigar algumas ativi-
dades do evento, assim como o 
Campus João Pessoa do IFPB, 
ambos no bairro de Jaguari-
be. O Encontro reúne quatro 
grandes eventos: Workshop 
Internacional de Inovação na 
Educação Profissional, I Sim-
pósio de Pesquisa, Inovação 
e Pós-Graduação do IFPB (I 
Simpif), o III Seminário de 
Inovação Tecnológica (III Sin-
tif) e o Encontro de Educação 
a Distância (EEAD).

O Workshop tem 12 
oficinas ministradas pelos 
selecionados no Programa 
Professores para o Futuro 
que vivenciaram novas abor-
dagens sobre a aprendiza-
gem na Finlândia. Há relatos 

de experiência e mostra de 
material didático. Uma dele-
gação de finlandeses e Uni-
versidades da Holanda farão 
apresentações e promoverão 
oficinas. Ao final do evento, a 
Setec-MEC certificará os pro-
fessores da Rede Federal de 
Educação Profissional e Tec-
nológica que fizeram parte do 
Programa.

Além da temática do e-
-learning, do uso de mídias 
sociais na educação e da robó-
tica, a pesquisa aplicada é uma 
temática forte do evento. Há 
palestras e mesas-redondas 
com representantes da Fiat-
-Crysler, da Rede Nacional de 
Ensino e Pesquisa (RNP) e da 
Agência Brasileira de Inteli-
gência (Abin).

O Simpif reúne apresen-
tações orais oriundas das 
pesquisas desenvolvidas na 
Reitoria e nos campi do IFPB, 
realizadas por professores, 
estudantes e técnico-admi-
nistrativos. São profissionais 
e estudantes do nível técni-
co-médio, superior e da pós-
graduação. O Sintif traz uma 
mostra tecnológica com pro-
tótipos de campi do IFPB e 
do Instituto Federal do Ama-
zonas. No encontro da EAD, 
profissionais da área esta-
rão reunidos em palestras, 
mesas-redondas e oficinas, 
refletindo sobre a prática 
nos polos da instituição.

Encontro de Educação 
reunirá 1.500 no IFPB
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Picuí sedia feira de negócios neste final de semana

Curimataú e Seridó
FOTO: Reprodução/Internet

Títulos protestados 
cresceram 67,3% 

O volume de títulos protes-
tados cresceu 67,3% em novembro 
ante outubro e avançou 52,4% na 
comparação com novembro do ano 
passado, segundo pesquisa divulga-
da pela Boa Vista SCPC. No acumulado 
dos 11 primeiros meses do ano, a alta 
em relação a igual intervalo de 2014 
é de 25,5%. Na comparação mensal, 
os títulos protestados de pessoas 
físicas subiram 77,7%, enquanto nas 
pessoas jurídicas houve crescimento 
de 57,8%. Já no confronto anual as 
dívidas protestadas das famílias au-
mentaram 68,6%, enquanto no caso 
das empresas a alta foi de 38,9%.

Assinaturas de TV 
paga caíram no Brasil

O número de assinantes do 
serviço de TV por assinatura vem 
caindo desde o início do ano. Em ja-
neiro, foram registrados pela Agência 
Nacional de Telecomunicações (Ana-
tel) 19,65 milhões de assinantes, o 
que representava uma presença em 
29,79% dos domicílios do País. Já 
os números divulgados nessa sexta-
feira pela agência mostram que, em 
outubro, foram registrados 19,39 
milhões de acessos ao serviço, que 
estava presente em 29,22% dos do-
micílios. Os números de outubro apre-
sentam uma leve queda em relação 
aos registrados em setembro.

Montadora recupera 
1,6% do mercado 

As montadoras de veículos 
instaladas no País conseguiram uma 
pequena recuperação nas vendas de 
1,6% durante o mês passado, com o 
escoamento de 195,2 mil unidades. 
No acumualdo do ano, no entanto, há 
queda de 25% e, sobre o mesmo pe-
ríodo de 2014, recuo de 33,8%. Para 
o presidente da Associação Nacional 
dos Fabricantes de Veículos Automo-
tores, Luiz Moan, a retomada só deve 
ocorrer  no quarto semestre de 2016. 
“O mais importante é que as vendas 
diárias estão de acordo com previsões 
de estabilidade em relação ao terceiro 
trimestre”, disse o executivo.

BB libera crédito 
para décimo terceiro

O Banco do Brasil liberou R$ 1,63 
bilhão em crédito para 33,1 mil empre-
sas pagarem o décimo terceiro dos 
funcionários. O balanço foi divulgado 
na última quinta-feira pela instituição 
financeira. Neste ano, o lançamento 
da linha de crédito foi antecipado de 
setembro para 31 de julho. As con-
tratações podem ser feitas até 30 
de dezembro em todas as agências 
do banco no País. O prazo de paga-
mento pode chegar a 24 parcelas, 
com até 90 dias de carência para o 
pagamento da primeira prestação.

Japão suspende 
embargo de carne

Mesmo depois de a presidente 
Dilma Rousseff desistir de ir ao Japão 
pela segunda vez e do cancelamento 
da viagem da ministra da Agricultura, 
Kátia Abreu, o país asiático colocou 
fim ao embargo à carne termoproces-
sada brasileira. Segundo nota da pas-
ta comandada por Kátia Abreu, a deci-
são foi oficializada nessa sexta-feira, 
4, durante reunião entre a secretária 
de Relações Internacionais do Agro-
negócio do ministério brasileiro, Ta-
tiana Palermo, e o vice-ministro para 
Assuntos Internacionais do Ministério 
da Agricultura, Florestas e Pesca do 
Japão (Maff ), Hiromitsu Matsushima.

Os empreendedores do 
Curimataú e Seridó parai-
banos terão a oportunidade 
de promover seus produtos 
e serviços na 5ª Feira de Ne-
gócios da região, em Picuí. 
Durante dois dias de ativida-
des, serão realizados desfile 
de moda, noite de talentos, 
apresentações culturais e 
artesanato. O evento aconte-
ce hoje e amanhã, na Escola 
Ana Maria Gomes e vai con-
tar com a participação de 28 
expositores de diversos seg-
mentos. A expectativa é rece-
ber 800 visitantes por dia.

 De acordo com a geren-
te do Sebrae em Araruna, 
Heloísa Mirelli Diniz, a feira 
é realizada em um momento 
que os negócios locais preci-
sam ampliar as vendas, dias 
antes do período de Natal. 
Durante a feira haverá co-

mercialização de produtos 
regionais, o fortalecimento 
da cultura local e a integra-
ção de diversificados setores 
da economia.

 “A ideia é fomentar, cada 
vez mais, o empreendedoris-
mo existente no Curimataú 
e no Seridó paraibanos. O 
evento contempla também 
a participação de atrações 
artísticas e musicais para 
valorizar a região”, disse. A 
iniciativa espera atender to-
das as cidades do entorno 
de Araruna, preparando o 
empreendedor local para o 
desenvolvimento e inovação.

 A feira é realizada pelo 
Sebrae em Araruna e prefei-
tura municipal. Mais infor-
mações com a agente de De-
senvolvimento, Elizete Silva, 
pelos telefones: (83) 99993-
5374 e 3373 1272.

Daniela Amorim
Da Agência Estado

O governo já assinou 
acordos relativos à negocia-
ção salarial de 2015 com o 
equivalente a mais de um 
milhão o número de traba-
lhadores, representados por 
entidades sindicais. A marca 
foi superada na noite da úl-
tima quarta-feira quando o 
Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão firmou 
Termo de Acordo com os 
representantes sindicais de 
186,7 mil professores fede-
rais.

Na última quinta-feira, 
mais uma entidade firmou 
compromisso: a Asfoc-Sin-
dicato Nacional, que repre-
senta 7,1 mil funcionários 
da Fundação Oswaldo Cruz 
(Fiocruz). Com isso, agora 
são 1,021 milhão de servi-
dores – o equivalente a 83% 
do funcionalismo – que te-
rão reajustes salariais nos 
próximos anos, além de ga-
nhos pontuais acertados 
com várias categorias. Gru-
pos de trabalho serão ins-
talados para debater temas 
específicos de interesse das 

carreiras. Todos os acordos 
foram firmados com vigên-
cia de dois anos, exceto o 
da Carreira Jurídica, que es-
tabelece reajuste de 21,3% 
em quatro parcelas, a serem 
pagas em agosto/2016, ja-
neiro/2017, janeiro/2018 e 
janeiro/2019.

Os demais preveem 
reestruturação das tabelas 
com expansão de 10,8% em 
duas vezes: 5,5% em agos-
to/2016 e 5,0% em janei-
ro/2017. Também serão rea-
justados, a partir do próximo 
mês, o auxílio-alimentação 
(passa de R$ 373 para R$ 
458); a assistência à saúde (o 
atual valor per capita médio 
passa de R$ 117,78 para R$ 
145,00); e a assistência pré
-escolar (o valor médio passa 
de R$ 73,07 para R$ 321).

Um número expressi-
vo de servidores, em função 
dos acordos, poderá optar 
por integralizar na aposen-
tadoria a média dos pontos 
da Gratificação de Desempe-
nho (GD). Leis atuais estabe-
lecem o valor de 50 pontos 
para incorporação da GD aos 
proventos de aposentadoria 
dos servidores. 

Governo fechou acordo 
com mais de um milhão 

SAláriOS de SerVidOr FederAl

O emprego na construção 
brasileira registrou queda de 
1,82% em outubro, na compa-
ração com setembro, segundo 
pesquisa do SindusCon-SP em 
parceria com a Fundação Ge-
tulio Vargas (FGV), com base 
em informações do Ministé-
rio do Trabalho e do Empre-
go, desconsiderando fatores 
sazonais. Essa é a vigésima 
retração mensal consecutiva 
nesses termos e, no mês, o 
saldo líquido entre demissões 
e contratações ficou negativo 
em 46.725.

Em 12 meses, o número 
de demitidos em todo o País 
na construção foi de 508.213 
trabalhadores, uma queda de 
14,43% nos empregos. No 
acumulado do ano até outu-
bro, a baixa foi de 10,51%, 
com perda de 372.858 vagas, 
frente igual período do ano 
passado. O estoque de em-
prego no setor terminou o 
mês em 3,014 milhões.

Diante dos últimos resul-
tados, o SindusCon-SP estima 
que até o final de 2015 serão 

cortados 556 mil postos de 
trabalho no setor. A projeção 
representa uma diminuição 
de 16,8% no número de em-
pregados em relação ao mes-
mo período de 2014.

Para o presidente do 
sindicato, José Romeu Ferraz 
Neto, a queda cada vez mais 
acentuada do nível de em-
prego na construção é resul-
tado direto da crise política, 
que solapou a confiança dos 
investidores e das famílias 
e fez a recessão atingir em 
cheio o setor. “O maior pre-
judicado pelo fechamento de 
mais de meio milhão de em-
pregos formais na constru-
ção nos últimos 12 meses é o 
País. Não podemos permitir 
que esta situação continue 
indefinidamente”, afirmou.

Considerando a sazona-
lidade, o indicador de em-
prego no País caiu 1,82% 
em outubro ante setembro, 
com perda de 55.995 vagas 
de trabalho na base mensal. 
Nesse quesito, a sequência 
negativa já dura 13 meses.

São Paulo
No Estado de São Pau-

lo, o emprego caiu 1,31% 
em outubro em relação a se-
tembro, considerando efei-
tos sazonais, com o corte de 
10,4 mil vagas. Desconside-
rando a sazonalidade, a que-
da no período foi de 0,89% 
(-7 mil vagas). No acumu-
lado do ano, a redução do 
número de empregados no 
Estado foi de 7,50%. Já na 
comparação de outubro com 
igual mês do ano passado, a 
baixa atingiu 9,96%. O esto-
que de trabalhadores caiu 
para 789.208.

Segmento já demitiu 508.213 
trabalhadores em 12 meses

CONSTrUÇÃO CiVil

No acumulado 
do ano até 
outubro, a baixa 
foi de 10,51%, 
com perda de 
372.858 vagas 
diante de igual 
período do ano 
passado

Produção de veículos cai 
14,2% e vendas sobem 1,6%

Lucas Hirata
Da Agência Estado

Kelly Oliveira
Da Agência Brasil

Mateus Fagundes
Da Agência Estado

A produção de automó-
veis, comerciais leves, cami-
nhões e ônibus no mercado 
brasileiro caiu 14,2% em no-
vembro na comparação com 
outubro e recuou 33,5% ante 
o mesmo mês do ano passa-
do. No penúltimo mês do ano, 
foram produzidos 176.012 veí-
culos no País. Com o resultado, 
a produção acumula queda de 
22,3% no ano, de acordo com 
dados da Associação Nacional 
dos Fabricantes de Veículos 
Automotores (Anfavea).

Considerando apenas au-
tomóveis e comerciais leves, a 
produção em novembro che-
gou a 169.617 unidades, baixa 

de 13,9% em relação a outubro 
e recuo de 32,5% ante novem-
bro de 2014. No mês passado, 
foram produzidos 149.363 au-
tomóveis e 20.254 comerciais 
leves. Com isso, a produção de 
autos e leves acumula queda de 
20,9% no período de janeiro a 
novembro deste ano contra 
igual intervalo do ano passado.

A produção de cami-
nhões, por sua vez, caiu 
21,4% em novembro na 
comparação com outubro e 
recuou 54,6% ante o mesmo 
mês do ano passado. Ao todo, 
a produção de caminhões 
atingiu 5.350 unidades no 
décimo primeiro mês do ano. 
Com o resultado, a fabrica-
ção de caminhões acumula 
queda de 47,5% em 2015 até 

novembro, ante igual perío-
do do ano passado. 

No caso dos ônibus, fo-
ram produzidas 1.045 unida-
des em novembro, baixa de 
14,9% na comparação com 
outubro e recuo de 43,3% 
ante novembro do ano passa-
do. Com o desempenho de no-
vembro, a fabricação de ôni-
bus acumula queda de 35,2% 
em 2015 até agora ante igual 
período do ano passado. 

Vendas
As vendas de automó-

veis, comerciais leves, ca-
minhões e ônibus subiram 
1,6% em novembro na com-
paração com outubro, mas 
caíram 33,8% ante o mesmo 
mês do ano passado.

Os saques da poupan-
ça superaram os depósitos 
em R$ 1,303 bilhão, em no-
vembro. Esse foi o 11º mês 
seguido de retirada líquida 
de recursos e o pior resulta-
do para meses de novembro, 
na série histórica do Banco 
Central (BC), iniciada em ja-
neiro de 1995. Em novembro 
de 2014, houve mais depó-
sitos do que retiradas, com 
captação líquida de R$ 2,534 
bilhões. Nos 11 meses deste 
ano, a retirada líquida (des-
contados os depósitos) tota-
liza R$ 58,357 bilhões.

No mês passado, os 
clientes bancários sacaram 
R$ 166,885 bilhões, o maior 

volume da série. Os depósi-
tos chegaram a R$ 165,582 
bilhões. De janeiro a novem-
bro, os depósitos somaram 
R$ 1,708 trilhão e os saques, 
R$ 1,766 trilhão.

A poupança tem per-
dido atratividade devido 
à taxa básica de juros, a 
Selic, mais alta, o que tor-
na outras aplicações mais 
atraentes. Outro fator é a 
inflação mais alta do que a 
remuneração da poupança. 
Além disso, há menos di-
nheiro para aplicar devido 
à alta dos preços, ao endi-
vidamento das famílias e ao 
aumento do desemprego.

A poupança rende 0,5% 
ao mês (6,17% ao ano) mais 
a Taxa Referencial (TR), tipo 
de taxa variável.

Poupança tem mais 
saques do que depósitos

Queda do nível de emprego no setor é resultado direto da crise política brasileira, diz SindusCon-SP



A aniversariante 
da próxima 
segunda-feira, 
Stella Barros e 
Socorro Brito em 
memorável feste 
do Dia dos 
Pais no 
restaurante 
Panorâmico do 
Clube Cabo 
Branco no ano 
de 2009

Velhos tempos, belos dias
FOTO: Goretti Zenaide
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Cantata
O LARGO DA 

Gameleira está sendo 
palco ontem e hoje da 
Cantata de Natal de 
Jesus “Vida e Esperan-
ça 2015”, promovida 
pela Unimed João Pes-
soa. O espetáculo de 
hoje, a partir das 19h, 
terá apresentação do 
Coral Jovem Unimed JP, 
com participação do 
Grupo Graxa de Tea-
tro, roteiro do drama-
turgo Joht Cavalcanti, 
direção cênica de Cely 
Faris e Kassandra 
Brandão e direção 
geral da maestrina 
Socorro Estrela.

Médicos Laurence César de 
Sousa e Iracema de Sena Xa-
vier, empresários Eduardo de 
Oliveira Carlos e Giulio Orsini, 
engenheiro Cláudio Hector 
Omezzali, advogados Alexan-
dre Magno Franco de Aguiar e 
Vânia Dias, executivos Sérgio 
de Tarso Vieira e Everaldo Bra-
sil, Sras. Rosário Henriques de 
Paiva Oliveira, Eulália Cavalcan-
ti Rodrigues e Selda Pimentel.

Parabéns

Dois Pontos

Zum Zum Zum
   O Centro Cultural Dante Alighieri promove hoje sua confraternização natalina 
com lançamento do livro “Sol Poente”, da escritora Silvia Perazzo, apresentação do 
cantor lírico Michelon e a “tombola”,  jogo semelhante ao nosso bingo.

FOTO: Goretti Zenaide

Júlia Ferrer, Fátima Bronzeado, Evelyn César, Céu Palmeira, Hélia Botelho, Lucimar Padilha 
e Núbia Gonçalves

 O Festival Sons e Sabores do 
Brejo está neste final de semana na 
cidade de Areia.
 A programação consta de feiri-
nha gastronômica e também oficina de 
receitas criativas.

FOTO: Goretti Zenaide

Marletti Assis, Lúcia Padilha, Ruth Moura, Céu Palmeira e Sônia 
Vitoriano

FOTO: Goretti Zenaide

Presença bonita de Letícia Corrêa na Porto Pinheiro Recepções

FOTO: Goretti Zenaide

   A marca Mahogany, especializada em perfumaria, sabontes e hidra-
tantes, inaugura mais uma loja em João Pessoa. Desta  vez no Shopping Tambiá, 
que tem como franqueados André e Marília Porto.

No Appetito Trattoria festejos para Céu Palmeira com as amigas Terezinha Cavalcanti, Roziane 
Coelho e Roberta Aquino

   Na Galeria Archidy Picado, no Espaço Cultural José Lins do Rego, foi aberta 
ontem a exposição “Rio Parahyba”, com fotos de Gustavo Moura, resultado de um 
trabalho de pesquisa feito pelo renomado fotógrafo sobre o Rio Paraíba. A mostra, 
com 25 imagens em preto e branco, ficará até 3 de janeiro.

Ótimas novidades
CONSIDERADO um dos melhores restaurantes 

de João Pessoa, o simpático Appetito Trattoria está 
trazendo ótimas novidades para sua clientela, que a 
cada dia, cresce mais em busca de sua gastronomia de 
qualidade.

O espaço será ampliado, utilizando a casa ao lado, 
com projeto assinado pelos arquitetos Rejane Dantas e 
Adroaldo Júnior. Uma boa notícia, portanto, pois mesmo 
com a crise, a casa investe na gastronomia paraibana.

Lançamento

O SEBO Cultural 
promove hoje o lançamen-
to do livro “El Auge de la 
Decadencia - Otra Histo-
ria del Arte”, do espanhol 
Rubén Figaredo, licenciado 
em História da Arte, com 
doutorado em História e 
Ciências da Música.

O lançamento será 
às 11h com apresentação 
da obra pela jornalista 
potiguar Márcia Gomes Pi-
nheiro, mestre em Cultura 
Brasileira pela Universidade 
de Paris.

O COLUNISTA social Abelardo Jurema Filho promove hoje 
sua feijoada de final de ano, como sempre na área verde do 
Tropical Hotel Tambaú, com várias atrações e sorteio de brindes.

Entre os artistas que estarão no palco, destaque para 
o sanfoneiro cearense Waldonys e o cantor e compositor 
paraibano Genival Lacerda.

Feijoada do Abelardo

“Os políticos não 
conhecem nem o ódio,
 nem o amor. São 
conduzidos pelo interese e 
não pelo sentimento”

“Não posso dar-me ao luxo 
da política. Numa ocasião, 
fiquei 5 minutos a escutar 
um político e morreu-me um 
velhinho em Calcutá”

PHILIP CHESTERFIELD MADRE TERESA DE CALCUTÁ

A CACHAÇARIA Empório Rei do Brejo, localizada na 
Av. Almirante Tamandaré, em Tambaú, promove hoje, 
a partir do meio-dia, uma degustação de cachaças e 
caldinhos.

Os participantes, entre eles representantes da 
Confraria do Copo Furado, do Rio de Janeiro, poderão 
apreciar cerca de 50 rótulos das melhores cachaças 
do País.

Cachaças e caldinhos

Festejos
UM agradável 

almoço realizado na 
última quinta-feira 
no Appetito Trattoria 
marcou o aniversário 
da estimada Céu 
Palmeira.

O encontro, 
que reuniu um grupo 
de amigas leais 
da aniversariante, 
foi organizado por 
Roberta Aquino e 
Roziane Coelho, com 
direito às delícias 
daquela casa e bolo 
com velinhas para o 
parabéns pra você!

FOI UMA maravilha a 
confraternização natalina 
promovida por Manuelina 
Hardman e Henry Virgoli-
no com um grupo de ami-
gos em prol dos idosos 
da Amem.

O evento constou 
de um passeio pela orla 
marítima seguida de 
saboroso lanche no res-
taurante L´Atlantique, 
no Hardman Praia Hotel, 
em Manaíra, com distri-
buição de presentes e 
apresentação do Coral 
Meninos de Lucena, tra-
zidos pelo Sebrae.

Confraternização

O JUIZ da Vara de Execução de Penas Alternativas de 
João Pessoa, José Geraldo Pontes, entregou à Associação 
Donos do Amanhã (15 mil), a Associação dos Deficientes Físi-
cos e Familiares (5 mil) e à Amem (5 mil) recolhidos mediante 
o pagamento de penas alternativas de prestação pecuniária. 

Os valores destinam-se a exames para o trata-
mento do câncer, aquisição de material desportivo para 
portadores de necessidades especiais e manutenção da 
instituição para idosos e pagamento de encargos sociais.

Ação solidária



Página 14

João Pessoa, Paraíba - SÁBADO,  5 de dezembro de 2015A UNIÃO13

O governador Ricardo 
Coutinho decretou, ontem, si-
tuação de emergência no Es-
tado da Paraíba por 180 dias, 
tendo em vista a incidência 
anormal de casos de microce-
falia. O decreto será publicado 
no Diário Oficial deste sábado. 
Paralelo à medida, o Gover-
no do Estado está elaborando 
um plano de enfrentamento 
às doenças transmitidas pelo 
mosquito Aedes aegypti.

Entre outras ações, o 
plano prevê a contratação de 
agentes comunitários de en-
demias para os municípios que 
apresentaram alto risco para 
presença de surto da dengue, 
chikungunya e zika vírus, lo-
cação de carros para trabalho 
“Fumacê”, distribuição de bom-
bas costais, manejo clínico de 
dengue, chikungunya e zika ví-
rus, assistência aos casos sus-
peitos de microcefalia, de acor-
do com o protocolo estadual, e 
mobilização da sociedade no 
combate ao mosquito.

Decreto
A medida de emergência 

autoriza a adoção de todas as 
medidas administrativas ne-
cessárias à imediata resposta 
por parte do Poder Público à si-
tuação vigente. Pelo decreto, a 
Secretaria de Estado da Saúde 
coordenará a atuação específi-
ca dos órgãos estaduais compe-
tentes, ficando ainda autoriza-
da a editar os atos normativos 
complementares, visando a 
implementação das ações ur-
gentes a serem adotadas.

Para decretar a situação 
de emergência, o governador 

Governo decreta emergência na PB
 AUMENTO DOS CASOS DE MICROCEFAlIA

FOTO: Evandro Pereira

Ações do Governo Estadual incluem a locação de carros para trabalho “Fumacê” em vários municípios

Desde que o Ministé-
rio da Saúde confirmou a 
relação do zika vírus com 
os casos de microcefalia 
no Nordeste, no último 
dia 28, a Secretaria de 
Saúde e o Ministério da 
Saúde recomendam que 
as gestantes tomem me-
didas preventivas aderin-
do ao uso de repelentes. 
Por conta disso a procura 
por esse produto cresceu, 
mas nem todos os luga-
res que os comercializam 
estão preparados para 
esse aumento. Em seis 
farmácias visitadas on-
tem pela reportagem, na 
cidade de João Pessoa, 
apenas uma tinha o pro-
duto indicado para ges-
tantes, com apenas dois 
em seu estoque.

Os repelentes indi-
cados pela Organiza-
ção Mundial de Saúde 
(OMS) são os que con-
tém as substâncias Ica-
ridina, DEET ou IR3535. 
Segundo recomenda-
ções do Conselho Re-
gional de Farmácia do 
Estado da Bahia CRF/BA, 
a substância DEET só 
pode ser utilizada com 
segurança a partir do 2º e 
3º  trimestre da gravidez.

“Essas substâncias 
são mais indicadas, no 
entanto não há estudos 
definidos sobre o assun-
to”, comenta o derma-

tologista Jader Freire. De 
acordo com o médico,  
esses tipos de repelentes 
são recomendados devi-
do a falta de estudos que 
os contra indique. Por 
esse motivo as gestantes 
devem tomar algumas 
precauções, como só 
utilizar o produto sob 
recomendação médica, 
e evitar passá-lo nas 
juntas, boca e face. O 
dermatologista também 
explica que o uso dessa 
substância só é necessá-
rio nas áreas que ficarem 
expostas. Tomar medidas 
como, utilizar roupas de 
mangas e colocar repe-
lentes principalmente a 
partir das 16h, por conta 
da maior concentração 
de insetos, também aju-
dam a evitar o zika vírus.

Segundo o médico a 
falta de estudos na área 
faz com que a quantida-
de de produtos indicados 
para grávidas seja peque-
na. Para a resolução desse 
problema ele recomenda 
o uso de substâncias na-
turais como o óleo de ci-
tronela, por exemplo. A 
relação do zika vírus com 
a microcefalia foi confir-
mada a partir de um exa-
me realizado pelo Institu-
to Evandro Chagas, órgão 
do MS no Belém (PA), em 
um recém-nascido que 
apresentou a doença. O 
resultado comprovou a 
presença do zika vírus no 
organismo do bebê.

Repelentes para gestantes
Estado está elaborando 
plano de enfrentamento 
ao Aedes aegypti

Famílias de 26 municípios 
da Paraíba recebem o
Abono Natalino hoje

Ricardo Coutinho levou em con-
sideração a alteração no padrão 
epidemiológico de ocorrências 
de microcefalia na Paraíba, 
com observação de aumento 
do número de casos e padrão 
clínico não habitual; bem como 
a necessidade de se estabelecer 
um plano de resposta e uma es-
tratégia de acompanhamento e 
suporte às gestantes, crianças e 
puérperas afetadas.

O governador considerou 
ainda o fato do Ministério da 
Saúde ter confirmado a relação 
entre o aumento do número de 
casos de microcefalia e o zika 
vírus, transmitido pelo mosqui-
to Aedes aegypti, que apresen-
ta altos índices de infestação no 
Estado, responsável, também, 
pela transmissão de dengue e 
chikungunya.

Notificações
A Secretaria de Estado da 

Saúde notificou, até 28 de no-
vembro, 248 casos suspeitos 
de microcefalia, distribuídos 
em 52 municípios paraibanos. 
Segundo o tipo de detecção, 
91% das notificações foram de 
recém-nascidos, que se enqua-
draram na definição de caso 
suspeito, e as demais foram de 
gestantes, cujos fetos tiveram 
seus diagnósticos através de 
exames de ultrassonografia. 
Todos os casos estão sendo 
investigados pelas Secreta-
riais Municipais de Saúde, com 
apoio da SES.

Ações
Desde que o Ministério 

da Saúde decretou emergên-
cia no Nordeste, o Governo do 
Estado, por meio da Secretaria 
da Saúde, vem desenvolvendo 
ações como reuniões com as 
áreas técnicas da SES, apoio do 

Ministério da Saúde e Gabine-
te da SES para a apresentação 
e discussão sobre a situação 
epidemiológica da microcefalia 
na Paraíba, reunião com o Hos-
pital Universitário Lauro Wan-
derley para a proposta de ter 
o serviço como referência no 
atendimento aos casos de mi-
crocefalia, reuniões com o Gru-
po Técnico da Rede de Atenção 
Pediátrica, para apresentação 
da situação epidemiológica do 
Estado, discutindo o protocolo 
e proposta de pactuação das 
referências da Rede de Atenção 
no atendimento à microcefalia, 
considerando as recomenda-
ções do MS, tendo como objeti-
vo utilizar a telemedicina para 
potencializar o cuidado e moni-
toramento dos casos suspeitos, 
a elaboração de formulário on-
line – FormSUS – para notifica-
ção dos casos suspeitos.

Iluska Cavalcante
Especial para A União

A Secretaria de Saúde de 
Cabedelo (Sescab), por meio 
do seu Serviço de Atendimen-
to Especializado (SAE), reali-
zou, ontem, uma mobilização 
alusiva à Campanha Nacional 
do Dezembro Vermelho – mês 
em que se discute a preven-
ção e o tratamento ao HIV/
Aids. A iniciativa aconteceu 
na Policlínica da cidade, e foi 
marcada por um mutirão de 
exames de prevenção à Aids e 
outras DSTs. 

Sob o slogan, “Eu não 
tenho preconceito. Você tam-
bém não deve ter”, o evento 
aconteceu no Centro de Re-
ferência Especializada Leo-
nard Mozart – Policlínica de 
Cabedelo. Lá, foram passadas 
à população orientações edu-
cativas e preventivas por meio 
de folders, e ofertadas vacina-
ções contra as hepatites virais 
e tétano. Além deles, foram 
realizados cerca de 100 testes 
rápidos para DSTs e Aids. 

“Essa ação no Dia D do 
Dezembro Vermelho é apenas 
um momento de sensibiliza-
ção da população quanto à im-
portância da prevenção con-
tra essas doenças. No entanto, 
chamamos a atenção para o 
fato desses exames fazerem 
parte da rotina do nosso servi-
ço, durante o ano inteiro”, ex-
plicou a diretora do Ambula-

tório do SAE, Lucídia Tavares. 
Aildo Rodrigues, de 37 

anos, morador do Renascer, 
aproveitou a ida à Policlínica 
para realizar o exame. “Apro-
veitei que estava acompanhan-
do minha esposa em outros 
exames e encontrei a oportuni-
dade de fazer os testes e as va-
cinas. Então, foi só aproveitar”. 

O teste rápido de HIV é 
realizado por profissionais ca-
pacitados e treinados, e feito 
por meio de coleta sanguínea, 
em um procedimento simples 
cujo resultado é obtido em 10 
ou 15 minutos. O procedimen-
to é gratuito e indicado espe-
cialmente à população a partir 
dos 15 anos de idade. 

Na próxima segunda-fei-
ra (7), a Sescab vai realizar um 
novo mutirão de exames e ser-
viços de saúde à população, na 
Praça Getúlio Vargas, no Cen-
tro, às 14h.  

Saúde realiza Dia D do 
Dezembro Vermelho

EM CABEDElO

A cidade de Campina Grande sediou 
na manhã de ontem a V Mostra da Agri-
cultura Familiar. O evento foi realizado 
com a proposta de oferecer um espaço 
de comercialização para os agriculto-
res; ambiente de troca de experiências 
e informações; de articulação das orga-
nizações que atuam na área; e de forta-
lecimento da agricultura familiar. Ten-
do como local a Praça da Bandeira, a V 
Mostra da Agricultura Familiar, foi uma 
iniciativa da Emater, Emepa e Interpa, 
órgãos ligados à Secretaria de Desenvol-
vimento Agropecuário e Pesca (Sedap) e  
reuniu representantes de 12 municípios 
das regiões de Campina Grande, Areia, 
Território da Borborema, Cariri, Seridó e 
Vale do Paraíba.

Segundo o coordenador regional da 
Emater (Empresa de Assistência Técnica 
e Extensão Rural), José Sales Júnior, “esse 
espaço tem sido reivindicado pelas pró-
prias famílias”, para fazer a exposição e 
comercialização de produtos oriundos 
das comunidades rurais.

É o caso da agricultora Maria do Car-
mo, residente no Sítio Beija-Flor, municí-
pio de Puxinanã.  Ela participou da edi-
ção do ano passado e considera o evento 
importante para expor e comercializar 
produtos. “Maravilhosamente bom prá 
nós; é um espaço pra gente mostrar os-
que a gente faz. Tudo que tem aqui a 

gente produz lá no sítio”, disse Maria do 
Carmo diante de uma banca onde esta-
vam expostos bolo de macaxeira, man-
dioca, sordas, beiju, doces e biscoitos 
caseiros. A única queixa dela foi direcio-
nada ao pequeno público visitante

Além das mulheres de Puxinanã, 
estiveram presentes à V Mostra da 
Agricultura Familiar, representantes 
dos municípios de Areial, Areia, Boa 
Vista, Cabaceiras, Caturité,  Fagundes, 
Lagoa Seca, Pocinhos, Queimadas, São 
Domingos do Cariri, Queimadas. Do 
município de Campina Grande veio 
uma representação do Assentamen-
to Santo Isidro. Nas barracas foram 
expostos trabalhos de artesanato em 
couro, tecido, fibras vegetais, rendas, 
derivados de leite;  bolos, doces, lico-
res e plantas medicinais.

Produção leiteira
O agrônomo José Sales Júnior, da 

Emater em Campina Grande disse on-
tem que, 75% dos grãos consumidos pe-
los paraibanos são oriundos da agricul-
tura familiar, de acordo com números do 
Ministério do Desenvolvimento Agrário 
(MDA). Sales lembra que a Paraíba ainda 
não é autossuficiente na produção dos 
alimentos que consome, mas caminha 
para a autossuficiência na produção de 
leite.  Ele menciona como exemplo a 
bacia leiteira do município de Barra de 
Santana, onde estão sendo produzidos 
diariamente 40 mil litros de leite.

Campina sedia Mostra 
da Agricultura Familiar

COMERCIAlIZAÇÃO DE PRODUTOS

Chico José
chicodocrato@gmail.com

MP-Procon de CG 
autua farmácias 
por ausência de 
farmacêutico

Após dezenas de fiscali-
zações em farmácias do muni-
cípio, a equipe do MP-Procon 
de Campina Grande autuou 
três estabelecimentos na ci-
dade, sendo todos da empre-
sa Redepharma situados nos 
bairros da Liberdade, Cruzei-
ro e no Centro da cidade.

De acordo com o promo-
tor de Justiça Sócrates da Cos-
ta Agra, a fiscalização teve por 
objetivo identificar eventuais 
irregularidades na venda de 
medicamentos, em especial, 
se as farmácias e drogarias 
localizadas no município esta-
riam cumprindo a Lei Federal 
nº13.021/2014, que determi-
na a obrigatoriedade da pre-
sença de responsável técnico 
(farmacêutico) durante todo 
o horário de funcionamento 
do estabelecimento, como se 
possuíam a licença sanitária 
indispensável para o funcio-
namento.

Durante as fiscalizações, 
constatou-se que inexistia 
farmacêutico responsável 
nos três estabelecimentos 
autuados da Redepharma, 
havendo a livre comercializa-
ção e dispensação de medi-
camentos sem a presença do 
profissional responsável, em 
absoluta afronta ao disposto 
na lei federal.

O teste rápido 
de HIV é 
realizado por 
profissionais 
capacitados 
e treinados
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Famílias de 26 municípios da PB 
recebem o Abono Natalino hoje

Rodrigo Rodrigues
Especial para A União

FOTO: Secom/Cabedelo

George Paulino, que conquistou a medalha de bronze na Olimpíada Brasileira de Matemática, ao lado da professora Gabriella Germoglio

Pagamento ocorre primeiro 
em cidades onde não 
existe agência dos Correios

Mais de 18 mil famílias 
de 26 municípios paraiba-
nos, que não têm agência 
dos Correios e Telégrafos, 
recebem neste sábado (5) o 
pagamento do Abono Nata-
lino, programa estadual de 
complemento de renda co-
ordenado pela Secretaria de 
Estado do Desenvolvimento 
Humano, para os beneficiá-
rios do Bolsa Família.

Os demais municípios 
paraibanos recebem do dia 
9 ao 22 deste mês, seguindo 
cronograma de acordo com 
o Número de Inscrição Social 
(NIS). O programa beneficia-
rá ao todo 504.277 famílias 
de toda a Paraíba.

A equipe da Secretaria 
de Desenvolvimento Huma-
no 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.

Em João Pessoa e Cam-
pina Grande, por terem uma 
quantidade maior de benefi-
ciários, o pagamento será rea-
lizado também do dia 9 ao dia 
22, só que no Estádio Almeidão 
e na Universidade Estadual da 
Paraíba (no Centro de Arte e 
Cultura, perto dos Correios e 
Telégrafos), respectivamente.

Documentos
Para ter acesso ao Abo-

no Natalino é necessário 
que o beneficiário leve do-
cumento como CPF, docu-
mento com foto como iden-
tidade e o cartão do Bolsa 
Família que tem o Número 
da Inscrição Social.

O aluno George Pauli-
no de Souza Filho, da escola 
Municipal Rosa Figueiredo 
de Lima, conquistou a meda-
lha de bronze na Olimpíada 
Brasileira de Matemática das 
Escolas Públicas (Obmep). 
George tem 12 anos e é alu-
no do 6º ano. Ele competiu 
com alunos do Brasil inteiro 
no nível 1, que abrange estu-
dantes do 6º e do 7º ano. 

Ao todo, a Olimpíada 
inscreveu 17.970 estudantes 
de todo o País. Os alunos pre-
miados, assim como George, 
serão convidados a partici-
par do Programa de Iniciação 
Científica (PIC Jr.) que será 
realizado ao longo de 2016. 

Iniciada em 2005, a 
OBMEP é promovida com 
recursos do Ministério da 
Ciência e Tecnologia e Ino-
vação (MCTI) e do Ministério 
da Educação (MEC), e conta 
com o apoio da Sociedade 
Brasileira de Matemática 
(SBM).

Para George, apesar de 
ter sido um desafio parti-
cipar da competição, o fato 
dele gostar muito da discipli-
na o deixou confiante. 

“Pra mim foi difícil, mas 

eu sempre gostei muito de 
matemática, então eu já es-
tava confiante. Estudei um 
pouco mais com a professo-
ra e em casa também. Fiquei 
surpreso quando eu cheguei 
e vi o meu nome aqui. Foi 
muito bom”.

Quem ajudou o aluno 
nessa caminhada foi a pro-
fessora Gabriella Germoglio, 
que também foi premiada 
na OBMEP. Para ela, o prin-
cipal desafio era ajudar os 
estudantes participantes a 
entenderem a estrutura da 
prova que, apesar de abor-
dar assuntos trabalhados em 
sala de aula, necessitam de 
um pouco mais de cuidado 
na interpretação.

“A Olimpíada, na pri-
meira etapa, seleciona os 12 
melhores alunos da escola; e 
com esses 12, nós formamos 
um grupo de estudo, fizemos 
aulas extras para que eles en-
tendessem como seria a pro-
va. A gente não sabia as ques-
tões, mas fizemos um roteiro 
para os alunos saberem mais 
ou menos como seria. Nesta 
segunda etapa foram ques-
tões discursivas, em que 
eles tinham que desenvol-

ver a questão e demonstrar 
o conhecimento, não apenas 
apontar uma alternativa. O 
resultado que obtivemos 
com o George é muito satis-
fatório, demonstra que esta-
mos no caminho certo”.

Conquistas
A escola Rosa Figuei-

redo tem se destacado pela 
participação em competi-
ções estaduais e nacionais, 
com vários alunos premia-
dos. O incentivo da unidade 
de ensino vem desde o pe-
ríodo da inscrição, divulgado 
amplamente pela direção, ao 
apoio dado pelos professores 
com a formação de grupos de 
estudo. 

“Nós incentivamos nos-
sos alunos a participarem de 
competições, estamos sem-
pre procurando as que estão 
com inscrições abertas para 
divulgarmos. Formamos gru-
pos de estudo para que eles 
tenham orientação quanto às 
provas, e isso tem dado re-
sultado. Logo no início eram 
poucos alunos interessados 
em participar, mas à medida 
que eles foram vendo os re-
sultados, eles mesmos pas-

saram a procurar pelas datas 
de inscrição”, destacou a ges-
tora adjunta Simone Magali.

Os resultados trazem 
satisfação não apenas para 
a escola, mas também para o 
município, que tem sido bem 
representado em competi-
ções nacionais e estaduais. 

“Quando acontecem as 
provas, nós ficamos na ex-
pectativa para saber se algum 
aluno daqui foi contemplado. 
Para nós, um resultado como 
esse é uma satisfação incom-
parável; e o nosso reconheci-
mento por parte da sociedade 
tem sido traduzido pelo au-
mento na procura por vagas 
na escola”, finaliza Simone. 

Além de George, a Rosa 
Figueiredo ainda leva na ba-
gagem de conquistas, um 2º 
lugar na Olimpíada Paraibana 
de Matemática – por meio da 
aluna Laís Oliveira, do 9º ano, 
orientada pelo professor Au-
remir Silva; e uma medalha 
de prata na Olimpíada Brasi-
leira de Astronomia – com a 
aluna Mariana Abreu, do 8º 
ano – e uma de bronze – com 
André Luiz, do 9º ano. Ambos 
orientados pelo professor de 
Geografia Alex Tomaz.

Aluno de escola municipal é medalha 
de bronze em Olimpíada de Matemática

UEPB recebe R$ 1,5 milhão para assistência

EM CABEDELO

O expediente da pró-
xima terça-feira (8) será 
facultativo nas repartições 
públicas do Estado, em de-
corrência do feriado mu-
nicipal religioso do Dia de 
Nossa Senhora da Concei-
ção, comemorado em João 
Pessoa e em várias cidades 
paraibanas. A exceção são 
os serviços essenciais, como 
hospitalares e de segurança 
pública. Já na segunda-feira 
(7), os órgãos estaduais vão 
funcionar normalmente. 

A determinação do pon-
to facultativo na terça-feira e 
do expediente normal na se-
gunda-feira está na Portaria 
de nº 671, de três de dezem-
bro de 2015, da Secretaria 
de Estado da Administração. 
O documento foi publicado 
no Diário Oficial do Estado 
(DOE) de ontem. 

Ainda de acordo com a 
portaria, os veículos oficiais 
devem ser recolhidos aos seus 
respectivos órgãos, ou leva-
dos ao Centro Administrativo, 
após o término do expediente 
de sete de dezembro. A libe-
ração só deve ser feita uma 
hora antes do horário de tra-
balho da quarta-feira (9). A 
exceção é para transportes 
que servem aos serviços es-

senciais, a exemplo de ambu-
lâncias, viaturas policiais e 
carros de fiscalização.

Defensoria Pública
A Defensoria Pública da 

Paraíba não terá expediente 
na próxima segunda-feira (7) 
além da terça-feira (8), feria-
do do Dia de Nossa Senhora 
da Conceição. Proposital-
mente nesta data também é 
comemorada o Dia da Justi-
ça. Na segunda-feira, o ponto 
será facultativo em todas as 
unidades do Estado, confor-
me determinação do defen-
sor público geral, Vanildo 
Oliveira Brito, uma vez que o 
Poder Judiciário Estadual não 
irá funcionar nesses dois dias. 
Instituído em 1951, pelo pre-
sidente Getúlio Vargas, por 
meio de um Decreto de Lei, 
essa data objetiva homena-
gear os profissionais que 
atuam no Poder Judiciário 
brasileiro.

Ministério Público 
O Ministério Público 

Estadual terá ponto faculta-
tivo na segunda-feira (7) e 
na terça-feira (8). Segundo 
a assessoria de imprensa do 
MP-PB, o expediente da se-
mana passada foi dobrado 
para compensar os dois dias 
sem serviço dos dias sete e 
oito de dezembro. 

Repartições públicas 
fecham no feriado

A adesão da Universi-
dade Estadual da Paraíba 
(UEPB) ao Sistema de Sele-
ção Unificada (Sisu), do Mi-
nistério da Educação (MEC), 
possibilitou a instituição re-
ceber investimento de R$ 1,5 
milhão do Programa Nacio-
nal de Assistência Estudantil 
(Pnaest), para aplicação na 
assistência estudantil. Nes-
ta semana a Universidade 
recebeu computadores, ma-
terial de escritório, equipa-
mentos para montagem de 
quatro academias de ginás-
tica;  além de recursos que 
serão revertidos aos alunos 
beneficiários nos programas 

de Bolsa Transporte, Restau-
rante Universitário, xerox e 
Moradia Estudantil.

Através da Pró-Reitoria 
Estudantil (Proest), a UEPB 
vai distribuir os 200 compu-
tadores com mesas e cadei-
ras para os centros de ensi-
no do Campus I e para cada 
centro dos demais campi da 
instituição. De acordo com 
a professora Núbia Martins, 
pró-reitora Estudantil, a in-
tenção é montar em cada 
centro um laboratório con-
tendo entre 15 e 20 compu-
tadores, enquanto as aca-
demias de ginástica serão 
instaladas nos locais onde 

já contêm espaços próprios 
e profissionais habilitados 
para esse tipo de assistência.

“Foi muito importante 
a adesão da UEPB ao pro-
grama, porque nosso estu-
dante vai passar a ter uma 
maior possibilidade de 
passar mais tempo na insti-
tuição, estudando, fazendo 
pesquisa. Com a montagem 
desses laboratórios, esta-
mos valorizando o ensino 
e melhorando o aprendiza-
do de nossos alunos. Todos 
terão mais possibilidades 
de estudar e terem maior 
assistência nos programas 
que já oferecemos”, expli-

cou a professora Núbia.
O próximo passo para a 

montagem dos laboratórios 
é o trabalho da equipe de 
Tecnologia da Informação 
que já está trabalhando na 
disponibilização do acesso 
à internet em todos os locais 
onde as máquinas serão ins-
taladas. Com relação às aca-
demias, a Pró-Reitoria está 
finalizando o levantamento 
das dependências da insti-
tuição que podem receber 
os aparelhos.

A expectativa é que tudo 
esteja pronto e funcionan-
do no início do semestre 
2015/2. 

BEnEfíCiOs AOs ALunOs

A UFPB, campus I, João 
Pessoa, será o palco da edi-
ção do Congresso Brasilei-
ro de Gestão Ambiental e 
Sustentabilidade - Conges-
tas 2015, que tem o obje-
tivo de debater a impor-
tância da gestão ambiental 
para a garantia do meio 
ambiente ecologicamente 
equilibrado e socialmente 
justo para esta e para as 
próximas gerações.

O evento será realizado 
em João Pessoa, no auditó-
rio da Reitoria da Universi-
dade Federal da Paraíba, no 

período de 9 a 11 deste mês, 
com o apoio da Universida-
de Federal da Paraíba, da 
Superintendência de Admi-
nistração do Meio Ambien-
te (Sudema), do Instituto 
Brasileiro do Meio Ambien-
te e dos Recursos Naturais 
Renováveis (Ibama), da Se-
cretaria de Meio Ambiente 
de João Pessoa (Semam), 
além de outros órgãos.

Para maiores infor-
mações, acesse o portal do 
evento: http://eventos.eco-
gestaobrasil.net/conges-
tas2015.

Congresso Brasileiro 
começa dia 9 na UFPB

GEsTÃO AMBiEnTAL
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MP-Procon interdita dois postos e 
revendas de gás de cozinha em JP

55 praias estão
próprias ao banho

A Sudema classificou 55 praias 
do litoral paraibano como apropriadas 
para o banho. A qualidade da água varia 
entre excelente, muito boa e satisfató-
ria. Segundo o relatório semanal de bal-
neabilidade, apenas a praia de Manaíra, 
em João Pessoa, deve ser evitada pelos 
banhistas. A equipe da Coordenadoria 
de Medições Ambientais da Sudema di-
vulga, uma vez por semana, a situação 
de balneabilidade das 56 praias, por 
meio de coleta de material para análise 
nos municípios costeiros do Estado. Em 
João Pessoa, Lucena e Pitimbu, que são 
praias localizadas em centros urbanos 
com grande fluxo de banhistas, o mo-
nitoramento é semanal. Nos demais 
municípios do litoral paraibano, a 
análise é realizada mensalmente.

Aesa prevê muito sol 
neste fim de semana

A Aesa prevê sol entre poucas 
nuvens para a faixa litorânea neste sá-
bado (5) e domingo (6).  De acordo com 
a Aesa, a previsão é de sol com  nuvens 
para Agreste e Brejo. Quanto às tempe-
raturas, a máxima deverá ser de 31º C, 
com mínima de 25º C, na faixa litorâ-
nea. No Brejo, que  terá sol com variação 
de nuvens, a máxima  alcança os 30º C 
e a mínima, os 20º C. Já para o Agres-
te, a previsão é de máxima de 33º C e 
mínima de 21º C. Para essa região, a 
previsão também é de sol com variação 
de nuvens para este fim de semana. 
As regiões do Cariri-Curimataú, Alto 
Sertão e Sertão, o fim de semana será 
de sol.  A região do Cariri-Curimataú de-
verá ter máxima de 35º C e mínima de 
31º C. No Alto Sertão, a máxima deverá 
alcançar os 38º C e a mínima, os 23º C, 
enquanto o Sertão deverá ter máxima 
de 39º C e mínima de 23º C.

Sine-PB oferece 
261 vagas na PB

O Sistema Nacional de Empre-
gos da Paraíba (Sine-PB) disponibilizou 
nessa sexta-feira (4) uma lista con-
tendo 261 vagas de emprego oferta-
dos no Estado. Os municípios que mais 
disponibilizam vagas para contratação 
imediata são João Pessoa, Santa Rita, 
Bayeux, Monteiro, Mamanguape e Ca-
jazeiras, sendo Campina Grande o mu-
nicípio que oferta o maior número de 
vagas (100) para Jovem Aprendiz no 
cargo de operador de máquinas fixas. 
Ainda em Campina Grande, há vagas 
para auxiliar de linha de produção (20) 
para pessoas com deficiência e gessei-
ro (20). O destaque em João Pessoa 
é para ajudante de carga e descarga 
(12), operador de telemarketing (8), 
mecânico de bombas hidráulicas (5) e 
de suspensão (5). Já em Monteiro tem 
postos de trabalho para motorista de 
caminhão (1), promotor de vendas em 
Cajazeiras (1) e, em Guarabira, estão 
sendo disponibilizadas duas vagas 
para vendedor externo (2).

Estudante da UEPB 
vai para a OEA

“Ser um centro qualificado 
de ensino, pesquisa e extensão, 
através de ações que contribuam 
para a formação de cidadãos tec-
nicamente qualificados, críticos 
e socialmente comprometidos”. 
Essa é a visão da Universidade Es-
tadual da Paraíba (UEPB), que ga-
nha voz e lugar na experiência de 
estudantes como a graduanda do 
7º período em Relações Interna-
cionais do Campus V, Ana Cristina 
Fonseca, pré-selecionada para 
participar do programa de está-
gios da Organização dos Estados 
Americanos (OEA) no Uruguai.

Entre os dias 1º e três de 
dezembro uma força tarefa 
realizada em 55 postos de 
combustíveis e 15 revende-
doras de gás natural (GLP) 
da Grande João Pessoa, resul-
taram na interdição de dois 
postos e três revendas de gás 
de cozinha. No total, 18 autos 
de infração, cinco interdições 
em estabelecimentos e três 
prisões em flagrante foram 
registradas pelos órgãos en-
volvidos na operação.

A ação foi deflagrada 
pelo Ministério Público da 
Paraíba (MP-Procon) em 
parceria com diversos ór-
gãos públicos e foram infor-
madas através de uma coleti-
va de imprensa realizada na 
manhã de ontem, na sede do 
Ministério Público da Paraí-
ba, em João Pessoa.

Os resultados da ope-
ração que investigou os de-
veres legais de segurança, 
qualidade dos produtos e 
questões ambientais nos 
postos de combustíveis e re-
vendedoras de GLP em João 
Pessoa, Cabedelo, Bayeux e 
Santa Rita fazem parte do 
desenvolvimento do Progra-
ma Consumo Seguro, projeto 
que consiste em ações de-
senvolvidas pela Promotoria 
de Defesa do Consumidor da 
capital e o MP-Procon.  

“Desde o aspecto segu-
rança, inclusive é isso que 
nos preocupa, você chegar 
a um posto de combustível 
e de repente ter seu car-
ro incendiado ou até você 
mesmo, então nós quere-
mos prevenir acidentes de 
consumo”, comentou Gual-
berto Bezerra, diretor do 
Programa de Proteção e De-
fesa do Consumidor do Mi-
nistério Público da Paraíba 
(MP-Procon).

As ações estão sendo 
realizadas em parceria 
com outros órgãos

FOTO: Edson Matos

Rodrigo Rodrigues
Especial para A União

Diretor do Programa de Defesa do Consumidor, Glauberto Bezerra (c),  durante reunião com representantes dos órgãos envolvidos

Gualberto ainda ressal-
ta que a operação não é de 
cunho repressivo e faz um 
comparativo ao desrespeito 
às leis de segurança desses 
estabelecimentos também 
como uma forma de violência 
à sociedade, uma violência 
invisível e que afeta a todos 
os cidadãos que devem ter os 
seus direitos garantidos.

Ação educativa 
“Na verdade a ação não 

é repressiva, é principalmen-
te educativa e na verdade 
é um grito a sociedade que 
nós todos somos vítimas de 
violências cometidas sem o 
revólver, sem a faca, sem o 
sangue escorrendo no mo-
mento, mas violências que 
são cometidas invisíveis aos 

olhos, aliás, nós até vemos, 
mas não percebemos. Esse 
é o caso que coloca a nossa 
vida em risco com a venda e 
exposição de produtos com 
problemas”, finalizou. Em números, 55 

revendas de combustí-
veis automotivos e 15 
revendas de GLP foram 
fiscalizadas; 59 coletas 
de combustíveis foram 
para análise laborato-
rial; 18 autos de infração; 
nove autos de interdição 
(cinco em GLP sem auto-
rização de uso da ANP); 
734 botijões apreendi-
dos; cinco Medidas Re-
paradoras de Consulta 
(MRCs); 21 notificações 
de diversos documentos 
(entre eles: Alvará Muni-

cipal, Licença Ambiental 
de Operação e Certifica-
do de Vistoria do Corpo 
de Bombeiros).

Participaram da ope-
ração a Agência Nacional 
de Petróleo, Gás Natural 
e Biocombustíveis (ANP), 
Ministério Público Esta-
dual, Procon Estadual, 
Secretaria da Receita 
da Paraíba (SER/PB), 
Instituto de Metrologia 
e Qualidade Industrial 
(IMEQ/PB),Corpo de 
Bombeiros e as Polícias 
Civil e Militar.

Descrição detalhada 

Investigações 
realizadas verificam 
qualidade dos 
produtos nas 
questões 
ambientais no 
Programa 
Consumo Seguro

A Polícia Militar divul-
gou, nesta sexta-feira (4), o 
primeiro balanço das prisões 
e apreensões realizadas nes-
te começo de dezembro, em 
todo o Estado. Foram 86 sus-
peitos detidos, a maior parte 
por roubo - 42 no total. Os 
outros suspeitos foram pre-
sos e apreendidos por tráfico 
de drogas (16), porte ilegal de 
arma (21), cumprimento de 
mandado de prisão (6) e ten-
tativa de homicídio (1).

As prisões e apreensões 
de suspeitos de roubo foram 
realizadas em flagrante, nas 
cidades de João Pessoa, Sobra-
do, Sousa, Cajazeiras, Alhan-
dra, Cubati, Campina Grande, 
Caaporã, Esperança, Patos, 
Bayeux, Puxinanã, Queimadas, 
Boa Vista, Santa Rita, Massa-
randuba e Cabedelo, durante o 
combate às ações criminosas 
contra pessoas, veículos, re-
sidências e estabelecimentos 
comerciais.

Do dia 1º até as 7h da 
manhã dessa sexta-feira (4), 

foram recuperados 17 veícu-
los roubados (10 motos e 7 
carros) em João Pessoa, São 
Bento, Bananeiras, Campina 
Grande, Pilar, Soledade, Sousa, 
Massaranduba, Cuité de Ma-
manguape, Alhandra, Caaporã 
e Juazeirinho.

As abordagens a sus-
peitos em locais considera-
dos como pontos de venda 
e consumo de drogas foram 
responsáveis pela apreensão 
de 226 pedras de crack, 179 
papelotes de maconha e uma 
plantação do mesmo entorpe-
cente. As mudas de maconha 
estavam sendo cultivadas na 
cidade de Puxinanã.

Entre 0h do dia 1º e 
23h59 da quinta-feira (3), a 
Polícia Militar apreendeu 33 
armas de fogo nas cidades 
de João Pessoa, Sousa, Alhan-
dra, Cubati, Campina Grande, 
Caaporã, Imaculada, Tenório, 
Imaculada, Bayeux, Esperan-
ça, Conceição, Sobrado, Sapé, 
Santa Rita, São Bentinho e 
Baía da Traição.

PM efetua 86 prisões 
de suspeitos de crimes

BALANÇO DA SEMANA

A Polícia Militar já 
apreendeu 33 armas de fogo 
nos três primeiros dias do 
mês de dezembro, nas cida-
des de João Pessoa, Alhan-
dra, Cubati, Campina Grande, 
Caaporã, Imaculada, Tenório, 
Imaculada, Bayeux, Esperan-
ça, Conceição, Sobrado, Sapé, 
Santa Rita, São Bentinho e 
Baía da Traição.

A média diária de 11 
armas de fogo retiradas das 
ruas neste começo de mês 

foi alcançada através das 
blitze realizadas e do au-
mento do número de rondas 
e abordagens, principal-
mente em locais com maior 
probabilidade de ocorrên-
cias policiais.

Em João Pessoa, onde o 
reforço das ações está sendo 
maior, foram apreendidas ar-
mas de fogo nos bairros de 
São José, das Indústrias, dos 
Ipês, Rangel, Varadouro e no 
conjunto João Paulo II.

Mais reforço
No próximo dia 11, a 

corporação deflagra a opera-
ção Boas Festas, com refor-
ço do policiamento a pé nas 
áreas comerciais, auxiliado 
por câmeras de vídeo mo-
nitoramento. Para o mês de 
dezembro, ainda, também 
estão programadas várias 
edições da Operação Impac-
to, que ocupa as comunida-
des com as tropas especiali-
zadas da Polícia Militar.

33 armas de fogo apreendidas 
em 72 horas no Estado da PB

Além de fuzis semiautomáticos e de repetição encontrados, a Polícia também recolheu munição

FOTO: Secom-PB
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Cientista aponta energia 
nuclear como salvação 
contra a poluição
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Saúde e educação

MPF apura desvio de recursos no Sertão
Familiares de políticos de 
Patos foram conduzidos 
de forma coercitiva

Uma operação defla-
grada na manhã dessa sex-
ta-feira, 4, pelo Ministério 
Público Federal (MPF) 
com o apoio da Polícia 
Rodoviária Federal (PRF), 
movimentou a cidade de 
Patos, Sertão paraiba-
no. Entre as pessoas que 
foram levadas de forma 
coercitiva para serem ou-
vidas na sede do MPF de 
Patos, estava a ex-secretá-
ria de Saúde do município 
e atual chefe de gabinete 
da Prefeitura  de Patos, 
Ilanna Motta, filha da pre-
feita Francisca Motta e 
mãe do deputado federal 
Hugo Motta; Dineudes 
Possidônio de Melo, ex-se-
cretário de Administração 
de Patos; e o atual prefeito 
do município de Emas, Se-
gundo Madruga, que é ca-
sado com a filha de Ilanna 
Motta e do deputado esta-
dual Nabor Wanderley.

A operação denomi-
nada de “Desumanidade” 
teve como objetivo apurar 
desvios de recursos públi-
cos em obras nas áreas de 
saúde e educação em muni-
cípios do Sertão, entre eles 
Patos e Emas, cumprindo 
10 mandados de condução 
coercitivas e 18 mandados 
de busca e  apreensão ex-
pedidos pelo Tribunal Re-
gional Federal da 5ª Região.

De acordo com in-
formações da operação, 
um dos bairros onde foi 
cumprido um mandado 
de busca e apreensão foi 
o Jardim Guanabara, mas, 
o que chamou bastante 
atenção foi o fato de a sede 
da Prefeitura de Patos ter 
permanecido fechada du-
rante quase toda a manhã 
dessa sexta-feira, a qual, 
segundo informações, foi 
alvo também da apreen-
são de documentos, sen-
do, no entanto, a segunda 
vez no intervalo de menos 
de 60 dias, alvo de investi-
gação do Ministério Públi-
co Federal.

A operação contou 
com integrantes da Con-
troladoria-Geral da União 
(CGU), agentes do Grupo 
de Atuação Especial de 
Repressão ao Crime Orga-
nizado (Gaeco) e da PRF e 
teve como alvo as cidades 
de João Pessoa, Cabedelo, 
Bayeux, Patos e Emas. De 
acordo com informações 
as investigações correm 
em segredo de justiça.

Jefferson Saldanha
jeffersonsaldanha1@hotmail.com

A Operação
Desumanidade 
teve como
objetivo apurar 
desvios de
recursos públicos 
em obras nas 
áreas de saúde
e educação 

Operação deflagrada pelo Ministério Público Federal com apoio da Polícia Rodoviária Federal chamou atenção das pessoas na cidade de Patos, no Sertão paraibano

O Tribunal Regio-
nal Eleitoral da Paraíba 
(TRE-PB) registrou, na 
manhã dessa sexta-fei-
ra, 4, o percentual de 
50,04%  do objetivo da 
revisão eleitoral com 
coleta de dados biomé-
tricos na Paraíba. Dos 
910.459 mil eleitores 
que estão passando pelo 
processo, 455.587 foram 
cadastrados, restando 
454.872. 

O presidente do 
TRE-PB, desembargador 
João Alves da Silva, regis-
tra que a biometria nos 
98 municípios da Paraíba 
continua normalmente, 
independente da utiliza-
ção de urnas eletrônicas 
nas eleições de 2016, 
e que os postos dos 98 
municípios com bio-
metria, funcionarão no 
período de recesso do 
Judiciário, como dispõe 
a Portaria nº1047/2015, 
publicada na última 
quinta-feira, 26.

Na Paraíba, 26 Zo-
nas Eleitorais estão en-
volvidas com a biome-
tria, contemplando 98 
municípios paraibanos, 
dos quais, 64 se desta-
cam com mais de 50% 
de eleitores atendidos, 
são eles: Paulista, Teixei-
ra, Aparecida, Assunção, 
Santo André, Lastro, Pi-
lões, Caturité, São Ma-
mede, Cabaceiras, Lagoa 
de Dentro, Alagoa Nova, 
São Domingos de Pom-
bal, Cacimba de Areia, 
Areial, Curral de Cima, 
Livramento, São Vicente 
do Seridó, São José do 
Bonfim, São Francisco, 
São João do Cariri, Pe-
dro Régis, Várzea, São 

José da Lagoa Tapada, 
Curral Velho, Algodão 
de Jandaíra, Camalaú, 
São José dos Cordeiros, 
Serra Branca, Gurjão, 
Barra de Santana, Jaca-
raú, Boqueirão, Junco 
do Seridó, Lagoa, Cuba-
ti, São João do Tigre, 
Cajazeirinhas, São José 
de Piranhas, Santa Tere-
sinha, São Domingos do 
Cariri, Passagem, Ampa-
ro, Montadas, Areia de 
Baraúnas, Caraúbas, Za-
belê, Lucena, Dona Inês, 
Maturéia, Borborema, 
São Sebastião do Um-
buzeiro, Salgadinho, Ba-
naneiras, Serra Grande, 
Mãe D’água, Matinhas, 
Quixaba, Parari, Marizó-
polis, Coxixola, Alcantil, 
Tenório e Riacho de San-
to Antônio.

O eleitor deve com-
parecer ao Cartório Elei-
toral ou posto de atendi-
mento no seu município 
portando os seguintes 
documentos: Título de 
Eleitor, se houve, docu-
mento oficial com foto 
e comprovante de re-
sidência não inferior a 
três meses.

O cadastro leva cer-
ca de 12 minutos para ser 
concluído no cartório ou 
no posto eleitoral. Mes-
mo quem não é obriga-
do a votar – pessoas com 
mais de 70 anos de ida-
de, analfabetos e maio-
res de 16 e menores de 
18 anos – devem fazer o 
cadastramento.

O cadastramento 
biométrico é obrigató-
rio e gratuito, e aquele 
que não comparecer, 
terá o título eleitoral 
cancelado.

Metade dos eleitores 
fez cadastramento

BIoMeTRIa

Como integrante do Fó-
rum Paraibano de Combate à 
Corrupção (Focco), o Ministé-
rio Público da Paraíba (MPPB) 
está apoiando as comemo-
rações do ‘Dia Internacional 
Contra a Corrupção’, que acon-
tece na próxima quarta-feira, 
9, a partir das 8h, no Largo do 
Ponto de Cem Réis, no Cen-
tro de João Pessoa. Nesse dia, 
o Focco vai realizar no local 
a ‘Feira Contra a Corrupção’, 
com instalação de tendas de 
atendimento ao público.

De acordo com o coorde-
nador do Focco, conselheiro 
André Carlo Torres Pontes, vi-
ce-presidente do Tribunal de 
Contas do Estado da Paraíba 
(TCE-PB), o objetivo da inicia-
tiva é sensibilizar a socieda-
de para a importância de sua 
participação na luta contra a 
corrupção, junto aos órgãos 

de controle. Durante o evento, 
que acontece das 9h às 17h, o 
cidadão poderá também fazer 
denúncias e conhecer as fer-
ramentas de transparência, a 
exemplo do sistema Sagres, 
do TCE, onde estão disponi-
bilizadas ao público todas as 
informações de pessoal e gas-
tos financeiros dos municípios 
paraibanos.

O ‘Dia Internacional Con-
tra a Corrupção’ decorre da 
Convenção das Nações Uni-
das contra a Corrupção. Nesse 
dia, em 2003, o Brasil e mais 
111 países assinaram o pro-
tocolo na cidade mexicana de 
Mérida. Em maio de 2005, o 
Congresso Nacional aprovou 
o texto e, em janeiro de 2006, 
a convenção foi promulgada, 
passando a vigorar com força 
de lei no País.

A convenção prevê que 

governos são responsáveis 
por realizar ações eficientes 
contra a corrupção e cabe aos 
países signatários a imple-
mentação das normas con-
vencionadas. Nesse contexto, 
a sociedade civil tem papel 
importante e deve exigir que 
a administração pública seja 
mais transparente e aberta à 
fiscalização e controle.

O Focco é um movimento 
de órgãos públicos que inte-
ragem e fomentam o controle 
social como forma de poten-
cializar a prevenção e o com-
bate à corrupção. Criado em 
2005, o Focco é pioneiro e tem 
por objetivo intensificar o diá-
logo com quem zela pela apli-
cação dos recursos públicos e 
com a própria sociedade. Foi 
inspirada no Focco da Paraíba 
a criação do movimento na-
cional Rede de Controle.

Evento em João Pessoa reúne 
entidades contra a corrupção

dIa INTeRNacIoNaL

FOTO: Jefferson Saldanha
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Os dilemas e erros da 
esquerda brasileira

Marx e Trotsky achavam que a corrupção no governo 
era uma consequência lógica do capitalismo, onde as em-
presas para escoarem seus produtos e as empreiteiras para 
ganharem obras públicas lançam mão das propinas.

Para ambos, a maneira de se evitar a infecção e 
propagação da corrupção nos países socialistas seria a de 
entregar o governo aos trabalhadores com salários médios 
de um operário para exercer essas funções. Trotsky não 
chegou a testar sua receita anticorrupção mas o comunis-
mo não conseguiu impedir que a corrupção chegasse aos 
burocratas e aos dirigentes, mesmo se, como acontece na 
China, vez ou outra um processo por corrupção derruba e 
leva à prisão altos dirigentes.

Na França e na Alemanha, os casos mais flagrantes de 
corrupção ao nível partidário ou governamental envolve-
ram tentativas de financiamento de partidos. O maior e 
mais famoso envolveu o CDU partido democrata cristão 
alemão e o chanceler Helmut Kohl. Para financiar suas 
campanhas eleitorais o partido mantinha diversas contas 
secretas, caixas dois, financiadas até por empresas estran-
geiras envolvendo armamentos, empreiteiras e petróleo. 
O próprio presidente francês François Mitterrand teria au-
torizado a empresa Elf Aquitaine a fazer doações secretas 
para favorecer a reeleição de Helmut Kohl.

O fio do novelo que levou à queda de Helmut Kohl foi 
a descoberta pelo rigoroso fisco alemão de uma vultosa 
soma, um milhão de marcos alemães, não declarada pelo 
ex-tesoureiro do CDU, partido de Helmut Kohl. Como no 
processo brasileiro da Lava Jato, cada caso de fraude e caixa 
dois leva a outro, envolvendo empresas estrangeiras italia-
nas e suíças até chegar ao chanceler Helmut Kohl. Apesar 
de suas insistentes negativas, Kohl acabou sendo obrigado 
a se demitir. A lição deve ter servido para o CDU, pois não 
existe mais a suspeita de corrupção, quando esse partido 
retornou ao poder com a atual chanceler Angela Merkel.

Há dois anos, foi o prefeito de Montreal, no Canadá, o 
demitido e processado por corrupção, num momento em 
que a imprensa local falava em corrupção generalizada, 
esta nem sempre ligada ao financiamento de partido. Na 
França, o ex-primeiro-ministro Alain Jupé e atual prefeito 
de Bordeaux, chegou a ser condenado num processo por 
corrupção, ligado a financiamento de partido, e passou 
algum tempo impedido de exercer cargo público.

A tentação de permanecer no poder é sempre grande 
e estimula em alguns partidos a ideia de obter financia-
mentos ocultos e não declarados. Estes casos estariam 
próximos do nosso (Mensalão), pois o dinheiro recolhido 
tem só o objetivo de financiar o funcionamento do partido 
e suas campanhas eleitorais.

Já não se pode definir como financiamento de par-
tido, quando certos políticos negociam facilidades e van-
tagens para certas empresas ganharem concorrências 
públicas, ficando com eles mesmos as propinas obtidas. 
É o caso do nosso (Petrolão).

Uma diferença fundamental existe entre esses casos 
citados e o Brasil – nesses países onde tem ocorrido casos 
de corrupção, a Justiça tem toda liberdade de agir sem se 
criar no país um clima de crise institucional.

Para a esquerda brasileira, esse festival de bandalhei-
ra que assola o país é, além de desolador, uma tragédia, 
porque o PT nascido com a estrela vermelha esquerdista 
vai estigmatizar, se já não estigmatizou, toda tentativa 
de esquerda para recolocar o país nas reformas sociais e 
dentro dos valores éticos normais. É também dramático 
porque os petistas, ao invés de cobrarem de seus dirigentes 
esse vergonhoso desvio, insistem em reafirmar sua con-
fiança no partido, culpando a grande imprensa e a oposi-
ção, recusando todas as evidências de corrupção. Ou então 
justificam, afirmando ter sido a mesma coisa nos governos 
anteriores, numa inesperada perversão ética.

Outros dizem serem obrigados a desculpar tudo isso, 
em favor da plataforma de mudanças sociais feitas no país 
pelo PT. Houve realmente grandes avanços no Brasil em 
favor da grande parte da população antes excluída, mas o 
trabalho não foi concluído e com a virada econômica do 
atual governo, muita coisa pode se perder. O Brasil viveu 
bons momentos nos últimos anos em grande parte pelas 
importações chinesas de nossas matérias-primas. Entre-
tanto, infelizmente o Brasil seguiu a velha cartilha e não 
aproveitou essa fase de progresso para desenvolver ou 
construir suas bases e estruturas industriais, satisfazen-
do-se com a euforia do consumismo proporcionado pelas 
ajudas sociais.

Infelizmente esse quadro internacional favorecendo 
exportações a bons preços acabou. Teremos muitos anos 
magros pela frente que poderão provocar agitações sociais 
e a esquerda, hoje estigmatizada pela corrupção, terá difi-
culdade para se afirmar junto ao povo. Só uma alternância 
no poder permitirá o processo de depuração necessário, 
para que a verdadeira esquerda surja com seus verdadei-
ros projetos sociais de mudanças.

Essa dita esquerda que está aí não é a minha esquer-
da.  Que também não seja a sua.

(Adaptado do Observatório da Imprensa)

Padilha deixará o Ministério e o 
governo já acende sinal de alerta
O ministro já protocolou 
a sua carta de demissão 
comunicando a saída

O ministro Eliseu Padilha 
deverá deixar a Secretaria de 
Aviação Civil da Presidência 
da República nos próximos 
dias. Segundo o ex-deputado 
Geddel Viera Lima (PMDB
-BA), o ministro “já entregou 
a sua carta de demissão”. Vie-
ra Lima informou que Eliseu 
Padilha tinha que viajar e, por 
isso, não pode esperar o mi-
nistro-chefe da Casa Civil, Ja-
ques Wagner, para conversar 
e decidiu protocolar a carta de 
demissão.

“Ele [Eliseu Padilha] já 
saiu, já entregou a carta. O go-
verno já está oferecendo o mi-
nistério para o PMDB”, disse o 
ex-líder do PMDB, Geddel Viei-
ra Lima. Segundo aliados do 
ministro, Padilha teria ficado 
chateado no governo em fun-
ção de uma indicação que teria 
feito para a Agência Nacional 

Iolando Lourenço
Da Agência Brasil

O ministro da Aviação Civil, Eliseu Padilha, vai se pronunciar oficialmente após conversar com Dilma

FOTO: Antônio Cruz/Agência Brasil

de Aviação Civil (Anac) e depois 
viu a nomeação ser revogada.

De acordo com a asses-
soria de Eliseu Padilha, ele só 
irá se pronunciar oficialmente 
sobre se sai ou não do governo 
após conversar com a presi-
denta Dilma Rousseff.

Outros peemedebistas 

ligados a Padilha também 
confirmaram que o ministro 
já protocolou sua carta de 
demissão da Secretaria de 
Aviação Civil da Presidência 
da República.

Distanciamento
Segundo na linha suces-

sória da Presidência da Re-
pública, Temer evitou nessa 
quinta-feira participar das 
principais discussões com in-
tegrantes da cúpula do gover-
no e de se posicionar publica-
mente sobre a instauração do 
processo de impedimento à 
presidente.

Os deputados Marcos 
Rotta (AM), que preside a 
CPI do BNDES, e Sérgio Sou-
za (PR), relator na CPI que 
investiga irregularidades na 
administração dos fundos de 
pensão, estão entre os cota-
dos para a lista que o PMDB 
apresentará segunda-feira (7) 
com indicações para compor 
a comissão especial da Câma-
ra que analisará o pedido de 
impeachment da presidente 
Dilma Rousseff.

Perfis mais moderados 
tendem a ser a escolha do líder 
da legenda na Casa, Leonardo 
Picciani (RJ), que tem recebido 
manifestações de parlamenta-
res interessados em participar 
diretamente do debate e trata-
do sobre o assunto em conver-
sas reservadas.

Se a tendência se con-
firmar, como apostam asses-
sores próximos a Picciani, a 

lista ainda pode ter os nomes 
de Fábio Reis (SE), Fernando 
Jordão (RJ), José Priante (PA), 
Newton Cardoso Jr (MG), Wal-
ter Alves (RN), Vitor Valim 
(CE) e Washington Reis (RJ), 
que relatou o processo con-
tra o deputado Alberto Fraga 
(DEM-DF) no Conselho de Éti-
ca, arquivado semana passada 
por por 14 votos a 3.

O bloco com a maior re-
presentação na comissão es-
pecial, liderado pelo PMDB, 
terá 25 deputados. Os peeme-
debistas terão oito assentos. 
Partido do vice-presidente da 
República, Michel Temer, que 
tem preferido não se manifes-
tar desde que o pedido de im-
peachment foi acatado, e tam-
bém do presidente da Casa, 
deputado Eduardo Cunha 
(RJ), que deflagrou o processo 
contra a petista, a legenda po-
derá ocupar oito cadeiras na 
comissão, e o mesmo número 
de suplentes.

Ao todo, serão 65 depu-

tados e o mesmo número de 
suplentes. O bloco liderado 
pelo PT terá a segunda maior 
participação, com 19 assentos. 
Sozinho, o partido do governo 
também terá direito a indicar 
oito nomes. A Executiva Na-
cional se reuniu ontem em São 
Paulo para debater o assunto, 
mas as negociações, segundo 
assessores do PT na Câmara, 
serão costuradas pela coorde-
nação da legenda na Casa.

O mistério sobre a lista 
do PT é ainda maior, mas inte-
grantes da bancada apostam 
em nomes como o de Wadih 
Damous (RJ), que foi presiden-
te da Ordem dos Advogados 
(OAB) no Rio de Janeiro, e de 
Paulo Teixeira (SP), ambos ju-
ristas que têm protagonizado 
recursos na Justiça em favor 
da legenda, do governo e no 
ataque a Cunha.

O PSDB terá seis vagas 
na comissão. Líder tucano, o 
deputado Carlos Sampaio (SP) 
seguirá em articulação durante 

o fim de semana para concluir 
a relação de parlamentares 
que farão parte do colegiado. 
Sampaio antecipou que ele 
próprio será um dos nomes da 
legenda, ao lado do líder da mi-
noria, Bruno Araújo (PE).

No reforço da oposição, o 
DEM terá duas vagas para ti-
tulares e outras duas para su-
plência. Segundo o deputado 
Mendonça Filho (PE), a relação 
só será fechada na segunda-fei-
ra pela manhã. Diferentemente 
dos tucanos, Mendonça não 
vai incluir seu nome, mesmo 
tendo sido um dos principais 
parlamentares a defender a 
abertura do processo de im-
peachment e ter subscrito a 
petição aceita por Cunha.

Entre os democratas, de-
vem ser descartados nomes 
como o de Pauderney Aveli-
no (AM), que hoje é líder da 
minoria na Câmara, Efraim 
Filho (DEM-PB), vice-líder 
da legenda na Casa, e Onyx 
Lorenzoni (RS).

PMDB tenta compor lista moderada
Carolina Gonçalves
Da Agência Brasil

A Executiva Nacional do PT 
decidiu ontem afastar do parti-
do o senador Delcídio do Amaral 
(MS) e abrir processo disciplinar 
contra ele. Segundo o presidente 
do PT, Rui Falcão, o senador terá 
60 dias para apresentar sua defe-
sa. Falcão disse que nesse período, 
o senador não é mais considerado 
filiado ao partido.

Delcídio está preso na Supe-
rintendência da Polícia Federal em 
Brasília desde o dia 25 de novem-
bro. Ele foi acusado de tentar obs-
truir as investigações da Operação 
Lava Jato.

Em entrevista após a reunião 
da executiva, Falcão afirmou tam-
bém que o partido não teme per-
der o apoio do PMDB durante o 
processo do impeachment da pre-
sidente Dilma Rousseff. Ele ressal-
tou que o PT espera que o proces-

so seja resolvido rapidamente.
“Eu não tenho esse temor. 

O momento é de unidade, e não 
de levantar suspeição sobre qual-
quer parte. A nossa disposição, e 
a do governo também, pelo que 
eu soube, é resolver isso rapida-
mente, mas os mecanismos para 
prolongar a atividade parlamen-
tar não dependem de nós. A nossa 
opinião é que seja resolvido rapi-
damente e, se for necessário, re-
duzir o tamanho do recesso [parla-
mentar].” O recesso parlamentar, 
que deve começar no dia 22 deste 
mês, termina em fevereiro.

Falcão disse que o PT espera 
que a comissão especial criada pela 
Câmara dos Deputados para anali-
sar o pedido de impeachment aja 
de acordo com a lei. “O que nós 
queremos é que eles [deputados] 
ajam de acordo com a lei. E a lei é 
clara ao dizer que a motivação para 
o impeachment tem que ser crime 
constatado, praticado no atual 

mandato da presidenta da Repú-
blica. Portanto, estamos seguros, 
tranquilos, como disse a presiden-
ta, que o pedido de impeachment 
é inconsistente, sem base legal e 
motivado por intenções que já o 
maculam desde o início.”

O presidente do PT conversou 
com a imprensa após a reunião da 
Executiva, da qual participaram 
representantes de movimentos 
populares, entre os quais o de Pe-
quenos Agricultores (MPA), o dos 
Trabalhadores Rurais Sem Terra 
(MST), o dos Atingidos por Barra-
gens (MAB), a Central Única dos 
Trabalhadores (CUT) e o Levante 
da Juventude.

Em nota divulgada à imprensa 
após o encontro, a Executiva Na-
cional do PT diz que o pedido de 
impeachment da presidente acei-
to pelo presidente da Câmara dos 
Deputados, Eduardo Cunha (PM-
DB-RJ), na quarta-feira (2), não 
passa de “sórdida vingança”.

Executiva do PT afasta Delcídio
pOr 60 dIAs

Bruno Bocchini
Da Agência Brasil
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Alckmin suspende reorganização
de escolas em SP após protestos

A reorganização escolar 
proposta pelo governo de 
São Paulo, que seria implan-
tada em 2016 e levaria ao 
fechamento de 93 escolas, 
foi suspensa para que seja 
aberto diálogo com a comu-
nidade escolar no próximo 
ano. O anúncio foi feito on-
tem pelo governador Geral-
do Alckmin. “Nossa decisão 
é adiar a reorganização e 
rediscuti-la escola por esco-
la, com a comunidade, com 
os estudantes e, em espe-
cial, com os pais dos alunos”, 
disse em entrevista coletiva. 
Os estudantes permanecem 
estudando nas escolas onde 
estão matriculados.

A medida que propõe 
separar estudantes por ciclo 
escolar (fundamental 1 e 2 e 
médio) enfrenta resistência de 
alunos, pais e professores. mais 
de 200 escolas foram ocupadas 
para reivindicar a suspensão 
da reorganização, que afetaria 
311 mil alunos. nessa quinta-

feira, ministério Público e De-
fensoria Pública entraram com 
um pedido de liminar para sus-
pender a medida.

Manifestações
Nesta semana, além das 

ocupações, estudantes blo-
quearam avenidas importan-
tes da capital paulista e foram 
reprimidos pela Polícia mili-
tar. Na quinta-feira (3), seis 
jovens foram detidos e três 
permaneceram presos e, en-
tre as acusações, estava cor-
rupção de menores. Ontem, 
novos protestos ocorreram na 
Avenida Paulista, e a Pm usou 
bombas de efeito moral e gás 
lacrimogêneo para reprimir 
os estudantes.

Alckmin reforçou que 
está convicto de que a reor-
ganização é a uma medida 
importante para a melhoria 
do ensino, mas que atende-
rá ao pedido dos estudantes. 
“Recebi a mensagem dos es-
tudantes e dos seus familia-
res com as suas dúvidas e 
preocupações com relação 
à reorganização das escolas 
no estado de São Paulo”, afir-
mou. ele deixou a coletiva 
sem responder as perguntas 
dos jornalistas.

Camila Maciel 
Da Agência Brasil

O secretário de 
Educação do Estado 
de São Paulo, Herman 
Voorwald, entregou 
pedido de exoneração 
ao governador Geraldo 
Alckmin. Voorwald lide-
rava o processo de reor-
ganização escolar que 
seria implantado em 
2016 e levaria ao fecha-
mento de 93 escolas. 
A informação de que 
Voorwald deixou o car-
go foi confirmada pela 
Secretaria de Educação.

No início da tarde, 
o governador Geral-
do Alckmin anunciou a 
suspensão da reorgani-
zação para abertura de 
diálogo com a comuni-
dade escolar no próxi-
mo ano.

“Nossa decisão é 
adiar a reorganização 
e rediscuti-la escola por 

escola, com a comunida-
de, com os estudantes e, 
em especial, com os pais 
dos alunos”, disse o go-
vernador em entrevista 
coletiva. Os estudantes 
permanecem estudando 
nas escolas onde estão 
matriculados.

Com a reorganiza-
ção, os alunos seriam 
separados por ciclo es-
colar (fundamental 1 e 
2 e médio). A medida 
enfrenta resistência de 
alunos, pais e professo-
res. mais de 200 escolas 
foram ocupadas para 
reivindicar a suspensão 
da reorganização, que 
afetaria 311 mil alunos. 
Na quinta-feia (3), o 
ministério Público e De-
fensoria Pública entra-
ram com um pedido de 
liminar para suspender 
a medida.

Secretário pede demissão

O governador abre canal de 
diálogo e o assunto será 
discutido escola por escola

Foto: Marcelo DSants/Estadão Conteudo

Estudantes realizaram novos protestos na Avenida Paulista e a PM usou bombas de efeito moral e gás lacrimogêneo para reprimi-los

Juízes entram com ação
contra aposentadoria
Da Agência Estado

A Associação dos magis-
trados Brasileiros (AmB) e a 
Associação Nacional dos ma-
gistrados da Justiça do Traba-
lho (Anamatra) entraram com 
uma Ação Direta de Inconsti-
tucionalidade (ADI) no Supre-
mo Tribunal federal (STf), 
com pedido de medida cau-
telar, contra o inciso II, artigo 
2º, da Lei Complementar 152, 
de 3 de dezembro de 2015, 
publicada nessa sexta-feira, 4, 
no Diário Oficial da União.

 As informações foram 
divulgadas pelas entidades 
dos magistrados. A Lei Com-
plementar 152, que estabele-
ce a aposentadoria compul-
sória de servidores públicos 
aos 75 anos, havia sido ve-
tada pela presidente Dilma 

Rousseff, mas a decisão foi 
derrubada pelo Congresso, 
restabelecendo a idade pre-
vista no projeto do senador 
José Serra (PSDB-SP). O pon-
to questionado pelas entida-
des refere-se à aposentadoria 
compulsória dos membros 
do Poder Judiciário.

As associações repre-
sentativas da magistratura 
lembram no texto enviado 
ao STf que a própria Corte 
já havia decidido sobre tema 
da mesma natureza, ao apre-
ciar a emenda Constitucional 
88, conhecida como PeC da 
Bengala. Alegam, ainda, que o 
limite de idade para a aposen-
tadoria ‘há de estar prevista 
no estatuto da magistratura, 
como sempre esteve na Lei 
Orgânica da magistratura Na-
cional (Loman)’.

O inquérito da Polícia federal 
aberto para investigar quem vazou 
para o líder do governo no Senado, 
Delcídio do Amaral (PT-mS), e para 
o banqueiro André Esteves cópia da 
delação premiada do ex-diretor da 
Petrobras Nestor Cerveró fecha o 
cerco em torno do advogado Sérgio 
Riera. Investigadores encontraram 
elementos de que o criminalista 
teria recebido da advogada Alessi 
Brandão, que defende Cerveró, có-
pia do termo sigiloso.

Riera chegou a atuar como 
defesa de Cerveró e foi o respon-
sável pelo acordo de delação do 
operador de propinas ligado ao 
PmDB fernando Soares, o fer-
nando Baiano.

Um inquérito foi aberto pela 
Pf, em Curitiba, na semana pas-
sada, para apurar o suposto va-
zamento do documento sigiloso. 
Alessi é a defensora da família Cer-
veró e ajudou o filho a entregar 
para o ministério Público a grava-
ção que levou à prisão o banquei-
ro e o senador. Os dois advogados, 
Riera e Alessi, foram citados como 
supostas fontes do vazamento na 

conversa de mais de uma hora e 
meia, gravada pelo filho de Cer-
veró, no dia 4 de novembro, em 
um hotel de luxo em Brasília.

 Na escuta ambiental feita pelo 
filho de Cerveró são citados outros 
dois nomes como suspeitos de se-
rem fonte de vazamento, o do poli-
cial federal Newton Ishii, responsá-
vel pela Custódia da Pf em Curitiba, 
e o doleiro Alberto Youssef, que 
está preso desde 2014 no local.

A Pf analisou os dados e che-
gou a indícios que levam a suspei-
tar que o advogado, por meio da 
defesa da própria família de Cer-
veró, possa ter fornecido as cópias 
da delação. Um e-mail enviado por 
Bernardo Cerveró para a advogada 
Alessi Brandão foi entregue à Pf. 
Nele, o teor afasta a responsabilida-
de do agente federal no caso.

Escuta
“O que foi vazado a gente 

acha que pode ter sido vazado 
ali de dentro, Youssef na cela 
com ele, uma coisa assim”, diz 
Bernardo, em um dos trechos da 
reunião, diante dos questiona-
mentos de Delcídio e do advoga-
do sobre notícias da delação de 

Cerveró veiculadas na imprensa.
“O que eu tenho é o origi-

nal porque a Alessi me passou e 
passou pra vocês”, complementa 
o advogado Edson Ribeiro, que 
defendia Cerveró desde o início 
da Lava Jato e foi preso na sexta-
feira, 27. Alessi Brandão é a outra 
advogada do ex-diretor que parti-
cipou do acordo de delação com a 
Procuradoria-Geral da República.

Na gravação entregue por Ber-
nardo à PGR, o advogado Edson 
Ribeiro e o filho de Cerveró citam 
nomes de possíveis fontes de vaza-
mento de delação que estaria em 
poder de Esteves e Delcídio

“Só pode ter saído do escritório 
da Alessi, Polícia federal ou Sérgio 
Riera. Saber da Alessi se ela passou 
pro Sérgio alguma coisa com (algo) 
atrás escrito”, afirmou Ribeiro, em 
outro momento da conversa.

 O criminalista Sérgio Riera não 
foi localizado nessa sexta-feira para 
comentar o caso. Na semana pas-
sada, ele negou qualquer irregula-
ridade e afirmou que teve apenas 
contato profissional com o ex-dire-
tor Nestor Cerveró. A criminalista 
Alessi Brandão afirmou que não 
pode comentar o caso. 

PF fecha o cerco contra advogado 
APURAÇÃo SoBRE VAZAMENto

Da Agência Estado

Uma força-tarefa de subpro-
curadores gerais passará a atuar 
exclusivamente nos processos da 
Operação Lava Jato que estão no 
Superior Tribunal de Justiça (STJ). 
O Conselho Superior do minis-
tério Público federal, presidido 
pelo procurador-geral da Repú-
blica, Rodrigo Janot, aprovou 
nessa sexta-feira, 4, cinco nomes, 
que darão prioridade às ações 
que envolvem as investigações do 
esquema de corrupção na Petro-
bras no Tribunal.

A proposta é da Câmara de 
Combate à Corrupção do minis-

tério Público federal (mPf). A for-
ça-tarefa foi criada para dar mais 
agilidade e tratamento uniforme 
às ações judiciais e processos cor-
relatos que tramitam no STJ. O 
grupo ajudará a desafogar o tra-
balho, que estava concentrado 
com Ela Wiecko, a vice-procura-
dora-geral da República. 

Os subprocuradores nomea-
dos são francisco de Assis Vieira 
Sanseverino, José Adônis Callou 
de Araújo Sá - que já estavam 
trabalhando com os processos da 
Lava Jato -, além de maria Hilda 
marsiaj Pinto, mario José Gizi e 

Áurea maria Etelvina Pierre.
 Esse é o terceiro grupo do 

mPf destinado a investigar o 
caso. Atua também na Lava Jato 
uma força-tarefa de procurado-
res da República na primeira ins-
tância da Justiça federal do Para-
ná. Composto por 12 integrantes, 
o grupo foi designado em abril 
de 2014 por Janot. Para auxiliar 
o PGR nas ações da Lava Jato no 
Supremo Tribunal federal (STf), 
também há um grupo de traba-
lho formado por membros do 
mPf e do mPDfT que foi instituí-
do em janeiro. 

Operação Lava Jato: MPF cria força-tarefa
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O especialista afirmou que 
a fonte energética pode 
reduzir a emissão de gases 

Climatologista diz que energia 
nuclear pode salvar o planeta

Mundo

Limitar o aquecimen-
to global até 2100 a 2 graus 
Celsius em relação aos ní-
veis pré-industriais impli-
caria um aumento massivo 
da energia nuclear, afirmou 
o climatologista James Han-
sen. O perito em mudanças 
climáticas disse que a ener-
gia nuclear – controversa por 
razões de segurança – deve 
se tornar um elemento cen-
tral no sistema energético, 
lado a lado com as energias 
renováveis, para rapidamen-
te reduzir os gases de efeito 
de estufa que levam ao aque-
cimento global.

“Tudo o que é preciso 
é olhar para as emissões da 
China, Índia e dos países em 
rápido desenvolvimento. Sua 
energia é quase na totalidade 
baseada no carvão. A solução 
para o problema do clima 
tem que passar pela eletri-
cidade livre de carbono. E 
simplesmente isso não vai 
acontecer na China e na Ín-
dia sem a ajuda do nuclear”, 
declarou Hansen, que esteve 
na quinta-feira (3) na 21ª 
Conferência das Partes das 
Nações Unidas sobre Mudan-
ças Climáticas (COP21).

Atualmente, 80% da 

energia consumida no mun-
do tem por base combustí-
veis fósseis. A energia solar e 
eólica está em rápida expan-
são e atraindo investimentos, 
mas as renováveis ainda re-
presentam menos de 5% do 
setor energético, sem contar 
com a energia nuclear.

Ainda assim, de acordo 
com o especialista, mesmo 
que o objetivo das Nações 
Unidas seja atingido, e não 
se ultrapasse o limite de 
2 graus Celsius no aque-
cimento global até 2100, 
provavelmente não será 
possível evitar catástrofes 
ambientais, sobretudo pro-
vocadas pelo aumento dos 
níveis dos oceanos.

“Se deixarmos as gelei-
ras se tornarem instáveis, o 
mundo pode tornar-se in-
governável devido às con-
sequências econômicas, que 
seriam enormes”, afirmou o 
climatologista, ao lembrar 
ainda que metade das gran-
des cidades mundiais está 
na linha costeira. As geleiras 
da Groelândia e da Antártida 
Ocidental contêm água con-
gelada em quantidade sufi-
ciente para elevar o nível do 
mar em 13 metros.

Nasa
O cientista trabalhou 

em estudo de clima na Nasa, 
a agência espacial america-
na, entre 1981 e 2013. Ele 
se tornou ativista em prol de 

Da Agência Lusa

políticas que possam con-
trariar a ameaça climática e 
defende que sistemas como 
a compra de cotas de carbo-
no pelas empresas “não fun-
cionam” e já demonstraram 
“ser inadequados”. Hansen 
defende ainda que esse sis-
tema levará à manutenção 
da dependência dos com-
bustíveis fósseis.

Os cientistas calculam 

que pelo menos 60% das 
reservas de petróleo, gás na-
tural e carvão ainda a serem 
exploradas devem permane-
cer debaixo do solo para evi-
tar o sobreaquecimento do 
planeta.

A COP21, que ocorre até 
ao dia 11, reúne em Paris re-
presentantes de 195 países 
que tentarão alcançar um 
acordo legalmente vinculan-

te sobre redução de emis-
sões de gases de efeito de 
estufa que permita limitar o 
aquecimento da temperatura 
média global. Até agora, mais 
de 170 países já apresenta-
ram suas contribuições para 
a redução de emissões, ainda 
insuficientes para alcançar a 
meta proposta.

Entre os assuntos pen-
dentes estão a aceitação de 

um mecanismo de revisão 
periódica das contribuições 
nacionais e a existência de 
um só sistema, sem divisões 
entre países desenvolvidos 
e em desenvolvimento, mas 
com flexibilidade no trata-
mento. O tema e a responsa-
bilização histórica dos países 
mais emissores estão entre 
os aspetos mais difíceis de 
resolver na COP21.

O enviado espe-
cial das Nações Unidas 
para Cidades e Mudan-
ças Climáticas, Michael 
Bloomberg, anunciou 
ontem, na 21ª Confe-
rência das Partes das 
Nações Unidas sobre 
Mudanças Climáticas 
(COP21), em Paris,  a 
criação de uma força-
tarefa, presidida por 
ele e liderada pela in-
dústria, para divulga-
ção dos riscos finan-
ceiros relacionados ao 
clima.

A força-tarefa, cria-
da pelo Conselho de 
Estabilidade Financei-
ra, treinará voluntários 
para atuar em empre-
sas no fornecimento de 
informações aos credo-
res, seguradoras, inves-
tidores e outras partes 
interessadas. A força-
tarefa está sendo cons-
tituída a pedido dos 
ministros das Finanças 
do G20 e diretores de 
bancos centrais.

Para Bloomberg, é 
fundamental que as in-
dústrias e investidores 
compreendam os riscos 
colocados pelas mu-
danças climáticas, mas 
atualmente há pouca 
transparência sobre es-
ses riscos.

O diretor do Ban-
co da Inglaterra, Mark 
Carney, foi um dos ini-
ciadores da força-tare-
fa. Em Paris, ele disse 
que as contribuições 
nacionais que os paí-
ses apresentaram às 

Nações Unidas, antes 
do acordo final, teria 
repercussões importan-
tes para as empresas, 
e que um máximo de 
informações foi funda-
mental para eles lida-
rem com o desafio das 
mudanças climáticas 
e para aproveitar as 
oportunidades de ação 
climática.

“Para a União Eu-
ropeia sozinha, isso 
significa uma redução 
de 1,6% das emissões 
de gases de efeito es-
tufa a cada ano. As 
empresas precisam se 
perguntar: ‘O que isso 
significa para mim? Se 
a estratégia é chegar 
a zero emissões líqui-
das, qual é o meu pla-
no?’”, disse Carney. O 
diretor ressaltou que 
um público envolvido 
foi fundamental para 
acelerar a transição 
para baixas emissões 
de carbono e que os 
investidores terão de 
levar em conta as nor-
mas, regulamentos e 
pressões sociais.

Michael Bloomberg 
já ajudou na conscienti-
zação das empresas nos 
Estados Unidos para 
riscos relacionados com 
o clima por meio da ini-
ciativa Negócio Arrisca-
do que ele cofundou. 
Como o ex-prefeito de 
Nova York, ele tam-
bém gosta de chamar a 
atenção para as muitas 
vantagens da regula-
mentação ambiental 
em nível municipal e 
nacional.

ONU anuncia força-tarefa
Da Agência Brasil 

Bruxelas - Os ministros 
do Interior da União Euro-
peia chegaram a um acordo 
ontem sobre um banco de 
dados de passageiros aéreos, 
medida considerada essen-
cial para encontrar terro-
ristas que retornam para a 
Europa para realizar ataques 
similares aos que ocorreram 
em Paris no mês passado. 

 “Nós chegamos a um 

acordo com o Parlamento 
Europeu e com a Comissão 
Europeia sobre o programa 
de banco de dados. As em-
presas aéreas serão obri-
gadas a repassar dados de 
passageiros para podermos 
rastrear os movimentos de 
terroristas e outros crimino-
sos”, disse o ministro do In-
terior da Alemanha, Thomas 
de Maiziere. 

Ele afirmou que o acor-
do político foi possível após 

os ministros concordarem 
com o principal ponto que 
estava causando discórdia: 
por quanto tempo os dados 
deverão ficar guardados. 

 Segundo o acordo, as 
informações serão guarda-
das por cinco anos, mas após 
seis meses, os nomes, ende-
reços e dados das contas 
dos passageiros serão “ocul-
tados”, o que significa que a 
polícia poderá ter acesso a 
essas informações apenas 

com uma ordem da Justiça. 
Os governos da UE queriam 
que esses dados “ocultos” 
permanecessem acessíveis 
por ao menos um ano. 

O ministro do Interior 
da França, Bernard Caze-
neuve, parabenizou o acor-
do. “Esse compromisso 
conclui anos de trabalho”; 
afirmou. “Nos últimos me-
ses, a França trabalhou in-
cansavelmente para chegar 
a esse acordo”. 

União Europeia vai criar bancos de
dados para identificar terroristas

MInISTRoS FECHAM ACoRdo

Japão prepara lançamento de unidade antiterror
Tóquio (AE) - O Japão 

se prepara para o lança-
mento de uma unidade de 
inteligência antiterrorismo, 
após os ataques terroristas 
em Paris que deixaram 130 
mortos, informou o gover-
no nessa sexta-feira. 

A unidade especiali-
zada será criada dentro 
do âmbito do Ministério 

de Relações Exteriores na 
semana que vem, divul-
gou o chefe de Gabinete, 
Yoshihide Suga. O grupo 
deve incluir funcionários 
do Ministério de Defesa, da 
Agência Nacional de Polí-
cia e do Gabinete de Inte-
ligência, que equivale a CIA 
dos Estados Unidos. 

As equipes serão envia-

das para regiões suscetíveis 
a atividades terroristas, in-
cluindo partes do Sudeste 
Asiático, o Oriente Médio e 
o Norte da África. 

O lançamento da uni-
dade estava originalmente 
planejado para março, mas 
os ataques em Paris acele-
raram o início do processo, 
disse Suga. Ele citou uma 

“situação de segurança se-
vera” no mundo. 

Os esforços para me-
lhorar a inteligência anti-
-terrorismo no país ganhou 
urgência, à medida que o 
Japão se prepara para rece-
ber a cúpula do G-7 no ano 
que vem e os Jogos Olímpi-
cos em 2020, em Tóquio. 

Da Agência Estado

Atenas - Os Estados Unidos doa-
rão US$ 24 milhões em ajuda aos 
refugiados à medida que o inverno 
se aproxima da Europa. A ajuda irá 
para a Agência de Refugiados da 
Organização das Nações Unidas (AC-

NUR) para comida, água e abrigo e 
deve ajudar os governos a fazer uma 
triagem com os refugiados assim 
que chegarem na Europa. 

 O secretário de Estado dos 
EUA, John Kerry, fez o anúncio em 
sua visita a Atenas, nessa sexta-fei-
ra.  A Grécia passa por uma crise, à 

medida que centenas de milhares 
de refugiados da Síria e de outras 
regiões não param de chegar na 
costa do país este ano. 

Os EUA já forneceram US$ 4,5 
bilhões em assistência humanitária 
desde o início da guerra civil na Sí-
ria, em 2011. 

EUA doam US$ 24 mi para refugiados
CRISE MIgRATóRIA

Da Agência Estado
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A COP21 prossegue até o dia 11, em Paris, e tenta uma solução concreta para reduzir as emissões de gases do efeito estufa no mundo 
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SONHO OLÍMPICO

Luana treina firme na UnB
Paraibana faz esforço 
concentrado em busca 
da vaga para Rio 2016

Página 22

Sarah Menezes é 
bronze no Grand Slan 
de Judô no Japão

A paraibana Luana Lira, 
atleta do Grêmio Cief, intenfica 
até o próximo dia 8 com a sele-
ção brasileira os treinos de saltos 
ornamentais, visando sua parti-
cipação na Taça Brasil Open de 
Saltos Ornamentais, que ocor-
rerá em Brasília, e poderá lhe 
garantir vaga na delegação prin-
cipal do país que disputará, no 
próximo ano, os Jogos Olimpicos.

Luana encontra-se desde a 
última segunda-feira  no Centro 
de Excelência da Universidade 
de Brasília (UnB), participan-
do de mais um ‘Training Camp’ 
da Seleção Brasileira de Saltos 
Ornamentais, que faz parte do 
projeto do Ministério do Espor-
te e da UnB em parceria com a 
CBDA e Correios. O centro de 
treinamento é considerado uma 
das melhores estruturas físicas 
da América do Sul para o aper-
feiçoamento técnico e a prática 
da modalidade.

Juntamente com a paraiba-
na estão os principais atletas e 
técnicos de saltos ornamentais 
do país. O objetivo principal da 
ação é melhorar a qualidade 
técnica-física dos atletas brasi-
leiros visando competições im-
portantes como a própria Taça 
Brasil, de 10 a 13 de dezembro, 
seletiva para a Copa do Mun-
do; a Copa do Mundo de Saltos 
Ornamentais, de 19 a 24 de fe-
vereiro, no Rio de Janeiro; e os 
Jogos Olímpicos Rio 2016.

Até o próximo dia 8, os 
atletas terão treinamentos es-
tratégicos e contam com o apoio 
da equipe multidisciplinar do 
Centro de Excelência em Saltos 
Ornamentais com preparadores 
físicos, fisioterapeuta, psicóloga 
e massagista. Os atletas também 
têm treinos livres com seus trei-
nadores e os treinamentos são 
abertos ao público. 

O ‘Training Camp’ conta 
com destaques da seleção bra-
sileira adulta como o brasiliense 
Hugo Parisi, brasileiro melhor 
colocado no ranking mundial 
da modalidade; as jovens Ingrid 
Oliveira e Giovanna Pedroso, 
medalhistas de prata nos Jogos 
Pan Americanos de Toronto na 
plataforma sincronizada; e  Julia-
na Veloso, primeira medalhista 
pan-americana do Brasil e com 
diversas participações olímpi-
cas. Também estão presentes: 
Andressa Mendes, Jackson Ron-
dinelli, Tammy Galera Takagi, 
Gabriela Jade, Milena Sae, Luis 
Outerelo, Ian Matos, Isaac Souza 
Filho e Luana Lira.

Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com

Volta da Pampulha 
com 5 paraibanos

Os atletas que vão represen-
tar a Paraíba na tradicional Corrida 
Internacional da Volta da Pampu-
lha 2015, amanhã, em São Paulo, 
chegaram ontem a Belo Horizonte, 
capital de Minas Gerais, para par-
ticipar da prova. Normando José, 
José Indio, tenente-PM Neto, Ri-
cardo Costa e o major-PM Sérgio, se 
disseram confiante em um lugar no 
pódio, em suas faixas etária.

“Vou disputar a competição 
pela primeira vez. Sei que é uma 
prova muito competitiva, mas, a 
gente passa o ano todo treinando e 
focando uma competição. Eu treinei 
bastante para a Volta da Pampulha, 
apesar de está participando pela 
primeira vez”, disse Normando 
José, paraibano que mais partici-
pou da Corrida Internacional de São 
Silvestre.

Os cinco atletas são inte-
grantes da Associação dos Cami-
nhantes e Corredores de Rua da 
Paraíba (Ascorpa/PB). Hoje, farão 
reconhecimento do percurso. A cor-
rida terá sua largada às 7h  na Praça 
de Iemanjá, em Belo Horizonte-MG, 
com um percurso de 18km. 

Três jogos hoje 
no beach soccer

O Campeonato Paraibano de 
Beach Soccer, nas categorias Adulto e 
Sub-17 (masculino) e feminino pros-
segue hoje com a realização de três 
partidas, todas acontecendo na arena 
da Federação Paraibana da modalida-
de esportiva, na Praia do Cabo Branco, 
em frente ao Serviço Social do Comér-
cio - Sesc e Corpos  de Bombeiros, em 
João Pessoa.

Abrindo a rodada, estão se 
enfrentando às 15h30 pela catego-
ria masculina Sub-17, a equipe do 
CCCLB, do Conjunto Alto do Mateus e 
o Clube Maníacos. Na sequência, pelo 
feminino, com início programado para 
as 16h30, ocorrerá o da Escolinha 
de Futebol Juventude Brasileira x 
Clube Maníacos. Encerrando a rodada 
de hoje, com início previsto para as 
17h30, acontece o confronto mais 
aguardado do dia: Moroni e Projeto Gol 
de Vida. Esta partida vale  vaga para 
as semifinais do campeonato.

A arbitragem já foi definida 
pela federação para os três jogos. Irão 
trabalhar os árbitros: Alberto Magno, 
Israel Isidro, Marcio Nascimento, Van-
dir Ferreira, Ana Raissa e Daniel Maga-
lhaes, todos da FPBS. O representante 
da federação será José Gilvan Batista. 

O Campeonato Paraibano de 
Beach Soccer é promovido pela Fe-
deração Paraibana de Beach Soccer e 
chancelado pela Confederação Brasi-
leira de Beach Soccer.

Uma reunião na tarde de 
ontem, na Federação Paraibana 
de Futebol, voltou a discutir o 
Campeonato Paraibano de Fu-
tebol Feminino 2015 que, em 
20 dias, houve somente duas 
rodadas. A entidade, com repre-
sentantes dos times disputantes 
(apenas o Kashima não se fez 
presente), reformulou a tabela 
previamente divulga no sentido 
de que a competição tenha seu 
encerramento no próximo dia 
20. As quatro rodadas restantes, 
dentre elas a de amanhã, serão 
jogadas no Estádio Teixeirão, em 
Santa Rita e CT Ivan Tomaz, no 
Valentina Figueiredo.

A entidade isentou as equipes 
participantes da obrigatorieda-
de de levar aos estádios, quando 
mandantes de seus jogos, policia-
mento e ambulância, no entanto, 
deixou à vontade as agremiações 
para, se quiserem, recorrerem a 
tais alternativas. O diretor técni-
co da FPF, Antônio Carlos (Baza), 

e José Araújo da Penha, membro 
do DT, comandaram a reunião, 
considerada por todos como mui-
to proveitosa.

A competição, amanhã, vai 
para a terceira rodada dos jogos 
de ida. Ressalta-se que os con-
frontos entre Kashima x Botafo-
go e Santos x Santa Cruz, que 
estão programados para o CT 
Ivan Tomaz, deveriam ter ocor-
ridos no último dia 22, porém, 
devido a indisponibilidade de 
estádio, houve o cancelamento 
por parte da Federação Paraiba-
na de Futebol.

A rodada de amanhã vem 
sendo aguardada com bastante 
expectativa pelas equipes dispu-
tantes, haja vista se tratar de con-
frontos entre os líderes (Kashima 
x Botafogo) e os lanternas (Santos 
x Santa Cruz). Kashima e Botafo-
go somam seis pontos ganhos em 
dois jogos disputados. Santos e 
Santa Cruz ainda não venceram 
na competição.

FPF reprograma jogos do feminino
CAMPEONATO ESTADUAL

A tabela
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Amanhã, no CT Ivan Tomaz, as Feras do Kashima decidem a liderança do campeonato com as Belas do Botafogo, às 15h30

6/12 (domingo)
CT Ivan Tomaz (Valentina)
15h30 - Kashima x Botafogo
17h30 - Santos x Santa Cruz

10/12 (quinta-feira)
Estádio Teixeirão (Santa Rita)
19h30 - Botafogo x Santa Cruz
21h - Kashima x Santos

13/11 (Domingo)
Estádio Teixeirão (Santa Rita)
15h30 - Santa Cruz x Santos
CT Ivan Tomaz (Ivan Tomaz)
15h30 - Botafogo x Kashima

17/11 (quinta-feira)
CT Ivan Tomaz (Valentina)
19h30 - Santos x Botafogo
21h - Kashima x Santa Cruz

Final – 20/12 (domingo)
CT Ivan Tomaz (Valentina – 15h30)

Os treinamentos acontecem 
no Centro de Excelência 

da Universidade de Brasília, 
palco também da Taça Brasil



Sarah Menezes ganha o bronze 
em Grand Slam de Judô no Japão
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Felipe Kitadai e Rafaela 
Silva não conseguem
um bom desempenho

Sarah Menezes teve o 
melhor desempenho entre os 
brasileiros que competiram 
no primeiro dia do Grand 
Slam de judô, realizado no 
Japão. A judoca levou a me-
dalha de bronze na categoria 
até 48kg e salvou o dia na-
cional, que também contou 
com Felipe Kitadai (60kg) e 
Rafaela Silva (57kg). Eles fi-
caram na quinta colocação 
em suas disputas.

Sem ir ao pódio em uma 
competição intercontinental 
desde julho de 2014, Sarah 
Menezes teve bom desempe-
nho em Tóquio. A piauiense 
estreou com vitória sobre 
Terry Susanti, da Indonésia, 
por ippon. Em seguida, bateu 
a cabeça de chave número 
um, a mongol Urantsetseg 
Munkhbat. O triunfo veio 
por ippon mais uma vez, com 
menos de um minuto.

Derrotada pela japonesa 
Haruna Asami após levar um 
waza-ari e ser punidas duas 
vezes, Sarah foi para a dispu-
ta pelo bronze contra a espa-
nhola Júlia Figueroa. A brasi-
leira conseguiu um waza-ari 
e um ippon para garantir o 
pódio.

Na mesma categoria, 
Nathália Brigida sofreu duas 
derrotas e não teve chances 
de medalhas.

No ligeiro masculino, 
Felipe Kitadai (60kg) esteve 
perto de garantir medalha, 
mas foi derrotado pelo japo-
nês Toru Shishime na dispu-
ta de bronze. Eric Takabatake 
também entrou na categoria, 
mas caiu ainda nas oitavas de 
final em duelo com o russo 
Beslan Mudranov.

Rafaela Silva também fe-
chou o dia na quinta coloca-
ção. A judoca carioca perdeu 
luta contra Sumiya Dorjsu-
ren, da Mongólia, após sofrer 
um yuko no começo da luta. 
Como consolo, ela bateu a 
Kaori Matsumoto, atual cam-
peã mundial, em campanha 
que terminou sem medalhas.

Brasileiro ainda com chances de ser bicampeão mundial
Nenhum surfista ainda na briga pelo 

título mundial teve que escalar tanto o 
ranking nesta temporada quanto Gabriel 
Medina. A ressaca da histórica conquis-
ta do ano passado durou pouco mais de 

seis meses para o jovem astro, lhe 
rendeu críticas e quase custou 

as chances do bicampeo-
nato. Após as cinco 

primeiras eta-
pas, Ga-

briel era apenas o 21º colocado e foi muito 
questionado pelo desempenho abaixo do 
esperado. Mas ele tratou de colocar a cabe-
ça no lugar, se concentrou mais no surfe e 
obteve cinco resultados de alto nível (uma 
vitória, um vice, uma semifinal e duas quar-
tas de final) para retornar ao palco da sua 
maior glória, a havaiana Pipeline, em con-
dições de levantar o caneco mais uma vez.

A janela para realização da 11ª e última 
etapa do Circuito Mundial 2015 será aberta 

na próxima terça-feira e vai até o dia 20 
deste mês. Neste período, Gabriel, 

atual quarto colocado do 
ranking, não dependerá 

apenas de si para 
ser bi-

GABRIEL MEDINA

campeão mundial, mas ninguém duvida que 
ele tem tudo para ser o melhor nos tubos 
pesados e perfeitos de Pipe.

“Eu co- mecei o ano de for-

ma bem difícil, mas depois as coisas come-
çaram a vir no meu caminho e dar certo. Eu 
sempre pensei em lutar por mais um título 
mundial, então estar na briga é um prazer. 

Eu mal posso esperar por Pipeline, 
sei o que fazer para vencer. Vou en-
trar para vencer o evento e ver o 
que vai dar” comentou Medina.

Para conquistar o bi, Gabriel precisa 
chegar no mínimo à semifinal do Pipeline 
Masters, no Havaí, competição na qual foi vi-
ce-campeão no ano passado e decretou seu 
título mundial. Caso ele caia na semi, precisa 
torcer para que Filipe Toledo não passe da 
primeira rodada e Mick Fanning e Adriano de 
Souza, o Mineirinho, caiam na terceira fase. 
Na melhor das hipóteses, em caso de vitória, 
Medina torcerá para que Filipinho não pas-

se da quinta fase e Fanning e 
Mineirinho não superem as 

quarta de final. Não são contas 
simples, porém, nada que assuste 

o paulista de 21 anos.

Começa hoje e prossegue 
até o próximo dia 13, em Assun-
ção, no Paraguai, a 21ª edição 
dos Jogos Sul-Americanos Escola-
res 2015, promovidos pelo Con-
selho Sul-Americano de Esporte 
(Consude), com a participação 
de nove países. Os campeões 
das Olimpíadas Escolares etapa 
12 a 14 anos, realizada este ano 
em Fortaleza (CE) representam o 
Brasil. 

Para o presidente da Confe-
deração Brasileira de Desporto 
Escolar (CBDE), Antônio Hora Fi-
lho, o principal objetivo do even-
to é o intercâmbio cultural entre 
jovens de 12 a 14 anos dos países 
irmãos da América do Sul, para 
que pratiquem esporte sem a 
garantia que se transformem em 
atletas de alta peformance, e sim 
que sejam cidadãos. “A CBDE se 
sente orgulhosa em agregar va-
lores esportivos à formação da 
juventude brasileira”, afirmou.

Os Jogos Escolares contarão 

Delegação brasileira tem 214 pessoas em Assunção
SUL-AMERICANO ESCOLAR DE 12 A 14 ANOS

A piauiense Sarah Menezes salvou  o fraco desempenho brasileiro no primeiro dia de competições. Ele ganhou da espanhola Júlia Figueroa na categoria 48kg

com dez modalidades esporti-
vas: quatro coletivas e seis indi-
viduais. Vôlei, basquete, futsal 
e handebol são as modalidades 
coletivas disputadas no mascu-
lino e feminino. Judô, natação, 
tênis de mesa, xadrez, atletismo 
e atletismo para pessoas com de-

ficiências (PCD) são as modalida-
des individuais, também realiza-
das nos dois naipes.

A delegação brasileira é 
representada por 214 pessoas 
entre estudantes atletas, equi-
pe técnica, delegados, médi-
cos, fisioterapeutas e chefes 

de delegações. Além da repre-
sentação do Brasil, que conta 
com o apoio da Confederação 
Brasileira do Desporto Esco-
lar (CBDE), e do País anfitrião, 
Paraguai, também participa-
rão do Sul-Americano Escolar 
as delegações de Bolívia, Chi-
le, Colômbia, Peru, Suriname, 
Equador, Uruguai e Venezuela.

Atletismo
Este ano, 34 atletas brasilei-

ros (17 homens e 17 mulheres) 
competirão em quatro grupos 
de prova. São eles: corridas; sal-
tos em distância, altura e triplo; 
arremessos e lançamentos; e pro-
vas combinadas de hexatlo (mas-
culino) e pentatlo (feminino). Já 
o grupo especial da modalidade 
é composto por seis estudantes 
(três homens e três mulheres). 
O atletismo para pessoas com 
deficiência contará com duas 
categorias de provas: corridas e 
saltos em distância.

Atletismo é uma das dez modalidades  e Brasil compete com 34 atletas

FOTOS: Reprodução



MP dá prazo à FPF para laudos
JOGOS DO ESTADUAL 2016
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Federação tem até o dia 
18 para apresentar os 
documentos aprovados

Curtas

Abel deve perder o 
emprego no Oriente

Verdão enfrenta Fla 
com os reservas

DUNGA DIZ RECEBER AMEAÇAS NAS CONVOCAÇÕES

O nome de Abel Braga deve 
ganhar força no mercado de técnicos do 
Brasil para a temporada 2016. Segundo 
o site Ahdaaf, especializado em futebol 
do Oriente Médio, o fraco desempenho 
do Al-Jazira nos Emirados Árabes ameaça 
a permanência do técnico brasileiro 
no cargo. E o substituto já estaria até 
escolhido.

O Palmeiras se reapresentou 
na Academia de Futebol na tarde 
de ontem e treinou apenas com 
jogadores reservas. Dessa forma, a 
equipe deve enfrentar o Flamengo 
com os reservas. A partida, válida 
pela última rodada do Campeonato 
Brasileira, será disputada amanhã, às 
17h, no Maracanã. 

O  técnico da seleção brasileira, Dunga, disse durante entrevista concedida ao Esporte Espetacular, da Rede Globo de Televisão, que 
recebeu diversas ameaças em seu celular vinda de empresários de jogadores, pelo fato de não ter chamado esses atletas para 
compor a seleção. De acordo com Dunga, os empresários teriam interesses na convocação desses jogadores. “Tivemos problema, 

de não convocar os jogadores e de uma certa forma, entre aspas, sermos ameaçados por mensagens”, disse Dunga. Ele falou sobre vários 
assuntos, deu sua opinião sobre a situação de Thiago Silva, que não tem sido mais chamado; e disse que vai continuar fazendo seu trabalho 
normalmente. Para ele, o foco é classificar o Brasil para a próxima Copa do Mundo. A entrevista completa vai ao ar no próximo domingo 
durante a exibição do Esporte Espetacular.

Ceni pretende ser 
técnico de futebol

Presidente da FEF 
depõe na Justiça

Pela história que construiu em 
mais de 25 anos defendendo as cores 
do São Paulo, Rogério Ceni é uma voz 
ativa dentro do clube. E o goleiro, que 
está prestes a se aposentar do futebol 
e pretende ser treinador no futuro, já 
escolheu o nome que indicaria para 
comandar a equipe em 2016, primeiro 
ano que passará longe do Morumbi 
desde 1990: Paulo Autuori.

O presidente da Federação 
Equatoriana de Futebol (FEF), Luis Chiriboga, 
se apresentou voluntariamente ontem 
à Unidade de Flagrâncias em Quito para 
depor sobre seu suposto envolvimento no 
escândalo de corrupção na Fifa. Chiriboga 
chegou em seu próprio carro até o edifício 
público na capital equatoriana e fez questão 
de destacar que sua presença era “voluntária 
e para colaborar com a justiça”.

Marín paga e evita 
ir para o xadrez

A defesa do ex-presidente da CBF, 
José Maria Marin, pagou o que devia às 
autoridades americanas e assim Marin 
poderá continuar em prisão domicilar em 
Nova York. Marin tinha até hoje para fazer 
um depósito de US$ 231 mil (pouco mais 
de R$ 850 mil) para o Tribunal Federal do 
Brooklyn, onde corre o caso de propinas e 
subornos a dirigentes de futebol.

Federação elimina 
Real da Copa do Rei

A Real Federação Espanhola de 
Futebol (RFEF) acatou ontem a denúncia 
do Cádiz, refutou as alegações do Real 
Madrid e confirmou a eliminação do time 
da capital da Copa do Rei pela escalação 
irregular do atacante russo Cheryshev, 
autor de um dos gols na vitória por 3 a 1 
na última quarta-feira. O clube merengue 
ainda pode recorrer em primeira instância 
ao Comitê de Apelação.

A Federação Paraibana 
de Futebol (FPF) tem até o 
próximo dia 18 para enviar 
os laudos dos estádios que 
sediarão o Campeonato Pa-
raibano/2016, que come-
çará no dia 30 de janeiro, 
para que sejam avaliados. 
A determinação partiu do 
procurador do Ministério 
Público da Paraíba (MPPB), 
Valberto Lira, que estra-
nhou a atitude da entida-
de de divulgar a tabela da 
competição e os estádios 
que serão realizados. De 
acordo com o presidente 
da Comissão Estadual de 
Prevenção e Combate à Vio-
lência os locais dos jogos só 
deveriam ser apresentados 
na tabela, após a apresen-
tação dos laudos de cada 
praça esportiva.

Valberto ressaltou que 
houve precipitação da orga-
nização da disputa, que não 
cumpriu as normas obriga-
tórias previstas no  Estatu-
to do Torcedor, a exemplo 
do plano de segurança da 
Polícia Militar, prevenção 
a incêndio e pânico pelo 
Corpo de Bombeiros e do 
Conselho Regional de En-

genharia e Agronomia da 
Paraíba (Crea/PB). “São 
importantes documentos 
que estaremos aguardando 
para avaliar e poder liberar 
os estádios, caso estejam 
dentro das normas. Colo-
quei um prazo para que 
sejam providenciados os 
laudos”, disse.

Na tabela divulgada 
pela entidade, estão oito 
estádios que sediarão os 
jogos: Almeidão (João Pes-
soa), Amigão (Campina 
Grande), José Cavalcanti 
(Patos), Marizão (Sousa), 
Teixeirão (Santa Rita), Cen-
tro de Treinamento Ivan 
Tomás (Valentina Figuei-
redo), Presidente Vargas 
(Campina Grande) e Perpe-
tão (Cajazeiras).

De acordo com o artigo 
17 do Estatuto do Torce-
dor é responsabilidade da 
entidade responsável pelo 
torneio apresentar previa-
mente aos órgãos de segu-
rança pública, planos de 
ação referentes à seguran-
ça, transportes e contin-
gência que possam ocorrer 
durante a realização dos 
eventos esportivos. Um dos 
integrantes da diretoria 
técnica da FPF, José Araújo, 
frisou que a entidade rece-
beu a notificação e que den-
tro do prazo estabelecido 
pelo Ministério Público da 
Paraíba estará repassando 
a documentação.

Novo técnico do 
Botafogo deverá 
chegar com 13 
novos jogadores

Cerca de 13 jogadores 
devem chegar em companhia 
do treinador Itamar Shuller, 
que desembarca na capital 
paraibana, na próxima quin-
ta-feira. Dos reforços que 
foram anunciados durante a 
semana pela diretoria bota-
foguense podem chegar ou-
tras “caras novas” para fazer 
parte do grupo para as dispu-
tas do Estadual, Nordestão, 
Copa do Brasil e Campeonato 
Brasileiro da Série C. Foram 
confirmados pelos dirigen-
tes alvinegros: João Manoel 
(goleiro), Marcelo Xavier (za-
gueiro), Tony Ângelo (lateral 
direito), Thiago Costa (volan-
te), Muller Fernandes e War-
ley (atacantes).

Pelo que ficou combina-
do entre os dirigentes e a co-
missão técnica uma parte do 
grupo chegará na próixima 
semana, a outra está prevista 
para  o próximo dia 26 e no 
dia 2 de janeiro desembar-
ca o restante dos reforços. O 
mistério ainda predomina na 
Maravilha do Contorno, onde 
o sigilo é a palavra de ordem 
com relação a contratação. 
Para o vice presidente de fu-
tebol, Zezinho do Botafogo, 
ainda existem conversações 
para novas aquisições, mas 
existem aqueles que faltam 
apenas acertar com o clube. 
Ele ressaltou que não se pode 
ficar especulando para não 
atrapalhar as negociações, 
mas divulgar apenas o que 
for fechado.

“Sabemos da  ansiedade 
da torcida e da imprensa com 
relação a nomes, mas não po-
demos falar nada sem antes 
acontecer o acordo. Acredito 
que na próxima semana che-
gará os primeiros reforços 
com o treinador Itamar Shul-
ler para que possamos iniciar 
o planejamento”, disse. O di-
rigente falou que o Botafogo 
está avaliando cada nome e 
peças para que traga joga-
dores de qualidade e formar 
um time forte para a próxima 
temporada.

O Tribunal de Justiça Desporti-
va da Paraíba (TJD-PB) decidiu por 
6 a 2 pelo arquivamento da ação 
do Nacional de Patos que pedia a 
anulação do Campeonato Parai-
bano da Segunda Divisão de 2015. 
Com o resultado continuam Espor-
te de Patos (campeão) e Paraiba de 
Cajazeiras (vice), que estão na Série 
A do Paraibano de 2016, que terá 
início no próximo dia 30 de janeiro. 
O julgamento da ação foi iniciado 
uma semana antes, quando o rela-
tor do processo, Antônio Ricardo 
de Oliveira Filho, já havia votado 
pelo arquivamento do processo.

Mas, o julgamento não seguiu 
na ocasião porque a auditora Ma-
ria das Graças Carneiro pediu vistas 
para estudar mais o processo. Após 
uma semana para que o caso fosse 
melhor avaliado o julgamento foi 
retomado e seis dos auditores vo-
taram pelo arquivamento do pro-
cesso. Antes mesmo do julgamen-
to, o presidente do Nacional de 
Patos, Alisson Nunes, se mostrou 
otimista no julgamento do TJD-PB, 
mas adiantou que recorreria ao Su-
perior Tribunal de Justiça Despor-
tiva (STJD) caso não conseguisse 
êxito na instância estadual.

O Canário do Sertão foi elimi-
nado ainda nas quartas de final 
da 2ª divisão do Campeonato Pa-
raibano e, antes da decisão - en-
tre Esporte de Patos e Paraíba de 
Cajazeiras - o Naça foi ao TJD-PB, 
com pedido de liminar para que 
as finais não acontecessem. A ale-
gação era de oito dos 12 clubes 
participantes da competição ha-
viam escalado jogadores de forma 
irregular. Na ocasião, a auditora 
Maria das Graças Carneiro julgou 
a favor do desejo do Alviverde. 
Mas menos de 24h depois de ter 
sido concedida, a liminar foi cas-

sada pelo presidente do TJDPB, 
Linoaldo Santos da Silva, e as par-
tidas aconteceram normalmente.

Mesmo com a derrota no 
campo jurídico, o Nacional de Pa-
tos não se abateu e entrou com 
uma nova ação e, desta vez, pe-
dindo a anulação da competição. 
A ação foi julgada apenas na úl-
tima quinta-feira e arquivada por 
maioria de votos. A tendência, 
agora, esgotadas as instâncias es-
taduais, é que o departamento 
jurídico do time patoense recor-
ra ao Superior Tribunal de Justiça 
Desportiva (STJD).

Nacional de Patos perde ação no TJD/PB
SEGUNDA DIVISÃO DO PARAIBANO

Wellington Sérgio
wsergionobre@yahoo.com.br

Procurador estranhou a divulgação da tabela do Estadual antes dos laudos técnicos

FOTO: Divulgação

FOTO: Reprodução/Internet
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Marcus Vicente  integra 
“a bancada da bola” e foi 
denunciado na CPI da Nike 

Currículo não ajuda o futebol
NOVO PRESIDENTE DA CBF

Nascido na cidade de Campina Gran-
de, no dia 31 de outubro de 1966, o jovem 
Antônio Rinaldo Gonçalves logo cedo 
freqüentou as categorias de base do Campi-
nense Clube, no antigo campo Plínio Lemos 
do tradicional bairro de José Pinheiro, onde 
funcionava a famosa “Toca da Raposa”.

Depois foi transferido para o Treze 
Futebol  Clube, passando  a ser destaque do 
alvinegro da Serra da Borborema. Porém, 
seguindo aquela máxima de que “santo de 
casa não obra milagre”, a fama e o reconhe-
cimento só vieram quando o craque passou 
a defender as cores corais do Santa Cruz do 
Recife.

Rinaldo foi considerado um dos maio-
res destaques do Santa Cruz em todos os 
tempos. Seu nome foi escrito na gloriosa 
história do tricolor do Arruda, junto aos  
nomes de Givanildo, Ramón, Nunes, Fuman-
chú, Ricardo Rocha e tantos cobras que já 
vestiram aquela camisa vitoriosa.

E quando foi no final da década de 80 o 
nosso craque já era conhecido nacionalmen-
te e o seu passe foi vendido para o Flumi-
nense Futebol Clube; o seu palco deixava de 
ser o “Colosso do Arruda” e passava a ser 

Você lembra de Rinaldo?
Causos&lendas do nosso futebol Francisco Di Lorenzo Serpa membro da API, UBE e APP - falserpa@oi.com.br

Substituto interino do 
licenciado Marco Polo Del 
Nero na presidência da Con-
federação Brasileira de Fu-
tebol (CBF), Marcus Antônio 
Vicente é um velho aliado 
da alta cúpula da entidade. 
Foi vice-presidente regional 
durante a gestão de Ricardo 
Teixeira já em 1995, sen-
do um importante ponto de 
apoio também no campo po-
lítico. Como membro da Câ-
mara dos Deputados, integra 
a chamada “bancada da bola”, 
tendo, inclusive, campanha 
financiada pela CBF. De 1997 
até 2015, Marcus Vicente só 
não exerceu mandato de de-
putado federal entre os anos 
de 2007 e 2011. Atualmente, 
cumpre seu quinto, pelo Par-
tido Progressista (PP).

Futebol e política, aliás, 
sempre andaram lado a lado 
na vida deste capixaba de 61 
anos. Na década de 1980, foi 
vereador e prefeito de Ibira-
çu (ES), cidade onde nasceu. 
Lá, presidiu o clube de mes-
mo nome e que foi campeão 
estadual em 1988. Em 1994, 
assumiu a Federação de Fu-
tebol do Espírito Santo (FES), 
entidade que comandou du-

rante mais de duas décadas 
(1994-2015), dividindo opi-
niões e sendo apontado por 
muitos como responsável 
pelo ostracismo do futebol 
local que, coincidentemente, 
não tem um clube na Série A 
do Brasileirão desde 1993.

Já chefiou a delegação 
brasileira de futebol em vá-
rias partidas no exterior. 
Esteve presente nas viagens 
recentes para Buenos Aires 
e Salvador, nos confrontos 
contra Argentina e Peru, pe-
las Eliminatórias da Copa 
2018.

A gestão do futebol capi-
xaba durante a “Era Marcus 
Vicente” foi posta em cheque 
durante a CPI que investigou 
os contratos da CBF com a 
Nike, no ano de 2001. O re-
latório do deputado Silvio 
Torres apontou, entre outras 
aparentes irregularidades, o 
não recolhimento de alguns 
impostos e a falta de regis-
tros contábeis da FES entre 
os anos de 1995 e 2000. Tam-
bém não teria sido compro-
vado o destino de uma verba 
oriunda da CBF, no montante 
de R$ 50 mil, repassada em 
1998 a um “favorecido des-
conhecido”. À época da CPI, 
a diretora financeira da FES 
era uma irmã de Marcus Vi-
cente.

Xavi diz que 
Messi ainda é o 
melhor jogador 
do mundo

O meia espanhol Xavi, 
do Al-Sadd (Catar), afirmou 
ontem que Lionel Messi, seu 
ex-companheiro de Barcelo-
na, é o favorito para vencer 
a Bola de Ouro em 2015, 
prêmio em que enfrentará 
o português Cristiano Ro-
naldo, do Real Madrid, e 
Neymar, pela primeira vez 
entre os três finalistas.

"Eu acredito que Messi 
é o favorito e merece por 
tudo o conquistado no Bar-
celona. Não há compara-
ções. Ele tem total controle 
de cada aspecto do jogo. É 
o melhor em tudo e mostra 
isso a cada partida. Ele me-
rece a Bola de Ouro", disse 
Xavi em entrevista publica-
da pelo site da Fifa.

Xavi, porém, destacou 
que Neymar e o uruguaio 
Luis Suárez, os outros dois 
integrantes do trio ofensivo 
do Barcelona, vão em breve 
acabar com a hegemonia de 
Messi e Cristiano Ronaldo, 
que se alternam na conquis-
ta do prêmio desde 2008.

Em 2010, Xavi dividiu 
o pódio da Bola de Ouro 
com seus então compa-
nheiros Andrés Iniesta e 
Messi, vencedor do prêmio 
de melhor jogador do mun-
do em 2009, 2010, 2011 e 
2012. "Foi algo histórico 
para mim, para o Barcelona 
e toda essa filosofia de tra-
balho do clube", destacou o 
meio-campista.

Xavi também figurou 
entre os finalistas da Bola de 
Ouro em 2009 e 2011, além 
de ter sido eleito por seis 
temporadas consecutivas 
para a seleção do ano da Fifa.

Xavi já foi finalista em 2009

O procurador-geral da Repúbli-
ca, Rodrigo Janot, vai solicitar à Justiça 
americana nos próximos dias as provas 
existentes contra Marco Polo Del Nero, 
presidente licenciado da CBF, e Ricardo 
Teixeira, ex-mandatário da entidade. A 
informação é do Jornal Estado de São 
Paulo. O objetivo de Janot é avaliar a 
possibilidade de julgar os cartolas no 
Brasil, já que não há um acordo de ex-
tradição entre os governos brasileiro e 
americano.

Apesar de existir um projeto em 
andamento no Congresso, no Brasil ain-
da não há uma lei para punir os casos 

de corrupção privada. Ainda que apro-
vado, os crimes passados não seriam 
investigados, valendo apenas para as 
novas investigações. Desta forma, Del 
Nero e Ricardo Teixeira teriam a chance 
de escaparem da prisão, desde que não 
saiam do país. Uma possível saída seria 
entrar no caso de dimensão de evasão 
fiscal, algo que dependeria de uma aná-
lise dos documentos a serem enviados 
pela Justiça americana.

O FBI ainda reitera que nomes de 
outros brasileiros continuam sendo in-
vestigados, e que em 2016 novas ordens 
de prisões e indiciamentos serão feitos. 

Brasil quer julgar Del Nero e Teixeira

Atacante vive grande momento no Bayern de Munique
Douglas Costa vive um grande 

momento no Bayern de Munique. 
O jogador chegou ao time alemão 
logo após as primeiras convocações 
para defender a Seleção Brasileira 
da segunda ‘Era Dunga’. Peça chave 
no time de Pep Guardiola, o atacan-
te comentou em entrevista ao canal 
alemão Sport 1, sobre sua carreira 
trilhada na Ucrânia, seu aprendiza-
do no novo clube e a relação com o 
técnico que é considerado um dos 
melhores do mundo.

Douglas saiu do Brasil em 
2010. Revelado pelo Grêmio, foi 
vendido ao Shakhtar Donetsk, clu-
be ucraniano famoso por contratar 
diversos brasileiros que, posterior-
mente, são alçados para o merca-
do principal na Europa. William, 
hoje no Chelsea, e Fernandinho, do 
Manchester City, ambos jogadores 

da Seleção Brasileira, também ini-
ciaram suas carreiras na Europa 
pelo mesmo caminho.

“Eu me sentia bem na Ucrâ-
nia, mas preciso admitir que, em 
termos de meta e perspectivas 
esportivas, já aprendi mais coisas 
em cinco meses no Bayern do que 
em cinco anos em Donetsk. É algo 
incrível, surreal”, disse o principal 
destaque do Campeonato Alemão.

Douglas Costa vem mostrando 
um desempenho acima da média 
ao lado de Thomas Muller, Lewan-
dowski, Robben e companhia. Ele 
acredita que sua evolução se deve 
muito ao trabalho realizado por 
Pep Guardiola, seu treinador. Con-
tratado por pouco mais de R$ 100 
milhões, o brasileiro parece fazer 
jus ao valor investido.

“Com ele (Guardiola) tento 

aprender algo novo todo dia. A co-
municação está sendo ótima, des-
de o primeiro dia. Pouco importa 
quem está em campo, não existe 
rivalidade. Não importa se Thomas 
Müller, Franck Ribéry ou eu estou 
jogando. Aqui, a única coisa que 
conta é o sucesso do nosso clube, 
que é o maior do mundo”, declarou, 
também rechaçando qualquer tipo 
de disputa interna ou vaidade en-
tre as peças do elenco.

Douglas Costa é uma das prin-
cipais fontes de gols do Bayern na 
temporada. Em 19 jogos, o brasilei-
ro já foi responsável por 14 assis-
tência e cinco gols. Em novembro 
ele superou seus companheiros 
de equipe e foi eleito pela revista 
Kicker, a principal sobre futebol 
na Alemanha, o melhor jogador do 
Campeonato Alemão.

DOUGLAS COSTA

Douglas Costa fez elogios a Pep Guardiola

Marcus Antonio 
Vicente é 
deputado 

federal e já 
foi presidente 
da Federação 

Capixaba

FOTOS: Reprodução

Rinaldo, no destaque,  começou nas categorias de base do Campinense e também jogou no Treze

o maior estádio do mundo, o estádio Mário 
Filho, o popular “Maracanã”.  As brilhantes 
atuações do ponta esquerda com a camisa do 
tricolor das laranjeiras, em destaque as fina-
lizações, os passes precisos e as arrancadas 

culminaram com a  convocação para a seleção 
brasileira. Era o ápice de sua carreira.

Depois do time carioca, o nosso craque 
foi transferido para outro tricolor, desta 
vez o São Paulo do técnico Telê Santana. No 

Morumbi o futebol de Rinaldo já não foi o 
mesmo, resultando em sua dispensa, depois 
de disputar vinte e oito partidas e marcar 
apenas quatro gols.

E antes de encerrar a sua brilhante car-
reira, o paraibano em destaque ainda jogou 
na Tunísia, no México, Portugal,  Japão, Es-
panha, Grécia, China, Áustria, Turquia e em 
clubes brasileiros de menor expressão.

Agora, teve uma partida que marcou 
muito a exitosa carreira do nosso craque; 
foi aquela ocorrida no dia 31 de outubro 
de 1990, no estádio San Siro, na Itália, em 
comemoração aos cinqüenta anos de nas-
cimento de Édson Arantes do Nascimento, 
quando Rinaldo vestiu a disputada camisa 
canarinho e tabelou com o “Rei Pelé”. Foi um 
jogo festivo e comemorativo transmitido por 
redes de televisão do mundo todo.

Segundo consta no livro “Craques da 
Paraíba que jogaram pela Seleção Brasi-
leira” - de autoria do estudioso professor 
Luizinho Bola Cheia -,  Rinaldo quando pen-
durou as famosas chuteiras foi residir no 
interior paulista, precisamente na cidade 
de Limeira, assumindo o sacerdócio de 
pastor evangélico.



Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            209,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 070288
Responsavel.: LILLIANE PEREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ....: 022407139/0001-97
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            412,95
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 070335
Responsavel.: NOVO MUNDO CONSTRUCOES 
LTDA - EPP
CPF/CNPJ....: 020118341/0001-73
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.150,27
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 070477
Responsavel.: RESTAURANTE COUVE FLOR LTDA -M
CPF/CNPJ....: 010403217/0001-04
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            703,28
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 070554
Responsavel.: RICARDO ALEXANDRE P. DE CAR-
VALHO EI
CPF/CNPJ....: 018712437/0001-13
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.342,55
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 069871
Responsavel.: SEVERINA PEREIRA DE MACENA
CPF/CNPJ....: 930647804-68
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.319,03
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 070188
Responsavel.: VALERIA BESERRA DA SILVA
CPF/CNPJ....: 032541794-63
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             66,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 069479
Responsavel.: VILA ORIENTAL SERVICOS DE ALI-
MENTOS
CPF/CNPJ....: 017199862/0001-98
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.000,86
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 070433
Responsavel.: WEMA DANTAS COSTA CUNHA
CPF/CNPJ....: 569713544-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            205,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 070324
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,  05/12/2015
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.: ALICE PEREIRA SILVA PESSOA 
11679119
CPF/CNPJ....: 022299540/0001-50
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            902,09
Apresentante: HSBC BANK BRASIL-0017012010001.89
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 069281
Responsavel.: ANNES E ANDRADE LTDA
CPF/CNPJ....: 008411869/0001-30
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            478,34
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 070055
Responsavel.: ANIZIO ANTONIO DE MELO SOARES
CPF/CNPJ....: 041221003/0001-32
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            711,02
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 069543
Responsavel.: AYRES E LINS CONSTRUCOES LTDA
CPF/CNPJ....: 014009078/0001-81
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            951,49
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 070567
Responsavel.: D & C ARTIGOS DE VEST E ACES L
CPF/CNPJ....: 012092338/0001-08
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            130,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 069635
Responsavel.: F&A GRAFICA E EDITORA LTDA
CPF/CNPJ....: 003705891/0001-70
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            477,75
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 069533
Responsavel.: GRAFICA SAO MATEUS LTDA-ME
CPF/CNPJ....: 012940493/0001-29
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            867,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 069990
Responsavel.: GILSON DE SOUZA BARBOSA
CPF/CNPJ....: 073509494-21
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            455,09
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 070054
Responsavel.: HERIBERTO MARCIO DA SILVA
CPF/CNPJ....: 035427749/0001-02
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            130,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 069639
Responsavel.: KM PRODUTOS OTICOS LTDA ME
CPF/CNPJ....: 014368038/0003-98

 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA

PREGOEIRO E EQUIPE
AVISO DE RESULTADO

PREGÃO ELETRONICO Nº 021/2015
O Tribunal de Justiça da Paraíba, através do Pregoeiro, torna público para conhecimento dos 

interessados, que na citada licitação, cujo objeto é a contratação dos serviços de solução integra-
da de serviços de telecomunicações, englobando Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC) nas 
modalidades Local, Longa Distância Nacional, Serviço Móvel Pessoal (SMP) com acesso GPRS/
EDGE/3G/4G e Controle de Gastos, destinados as Unidades Judiciais e Administrativas do Tribunal 
de Justiça da Paraíba, conforme Termo de Referência, anexo  ao Edital foi declarada DESERTA.

João Pessoa, 04 de dezembro de 2015
 NÉLSON DE ESPINDOLA VASCONCELOS 

 Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.03.006/2015

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 
09:00 horas do dia 21 de dezembro de 2015, licitação na Modalidade PREGÃO PRESENCIAL sob 
N° 2.03.006/2015, tipo “MENOR PREÇO”,  tendo como OBJETO É AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍ-
VEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS PARA A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA 
GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA, 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, 04 de dezembro de 2015.
RIVALDO AIRES DE QUEIROZ NETO

Pregoeiro Oficial da CPL/PMCG

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00112/2015

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Rua Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, às 09:00 horas do dia 18 de 
Dezembro de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRA-
TAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE DRENAGEM E 
PAVIMENTAÇÃO DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 08/13. Informações: no horário das 
08:00 as 12:00 e das 14:00 as 18:00 dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3250-
3121.Email: licitacaocabedelo@yahoo.com.br Site: www.cabedelo.pb.gov.br. Link: Transparencia

Cabedelo - PB, 04 de Dezembro de 2015
SIMONE MEDEIROS BEZERRA - Pregoeiro Oficial

  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE-PB

AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇO Nº 004/2015 - Proc. Administrativo nº 077/2015 - A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE-PB, por intermédio da Comissão Permanente de Licita-
ção, leva ao conhecimento dos interessados que ás 10:30 horas do dia 23 de dezembro de 2015, 
realizará a abertura da Tomada de Preço Nº 004/2015, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DE PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO 
CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLOGICA C.E.O, NO MUNICÍPIO DE DIAMANTE-PB. 
RECURSOS FINANCEIROS: LEITURA OU OBTENÇÃO DO EDITAL E INFORMAÇÕES: Sede da 
Prefeitura Municipal de Diamante, situada na Rua Possidônio José da Costa, 881 – Centro – 58.994-
000 – Diamante-PB, no horário das 08:00 às 11:30 horas.

Diamante, 04 de dezembro de 2015.
FRANCISCO JEANIO PEREIRA FRANCO

Presidente da CPL

SINDICATO DOS FARMACÊUTICOS DO ESTADO DA PARAÍBA
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Pelo presente, ficam convocados todos os farmacêuticos que trabalhem na BIGBEN a se reuni-

rem em ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINARIA, em caráter permanente, a ser realizada no dia 
10/12/2015, no Auditório do CRF/PB, à Rua Diogo Velho, 06 – Centro, nesta Capital, as 17:30 horas. 
Para discutir e deliberar sobre a seguinte ordem do dia 1-Analise e discussão de contra proposta 
feita pela empresa citada acima referente à Acordo Coletivo; 2- Autorização da categoria para que 
o Sindicato promova negociação com os representantes do empregador; 3-Outros informes. João 
Pessoa, 04 de Dezembro de 2015. Sérgio Luis Gomes da Silva. Presidente do SIFEP. 

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS - PB

2º NOTIFICAÇÃO - INEXECUÇÃO DO CONTRATO PELA EMPRESA VENCEDORA 
LEI 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES

O MUNICÍPIO DE PATOS (PB), entidade de direito público, com sede na Rua Avenida Epitácio 
Pessoa, n.º 91, bairro Centro, Patos - PB,  Centro Administrativo Municipal, neste ato representado 
pelo Sr. Secretário de Administração, Pedro de Figueiredo Leitão, vem por meio desta NOTIFICAR 
PELA 2º VEZ a Empresa MAYER E GUIMARÃES LTDA – ME – MULT - LIMP, pessoa jurídica de direito 
privado, com sede na Av. Santa Catarina, 931, Bairro dos Estados  - João Pessoa - PB, por meio de 
seu representante legal o Sr. Gutenberg Bismark Colaço Lima Júnior, portador de RG: 2811729 e 
CPF: 048.856.564-27, do descumprimento da contratação celebrada entre as partes, em virtude da 
adjudicação da proposta ofertada pela notificada na licitação realizada por este Município, advindo 
do Processo Administrativo CA: 4671/2015, Pregão Presencial nº 077/2015, pelo fato de não ter sido 
iniciado o fornecimento dos produtos outrora licitados até a presente data. Tal fato poderá acarretar, 
nos termos do item 14.1 do edital, a rescisão do contrato, podendo ainda cumular com a pena de 
suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração, (artigo 87, III, da Lei nº 8.666/93).

Diante do exposto, e seguindo a regra do artigo 109, I, alíneas “e” e “f”, da Lei nº 8.666/93, a 
partir da data de recebimento da presente, abrir-se-á o prazo de cinco dias úteis para apresentação 
de justificativa, cuja penalidade poderá ser relevada se ocorrente uma das hipóteses do artigo 393 
do Código Civil Brasileiro. A interposição de recurso nos termos do parágrafo 4º do artigo 109 da 
Lei nº 8.666/93, deverão ser efetivadas diretamente na Gerência de Licitações, situada no Centro 
Administrativo Municipal Aderbal Martins de Medeiros, S/N, bairro Belo Horizonte, Patos/PB.

Patos/PB, 03 dezembro de 2015. 
PEDRO DE FIGUEIREDO LEITÃO

Secretário Municipal de Administração

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA DE BANANEIRAS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL – PRORROGAÇÃO DE PRAZO

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS/PB e FCL CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA – 
CNPJ: 16.930.161/0001-14. Ref. TP 00002/2015. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA DO 
RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA JOÃO 
FLORENTINO DA ROCHA – SÍTIO GAMELAS – ZONA RURAL - BANANEIRAS/PB. EXTRATO DO 1º 
TERMO ADITIVO ao Contrato n.º 000138/2015, com a empresa acima mencionada, correspondente 
a PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRAZO por um período de 04 (quatro) meses, contados a 
partir de 01.12.2015 até 30.03.2016, sob a dotação orçamentária: Orçamento de 2015 - Recursos 
Próprios do Município de Bananeiras/Federais (Recursos Ordinários; Receita de Impostos e de 
Transferência de Impostos - Educação; Transferência de Convênios - Educação; Transferências de 
Recursos do FNDE) - 06.00 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - 12.361.2015.1008 - CONSTRUÇÃO 
AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLAR - ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.51.01 
- OBRAS E Instalações. Assinaturas da prorrogação contratual em: 27.11.2015. 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS

EXTRATO do 2º  TERMO DE REALINHAMENTO de preços ao Contrato nº 00001/2015
Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato n.º 00001/2015 – Pregão Presencial nº 00001/2015, 

realinhando os preços contratados a partir da data de assinatura do presente nos termos seguintes: 
Óleo Diesel S10 -  R$ 2,98 (DOIS REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS), para o Óleo Diesel 
comum – R$ 2,79 (DOIS REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS) e para a Gasolina comum – R$ 
3,40 (TRÊS REAIS E QUARENTA CENTAVOS) por litro do produto, alterando o valor contratual 
para R$ 1.578.719,41 (hum milhão, quinhentos e setenta e oito mil, setecentos e dezenove reais 
e quarenta e um centavos). PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS e ANDREIA 
LIRA DE LACERDA SOARES. CNPJ Nº 11.435.681/0001-37. DATA DE ASSINATURA: 09.11.2015. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI
 RESULTADO FASE PROPOSTA - TOMADA DE PREÇOS Nº 00008/2015

OBJETO: CONTRUÇÃO DE UM CREAS.
LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação:
ESTRUCTURAL ENGENHARIA LTDA - Valor: R$ 406.404,12.
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 Antonio de Luna Freire, 146 - Centro - Mari - PB, no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 32872504. Email: prefeiturademari@hotmail.com.

Mari - PB, 14 de Outubro de 2015.
FELIPE SILVA DE MEDEIROS - Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA

AVISO DE RESULTADO DO JULGAMENTO DE RECURSO
A CPL comunica aos interessados na Licitação: Processo Administrativo: 151023TP00010: 

Tomada de Preço nº 10/2015. Objeto: Contratação de Empresa, especializada na execução 
dos serviços de urbanização com aplicação de taludes nos canteiros e calçadas da escola José 
Rodrigues, localizada na Rua: João da Silva Valente,centro de Itatuba. Recurso Administrativo 
interposto – Resultado Fase Habilitação, que, após análise do recurso apresentado pela empresa: 
Sena Construções EIRELI-ME - CNPJ: 22.759.235/0001-02., não foi dado deferimento ao mesmo 
– RECURSO INDEFERIDO. Maiores informações e vistas ao processo poderão ser obtidas junto 
a Comissão Permanente de Licitação no horário das 08:00 as 14:00 horas dos dias úteis. Telefone: 
(083) 3398-1020.

Email: pmitatuba_adm@hotmail.com
Itatuba - PB, 03 de Novembro de 2015.

CARLOS ALBERTO MARTINS VERÍSSIMO - Presidente da Comissão
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFETURA MUNICIPAL DE ITATUBA

 RESULTADO FASE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00011/2015
OBJETO: Contratação de Empresa, especializada na execução dos serviços de Restauração do 

Prédio do cinema Municipal, localizado na Praça Andrade Lima, centro de Itatuba.
LICITANTE HABILITADO:
- Estructural Engenharia Ltda - ME.
LICITANTES INABILITADOS:
- Adcruz Construções, Industria e Comercio Ltda - ME.
- SENA CONSTRUÇOES EIRELI ME.
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 Professor José Silvério, 75 - Centro - Itatuba - PB, no horário das 
08:00 as 14:00 horas dos dias úteis.

Telefone: (083) 3398-1020.
Email: pmitatuba_adm@hotmail.com.

Itatuba - PB, 03 de Dezembro de 2015
CARLOS ALBERTO MARTINS VERÍSSIMO

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
EXTRATO DE TERMO ADITIVO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 064/2014

1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 020/2015 –Partes Contratantes: Prefeitura Municipal de Bayeux 
e Pandel Panificadora Ltda - ME. Objeto:Aquisição parcelada de gêneros alimentícios pães, lanches, 
destinados às diversas secretarias da administração municipal. Aditivo: Percentual de 25% sobre 
o valor contratado, ficando acrescido em R$ 148.076,50 passando-se seu valor original de R$ 
592.306,00para R$ 740.382,50. Fundamentação: Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, 
Cláusula Oitava do Contrato do Pregão Presencialnº 064/2014. Assinatura: 04/12/2015.

Bayeux/PB, 04 de dezembro de 2015
Dr. Expedito Pereira

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO

Extrato do 2º Termo Aditivo de Realinhamento ao Contrato n° 00014/2015 – Pregão Presencial 
n° 00003/2015. Partes: Prefeitura Municipal de Riachão/PB e Lucas Manoel de Morais Lopes – ME, 
CNPJ do MF sob n.º 17.540.509/0001-58.

Orçamento de 2015 – Recursos Próprios do Município de Riachão/PB + Recursos Federais: 0201 
– Gabinete do Prefeito: 04.122.1002.2002: Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consu-
mo; 0202 – Secretaria de Administração e Planejamento: 04.122.1002.2003 - Elemento de Despesas: 
3.3.90.30.00 – Material de Consumo; 0204 – Secretaria de Finanças: 04.123.1002.2008: Elemento 
de Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo; 0205 – Secretaria de Agricultura: Elemento de 
Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo; 0206 – Secretaria de Educação e Cultura: 12.361.
2008.2015/12.361.2008.2016/12.361.2022.2020 - Elemento de Despesas: 3.3.90.30.00 – Material 
de Consumo; 0207 – Secretaria de Saúde e Saneamento – F.M.S.: 10.301.2005.2027 – Elemento 
de Despesas: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo; 0208 – Secretaria de Ação Social – F.M.A.S.: 
08.244.2014.2039 – Elemento de Despesas: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo; 0209 – Secretaria 
de Desenvolvimento Municipal: 15.452.1002.2041: Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 – Material 
de Consumo; 0211 – Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer: 27.812.2015.2045: Elemento de 
Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo. Objeto: Aquisição de Combustíveis, Óleo Lubrifi-
cante e Filtro de Óleo destinados a atender as necessidades da Frota Veicular Própria e Locada a 
Prefeitura Municipal de Riachão/PB.

Valor Total do Realinhamento: Lucas Manoel de Morais Lopes – ME - Contrato n° 00014/2015. 
De R$ 3,60 para gasolina Comum referente aos 42.000 litros restantes e R$ 2,89 para óleo diesel 
referente aos 73.594 litros restantes, o que ocasiona um aumento no valor do contrato de R$ 
10.819,70 (dez mil oitocentos e dezenove reais e setenta centavos) ao valor total do contrato, 
passando de R$ 585.052,00(Quinhentos e Oitenta e Cinco Mil e Cinquenta e Dois Reais) para R$ 
595.871,70(Quinhentos e Noventa e Cinco Mil Oitocentos e Setenta e Um Reais e Setenta Centavos). 
Assinatura do Aditivo Contratual: 04/12/2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE
RESULTADO DA LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS: 003/2015.
O presidente da Comissão permanente de licitação no uso de suas atribuições Torna Público para 

o conhecimento da população de MAMANGUAPE e da Paraíba, e para quem interessar, que após 
abertura e análise dos envelopes das propostas de preços, em reunião ocorrida em 04 de dezembro 
de 2015 às 10:00 horas, chegou-se a conclusão que para atender o que determina a Lei 8.666/93 
e suas alterações em licitação realizada na modalidade Tomada de preço do tipo menor preço por 
item, que as propostas de preço apresentada pelas empresas BANDEIRANTES CONSTRUÇÃO 
& URBANISMO LTDA, CNPJ/MF Nº 14.224.419/0001-31 e POLIGONAL PROJETOS E CONS-
TRUÇÕES LTDA, CNPJ/MF Nº 35.503.556/0001-85, atenderam os requisitos exigidos no edital. A 
empresa BANDEIRANTES CONSTRUÇÃO & URBANISMO LTDA, CNPJ/MF Nº 14.224.419/0001-31 
apresentou proposta de preço no valor de R$ 1.073.841,10 (um milhão setenta e três mil oitocentos 
e um reais e dez centavos) e a empresa POLIGONAL PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA, 
CNPJ/MF Nº 35.503.556/0001-85 apresentou proposta no valor de R$ 1.046.895,88 (um milhão 
quarenta e seis mil oitocentos e noventa e cinco reais e oitenta e oito centavos). No entanto, como 
a empresa  POLIGONAL PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA ofertou o menor valor, declaramos 
a mesma vencedora do certame.

Mamanguape, 04 de dezembro de 2015
GETÚLIO AUGUSTO DA SILVA

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO 2015
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO

REF: TOMADA DE PREÇOS 09.2014.
OBJETO: Prorrogação por mais 12 (doze) meses, contados do término do prazo de vigência 

do Termo de Contrato de nº 00459/2014 datado de 18/11/2014 e com término de vigência em 
18/11/2015, celebrado inicialmente entre as partes, objetivando a Contratação de empresa do ramo 
pertinente para Construção de um Bueiro Celular interligando a Rua Joca Ataíde no Bairro Novo 
com o Bairro do Cordeiro - Guarabira/PB.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA – ZENÓBIO TOSCANO DE OLI-
VEIRA. CONTRATADA: CONSTRUTORA BRTEC LTDA – CNPJ: 13.493.236/0001-59 – Fabricio 
Zaccara Lombardi - Procurador

JUSTIFICATIVA: Por não ter sido iniciado a obra ainda.
REGIMENTO: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
DATA TERMO ADITIVO: 17/11/2015.
VIGÊNCIA NOVO ADITIVO: 19/11/2016. 
OBS: Publique-se para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA - Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00105/2015

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-
sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00105/2015, que objetiva: Contratação de 
empresa especializada para prestação de serviços de mão de obra no veículo RENAULT MASTER 
FURGÃO longo 2,5 CDI 210, de placa OEV 4288, tipo ambulância, pertencente ao SAMU - Gua-
rabira; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: NELSON PETRONIO 
DE SOUZA - R$ 10.500,00. Fica o licitante convocado para assinatura do contrato nos termos do 
instrumento convocatório.

Guarabira - PB, 02 de Dezembro de 2015
ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA

Prefeito
  

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de mão de obra 
no veículo RENAULT MASTER FURGÃO longo 2,5 CDI 210, de placa OEV 4288, tipo ambulância, 
pertencente ao SAMU - Guarabira. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00105/2015. 
DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / OUTROS - Dotação consignada no orçamento vigente 2015 
- Elemento de Despesa - 3.3.90.39.01 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: 
até o final do exercício financeiro de 2015. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de 
Guarabira e: CT Nº 00451/2015 – 03.12.2015 - NELSON PETRONIO DE SOUZA - R$ 10.500,00.

ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Praça Getúlio Vargas, 40 B – 1º Andar, Centro, Santa Rita-PB CEP 58300-410
E-mail: pmsr_licita@hotmail.com

A V I S O D E L I C I T A Ç Ã O
PROCESSO Nº 280/2015 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2015
DATA DE ABERTURA: 16/12/2015 - ÀS 11h00min.
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL 

DIDÁTICO E PEDAGÓGICO, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, JUNTO À 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB.

A Prefeitura Municipal de Santa Rita, através de seu Pregoeiro Oficial, Sr. José Robson Fausto, 
nomeado por portaria do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, torna público, para conhecimento 
dos interessados, que fará licitação na modalidade Pregão Presencial, sob o critério do menor preço 
por item. O Edital ficará à disposição dos interessados no prazo prescrito na legislação pertinente, 
na Sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Rua Praça Getúlio Vargas, 40 B, 1º 
Andar - Centro, Santa Rita – PB. Fonte de Recurso prevista para o exercício financeiro de 2015. 
Suporte Legal: Lei Federal nº 10.520/2002, Decretos Federais nºs. 3.555/2000 e 3.931/2001 e 
subsidiariamente, Lei nº 8.666/1993. Consultas com o Pregoeiro e a sua Equipe de Apoio no HO-
RÁRIO ÚNICO de 08h00min as 12h00min, na sede da CPL – Comissão Permanente de Licitação.

Santa Rita - PB, 01 de Dezembro de 2015. 
José Robson Fausto

Pregoeiro Oficial
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORA - PB
A V I S O D E L I C I T A Ç Ã O

PROCESSO Nº 049/2015 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2015
DATA DE ABERTURA: 17/12/2015 - ÀS 09h00min.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/OU INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA PARA ELA-
BORAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DO 
QUADRO EFETIVO DO MUNICÍPIO DE CAAPORÃ – PB.

A Prefeitura Municipal de Caaporã, através de seu Pregoeiro Oficial, Sr. José Robson Fausto, 
nomeado por portaria do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, torna público, para conhecimento 
dos interessados, que fará licitação na modalidade Pregão Presencial. O Edital ficará à disposição 
dos interessados no prazo prescrito na legislação pertinente, na Sala da Comissão Permanente de 
Licitação, sito à Rua Salomão Veloso, 30 Centro, CEP: 58.326-000 – Caaporã, Paraíba. Fonte de 
Recurso prevista para o exercício financeiro de 2015/2016. Suporte legal: Lei Federal nº 10.520/2002, 
Decretos Federais nºs. 3.555/2000 e 3.931/2001 e subsidiariamente, Lei nº 8.666/1993. Consultas 
com o Pregoeiro e a sua Equipe de Apoio no HORÁRIO ÚNICO de 08h00min as 12h00min, na sede 
da CPL – Comissão Permanente de Licitação.

Santa Rita - PB, 03 de Dezembro de 2015. 
José Robson Fausto

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORA - PB
A V I S O D E L I C I T A Ç Ã O

PROCESSO Nº 050/2015 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2015
DATA DE ABERTURA: 17/12/2015 - ÀS 11h00min.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA PARA ELABO-

RAÇÃO DE PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS VIAS PUBLICAS E 
REFORMA DO ESTÁDIO FREDERICO LUNDGREM DO MUNICÍPIO DE CAAPORÃ – PB.

A Prefeitura Municipal de Caaporã, através de seu Pregoeiro Oficial, Sr. José Robson Fausto, 
nomeado por portaria do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, torna público, para conhecimento 
dos interessados, que fará licitação na modalidade Pregão Presencial, sob o critério do menor preço 
por Lote. O Edital ficará à disposição dos interessados no prazo prescrito na legislação pertinente, na 
Sala da Comissão Permanente de Licitação, sito à Rua Salomão Veloso, 30 Centro, CEP: 58.326-
000 – Caaporã, Paraíba. Fonte de Recurso prevista para o exercício financeiro de 2015/2016. 
Suporte legal: Lei Federal nº 10.520/2002, Decretos Federais nºs. 3.555/2000 e 3.931/2001 e 
subsidiariamente, Lei nº 8.666/1993. Consultas com o Pregoeiro e a sua Equipe de Apoio no HO-
RÁRIO ÚNICO de 08h00min as 12h00min, na sede da CPL – Comissão Permanente de Licitação.

Santa Rita - PB, 03 de Dezembro de 2015. 
José Robson Fausto

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Praça Getúlio Vargas, 40 B – 1º Andar, Centro, Santa Rita-PB CEP 58300-410
E-mail: pmsr_licita@hotmail.com

A V I S O D E L I C I T A Ç Ã O
PROCESSO Nº 274/2015 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2015
DATA DE ABERTURA: 16/12/2015 - ÀS 09h00min.
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE 02 VEÍCULOS SEDAN 

DESTINADOS A
 SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA-PB.
A Prefeitura Municipal de Santa Rita, através de seu Pregoeiro Oficial, Sr. José Robson Fausto, 

nomeado por portaria do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, torna público, para conhecimento 
dos interessados, que fará licitação na modalidade Pregão Presencial, sob o critério do menor preço 
por item. O Edital ficará à disposição dos interessados no prazo prescrito na legislação pertinente, 
na Sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Rua Praça Getúlio Vargas, 40 B, 1º 
Andar - Centro, Santa Rita – PB. Fonte de Recurso prevista para o exercício financeiro de 2015. 
Suporte Legal: Lei Federal nº 10.520/2002, Decretos Federais nºs. 3.555/2000 e 3.931/2001 e 
subsidiariamente, Lei nº 8.666/1993. Consultas com o Pregoeiro e a sua Equipe de Apoio no HO-
RÁRIO ÚNICO de 08h00min as 12h00min, na sede da CPL – Comissão Permanente de Licitação.

Santa Rita - PB, 01 de dezembro de 2015. 
José Robson Fausto

Pregoeiro Oficial
Presidente da CPL

CPF/CNPJ....: 601612484-20
Titulo......: CED CRE BAN IND  R$         10.055,50
Apresentante: ADVOCACIA BELLINATI PEREZ
Protocolo...: 2015 - 068947
Responsavel.: NOEL RODRIGUES DO ORIENTE
CPF/CNPJ....: 219392504-63
Titulo......: CED CRE BAN IND  R$          6.941,47
Apresentante: ADVOCACIA BELLINATI PEREZ
Protocolo...: 2015 - 068949
Responsavel.: NUTRIAGRO COMERCIO VAREJISTA 
DE RAC
CPF/CNPJ....: 014872284/0001-10
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          5.320,00
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 069629
Responsavel.: ROSICLEIDE DOS SANTOS BRITO SILVA
CPF/CNPJ....: 031133314-12
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            873,69
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 069354
Responsavel.: SEVERINA SILVA DE FREITAS
CPF/CNPJ....: 468184214-15
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             84,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 069744
Responsavel.: WISTER PONTUAL DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 288354174-49
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.565,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 069873
Responsavel.: WISTER PONTUAL DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 288354174-49
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.790,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 069875
Responsavel.: FGR CONST E INCORP SPE LTDA
CPF/CNPJ....: 019154367/0001-98
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             90,90
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 070568
Responsavel.: JADSON ALENCAR VIEIRA
CPF/CNPJ....: 048882734-56
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            100,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 070285
Responsavel.: OLIMPIA MARIA VIEIRA ARAGAO
CPF/CNPJ....: 845847934-68
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          3.344,56
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 070461
Responsavel.: ORCINO HENRIQUE DA SILVA
CPF/CNPJ....: 131795194-87
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            150,98
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 070601
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,  05/12/2015
----------------------------------------

Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO
- Titular -

Responsavel.: AFONSO GILBERTO ANSCHAU
CPF/CNPJ....: 022585648/0001-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            346,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 070659
Responsavel.: JANAINA MARCOLINO VAZ - ME
CPF/CNPJ....: 017297791/0001-66
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            287,65
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 070876
Responsavel.: CARLOS GIORDANE BEZERRA C ALC
CPF/CNPJ....: 840773364-49
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            630,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 070681
Responsavel.: HUGO JANSEN RODRIGUES BE-
ZERRA ME
CPF/CNPJ....: 013432136/0001-12
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            262,90
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 067400
Responsavel.: DEBORA MARIA CAMILO DE MOURA
CPF/CNPJ....: 928900754-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            100,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 069746
Responsavel.: DEBORA MARIA CAMILO DE MOURA
CPF/CNPJ....: 928900754-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            372,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 069762
Responsavel.: DJANIR VAZ DE LIMA
CPF/CNPJ....: 743149128-04
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            925,00
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 069086
Responsavel.: D&P C. E DISTRIB. DE MATERIAIS
CPF/CNPJ....: 015033987/0001-18
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          3.351,60
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 069256
Responsavel.: FC ENGENHARIA LTDA
CPF/CNPJ....: 007641255/0001-82
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            570,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 069341
Responsavel.: IGREFEICOES LTDA
CPF/CNPJ....: 015690410/0001-89
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            100,85
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 067700
Responsavel.: IGREFEICOES LTDA
CPF/CNPJ....: 015690410/0001-89
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            487,65
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 067701
Responsavel.: MARIA AUXILIADORA BARBOSA DE 
ARAUJO

TOSCANO DE BRITO
SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL 

Rua Cândido Pessoa, 31
Fone: 241.7177

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

CARTÓRIO ANTONIO HOLANDA 
Rua Odilon Cavalcante, 81 - Centro

Cajazeiras - PB
Fone/Fax – (83) 3531-2015

  
EDITAL 

Responsável: Josue Lima de Araujo
CPF: 568.866.324-34
Título/Valor – DMI - R$ 953,07
Protestante: Posto N S de Fátima
Apresentante: Banco Bradesco
Protocolo: 104865
Responsável: Maria Neurismar da Silva
CPF: 053.356.924-99
Título/Valor – DMI - R$ 66,66
Protestante: Jose Marcos Vieira de Andrade
Apresentante: Banco Bradesco
Protocolo: 104552
Responsável: Maria Regina Miguel Pereira
CPF: 060.469.424-54
Título/Valor – DMI - R$ 75,00
Protestante: Jose Marcos Vieira de Andrade
Apresentante: Banco Bradesco
Protocolo: 104871
Responsável: Wellington Pereira da Silva
CPF: 024.778.534-22
Título/Valor – DMI - R$ 574,25

Protestante: Mota Empreendimentos Imobiliários LTDA
Apresentante: Banco do Brasil
Protocolo: 104850
Responsável: Julia Maria da Conceição
CPF: 015.107.134-92
Título/Valor – DMI - R$ 194,00
Protestante: Maria Ilma R. de Holanda
Apresentante: Banco do Brasil
Protocolo: 104758
Responsável: José Guedes Taveiras
CPF: 044.491.493-51
Título/Valor – DMI - R$ 80,00
Protestante: Jose Marcos Vieira de Andrade
Apresentante: Banco Bradesco
Protocolo: 104563
Responsável: Ana Debora Bandeira Alves
CNPJ: 12.429.451/0001-28
Título/Valor – DMI - R$ 200,00
Protestante: Elgin S/A
Apresentante: Banco Bradesco
Protocolo: 104870
          Em obediência ao Art. l5 da Lei 9.492, de 10.09.1997, 
intimo as pessoas físicas e/ou jurídicas citadas a virem pa-
gar ou darem razões que tem, neste Cartório de Protesto, 
à Rua acima citada, no prazo de 03 (três) dias, sob pena 
de serem os referidos títulos protestados, na forma da Lei.

Cajazeiras – PB, 04 de dezembro de 2015.
Maria Dolores Lira de Souza

Oficiala do Protesto

ELETRONET S.A.
CNPJ 03.052.673/0001-83

ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES - EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Falência da Eletronet S.A. (“Eletronet”). Edital de Convocação para Assembleia Geral de Credores
(“Assembleia”). Edital expedido nos autos da falência da Eletronet em trâmite perante o Juízo
da 5ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro (processo nº 0047311-
77.2003.8.19.0001). A Exma. Dra. Maria da Penha Nobre Mauro, Juíza de Direito da 5ª Vara Empre-
sarial da Capital do Estado do Rio de Janeiro, na forma do art. 122, § 1º do Decreto Lei nº 7.661/45, 
faz saber que, pelo presente edital, mandado publicar pela Dra. Renata Vilela Multedo, síndica da 
falência da Eletronet, nomeada conforme termo de compromisso de fls. 10.909, em cumprimento 
à decisão de fls. 13.418/13.419, ficam convocados os credores da Eletronet, de acordo com o 
Quadro Geral de Credores de fls. 12.323 a 12.327, apresentado nos autos do processo de falência 
por esta síndica, para comparecerem e se reunirem em Assembleia a ser realizada no Auditório 
Nelson Ribeiro, situado no 4º andar - Lâmina I do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro 
(Av. Erasmo Braga, 115 - Centro / CEP: 20020-903), no próximo dia 15 (quinze) de dezembro 
de 2015, em primeira convocação às 10:00 horas e 11:00 horas, em segunda convocação, com 
credenciamento a partir das 9:00 horas, para que sejam apreciadas e deliberadas as matérias 
constantes da seguinte ordem do dia, na forma do art. 123, do Decreto Lei nº 7.661/45: (i) proposta 
de adoção de modalidade especial e alternativa de liquidação do ativo da Eletronet, contemplando 
o pagamento parcial do passivo e a novação do saldo com constituição de nova garantia real, nos 
termos e condições financeiras apresentados pelos acionistas da Eletronet (“Proposta Financeira” 
de fls.12.370 a 12.376) nos autos do processo de falência; e (ii) quitação das obrigações da Eletr-
onet, facultando-lhe requerer a declaração judicial de extinção de obrigações e o encerramento 
da falência, com a retomada do exercício ordinário de suas atividades e a produção dos demais 
efeitos pertinentes. A Assembleia será presidida pela Exma. Dra. Maria da Penha Nobre Mauro, 
Juíza de Direito da 5ª Vara Empresarial da Capital do Estado do Rio de Janeiro, na presença 
da síndica Dra. Renata Vilela Multedo, na forma § 2º do art. 123 do Decreto Lei nº 7.661/45. Os 
credores legitimados a votar que desejarem se fazer representar por procurador deverão entregar, 
com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas do início da Assembleia, à síndica, em seu 
endereço (Rua Pedro Lessa n. 35, gr. 1002/1003, centro, Rio de Janeiro/ RJ), documento hábil que 
comprove seus poderes ou a indicação das folhas dos autos do processo de falência em que se 
encontrem tais documentos. Os credores que constam do quadro geral de credores poderão obter 
cópia da Proposta Financeira a ser submetida à deliberação da Assembleia junto ao cartório da 5ª 
Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, localizado na Av. Erasmo 
Braga, nº 115, Lâmina Central, Sala 712, Centro, Rio de Janeiro/RJ. Será o presente edital publicado 
e afixado na forma da lei. Rio de Janeiro, 03 de dezembro de 2015.

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

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

25A UNIÃO 
PublicidadeJoão Pessoa > Paraíba > sábado, 5 de dezembro de 2015



COMARCA DE ARARUNA. 2ª VARA. EDITAL DE CITACAO. PRAZO: 20 DIAS. Processo: 
0000123-93.2015.815.0061. Ação: EXECUCAO DE TÍTULO EX. MM. Juiz de Direito da vara supra, 
em virtude da lei, etc. FAZ SABER a quem interessar possa ou que dele tiver conhecimento que, 
por este juízo e cartório, processam-se os termos da ação de execução de título extrajudicial em 
epígrafe, movida por BANCO DO NORDESTE DO BRASIL    S/A,  sociedade de economia mista, 
CNPJ 07.237.373/0001-20, sediada na Av. Gama e Melo, 53. Varadouro, Centro,  João Pessoa-PB 
em face de TERESA MARCIONILA MACEDO DOS SANTOS (nome de fantasia: MINIMERCADO 
GIRASSOL) empresa individual constituída por TERESA MARCIONILA MACEDO DOS SANTOS, 
brasileira,  solteira, empresária, RG 2756971 SSP-PB, CPF 052.803.644-01, CNPJ 12.040.678/0001-
87, e SILVESTRE VICENTE GOMES (avalista) brasileiro, solteiro, empresário, CPF 025.279.914-32, 
ambos, atualmente em local  incerto e não sabido. Pelo que mandou o MM. Juiz expedir o presente 
para CITAR as demandados desta ação para que tomem conhecimento e, querendo, em 03 dias, 
efetue o pagamento do débito, sob pena de penhora de bens,  advertindo-lhe de que caso haja o 
pagamento integral da dívida no prazo legal, os honorários advocatícios serão  reduzidos à metade, 
bem como que dispõe do prazo de 15 dias para embargar a execução, podendo, ainda, no  prazo 
dos embargos, em havendo reconhecimento da dívida e comprovando o depósito de 30% do quan-
tum  debeatur, inclusive custa e honorários advocatícios de 10% do valor atualizado da execução, 
ser admitido a  pagar o restante em até 06 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e 
juros de 1% ao mês. Todos os prazos acima serão contados do término do prazo deste edital, que 
determina seja de 20 dias, afixando-se via no local de costume. Dado e passado nesta cidade e 
comarca de Araruna-PB, aos 19.10.2015. Eu, Jefferson Louis de Almeida Alves, Analista Judiciário, 
o digitei. Dr. Rúsio Lima de Melo, Juiz de Direito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA

PREGOEIRO E EQUIPE
AVISO DE RESULTADO

PREGÃO ELETRONICO Nº 022/2015
O TJ-PB, através do Pregoeiro, torna público, que foi declarado vencedor e adjudicado na citada 

licitação, cujo objeto é a Aquisição de veículos automotores do tipo Pick-Up, utilitário e motocicleta, 
zero Km, através do sistema de registro de preços (SRP), visando à substituição gradativa da frota 
e assim atender às necessidades do Poder Judiciário do Estado da Paraíba conforme especifica-
ções constantes do ANEXO I – Termo de Referência, anexo ao edital, elaborado pela Gerência de 
Contratação do Tribunal de Justiça., a empresa CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA com o valor 
de R$ 121.450,00 (cento e vinte e um mil, quatrocentos e cinquenta reais) no Lote 4. Informamos 
que os lotes 1, 2 e 3 foram declarados FRACASSADOS.

João Pessoa, 04 de dezembro de 2015
NÉLSON DE ESPINDOLA VASCONCELOS -

Pregoeiro

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

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RESULTADO FASE PROPOSTA - TOMADA DE PREÇOS Nº 00008/2015

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 
02 QUADRAS POLIESPORTIVAS COBERTAS, UMA REFERENTE A ESCO.

LICITANTES DECLARADOS VENCEDORES e respectivos valores totais das contratações:
A CASA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - Valor: R$ 74.745,95;
LORENA & ADRIA CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E LOCAÇÕES LTDA ME - Valor: R$ 71.063,09.
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 José Nogueira Pinheiro, S/N - Centro - São João Rio do Peixe - PB, 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis.

Telefone: (083) 35352334.
São João Rio do Peixe - PB, 04 de Dezembro de 2015

THAMYZE MARTIN SOARES
Presidente da Comissão

 
AVISO DE CONVOCAÇÃO PARA NOVA REUNIÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00042/2015
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

José Nogueira Pinheiro, S/N - Centro - São João Rio do Peixe - PB, às 10:30 horas do dia 08 de 
Dezembro de  2015, a convocação das empresas que participaram do certame acima citado  para 
uma nova reunião, cujo 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 contiguos (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; Recursos Próprios do Município de São João Rio do Peixe: Secretaria 
de Comunicação e Tecnologia da Informação: 21.00; Na Classificação funcional: 24.131.2002.2095; 
Elemento da despesa: 3.3.90.39.01. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 35352334.
São João Rio do Peixe - PB, 04 de Dezembro de 2015

VANESSA RICARTE FERNANDES
Pregoeira Oficial

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 00003/2015
O FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPIM CNPJ; 08.730.903/0001-30, 

através do seu Pregoeiro, torna público que fará realizar Licitação na modalidade pregão presen-
cial, do tipo menor preço por item, às 08:00hs (horário local) do dia 17 de DEZEMBRO de 2015, 
objetivando a realização de REGISTRO DE PREÇOS, CONSIGNADO EM ATA, PARA EVENTUAL 
AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO 
DE CAPIM. A sessão pública será realizada na sede da Prefeitura Municipal de Capim, situada na 
Av. São Sebastião  s/n- Centro, Capim-PB. Cópia do Edital e seus anexos poderão ser obtidos, in 
loco, no endereço acima, das 08:00 às 12:00hs e (horário local), a partir da publicação deste aviso. 
Informações pelo Fone: (083) 3622-1085

Capim, 04 de Dezembro de 2015
Álamo César Trajano Martins Júnior
Presidente/Pregoeiro da CPL-CAPIM

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 00004/2015
O FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPIM CNPJ; 08.730.903/0001-30, 

através do seu Pregoeiro, torna público que fará realizar Licitação na modalidade pregão presencial, do 
tipo menor preço por item, às 09:00hs (horário local) do dia 21 de DEZEMBRO de 2015, objetivando a 
realização de REGISTRO DE PREÇOS, CONSIGNADO EM ATA, PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 
PARCELA DE COMBUSTÍVEIS E ÒLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE 
AÇÃO SOCIAL. A sessão pública será realizada na sede da Prefeitura Municipal de Capim, situada 
na Av. São Sebastião s/n- Centro, Capim-PB. Cópia do Edital e seus anexos poderão ser obtidos, in 
loco, no endereço acima, das 08:00 às 12:00hs e (horário local), a partir da publicação deste aviso. 
Informações pelo Fone: (083) 3622-1085

Capim, 04 de Dezembro de 2015
Álamo César Trajano Martins Júnior
Presidente/Pregoeiro da CPL-CAPIM

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 00015/2015
A Prefeitura Municipal de Capim, CNPJ: 01.612.304/0001-72, através do seu Pregoeiro, torna 

público que fará realizar Licitação na modalidade pregão presencial, do tipo menor preço por item, às 
08:00hs (horário local) do dia 21 de DEZEMBRO de 2015, objetivando a realização de REGISTRO DE 
PREÇOS, CONSIGNADO EM ATA, PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS 
DIVERSOS E ÓLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO A ESTA PREFEITURA. A sessão pública será 
realizada na sede da Prefeitura Municipal de Capim, situada na Av. São Sebastião  s/n- Centro, Capim-
-PB. Cópia do Edital e seus anexos poderão ser obtidos, in loco, no endereço acima, das 08:00 às 
12:00hs e (horário local), a partir da publicação deste aviso. Informações pelo Fone: (083) 3622-1085

Capim, 04 de Dezembro  de 2015
Álamo César Trajano Martins Júnior
Presidente/Pregoeiro da CPL-CAPIM

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 00010/2015
O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPIM CNPJ; 08.730.943/0001-81, através 

do seu Pregoeiro, torna público que fará realizar Licitação na modalidade pregão presencial, do tipo 
menor preço por item, às 10:00hs (horário local) do dia 21 de DEZEMBRO de 2015, objetivando a 
realização de REGISTRO DE PREÇOS, CONSIGNADO EM ATA, PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO 
PARCELADAS DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS E ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADO A SECRETA-
RIA DE SAÚDE. A sessão pública será realizada na sede da Prefeitura Municipal de Capim, situada 
na Av. São Sebastião  s/n- Centro, Capim-PB. Cópia do Edital e seus anexos poderão ser obtidos, in 
loco, no endereço acima, das 08:00 às 12:00hs e (horário local), a partir da publicação deste aviso. 
Informações pelo Fone: (083) 3622-1085

Capim, 04 de Dezembro  de 2015
Álamo César Trajano Martins Júnior
Presidente/Pregoeiro da CPL-CAPIM

AVISO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO
TP: 00006/2015
A Prefeitura Municipal de Capim, através da Comissão Permanente de Licitação, comunica aos 

participantes da Tomada de Preços Nº 00006/2015, que após análise detalhada na documentação, 
respaldada na legislação vigente e Edital da licitação em epígrafe, considera habilitadas as Empre-
sas: ADCRUZ CONSTRUÇÕES, INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA; DANTAS CONSTRUÇÕES E 
LOCAÇÃO EIRELI; PLANCON PLANEJAMENTO, CONSTRUÇÕES E SERTVIÇOS EIRELI; SERRA 
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA; COSIMAR CONSTRUTORA SINCERA LTDA; CONSTRUTO-
RA EDFFICAR EIRELI; ESTRUCTURAL ENGENHARIA LTDA; e inabilitada as empresas: COFEM 
CONSTRUÇÕES SERVIÇÕES E TECNOLOGIA LTDA por não ter atendido os itens 8.2.1, 8.2.2, 8.210; 
CONSTRUTORA ANTENAS EIRELI por não ter atendido os itens 8.2.9, 8.2.10, 8.11; EDCOL ED 
CONSTRUÇÕES LTDA; por não ter atendido o item 8.2.11; PRIIMEE CONSTRUÇÕES E EMPREE-
MENTOS EIRELE por não ter atendido o item 8.2.1, R.R.F LACERDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 
EIRELE por não ter atendido o item 8.2.4. A CPL comunica que fica aberto o prazo recursal a partir 
da data desta publicação e que a reunião para dar continuidade ao processo licitatório – abertura 
de Propostas, fica marcada para o próximo dia 15/12/2015, às 08:00 horas. Quando da sessão para 
abertura das propostas os licitantes considerados habilitados deverão apresentar nova documentação 
de habilitação, no tocante à regularidade fiscal e trabalhista, constante do Art. 29, da Lei 8.666/93, 
tendo em vista a sessão inicial ter ocorrido em 09/10/2015 próximo passado. Informações poderão 
ser obtidas na sede da Prefeitura Municipal de Capim, situada na Av. São Sebastião s/n- Centro, 
Capim-PB das 08:00 às 12:00hs e (horário local), a partir da publicação deste aviso. Informações 
pelo Fone: (083) 3622-1085.

Capim, 04 de Dezembro de 2015
Álamo César Trajano Martins Júnior

Presidente da CPL-CAPIM

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
Secretaria Municipal de Administração

Gerência de Licitações
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

INSTRUMENTO: primeiro Termo Aditivo aos Contratos nº 068.001/2013/CSL/FMS e 001/2013/
CSL/FMS. PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTEIRO e as empresas CCF 
CONSTRUTORA CAMPOS FILHO LTDA – ME CONTRATUAL: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA 
DE SAÚDE – Conforme Proposta nº 1214763000113011, na zona rural do Município de Monteiro 
- PB. OBJETO DO ADITIVO: Constitui objeto do presente Termo Aditivo a o acréscimo ao valor de 
R$ 36.380,74(Trinta e seis mil trezentos e oitenta reais e setenta e quatro centavos) ficando a partir 
da assinatura do presente. FUNDAMENTAÇÃO: este Termo Aditivo, com base na Cláusula Décima 
Primeira do Contato Inicial e em conformidade com o Art. 57, §1º, inciso II, da Lei Federal 8.666/93 
e suas alterações posteriores. EDNACÉ ALVES SILVESTRE HENRIQUE – Prefeita - Monteiro – PB, 
01 de Dezembro de 2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA – PB
RETIFICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº. 011/2015
No Aviso de Licitação na modalidade Tomada de Preços nº. 011/2015, Tipo Menor Preço Global, 

publicado no D.O.U pág. 211, seção 3, D.O.E/PB pág. 48 e no Jornal da Paraíba pág. 3 classificados, 
todos do dia do dia 25/11/2015, onde se lê: Contratação de empresa para execução dos serviços de 
Reforma e Ampliação da Escola Municipal Maria de Lourdes Nunes de Menezes, leia-se: Contratação 
de empresa para execução dos serviços de Reforma da Escola Municipal Maria de Lourdes Nunes 
de Menezes, os demais atos permanecem inalterados, não modificando a formulação das propostas.

Prata, 03 de dezembro de 2015.
Cristiana de Fátima da Silva – Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA

TOMADA DE PREÇOS Nº. 009/2015
A Prefeitura Municipal de Prata – PB. TORNA PÚBLICO o resultado de julgamento de propostas 

de preços, referente à Tomada de Preços em epígrafe, que tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM MICRO-
-REVESTIMENTO, NO MUNICÍPIO DE PRATA. Após análise e julgamento de propostas, sangrou-se 
vencedora do certame a empresa CONSTUTORA MENDONÇA LTDA – ME (CNPJ: 18.044.473/0001-
56), no valor global R$: 699.200,21 (seiscentos e noventa e nove mil e duzentos reais e vinte e um 
centavos). Conforme consta nos autos do processo administrativo nº. 069/2015. Prata - PB, 30 de 
novembro de 2015.

Cristiana de Fátima da Silva
Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00075/2015
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00075/2015, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E PEÇAS DESTINADOS 
A MANUTENÇÃO E, MODERNIZ; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor 
de: NEWTEC -PRODUTOS INTELIGENTES LTDA-ME - R$ 122.180,00.

Sousa - PB, 04 de Dezembro de 2015
ANDRE AVELINO DE PAIVA GADELHA NETO - Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 1.6.034/2015 
A Comissão Setorial de Licitação do Fundo Municipal de Saúde de Monteiro, através do Pregoeiro 

Oficial e Equipe de Apoio, devidamente nomeados pela Prefeita do Município, TORNA PÚBLICO e 
comunica aos interessados que se encontra aberta à licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
nº. 1.6.034/2015, cujo objeto a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, 
para suprir as necessidades da Secretária de Saúde desta Municipalidade, conforme proposta nº 
11214.763000/1140-01, Recurso de Emenda Parlamentar. Data da abertura: 18 de Dezembro de 2015, 
às 09h00min (horário local). Cópia do edital de demais documentos pertinentes estará á disposição no 
setor de licitações do Fundo Municipal de Saúde, à Rua Dr. Alcindo Bezerra de Menezes, 13, Centro, 
1º Andar, nesta Cidade, no horário de expediente das 08h00min às 12h00min. Outras informações 
pelo telefone 3351-1510 ou 3351-1544.

Monteiro-PB, 04 de Dezembro de 2015.
Erinaldo Araújo Sousa

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO 
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2015

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Dirson Andrade, 103 - Centro - Sertãozinho - PB, às 08h30min do dia 16 de Dezembro de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Locação de Palco, Sonorização, 
Gerador, Tendas, Banheiros Químicos e Portal, para as Festividades de Santos Reis, nos dias 04 
e 05 de Janeiro de 2016, neste Município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 001/2006. Informações: no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3685-1073.

Sertãozinho - PB, 04 de Dezembro de 2015.
MAURICIO DO NASCIMENTO RIBEIRO - Pregoeiro Oficial

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CINEP

JULGAMENTO HABILITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 0002/2015
REGISTRO DA CGE Nº 15-01401-8
A Comissão Permanente de Licitação, constituída através da Portaria nº 026 de 20/03/2015,  

comunica aos participantes da CONCORRÊNCIA Nº 002/2015, cujo objeto contratação de empresa 
de engenharia especializada para execução de obra referente à referente a infra-estrutura da segunda 
etapa do Parque Industrial de Caaporã I e II, no Estado da Paraíba, conforme especificações e 
demais elementos técnicos constantes no Projeto Básico e demais Anexos do EDITAL. que após 
análise procedida nos Documentos de Habilitação das empresas participantes chegou-se a seguinte 
conclusão:  EMPRESA  HABILITADA: SANCCOL SANEAMENTO CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO 
LTDA - CNPJ: 09.267.923/0001-89. .EMPRESAS INABILITADAS: RTS - CONSTRUÇÕES E SER-
VIÇOIS LTDA, CNPJ: 12.209.627/0001-36, não atendeu os itens 10.1.1 “e”, 10.4.1 ‘b” números 2, 
4 e 5 e o 10.4.1”c” e “d” do Edital; ECO LATINA PARTICIPAÇÕES EMPREENDIMENTOS, CNPJ:  
10.868.103/0001-21, não atendeu o item 10.4.1 “d.6” do Edital; PRENER COMÉRCIO DE MATERIAIS 
ELÉTRICOS LTDA, CNPJ: 00.930.087/0001-04, não atendeu os itens 10.1.1 “e”, 10.3.1 “b4”,  10.4.1 
“b” os números 1, 3, 4 e 5,  item 10.4.1 “d.6” e o 10.4.1 “f.1” do Edital; CONSERV CONSTRUÇÕES 
E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 05.219.643/0001-44, não apresentou, o item 10.4.1 alínea “e” e o item 
25.2 - Anexo 17 em conformidade ao exigido no Edital e a empresa CONSTRUTORA GALVÃO 
MARINHO LTDA, CNPJ: 12.647.038/0001-30 não atendeu o item 10.4.1 “b” os números  4 e 5, 
do Edital. Caso não haja interposição de recurso, fica designado o dia 16/12/2015 às 10:00 horas, 
para abertura das Propostas de Preços. O prazo recursal será conforme preceitua o art.109 da Lei 
de Licitações 8.666/93 e suas posteriores alterações.

João Pessoa, 04 de dezembro de 2015.
Adeilton Martins de Oliveira

Presidente da CPL

GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS, 

DO MEIO AMBIENTE E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEIRHMACT
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº- 004/2015

REGISTRO CGE Nº1501463-9
OBJETO: CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DO ZONEAMENTO 

ECOLÓGICO-ECONÔMICO DA MESORREGIÃO DA BORBOREMA NO ESTADO DA PARAÍBA 
(ZEE DA BORBOREMA), ABRANGENDO O TERRITÓRIO DE 44 MUNICÍPIOS DO ESTADO DA 
PARAÍBA; nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, avisa aos interessados que 
a licitação supramencionada, com abertura de propostas de preços prevista para o dia 09/12/2015, 
FICA ADIADA para o dia 17/01/2016 às 14h00. O adiamento fundamenta-se em razão dos diversos 
questionamentos formulados pelas Empresas Licitantes. Maiores informações poderão ser obtidas 
diretamente na SEIRHMACT, através do telefone (83) 3218-4336/3218.4326 ou no endereço ele-
trônico: licitacao@serhmact.pb.gov.br.

João Pessoa, 04 de Dezembro de 2015.
Washington Luis Soares Ramalho

Presidente

COMUNICADO
COMUNICADO DO PREGÃO 320/2015

PROCESSO Nº 19.000.014730.2015
Comunicamos, a quem interessar, que o procedimento licitatório nº320/2015         ((registro de 

preços para aquisição de reagentes para realizar o teste do pezinho), destinado a Secretaria de 
Estado da Saúde - SES/LACEN, modalidade Pregão Presencial, fica marcado para o dia 22/12/2015 
as 09h, Informamos que o novo Edital está disponível no site. www.centraldecompras.pb.gov.br 

REG CGE: 15-01336-9
João Pessoa, 04 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

COMUNICADO PREGÃO 313/2015
PROCESSO Nº 19.000.015736.2015

Comunicamos, a quem interessar, que o Pregão Presencial  nº313/2015 (Registro de preços 
para aquisição de material medico hospitalar), destinado a Secretaria de Estado da Administração 
Penitenciaria - SEAP, marcado para o dia 11/12/2015 as 09h, fica adiado  para  o dia 18/12/2015 
as 09h. Solicitamos aos licitantes que acesse o site. para adquirir um novo Edital. www.central-
decompras.pb.gov.br

RGE CGE: 15-01616-3
João Pessoa, 04 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 N348/2015
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 23/12/2015 às 09h para:

Registro de preços para contratação de serviços de fornecimento de refeições, destinado a 
Fundação de Desenvolvimento da Criança e do Adolescente - FUNDAC, 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 - 15-01648-6
João Pessoa, 04 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

COMUNICADO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL 192/2015

Comunicamos, a quem interessar, que o procedimento licitatório nº 192/2015 (Contratação de 
empresa especializada no fornecimento de refeições dos tipos desjejum e almoço, com a finalidade 
de atender ao Servidor Público do Governo do Estado/SEAD), modalidade Pregão Presencial, mar-
cado para o dia 10/12/2015, às 09h, está ADIADO até ulterior deliberação por solicitação do órgão .

REG. CGE: 15-01577-8
João Pessoa, 04 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 N384/2015
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 09h para:

Contratação de serviços de empresa especializada para prestação de serviço de instalação 
e manutenção de divisórias, persianas, pisos vinilicos, forros e outros, destinado a Secretaria de 
Estado da Receita - SER, conforme anexo I do Edital.

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

REG. CGE Nº - 15-01652-6
João Pessoa, 04 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 09060/2015.

PREGÃO PRESENCIAL N. º 09010/2015 PROCESSO ADM. Nº. 2015/003224
OBJETO: Contratação de empresa especializada em Serviço de Locação de Mesas e Cadeiras 
plásticas para os eventos da SEDEC.

A Secretária de Educação do Município de João Pessoa, de acordo com as atribuições que 
lhes foram conferidas, em conformidade com o resultado do Pregão Presencial N. º 09010/2015,
devidamente homologado, RESOLVE, nos termos da Lei nº. 8.666/93, do Decreto nº. 3.931/2011, e 
do Decreto Municipal nº. 7.884/2013 e das demais normas legais aplicáveis, tornar público o Extrato 
da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS do presente Pregão:
EMPRESA: SN FESTAS E LOCAÇÕES LTDA – ME CNPJ: 10.866.320/0001-82
FONE/FAX: (83) 3244-6698 END.: Rua Francisco de Assis Marinho, nº 105, Mangabeira I –
João Pessoa/PB CEP: 58056-250 EMAIL: contabil_consultoria@hotmail.com

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

Secretária de Educação e Cultura 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANT.
VALOR 

UNITÁRIO
VALOR 
TOTAL

01

Serviço de Locação de Cadeira em 
plástico resistente, PCV, cor branca, 
sem braço. Sem falhas, trincas ou 
danos                   estruturais.
Para auditório, as cadeiras deverão 
estar em bom estado de     
conservação para que não venham 
inviabilizar o seu uso. Deverão ser 
certificadas pelo Inmetro, conforme 
Portaria INMETRO nº 213 de 
22/06/2007.

UNID 40.000 R$ 1,50 (um 
real e 

cinquenta 
centavos)

R$ 60.000,00
(sessenta mil 

reais)

02

Serviço de Locação de Mesa 04 
lugares, quadrada em PVC, 1m², na 
cor branca. As mesas deverão estar 
em bom estado de conservação para 
que não venham inviabilizar o seu 
uso.

UNID 10.000

R$ 2,50 (dois 
reais e 

cinquenta 
centavos)

R$ 25.000,00 
(vinte e cinco 

mil reais)

VALOR GLOBAL R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais).

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 09064/2015.

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

A Secretária de Educação do Município de João Pessoa, de acordo com as atribuições que 
lhes foram conferidas, em conformidade com o resultado do Pregão Presencial N. º 09034/2015,
devidamente homologado, RESOLVE, nos termos da Lei nº. 8.666/93, do Decreto nº. 3.931/2011, e 
do Decreto Municipal nº. 7.884/2013 e das demais normas legais aplicáveis, tornar público o Extrato 
da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS do presente Pregão:
EMPRESA: BJ COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ: 07.227.808/0001-55
FONE/FAX: (83) 3239-5835 END.: Rua Elias Pereira de Araújo, 80 Sala A 
Mangabeira CEP: 58.056-010 EMAIL: bjcomercial@yahoo.com.br

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

17

FÓSFORO

2.000 PACOTE

R$ 1,60 
(um real 

e 
sessenta 

centavos)

Fósforo. Pacote com 10 caixas.

R$ 3.200 
(três mil e 
duzentos 
reais)

24

PÁ DE LIXO

3.000 UNID

R$ 2,60 
(dois 

reais e 
sessenta 

centavos)

Pá para lixo em zinco, com cabo longo em madeira, pá e cabo formando um 
ângulo de 90º graus.

R$ 
7.800,00
(sete mil 
e 
oitocentos 
reais)

Valor Global dos itens de R$ 11.000,00 (onze mil reais)

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

Secretária de Educação e Cultura 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 09066/2015.

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

A Secretária de Educação do Município de João Pessoa, de acordo com as atribuições que 
lhes foram conferidas, em conformidade com o resultado do Pregão Presencial N. º 09034/2015,
devidamente homologado, RESOLVE, nos termos da Lei nº. 8.666/93, do Decreto nº. 3.931/2011, e 
do Decreto Municipal nº. 7.884/2013 e das demais normas legais aplicáveis, tornar público o Extrato 
da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS do presente Pregão:
EMPRESA: CAVALCANTE & CIA LTDA CNPJ: 10.655.938/0001-01
FONE/FAX: (83) 3663-2045 END.: Avenida das Fronteiras, 65 – Loja 07, Bairro Igapó 
– Natal/RN CEP: 59.104-345 EMAIL: trevolicitaçao@hotmail.com

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

1

ÁCIDO MURIÁTICO

6000 LITRO

R$ 2,11 
(dois reais 

e onze 
centavos)

R$ 
12.660,00
(doze mil, 

seiscentos e 
sessenta 

reais)

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

fabricação, validade e registro no Ministério da Saúde.

3

AMACIANTE 

10000 GALÃO

R$ 2,99 
(dois reais 
e noventa 

e nove 
centavos)

R$ 
29.900,00

(vinte e nove 
mil e 

novecentos 
reais)

AMACIANTE DE ROUPA - Especificação: amaciante de roupa 
aspecto físico líquido viscoso concentrado, perfumado. Galão de 

2 litros, com tampa abre e fecha com lacre de rosquear. A 
embalagem deverá conter externamente os dados de 

identificação, procedência, número do lote, validade e número de 
registro no Ministério da Saúde.

4

BALDE 100LT

500 UNID

R$ 32,42 
(trinta e 

dois reais 
e quarenta 

e dois 
centavos)

R$ 
16.210,00
(dezesseis 

mil, 
duzentos e 
dez reais)

BALDE em material plástico, polietileno de alta densidade, alta 
resistência a impacto, paredes e fundo reforçados, reforço nas 

bordas, capacidade 100 litros.

8

BOM AR

2650 UNID

R$ 5,53 
(cinco 
reais e 
cinquenta 
e três 
centavos)

R$14.654,50 
(quatorze 
mil, 
seiscentos e 
cinquenta e 
quatro reais 
e cinquenta 
centavos)

Desodorizador de ambiente. Aplicação: manual, aromatizado e 
ambiental, composição solubilizantes, coadjuvantes, perfumes e
butano. Essências diversas tais como: lavanda, flores do campo, 

jasmim, spring time, ares de verão. Frasco de 360 ml.

9

CABO DE ALUMÍNIO (MOP)

2244 UNID

R$ 17,00 
(dezessete 

reais)

R$ 
38.148,00

(trinta e oito 
mil, cento e 

Cabo em alumínio anodizado, tamanho, 1,50 MT. Sistema de 
rosca universal. Sistema de autotorção.

quarenta e 
oito reais)

14

DESINFETANTE

17000 GALÃO

R$ 7,30
(sete reais 

e trinta 
centavos)

R$ 
124.100,00 

(cento e 
vinte e 

quatro mil e 
cem reais)

Desinfetante para uso geral - Desinfetante a base de quaternário 
de amônio. Bactericida e fungicida. Composição: Principio ativo: 

cloreto de lauril/miristiu dimetil benzil amônio. Aplicação: 
desinfetar e perfumar pisos, paredes, cozinhas, banheiros, pias, 

azulejos, vasos sanitários, ralos, latas de lixo e outros ambientes. 
Essências: lavanda, flores do campo e marine. Galão de 05 litros.

15

DETERGENTE 500 ML

20000 UNID

R$ 0,96 
(noventa 

e seis 
centavos)

R$ 
19.200,00
(dezenove 

mil e 
duzentos 

reais)

Detergente neutro líquido. Composição: principio ativo: 
expessante, perfume, Formaldeido, corante e agua. Principio 
ativo: linear alquil Benzeno sulfato de sódio. Em embalagem 

flexivel e Resistente, com bico dosador economico. Em frasco c/ 
500ml. Prazo de Validade/garantia do produto: mínimo de 12 

meses.

16

ESPONJA PARA PRATO

10000 UNID

R$ 0,29 
(vinte e 

nove 
centavos)

R$ 2.900,00 
(dois mil e 
novecentos 

reais)

ESPONJA sintética dupla face, um lado em espuma poliuretano 
e outro em fibra sintética abrasiva, medidas aproximadas (100 x 

70 x 20) mm. Acondicionada em embalagem original do 
fabricante com dados de identificação do produto.

18

LIMPADOR DE VIDRO

500 UNID

R$ 2,08 
(dois reais 

e oito 
centavos)

R$ 1.040,00 
(um mil e 
quarenta 

reais)

Composição: tenso ativa aniônico biodegradável, coadjuvante, 
solubilizante, álcool etílico, corante e perfume. FRASCO 

PULVERIZADOR 500 Ml.

20

LUVA PLÁSTICA DESCARTÁVEL

5000 PACOT
E

R$ 1,97 
(um real e 
noventa e 

sete 
centavos)

R$ 9.850,00 
(nove mil, 

oitocentos e 
cinquenta 

reais)

Luva plástica descartável para porcionamento, transparente, de 
alta resistência, tamanho único. Pacote com 100 unidades.

25

PALHA DE AÇO 

23300 PACOT
E

R$ 0,74 
(setenta e 

quatro 
centavos)

R$ 
17.242,00
(dezessete 

mil, 
duzentos e 
quarenta e 
dois reais)

Esponja de lã de aço carbono, com Formato retangular, para uso 
em limpeza geral, textura macia e isenta de sinais de oxidação, 

medindo 100 x 75. Pacote com 08 unidades.

27

PANO DE PRATO

13500 UNID

R$ 1,20 
(um real e 

vinte 
centavos)

R$ 
16.200,00
(dezesseis 

mil e 
duzentos 

reais)

Pano de prato, em algodão alvejado, medindo aproximadamente 
60 x 45 cm.

31

PREGADOR DE ROUPA

8300 PACOT
E

R$ 0,80 
(oitenta 

centavos)

R$ 6.640,00 
(seis mil,

seiscentos e 
quarenta 

reais)

Prendedor de roupa, em madeira, formato retangular, medindo 5 
cm, acondicionado em pacote com 12 unidades.

32

SABÃO EM PÓ 500G

40000 UNID

R$ 1,23 
(um real e 

vinte e 
três 

centavos)

R$ 
49.200,00
(quarenta e 
nove mil e 
duzentos 

reais)

SABÃO EM PÓ SABÃO. ALVEJANTE, EM PÓ 
CONCENTRADO; COMPOSTO DE CLORO ORGÂNICO, 
BACTERICIDA, COM ORGANO CLORATO 
CONCENTRADO; ROTULO N. DE LOTE, FORMULA DATA 
DE FABRICAÇÃO 
/VALIDADE MÍNIMA DE 1 ANO. EMBALAGEM DE 500 
GRAMAS.

Valor Global dos itens de R$ 357.944,50 (trezentos e cinquenta e sete mil, novecentos e 
quarenta e quatro reais e cinquenta centavos);

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

Secretária de Educação e Cultura 

CÂMARA MUNICIPAL DE PARARI
AVISO DE LICITAÇÃO

A Câmara de Parari/PB, através do seu Pregoeiro, torna público que fará a realização do Pregão 
Presencial Nº 001/2015. Objeto: Aquisição de um veículo usado de porte pequeno, ano 2008/2009, 
motor: 1.000 CV, comb.: Gas/álcool, para 5 passageiros, ar-condicionado, direção hidráulica, 4 
portas, em perfeito estado de conservação, para uso exclusivo da Câmara, conforme termo de 
referencia. Data da realização: 16/12/2015. Horário: 08h:00mn (oito horas); Local: Rua Tertulino 
Aires de Queiroz, Nº S/N, Centro, Parari/PB. Edital: Cópia poderá ser retirada na sede da Câmara, 
horário de 08h:00m as 12h:00m. 

Parari/PB, 04 de dezembro de 2015.
Jacé Alves de Oliveira 

 Pregoeiro

João Pessoa > Paraíba > sábado, 5 de dezembro de 2015Publicidade
26 A UNIÃO 



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 09063/2015.
PREGÃO PRESENCIAL N. º 09025/2015 
PROCESSO ADM. Nº. 2015/043212
OBJETO: Aquisição de Equipamentos de Informática: Microcomputadores, Notebooks, Tablets e 

Recarregadores para atendimento das demandas de Escolas e Creis da Rede Municipal de Ensino 
e Setores Administrativos da SEDEC.

A Secretária de Educação do Município de João Pessoa, de acordo com as atribuições que 
lhes foram conferidas, em conformidade com o resultado do Pregão Presencial N. º 09025/2015, 
devidamente homologado, RESOLVE, nos termos da Lei nº. 8.666/93, do Decreto nº. 3.931/2011, e 
do Decreto Municipal nº. 7.884/2013 e das demais normas legais aplicáveis, tornar público o Extrato 
da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS do presente Pregão:

EMPRESA: DATEN TECNOLOGIA LTDA CNPJ: 04.602.789/0001-01 FONE/FAX: (71) 3616-5500 
/ 3018-6422 END.: Rodovia Ilhéus – Uruçuca, Km 3,5, S/N – Galpão, Distrito 

Industrial, Ilhéus Bahia CEP: 45.658-335 EMAIL: daten@daten.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 09063/2015.

PREGÃO PRESENCIAL N. º 09025/2015                    PROCESSO ADM. Nº. 2015/043212

OBJETO: Aquisição de Equipamentos de Informática: Microcomputadores, Notebooks, 
Tablets e Recarregadores para atendimento das demandas de Escolas e Creis da Rede 
Municipal de Ensino e Setores Administrativos da SEDEC.

A Secretária de Educação do Município de João Pessoa, de acordo com as atribuições que 
lhes foram conferidas, em conformidade com o resultado do Pregão Presencial N. º 09025/2015,
devidamente homologado, RESOLVE, nos termos da Lei nº. 8.666/93, do Decreto nº. 3.931/2011, e 
do Decreto Municipal nº. 7.884/2013 e das demais normas legais aplicáveis, tornar público o Extrato 
da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS do presente Pregão:

EMPRESA: DATEN TECNOLOGIA LTDA CNPJ: 04.602.789/0001-01 FONE/FAX: (71) 3616-
5500 / 3018-6422 END.: Rodovia Ilhéus – Uruçuca, Km 3,5, S/N – Galpão, Distrito 
Industrial, Ilhéus Bahia CEP: 45.658-335 EMAIL: daten@daten.com.br

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANT. VALOR 
UNITÁRIO

VALOR 
TOTAL

02

MICROCOMPUTADOR 
(SETORES 

ADMINISTRATIVOS)

PROCESSADOR: 
Arquitetura x 64 com núcleo 
quádruplo.
Memória cachê mínima de 
3MB.
Clock mínimo de 1.8 GHz.
Processadores 
descontinuados pelo 
fabricante dos mesmos não 
serão aceitos.

PLACA MÃE: 
Desenvolvida pelo mesmo 
fabricante do equipamento ou 
em regime de OEM.
Velocidade de barramento do 
sistema compatível com o 
processador e a memória 
ofertados.
2 (dois) soquetes para 
memória, compatível com o 
tipo DDR3 1600 MHz.
Controladora integrada de 
disco rígido, tipo SATA.
Controladora gráfica 
integrada padrão HD (High 
Definition), com memória de 

UNID 250

R$ 3.330,00 
(três mil e 
trezentos e 
trinta reais)

R$ 832.500,00 
(oitocentos e 
trinta e dois 

mil e 
quinhentos 

reais)

até 1696MB DDR-3
compartilhada com o sistema.
3 (três) portas USB versão 
2.0, sendo 2(duas) portas 
para conexão traseira do 
gabinete e uma no frontal.
2 (duas) saídas de vídeo 
padrão HDMI.
1 (uma) porta RJ-45 para 
conexão de rede.
BIOS
Desenvolvida diretamente 
pelo próprio fabricante do 
equipamento ou 
desenvolvida especialmente 
para o mesmo em regime de 
OEM.
Implementada em memória 
flash atualizável diretamente 
pelo microcomputador.
Possibilidade de 
habilitar/desabilitar portas 
USB.
Possibilidade de 
habilitar/desabilitar senha de 
acesso ao setup.

UNIDADE DE 
ARMAZENAMENTO: 
Capacidade de 500GB SATA 
Velocidade de 5400 RPM.
Tecnologia NCQ (Native 
Command Queuing).
Tecnologia SMART 
(SelfMonitoring Analysis 
and Report).

MEMÓRIA: Capacidade 
instalada de 4096MB, em 2 
(dois) módulos de 2048MB 
DDR3 1600 MHz.
Operando em dual channel.

ÁUDIO: Interface de som 
“on-board” padrão Plug-and-
Play de alta definição.
Possuir no mínimo 7.1 canais 
de áudio.

PAINEL FRONTAL: 1 
porta USB 2.0, 1 HD Led, 1 
Power Led, 1 botão 
liga/desliga.

MONITOR: LCD de 19.5 
polegadas.
Brilho de 250 CD/m².
Contraste dinâmico de 
3000:1 ou estático de 1000:1.
Tempo de resposta de 5 ms.
Ângulo de visão horizontal e 
vertical de 160°.
Suporte para ajuste de altura, 
inclinação frente/trás (tilt) e 
rotação esquerda/direita 
(swivel).
Exibição maior que 16 
milhões de cores.
Resolução de 1440 x 900 a 
75 Hz.
Interfaces de conexão DVI e 
D-SUB.
Acompanhar os cabos de 
vídeo, digital e analógico.
Acompanhar cabo de energia, 
com 1,5 metros de 
comprimento, sem a 
necessidade de extensões, 
com a tomada padrão 
NBR14136.
Alimentação 110/220V, com 
chaveamento automático.
Mesmo fabricante da CPU ou 
em regime de OEM.
Compatível com Windows 
Mac e Linux

MOUSE: Mouse óptico 
compatível com o Microsoft 
Mouse com pelo menos 800 
dpi de sensibilidade com 2 
(dois) botões e rolete 
emborrachado de scroll em 
conector (PS/2) compatível 
com a interface ofertada na 
motherboard do 
equipamento.
Tapete (pad) para mouse 
deverá ter cor predominante 
do fabricante.
O Mouse deverá ser do 
mesmo fabricante do 
microcomputador ou 
fabricado em regime de 
O&M.

TECLADO: Com no 
mínimo 101 teclas padrão 
QWERTY com layout  
ABNT2.
Teclas alfanuméricas de 
função (F1 a F12) numéricas 
e de movimentação de cursor 
independentes.
Com conector USB ou mini-
Din (PS/2) compatível com a 
interface ofertada na 
motherboard do 
equipamento.
Com indicadores (leds) de 
NUM LOCK CAPS LOCK e 
SCROLL LOCK.
Deverá ter cor predominante 
preto.
O Teclado deverá ser do 
mesmo fabricante do 
microcomputador ou 
fabricado em regime de 
O&M.

FONTE DE 
ALIMENTAÇÃO: Potência 
máxima de 65W.
Chaveamento automático de 
voltagem 110/220V.
Proteção contra sobretensão. 
Proteção térmica.

GABINETE: Padrão Small 
Form Factor.
Opção para montagem nos 
sentidos vertical ou 
horizontal.
Não possuir bordas cortantes, 
utilizando sempre chapas 
dobrabas nas bordas ou 
cortadas com tecnologia 
laser.
Possuir no mínimo 1 (uma) 
porta USB 2.0 frontais
Possuir LEDs indicativos de 
acesso ao disco rígido e de 
estado (ligado/desligado).

SISTEMA 
OPERACIONAL 7:
Licença de uso do Sistema 
operacional Microsoft 
Windows sete Professional 
64 bits em português.
Drivers dos componentes do 
equipamento compatível com 
o sistema operacional 
mencionado acima.

DOCUMENTAÇÃO: 
Acompanhar manual em 
Português Brasil em papel ou 

meio digital.

GARANTIA: On-site pelo 
período de 3 (três) anos com 
cobertura de peças, 
componentes, mão de obra e 
deslocamentos de técnicos.
Fabricante deve 
disponibilizar central de 
atendimento com chamada 
gratuita, com funcionamento 
em horário comercial para 
suporte técnico e registro e 
acompanhamento de 
chamados.

04

NOTEBOOK

PLACA PRINCIPAL: 
Possuir 2 (dois) slots para 
memória RAM, permitindo a 
instalação de 8 (oito) 
Gigabyte, do tipo DDR3 com 
permissão de operação em 
modo Dual Channel;
Mecanismos de redução do 
consumo de energia 
compatíveis com o padrão 
ACPI versão 3.0 e controle 
automático de temperatura;
Tecnologia de segurança 
TPM (Trusted Platform 
Module), versão 1.2, 
integrado à placa principal, 
acompanhado de software 
para sua implementação e 
gerenciamento;

• Controladora SATA 
integrada compatível 
com os periféricos 
adiante especificados

• Suporte à tecnologia
de comunicação sem 
fio aderentes aos 
padrões IEEE 
802.11b/g/n, 
integrada 
internamente ao 
equipamento;

• Suporte às funções 
“shutdown display” 
(desligamento da tela 
após um período de 
inatividade do 
teclado) e “shutdown 
disk” (desligamento 
do motor do disco

UNID 170 R$ 4.600,00 
(quatro mil e 

seiscentos 
reais)

R$ 782.000,00 
(setecentos e 
oitenta e dois 
mil reais)

rígido após um 
período de 
inatividade);

• Deverá ser do mesmo 
fabricante do 
microcomputador, 
OEM ou fabricada 
sob sua especificação 
para uso exclusivo, 
não sendo aceito o 
emprego de placas-
mãe de livre 
comercialização no 
mercado.

BIOS: Tipo Flash Memory, 
utilizando memória não 
volátil e reprogramável, 
compatível com os padrões 
ACPI 3.0 e Plug-and-Play;
Lançada a partir de 2011 e 
entregue com versão mais 
atual disponibilizada pelo 
fabricante;
Possuir senhas de Setup para 
Power On, Administrador e 
Disco rígido;
Deve ser do mesmo 
fabricante do equipamento ou 
desenvolvida 
especificamente para o 
projeto.

INTERFACES: Interface de 
som de, no mínimo, 24 bits, 
com alto-falante embutido no 
equipamento com potência 
mínima de 2W, microfone 
integrado ao gabinete, 
entrada para microfone e 
saída para fone de ouvido;
Interface tipo Serial ATA que 
permita gerenciar a unidade 
leitora de mídia óptica 
especificada.
Possuir, no mínimo, 3 
(TRÊS) interfaces USB 2.0;
Possuir 1 (um) slot para 
cartão PCMCIA ou 1 (um) 
slot para cartão Express 
Card;
Possuir 1 (uma) porta RJ-45
para a placa de rede;
Possuir 1 (um) conector DC-
IN para adaptador AC;
Possuir 1 (uma) porta VGA 
externa;
Possuir conectores para 
entrada e saída de áudio 
estéreo. Alto-falante 
embutidos interno ao 
gabinete que seja desativado 
automaticamente quando 
conectado algum dispositivo 
de áudio externo à interface 
de som “line-out”. Todos os 
conectores das portas de 
entrada/saída devem ser 
identificados por cores e/ou 
símbolos, de acordo com o 
padrão PC'99 System Design 
Guide;

PLACA-MÃE 
(MOTHERBOARD): 
Padrão da arquitetura de 
barramento: PCI de 32 bits 
ou superior
Banco de memória: 2 (dois) 
slots padrão DDR3 ou 
superior, permitindo a 
instalação de pelo menos 8 
GB (oito gigabyte)

PROCESSADOR: Mínimo 
de 2.4 GHz,
Mínimo de 2 MB de Cache
Arquitetura X64 núcleo 
duplo;
Clock do barramento FSB = 
1066 MHz.
Consumo máximo energia de 
45W.

INTERFACE GRÁFICA: 
Controladora gráfica 
integrada ao equipamento;
Padrão: SVGA ou superior;
Resolução gráfica mínima: 
1366x768 pontos;
Memória vídeo 
compartilhada 
dinamicamente de no mínimo 
256 MB;
Capacidade de exibição de 
pelo menos 16 milhões de 
cores;
Possuir saída VGA e HDMI 
para monitor externo;
Possuir aceleração gráfica de 
vídeo para 3D;
Suporte o uso de monitor 
estendido.

VÍDEO: Tela em TFT 
Colorido, widescreen, com 
matriz ativa; Tamanho da 
tela: 14” (quatorze 
polegadas) padrão WXGA; 
Resolução gráfica mínima: 
1366x768 pontos;
Capacidade de exibição de 
pelo menos 16 milhões de 
cores.

MEMÓRIA RAM: 
Memória RAM instalada: no 
mínimo 4 GB (quatro
gigabyte), padrão DDR3-133
ou superior.

UNIDADE DE DISCO 
RÍGIDO: Uma unidade de 
disco rígido interna, 
compatível com a 
controladora com capacidade 
mínima de 320 (Trezentos e 
vinte) GB, com interface tipo 
Serial ATA II.
Velocidade de rotação de, no 
mínimo, 7.200 rpm.
Tecnologia de pré-falha 
S.M.A.R.T (Self-Monitoring, 
Analysis and Reporting 
Technology) incorporada.

UNIDADE DE DVD/RW: 
Tipo de unidade: interna ao 
gabinete do notebook;
Compatibilidade da Unidade: 
CD-ROM, CD-ÁUDIO e 
DVD-ROM, CD-RW, DVD-
R, DVD+R.

TECLADO: Padrão ABNT-
2 com no mínimo 82 teclas.
O Teclado deverá ser 
impermeável, ou seja, possuir 
camada protetora que não 
deixe o líquido “vazar” para 
a parte interna do 
equipamento, 
comprometendo assim o bom 
funcionamento de todos os 
componentes.
Deve possuir teclas de acesso 
para controle de 
luminosidade (brilho), 

economia de energia e 
comutação para monitor 
externo.

DISPOSITIVO 
APONTADOR: Apontador 
Integrado tipo “touchpad”, 
integrado no gabinete, com 
dois botões integrados e uma 
área para a função “scroll” 
(botão de rolagem).

INTERFACE DE REDE 
ETHERNET/FAST 
ETHERNET/GIGABIT 
ETHERNET: Placa de 
Rede, com velocidade de 
10/100/1000 Mbps, 
compatível com os padrões 
Ethernet, Fast-Ethernet e 
Gigabit Ethernet, autosense, 
full duplex, plug-and-play, 
configurável totalmente por 
software, com conector 
padrão RJ-45, integrada ao 
hardware.

INTERFACE DE REDE 
WIRELESS: 

• Interface de 
comunicação 
wireless que 
implemente os 
padrões IEEE 
802.11b/g/n.

• Interface de 
comunicação 
Bluetooth 2.0.

• Não serão aceitas 
adaptações com 
dispositivos USB, 
cartões externos 
padrão PCMCIA ou 
similares.

• Botão liga-desliga 
que ative ou desative 
completamente a 
interface, com 
suporte ao mesmo no 
hardware e software 
presentes no 
equipamento.

• Seu software de 
gerenciamento deve 
permitir configurar 
vários tipos de redes 
(com SSID, Tipo de
Conexão de rede e 
parâmetros de 
segurança de 
conexão), consumo 
de energia do 
adaptador em modo 
automático ou 
manual e pesquisa de 
redes sem fio.

• O ajuste da potência 
deverá ser feito de 
acordo com a 
recepção do sinal, de 
forma a proporcionar

             economia de bateria.

BATERIA: A Fonte de 
Alimentação, acompanhada 
de adaptador externo para 
corrente alternada, oferece 
suporte às tensões de entrada 
de 110 e 220 Volts (+-10% 
50-60Hz), com ajuste 
automático, não sendo 
permitido o uso de nenhum 
dispositivo transformador 
externo. A tensão de saída da 
fonte deverá ser compatível 
com a tensão de entrada 
suportada pelo notebook.
Bateria de Lithium-Ion, com 
no mínimo 6 (seis) células;
Autonomia mínima de 
operação de 2 (duas) horas 
em uso. A comprovação 
desta exigência será por 
intermédio do software 
Battery Eater no modo 
Classic, conforme 
procedimentos descritos no 
ENCARTE “B” (Caderno de 
Testes);
Possuir travas e/ou conexões 
que permitam a remoção da 
bateria.

COMPATIBILIDADE: 
Todos os notebooks, bem 
como os softwares fornecidos 
deverão ser entregues com 
compatibilidade comprovada 
com o sistema operacional 
Microsoft Windows 7 
Professional, Windows 8 e os 
sistemas Linux em Português 
do Brasil;
Os notebooks deverão ser 
entregues, pela 
ONTRATADA, com o 
Sistema Operacional 
Microsoft Windows 7 
Professional pré-instalado e 
configurado.

DOCUMENTAÇÃO: 
Documentação técnica que 
possibilite, sem necessidade 
de uso de nenhum outro 
recurso, a completa 
averiguação de conformidade 
com estas especificações. 
Todas as características 
técnicas obrigatórias deverão 
ser comprovadas através de 
catálogos, manuais e folders 
do fabricante de cada 
componente do equipamento, 
os quais deverão ser 
entregues juntamente com as 
respectivas propostas 
técnicas. Os catálogos, 
manuais e declarações não 
serão devolvidos. Também 
será aceita cópia de página da 
Internet que comprove as 
especificações de cada 
componente (deverá ser 
informado o endereço do 
site);

GARANTIA: Garantia on-
site de 12 (Doze) meses, para 
o equipamento especificado 
contra defeito de fabricação, 
com cobertura total para 
peças e serviços, prestada por 
escrito pelo fabricante do 
equipamento no ato do 
processo licitatório, esta 
garantia deverá ser 
comprovada através de 
documentos emitidos pelo 
fabricante do equipamento ou 
através de catálogos, folder 
ou declaração.
Comprovação de que o 
fabricante possui assistência 
técnica autorizada na cidade 
de João Pessoa, própria ou 
credenciada; 

EMBALAGEM: O 
equipamento deverá possuir 
identificação do fabricante, 
número de série e demais 
informações exigidas na 
legislação em vigor, deve 
estar acondicionado em 
embalagem com calços 
internos de proteção 
especialmente desenvolvidos 
para suportar vibrações e 
empilhamento em 
conformidade com as normas 
NBR6737/81, NBR6739/81 e 
NBR NM ISO 536/2000; 

ACESSÓRIOS A SEREM 
FORNECIDOS: Maleta de 
couro sintético ou nylon, do 
mesmo fabricante do 
equipamento principal ou 
fabricada sob sua 
especificação, para transporte 
do mesmo e seus respectivos 
acessórios, possuindo 
divisões adequadas para tal;

VALOR GLOBAL R$ 1.614.500,00 (um milhão, seiscentos e quatorze mil e quinhentos 
reais)

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

Secretária de Educação e Cultura 
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 57/2015

A Prefeitura Municipal de João Pessoa, através da Secretaria da Administração, no uso de suas 
atribuições, torna público o presente EDITAL DE CONVOCAÇÃO, extraído do acordo homologado 
judicialmente em sede da Ação Civil Publica processo 0013773-06.2015.815.2001, proferida pelo 
Juízo da 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital, informado pelo Processo nº 2015/090981-Oficio nº 
1447/2015/PROGEM, para posse imediata os candidatos selecionados por ordem de classificação no 
concurso publico Edital nº 01 de 08 e novembro de 2013, homologado através da portaria nº 229/2014, 
e prorrogado através da Portaria 318/2015, publicada no Semanário Oficial 1476 de 10 a 16 de maio 
de 2015,  de acordo com relação anexa,  para os cargos de AGENTE EDUCACIONAL I, PROFESSOR 
DA EDUCAÇÃO BÁSICA I, e PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA II ( DISCIPLINAS :  CIÊNCIAS, 
HISTÓRIA, LIBRAS, MATEMÁTICA e PORTUGUÊS). 

1 - Realização da inspeção médica/exame médico pré-admissional
O candidato deverá comparecer à Junta Médica Municipal, situada na rua Francisca Moura, 395, 

Centro, das 8:00 às 12:00 horas, fone 3222-6627, após agendamento prévio, para realização da 
inspeção médica/exame médico pré-admissional e investidura no cargo público, munido dos resulta-
dos dos exames abaixo relacionados, que poderão ser realizados em serviços públicos ou privados:  

a) Hemograma;
b) Glicemia;
c) ECG *;
d) Avaliação Cardiológica *;
e) Raio X de tórax PA *;
f) Audiometria;
g) Exame oftalmológico *;
h) Sanidade Física e Mental *;
* Obs: ECG e Raio X do tórax com laudo, avaliação cardiológica realizada por cardiologista, exame 

oftalmológico realizado por oftalmologista, Sanidade mental realizada por psiquiatra e Sanidade 
física realizado por qualquer especialidade.

2 - De posse do exame médico pré-admissional fornecido pela Junta Médica Municipal o Professor 
ou Especialista deverá se apresentar na Divisão de Posse – DIPOC da Secretaria da Administração 
- SEAD, situada na Avenida Diógenes Chianca, n° 1777, Água Fria, Centro de Administração Mu-
nicipal – CAM, telefone (83) 8645-8717 das 8:00 às 12:00 e 14:00 as 18:00 horas, para investidura 
no cargo público, munido dos seguintes documentos, (original e cópia):

a) Registro de Identidade – RG;
b) Cadastro de Pessoa Física – CPF;
c) Título de Eleitor com comprovante de votação da última eleição;
d) Documentos militar para o sexo masculino;
e) Carteira do PIS ou PASEP (se já teve emprego anterior);
f) Carteira de Trabalho (CTPS);
g) Comprovante de residência;
h) Diploma;
i) Registro no Conselho de Classe;( para os  cargos de ASSISTENTE SOCIAL ESCOLAR E 

PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA II – DISCIPLINA EDUCAÇÃO FISICA)
j) Certidão de Casamento;
k) Registro de nascimento de filhos (s) menor (es) de 14 anos e/ou portadores de deficiência ;
l) Duas ( 2) foto 3x4 recente, uma para Junta Médica;
m) Conta bancária – Banco do Brasil;
n) Declaração de Bens ou Declaração de Importo de Renda;
o) Certidões dos setores de distribuição dos fóruns criminais das Justiças Federal e Estadual do 

Estado em que o candidato houver residido nos últimos cinco anos expedidas, no máximo, há seis 
(6) meses, respeitado o prazo de validade descrito na própria certidão, quando houver;

p) Certificado de antecedentes da Polícia Federal e da Policia  dos Estados em que o candidato 
houver residido nos últimos cinco anos, expedidas, no máximo, há seis (6) meses, respeitado o 
prazo de validade descrito na própria certidão, quando houver;

q) As demais declarações exigidas no Edital do Concurso Publico nº 01/2013 serão assinadas 
no ato da posse;

r) Declaração, caso possua outro cargo, emprego ou função publica,  especificando a natureza 
do vinculo e carga horária. 

Anexo Edital de Convocação 57 - 2015 - SEDEC
CARGO - AGENTE EDUCACIONAL I  

Ordem  Portaria Inscrição  Nome Classificação 
1 1020 384025178 Nayhara Raquel Vasconcelos Barbosa  194
2 1021 384034704 Lydianne Christine De Oliveira Miranda Azevedo 195
3 1022 384078430 Thiago Rodrigues Da Nobrega  196
4 1023 384007117 Alan Conceição Santos   197
5 1024 384006715 Gilberto Pedro Da Silva Junior  198
6 1025 384068555 Elvis De Almeida Jacome   199
7 1026 384071204 Moisés Câmara Da Silva   200
10 1029 384053318 Luana Meira Salustiano   203
11 1030 384060224 Ana Carolina Alves Cunha Paiva  204
12 1031 384064224 Mayara Rodrigues Arruda   205
13 1032 384063716 Izabel Marjorie Lacerda Lins  206
14 1033 384006878 José Roberto Aranha Gomes Júnior  207
         
PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA I     
1 1034 384029344 Luciane Monte De Araujo   481
2 1035 384034009 Tatiana Nunes Da Silva   482
3 1036 384036059 Marta Da Betânia De Mariz Melo Pordeus Mendes 483
4 1037 384054948 Erika Fernanda Da Silva Vieira  484
5 1038 384052498 Maria Helena Da Costa Jesus  485
6 1039 384027487 Maria Heloisa Matias Da Silva  486
7 1040 384007739 Maria Angela Santos De Santana  487
8 1041 384055714 Edvanize Monteiro Lira Freitas  488
9 1042 384017121 Lucineide Elaine De Souza Lima Alencar 489
10 1043 384021896 Mônica Almeida Gomes De Melo  490
         

CARGO -  PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA II   
DISCIPLINA - CIÊNCIAS    
1 1044 384044491 Carlos Vinícius Carvalho Do Nascimento 45
PORTADOR DE NECESSIDADE ESPECIAL   
2 1045 384016251 Elana De Castro Lima De Menezes 3º
         
DISCIPLINA - HISTORIA     
1 1046 384018557 Antonio Fernando Cordeiro Guedes Junior 51
         
DISCIPLINA - LIBRAS     
1 1047 384058995 Alda Leaby Oliveira De Araujo  25
2 1048 384039270 Alessandra Da Cunha Chaves  26
         
DISCIPLINA - MATEMÁTICA     
1 1049 384013366 Paulo Ricardo Bandeira Da Silva  107
2 1050 384034048 Eduardo Isidoro Dos Santos  108
3 1051 384026408 Alex Da Silva Menezes 109
4 1052 384030564 Jose Makistenio Kirlian Gomes Alves  110
         
DISCIPLINA - PORTUGUÊS    
1 1053 384012363 Francisco Roncalli Gomes De Sousa  106
2 1054 384055416 Isabel Cristina Bezerra Soares  107
    João Pessoa, 26 de novembro de 2015

Roberto Wagner  Mariz Queiroga
Secretário da Administração

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO

RESULTADO FASE PROPOSTA
TOMADA DE PREÇOS Nº 00006/2014
OBJETO: Contratação de empresa especializada em construção civil, para construção de uma 

quadra coberta - Padrão do FNDE, neste município.
LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação:
NORDCON NORDESTE CONTRUTORA LTDA - EPP - Valor: R$ 509.948,02.
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 Manoel Benevonuto do Prado, 257 - Centro - Marcação - PB, no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis.

Telefone: (083) 36251111.
Email: LFLUANFABRICIO@GMAIL.COM.

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

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ 
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº 00006/2015
Torna público que fará realizar através do Presidente da CPL, sediada na Avenida Senador Rui 

Carneiro, 355 - Centro - São Vicente do Seridó - PB, às 08:00 horas do dia 21 de Dezembro de 
2015, licitação modalidade Tomada de Preço, do tipo menor global, para: Execução de Obras de 
Terraplanagem e Pavimentação de Rua em São Vicente -PB, conforme planilha em anexo. Recursos 
Próprios: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.Telefone: (083) 3388-
1041.Email: pmsvslicitacao@gmail.com

São Vicente do Seridó - PB, 04 de Dezembro de 2015
EDILSON DA SILVA VIRGINIO 

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

EXTRATO DE CONTRATO 
Instrumento: Contrato nº. 090135/2015.
Objeto: Aquisição e Instalação de Ventiladores de Parede para as demandas da Rede Municipal 

de Ensino, prédios administrativos e anexos da SEDEC.
Partes: Secretaria de Educação e Cultura do Município de João Pessoa e a Empresa VENDE 

TUDO MAGAZINE LTDA.
PROCESSO LICITATÓRIO Nº.  2015/064919, PREGÃO PRESENCIAL Nº. 09030/2015; 
Signatários: Sra. Edilma Ferreira da Costa, pela Secretaria de Educação e Cultura, e o Sr. 

Odinaldo Queiroga de Sousa, pela empresa VENDE TUDO MAGAZINE LTDA.
Recursos Financeiros: 
Classificação: 10.102.12.365.5389.2781/ 10.102.12.361.5207.2498;                                                    
Natureza: 4.4.90.52/00, 03 e 11; 
Fonte: 00 (Recursos Ordinários), 03 (Recursos do FUNDEB ) e 11 (Recursos do FNDE, Salário 

Educação – Recursos FNDE – Apoio as Creches – Brasil Carinhoso – Resolução nº 19 de 29 de 
setembro de 2014).

Vigência até 31 de Dezembro de 2015.
Valor Total: R$ 139.950,00 (cento e trinta e nove mil, novecentos e cinquenta reais).

João Pessoa, 27 de novembro de 2015.
Edilma Ferreira da Costa

Secretária de Educação e Cultura

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2015.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE, torna público que fará realizar através do 

pregoeiro oficial para conhecimento dos interessados nos termos da Lei n.º 10.520/2002 altera-
ções, subsidiariamente a Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei complementar n.º 
123/2006 alterações e demais normas inerentes a espécie, que realizará licitação na modalidade 
pregão presencial do tipo menor preço por item, EXCLUSIVO para empresas enquadradas como 
ME e EPP no dia 17 de dezembro de 2015 as 09h00min, tendo como objetivo: REGISTRO DE 
PREÇO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE PNEUS NOVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO 
DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE. A reunião ocorrerá na sala 
da CPL no prédio sede da Prefeitura Municipal de Mamanguape, na Rua Antenor Navarro, n° 10, 
Centro, MAMANGUAPE – PB. Maiores informações na COPELI no endereço acima descrito, no 
horário de expediente normal de 08:00 as 12:00 horas.

Mamanguape-PB, 04 de dezembro de 2015.
Milton de Almeida e Silva Junior

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00052/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Professor José Silvério, 75 - Centro - Itatuba - PB, às 10:00 horas do dia 16 de Dezembro de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de membrana para 
dessalinizadores, destinadas para a manutenção dos equipamentos de dessalinização. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
004/2006. Informações: no horário das 08:00 as 14:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3398-1020.
Email: pmitatuba_adm@hotmail.com

Itatuba - PB, 04 de Dezembro de 2015
JUSCELINO MONTEIRO DA SILVA

Pregoeiro Oficial

EDILSON AZEVEDO GAMBARRA DA NÓBREGA – CNPJ/CPF Nº 055.971.024-00, Torna público 
que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Ope-
ração nº 2494/2015 em João Pessoa, 9 de novembro de 2015 – Prazo: 730 dias. Para a atividade 
de: Lavra de feldspato em uma área de 17,28ha, referente ao processo DNPM nº 846.148/2015. 
Na(o) -  SÍTIO BOQUEIRÃOZINHO Município: JUNCO DO SERIDO – UF: PB. Processo: 2015-
005621/TEC/LO-0549.

WELLINGTON DE LIMA NASCIMENTO – CNPJ/CPF Nº 001.431.694-32, Torna público que a 
SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação 
nº 2425/2015 em João Pessoa, 4 de novembro de 2015 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: 
Edificação multifamiliar com 02 casas, dotada de sistema de esgotamento sanitário, composto de 
fossa séptica e sumidouro. Na(o) -  RUA PROJETADA, QD-42, LT-20, LOT. JARDIM MIRITÂNIA 
Município: SANTA RITA – UF: PB. Processo: 2015-006046/TEC/LO-0660.

POSTO ESTRELA DA BR 101 LTDA – CNPJ/CPF Nº 04.568.254/0001-61, Torna público que a 
SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Autorização Ambiental 
nº 2666/2015 em João Pessoa, 27 de novembro de 2015 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de: 
Transporte rodoviário de combustíveis – gasolina, diesel, etanol, no percurso – Placa OEZ7679 / 
OFA1966 Na(o) – ROD. BR 101, KM 58, ZONA RURAL Município: SANTA RITA – UF: PB. Processo: 
2015-005590/TEC/AA-3551.

ALLIANCE JOÃO PESSOA 13 CONSTRUÇÕES SPE LTDA – CNPJ: 22.063.485/0001-03, torna 
público que requereu s SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo, a 
Licença de Instalação, para construção de um edifício residencial Multifamiliar, situado a Av. Oceano 
Atlântico S/N – Intermares – Cabedelo/PB.

ALLIANCE JOÃO PESSOA 13 CONSTRUÇÕES SPE LTDA – CNPJ: 22.063.485/0001-03, torna 
público que requereu s SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo, 
a Licença Prévia, para construção de um edifício residencial Multifamiliar, situado a Av. Oceano 
Atlântico S/N – Intermares – Cabedelo/PB.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 58/2015

A Prefeitura Municipal de João Pessoa, através da Secretaria de Administração, no uso de 
suas atribuições, torna público o presente EDITAL DE CONVOCAÇÃO, conforme MANDADO DE 
SEGURANÇA – PROCESSO Nº 0820937-93.2015.8.15.2001,  JAMES DEAN DUARTE FERREIRA, 
classificado em 220 lugar, para o cargo de AGENTE EDUCACIONAL I, Edital nº 01 de 08 e novembro 
de 2013, homologado através da portaria nº 229/2014, para posse, no prazo de 30 (trinta) dias 
contados da publicação deste Edital, (artigo 36 da Lei 2380/79 – Estatuto dos Funcionários Publico 
do Município)  com o que segue: 

1 - Realização da inspeção médica/exame médico pré-admissional
O candidato deverá comparecer à Junta Médica Municipal, situada na rua Francisca Moura, 

395, Centro, das 8:00 às 12:00 horas, fone 3222-6627, após agendamento prévio, para realização 
da inspeção médica/exame médico pré-admissional  munido dos resultados dos exames abaixo 
relacionados, que poderão ser realizados em serviços públicos ou privados:  

i) Hemograma;
j) Glicemia;
k) ECG *;
l) Avaliação Cardiológica *;
m) Raio X de tórax PA *;
n) Audiometria;
o) Exame oftalmológico *;
p) Sanidade Física e Mental *;
* Obs: ECG e Raio X do tórax com laudo, avaliação cardiológica realizada por cardiologista, exame 

oftalmológico realizado por oftalmologista, Sanidade mental realizada por psiquiatra e Sanidade 
física realizado por qualquer especialidade.

2 - De posse do exame médico pré-admissional fornecido pela Junta Médica Municipal o Professor 
deverá se apresentar na Divisão de Posse – DIPOC da Secretaria da Administração - SEAD, situada 
na Avenida Diógenes Chianca, n° 1777, Água Fria, Centro de Administração Municipal – CAM, tele-
fone (83) 8645-8717 das 8:00 às 12:00 e 14:00 as 18:00 horas, para investidura no cargo público, 
munido dos seguintes documentos, (original e cópia):

s) Registro de Identidade – RG;
t) Cadastro de Pessoa Física – CPF;
u) Título de Eleitor com comprovante de votação da última eleição;
v) Documentos militar para o sexo masculino;
w) Carteira do PIS ou PASEP (se já teve emprego anterior);
x) Carteira de Trabalho (CTPS);
y) Comprovante de residência;
z) Diploma;
aa) Certidão de Casamento;
bb) Registro de nascimento de filhos (s) menor (es) de 14 anos e/ou portadores de deficiência ;
cc) Duas ( 2) foto 3x4 recente, uma para Junta Médica;
dd) Conta bancária – Banco do Brasil;
ee) Declaração de Bens ou Declaração de Importo de Renda;
ff) Certidões dos setores de distribuição dos foruns criminais das Justiças Federal e Estadual do 

Estado em que o candidato houver residido nos últimos cinco anos expedidas, no máximo, há seis 
(6) meses, respeitado o prazo de validade descrito na própria certidão, quando houver;

gg) Certificado de antecedentes da Polícia Federal e da Policia  dos Estados em que o candidato 
houver residido nos últimos cinco anos, expedidas, no máximo, há seis (6) meses, respeitado o 
prazo de validade descrito na própria certidão, quando houver;

hh) As demais declarações exigidas no Edital do Concurso Publico nº 01/2013 serão assinadas 
no ato da posse;

ii) Declaração , caso possua outro cargo, emprego ou função publica,  especificando a natureza 
do vinculo e carga horária. 

João Pessoa,  02 de dezembro de 2015
ROBERTO WAGNER MARIZ QUEIROGA

Secretário da Administração 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 59/2015

A Prefeitura Municipal de João Pessoa, através da Secretaria de Administração, no uso de 
suas atribuições, torna público o presente EDITAL DE CONVOCAÇÃO, conforme MANDADO DE 
SEGURANÇA – PROCESSO Nº 0014490-25.2015.8.15.2001, PEDRO EURICO DE MELO PAZ, 
classificado em 29 lugar, para o cargo de PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA II – DISCIPLINA 
MÚSICA, Edital nº 01 de 08 e novembro de 2013, homologado através da portaria nº 229/2014, 
para posse, no prazo de 30 (trinta) dias contados da publicação deste Edital, (artigo 36 da Lei 
2380/79 – Estatuto dos Funcionários Publico do Município)  com o que segue: 

1 - Realização da inspeção médica/exame médico pré-admissional
O candidato deverá comparecer à Junta Médica Municipal, situada na rua Francisca Moura, 

395, Centro, das 8:00 às 12:00 horas, fone 3222-6627, após agendamento prévio, para realização 
da inspeção médica/exame médico pré-admissional  munido dos resultados dos exames abaixo 
relacionados, que poderão ser realizados em serviços públicos ou privados:  

q) Hemograma;
r) Glicemia;
s) ECG *;
t) Avaliação Cardiológica *;
u) Raio X de tórax PA *;
v) Audiometria;
w) Exame oftalmológico *;
x) Sanidade Física e Mental *;
* Obs: ECG e Raio X do tórax com laudo, avaliação cardiológica realizada por cardiologista, exame 

oftalmológico realizado por oftalmologista, Sanidade mental realizada por psiquiatra e Sanidade 
física realizado por qualquer especialidade.

2 - De posse do exame médico pré-admissional fornecido pela Junta Médica Municipal o Professor 
deverá se apresentar na Divisão de Posse – DIPOC da Secretaria da Administração - SEAD, situada 
na Avenida Diógenes Chianca, n° 1777, Água Fria, Centro de Administração Municipal – CAM, tele-
fone (83) 8645-8717 das 8:00 às 12:00 e 14:00 as 18:00 horas, para investidura no cargo público, 
munido dos seguintes documentos, (original e cópia):

jj) Registro de Identidade – RG;
kk) Cadastro de Pessoa Física – CPF;
ll) Título de Eleitor com comprovante de votação da última eleição;
mm) Documentos militar para o sexo masculino;
nn) Carteira do PIS ou PASEP (se já teve emprego anterior);
oo) Carteira de Trabalho (CTPS);
pp) Comprovante de residência;
qq) Diploma;
rr) Certidão de Casamento;
ss) Registro de nascimento de filhos (s) menor (es) de 14 anos e/ou portadores de deficiência ;
tt) Duas ( 2) foto 3x4 recente, uma para Junta Médica;
uu) Conta bancária – Banco do Brasil;
vv) Declaração de Bens ou Declaração de Importo de Renda;
ww) Certidões dos setores de distribuição dos foruns criminais das Justiças Federal e Estadual 

do Estado em que o candidato houver residido nos últimos cinco anos expedidas, no máximo, 
há seis (6) meses, respeitado o prazo de validade descrito na própria certidão, quando houver;

xx) Certificado de antecedentes da Polícia Federal e da Policia  dos Estados em que o candidato 
houver residido nos últimos cinco anos, expedidas, no máximo, há seis (6) meses, respeitado o 
prazo de validade descrito na própria certidão, quando houver;

yy) As demais declarações exigidas no Edital do Concurso Publico nº 01/2013 serão assinadas 
no ato da posse;

zz) Declaração , caso possua outro cargo, emprego ou função publica,  especificando a natureza 
do vinculo e carga horária. 

João Pessoa,  02 de dezembro de 2015
ROBERTO WAGNER MARIZ QUEIROGA

Secretário da Administração

João Pessoa > Paraíba > sábado, 5 de dezembro de 2015Publicidade
28 A UNIÃO 


	1 - Primeiro
	Pag 1
	Pag 2
	Pag 3
	Pag 4

	2 - Cultura
	Pag 5
	Pag 6
	Pag 7
	Pag 8

	3 - Diversidade
	Pag 9
	Pag 10
	Pag 11
	Pag 12

	4 - Paraiba
	Pag 13
	Pag 14
	Pag 15
	Pag 16

	5 - Politicas
	Pag 17
	Pag 18
	Pag 19
	Pag 20

	6 - Esportes
	Pag 21
	Pag 22
	Pag 23
	Pag 24

	7 - Publicidade

