
clima & tempo
Sertão

Fonte: INMET

LitoraL

Altura
0.3m

Moeda

Informações úteis para a semana:Cariri-agreste

R$ 1,00

R$ 200,00

Assinatura 
anual
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Ano CXX1I
Número 267

Marés Hora

Fonte: Marinha do Brasil

Altura

31o Máx.
24o  Mín.

36o  Máx.
19o Mín.

38o Máx.
21o Mín.

DÓLAR    R$ 3,736  (compra) R$ 3,737  (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 3,720  (compra) R$ 3,940  (venda)
EURO   R$ 4,126  (compra) R$ 4,131  (venda)

Sol e poucas 
nuvens

Sol e poucas 
nuvens

www.paraiba.pb.gov.br auniao.pb.gov.br facebook.com/uniaogovpb Twitter > @uniaogovpb

l Carros-pipa no Nordeste terão larvicida contra zika. Página 10
 
l Cesta em João Pessoa custou menos em novembro. Página 11 
 
l PMDB muda líder na Câmara. Sai Picciani e entra Quintão. Página 18
 
l Cúpula do Clima inicia a elaboração do documento final. Página 20 ALTA

ALTA

09h24

21h53

0.4m

0.3m

baixa

baixa

15h43

03h26

2.3m

2.2m

A UNIÃO  

OPINIÃO PÚBLICA 

Adailton Bezerra

João Fernandes
O capitão 

dos Portos,
Valdinei Ciola, 
lançou ontem 

a Operação 
Verão 

O João Pessoa Spectros, destaque nacionalCarlos Durier vai reger o concerto de Natal 

Cleoni Souto

Irenilda da Silva

As pessoas entrevistadas on-
tem estão convencidas de que a 
crise vai continuar.  PÁGINA 13

Crise é apontada como
“o problema” de 2016

FOTOS: Edson Matos

FOTO: Ortilo Antônio FOTO: Divulgação

Esportes

Nublado com 
chuvas ocasionais

Abono é pago a
504 mil famílias

O Governo do Estado iniciou ontem o pagamento do Abono Natalino, programa único no Brasil de renda complementar 
para inscritos no Bolsa Família. Na Paraíba, mais de 504 mil famílias terão acesso ao recurso até o próximo dia 22.  PÁGINA 3

O governador Ricardo Coutinho assinou ontem a portaria que oficializou os nomes que integram o 
Conselho Estadual de Transparência e Combate à Corrupção que será instalado amanhã.  PÁGINA 17

PROGRAMA ESTADUAL DE RENDA COMPLEMENTAR

FEIRA CoNTRA A CoRRUPÇÃo  Várias entidades estaduais se reuniram ontem 
no Centro de João Pessoa para realizar a “Feira contra a Corrupção”.  PÁGINA 17

Ricardo define nomes do
Conselho anticorrupção

Fest-Aruanda começa
hoje em João Pessoa
com o filme “Chatô”

  PÁGINA 9

Fernando Morais é homenageado

Os barcos ônibus que fazem a travessia Costinha-
Cabedelo não oferecem segurança.  PÁGINA 13

Capitania adverte para barcos-ônibus 

FOTO: Evandro Pereira
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Diversidade

Educação
Centro Aquático será
inaugurado na capital

o governador Ricardo Cou-
tinho entrega hoje pela manhã 
o Centro Aquático de Aprendi-
zagem e obras de reforma em 
quatro escolas.  PÁGINA  4

Futebol americano tem
final do Brasileiro em JP 

Sinfônica Jovem faz hoje
último concerto do ano 

 PÁGINA 24 PÁGINA 5



Há um país – adivinhem os leitores, qual 
– em que, por dia, 13 mulheres são violenta-
mente assassinadas. Tem mais: somente no 
ano passado, 50 mil mulheres registraram 
queixa de violência sexual. Não estão compu-
tados nestas estatísticas os atendimentos de 
emergência feitos pelo sistema público de saú-
de, sem o devido registro em boletim de ocor-
rência. Se tal acontecesse, o número das víti-
mas em 2014 subiria para 500 mil. Neste país, 
que o leitor certamente já identificou como o 
Brasil, os índices da violência de gênero são 
cada vez mais alarmantes. É o que mostra o 
mapa da violência organizado pelo Fórum Na-
cional da Segurança Pública.

A Secretaria Nacional de Políticas para as 
Mulheres, em conjunto com os governos es-
taduais, inclusive o da Paraíba, tem adotado 
programas e ações preventivas que possam 
contribuir para a reversão desses números. 
Dentre estas iniciativas, uma das mais recen-
tes é a criação da Casa da Mulher Brasileira, 
uma instituição de suporte no enfrentamento 
a este tipo de violência. Para os paraibanos, a 
boa notícia é que a cidade de João Pessoa faz 
parte da relação das capitais brasileiras que 
deverão ser contempladas com uma destas 
Casas, já em 2016. A primeira Casa da Mulher 
Brasileira foi inaugurada em fevereiro deste 
ano em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, 
e é hoje a principal referência para o projeto. A 
segunda unidade foi a de Brasília, inaugurada 
em junho.

Trata-se de um equipamento público da 
maior importância e ao qual se deve empres-
tar todo apoio. A Casa da Mulher Brasileira 
reúne, em um único lugar, 11 serviços es-
pecializados nos diferentes tipos de abusos, 

compondo uma estrutura para ajudar a mu-
lher em situação de violência a decidir pela 
denúncia da agressão, em suas diferentes for-
mas, seja agressão sexual, psicológica, moral 
ou patrimonial. As mulheres que recorrem às 
casas têm apoio psicossocial para superação 
da violência sofrida, delegacia especializada 
em atendimento à mulher, juizado especiali-
zado em violência doméstica e familiar, uni-
dades do Ministério Público e da Defensoria 
Pública, Central de Transporte, Alojamento 
de Passagem, temporário e serviço focado em 
autonomia econômica, entre outros.

A instalação da Casa da Mulher Brasilei-
ra implica na criação de uma patrulha policial 
especializada. Denominada de Patrulha Maria 
da Penha, ela prestará apoio à mulher em si-
tuação de violência a partir de uma “medida 
de proteção” emitida por juizados e varas es-
pecializadas em violência familiar e domés-
tica. Essa medida garante o afastamento do 
agressor. E é a partir daí que entra em ação a 
Patrulha Maria da Penha, com policiais asse-
gurando proteção e prevenção à mulher sub-
metida à situação de violência, evitando possi-
bilidades de agressões recorrentes.

O Brasil está vivendo um terrível pro-
cesso de banalização da violência. Todos os 
dias casos de extrema brutalidade aparecem 
estampados nos jornais. Mas, apesar disso, a 
população não se choca mais, pois é um item 
quase cotidiano na mídia. O resultado é que as 
agressões acabam figurando como casos de 
violência passional, que é aquela que diz que 
o homem matou por amor demais ou coisa 
assim. Como se isso ou qualquer outra coisa 
pudesse justificar o crime e deixar impunes os 
criminosos. 

Editorial

Casa da Mulher Brasileira
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Artigo

Penha piedade de mim!

Acertou de A a Z quem programou para 
a AABB a confraternização de Natal e Ano 
Novo entre funcionários deste jornal, depois 
de amanhã. Querem lugar mais adequado 
para comes e bebes (sobretudo, bebes) do 
que uma associação que tem BB na sigla? 
É sopa no “mé” ou não é? Para mim e, cer-
tamente, para muitos colegas de copo aqui 
da casa, a programação junta a fome com a 
vontade de beber. Ainda mais que, na parte 
que me toca, conheço a AABB de velhos car-
navais. E botem velhos carnavais nisso!

Tudo bem que a agremiação de hoje não 
seja a mesma de tempos idos. Nem poderia 
ser. Entre os clubes de João Pessoa que anti-
gamente promoviam bailes carnavalescos, 
somente o Cabo Branco teima em resistir à 
passagem dos anos e à transformação dos 
costumes na vida social da cidade. Assim 
mesmo a duras penas, procurando resgatar 
o prestígio da tradicional prévia Vermelho 
& Branco e também das matinés infantis, 
como temos visto nas recentes gestões de 
Tavinho Santos e seus colaboradores. É 
louvável o esforço da diretoria. A própria 
AABB ainda realiza matinais carnavales-
cas, porém sem o brilho das memoráveis 
jornadas dos anos 1950 e 60. Longe disso.

Só que “longe disso”, neste caso, não é 
apenas força de expressão. Antes de voltar 
ainda mais ao passado, cabe a ressalva de 
que, desde meados dos anos 1990 (não sei 
precisar a data, desculpem), as matinais 
carnavalescas da AABB vêm sendo pro-
movidas na sede da Praia da Penha, onde 
haverá, neste sábado, a confraternização 
de “A União”. Essa sede, na verdade, era um 
balneário (chamava-se AABB Praia) que a 

associação destinava, a princípio, a funcio-
nários do banco lotados em cidades do in-
terior e que vinham gozar férias na capital. 
Tanto que mandou construir chalés para 
hospedá-los e a seus familiares. Termi-
nou virando clube quando a sede central, 
aquela do inolvidável “Palácio de Vidro” da 
Avenida D. Pedro II, teve de ser desativada 
após entrar em colapso como centro de la-
zer da Família Banco do Brasil, uma pena! 

Retornando aos anos dourados: como ol-
vidar o “Palácio de Vidro”, se era ali que a 
juventude das décadas de 50 e 60 se inicia-
va nos apelos românticos, maldosamente 
ingênuos, do Carnaval? Ah, meu amigos, as 
matinais da AABB da Pedro II, quantas sau-
dades me dão! Peço emprestado a Zé Keti o 
verso da imortal marcha-rancho: “Quantos 
risos, oh, quanta alegria!” Quantos namo-
ros, acrescento eu, não começaram ali sob 
os acordes que anunciavam os frevos-can-
ções de Capiba e Nelson Ferreira, eterniza-
dos na voz de Claudionor Germano! Acho 
que naqueles salões a minha geração foi 
apresentada à dor de cotovelo.

São lembranças que bailam na minha 
memória desde que a direção do jornal es-
colheu a AABB para a festa de confraterni-
zação deste ano. E olhem que também sou 
literalmente familiarizado com a AABB 
Praia: após constituir nova família, tive 
como sogro um funcionário aposentado 
do Banco do Brasil (o saudoso João Guima-
rães), frequentador assíduo do lugar. Ele 
e eu. Neste sábado, portanto, terei muitas 
razões para festejar a união do passado 
com o presente. E que Nossa Senhora da 
Penha tenha piedade de mim!

Como olvidar o ‘Palácio de Vidro’, se era ali que a juventude dos anos 50 e 60 
se iniciava nos apelos românticos, maldosamente ingênuos, do Carnaval?”

 Martinho Moreira Franco - martinhomoreira.franco@bol.com.br
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MAIS é MELhOR

ATIRE A PRIMEIRA PEDRA

O ministro Gilmar Mendes, do STF, é 
mais severo quanto à interpretação 
do crime de responsabilidade. Para 
ele, não é preciso que haja corrup-
ção e peculato para que se caracte-
rize a ocorrência daquela infração. 
Não vê como um “golpe” os enca-
minhamentos dados ao processo 
de impeachment. A cúpula petista 
o considera um desafeto.

“Quanto mais escola, mais 
educação; quanto mais hospi-
tal, mais saúde, e quanto mais 
órgãos controladores, melhor 
a fiscalização da aplicação dos 
recursos públicos”. Do presi-
dente da AL, Adriano Galdino, 
ontem, na audiência pública que 
discutiu a criação do Tribunal de 
Contas dos Municípios (TCM).

No Plenário, o deputado Adriano 
Galdino discordou do ex-ministro 
do Superior Tribunal de Justiça 
(STJ), José Delgado, que apontara 
para a inconstitucionalidade da 
medida. Disse que a Corte do Tri-
bunal de Contas do Estado (TCE) 
não perderá nada com a criação 
do TCM, “nem os salários, apenas 
prestígio político”.   

BRIzOLA ‘VIRA’ hERóI DA PÁTRIA
O ex-governador Leonel Brizola passará a integrar o Livro dos Heróis da Pátria, do qual fazem parte 
Santos Dummont, Tiradentes e Zumbi dos Palmares. Ontem, o Plenário do Senado aprovou projeto com 
esta finalidade, que será levado, agora, à sanção presidencial. O livro fica exposto no Panteão da Pátria, 
na Praça dos Três Poderes. 

“Vivemos uma situação onde o 
direito está sendo manipulado, 
mais com finalidade política do 
que essencialmente jurídica. Do 
coordenador de mestrado da Uni-
versidade Católica de Pernambu-
co, Marcelo Labanca, para quem 
nenhum ato cometido por Dilma 
pode ser enquadrado como crime 
de responsabilidade.

O debate sobre o processo de impeachment ganhou 
foco na tese dos “Juristas em Defesa da Democracia”, 
grupo de 30 professores e doutores que dão apoio à 
defesa da presidente Dilma: inexiste fundamentação 
jurídica para crime de responsabilidade. As tais peda-
ladas fiscais, nessa visão, não se constituiriam em in-
frações graves contra a Constituição, que caracteriza o 
crime de responsabilidade.     

CRIME DE RESPONSABILIDADE
POLíTICO x JURíDICO

NÃO é GOLPE Só PRESTíGIO

Levantamento do Congresso em Foco revela que 20 dos 61 deputados já indicados para compor a co-
missão especial de análise do processo de impeachment respondem a acusações criminais no Supremo 
Tribunal Federal (STF). É um terço do colegiado. Alguns são acusados pelo mesmo crime atribuído à Dilma 
Rousseff, o qual alicerça a denúncia contra a presidente – crime de responsabilidade. A maioria das de-
núncias diz respeito à lavagem de dinheiro, corrupção, crime eleitoral e fraude em licitações. Um dado 
interessante, mas não referido diretamente no levantamento, é que o PSDB, maior defensor do impea-
chment, lidera a lista com seis nomes denunciados ao STF, entre titulares da comissão e suplentes. O 
PP, que já foi da base, mas rebelou-se, vem em segundo, com quatro deputados. Paulinho da Força (SD, 
na foto com o aliado Eduardo Cunha) é caso emblemático. Opositor ferrenho do governo, responde a 
ação penal por corrupção, peculato e corrupção passiva. A lista talvez aumente com a indicação de mais 
quatro titulares e outros tantos suplentes – são 65 integrantes e igual número para a suplência. Mas 
disso somente vamos saber quando o STF decidir sobre a legitimidade da chapa 2, eleita na terça-feira 
para conduzir a análise do pedido de impeachment, com maioria oposicionista. Quanto vale no tabuleiro 
político de agora a titularidade na tal comissão especial? Dizer que vale muito, ainda é pouco.
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Abono Natalino começa a ser pago 
nos municípios que têm Correios
A Paraíba é o único Estado do 
País que paga o benefício aos 
inscritos no Bolsa Família

O Governo do Estado, 
por meio da Secretaria de 
Estado do Desenvolvimento 
Humano (SEDH), iniciou on-
tem, o pagamento da quarta 
edição do Abono Natalino, 
programa estadual de com-
plemento de renda destina-
do a 504.277 famílias parai-
banas beneficiárias do Bolsa 
Família, pioneiro no Brasil. O 
pagamento segue até o pró-
ximo dia 22.

A Paraíba é o único Es-
tado do Brasil que paga o 
benefício. Para o governador 
Ricardo Coutinho, o gover-
no mostra que trabalha para 
aqueles que sempre foram 
esquecidos. “Isso é algo que 
nos faz refletir bastante so-
bre tudo isso, mas que ao 
mesmo tempo nos dá uma 
ideia do perfil de governo que 
a Paraíba hoje tem, que é um 
governo que pensa naqueles 
que sempre foram esqueci-
dos, que sempre estiveram à 
margem do desenvolvimen-
to, do progresso ao longo de 
todo esse tempo. Nenhum 
Estado do Brasil pega R$ 20 
milhões para pagar o Abono 
Natalino”, afirmou. 

Além do Abono Natali-
no, Ricardo destacou outras 
ações do governo para me-
lhorar a vida dos paraibanos 
que convivem com a seca no 
Estado. “Nós temos não só 
esse abono natalino do Bolsa 
Família como fizemos já esse 
ano 4.600 cisternas de placa, 
por exemplo, distribuímos 
filtros para as pessoas que 
estão nas áreas de seca, por-
que a qualidade da água vai 
ficando cada vez pior; distri-
buímos, também com recur-
sos do Estado caixas d’água, 
para que o carro-pipa possa 
ter mais agilidade e possa 
dar várias voltas a mais, tra-
zendo mais água; estamos 
fazendo poços, aquilo que 
é possível. É preciso ter, da 
parte do Governo Federal, 
uma presença mais nítida e 
mais clara, para isso é preci-
so deixar o Governo Federal 
também trabalhar”, disse o 

governador, se referindo, ao 
processo de impeachment 
deflagrado contra a presiden-
te Dilma Rousseff. 

Em João Pessoa e Cam-
pina Grande, o pagamento 
está sendo realizado no pe-
ríodo até o dia 22 deste mês 
no Estádio Almeidão e na 
UEPB (no Centro de Arte e 
Cultura, perto dos Correios) 
respectivamente. Nos de-
mais municípios, o abono 
está sendo realizado nas 
agências dos Correios e Te-
légrafos, como em todos os 
anos. Já as famílias dos 26 
municípios paraibanos que 
não têm agência dos Cor-
reios receberam o abono no 
último sábado.  

A secretária da Sedh, 
Cida Ramos, esteve na manhã 
de ontem no Almeidão. “Esta 
é uma iniciativa do Governo 

do Estado, pioneira no Brasil, 
que considero muito impor-
tante. Porque é um investi-
mento de R$ 19 milhões para 
beneficiar não só as famílias 
do Bolsa Família, mas tam-
bém aquece a economia dos 
municípios, principalmente 
em um momento de crise eco-
nômica”, destacou. 

Cronograma evita filas
O pagamento do Abono 

Natalino segue cronogra-
ma definido pela Sedh, que 
obedece o último número de 
inscrição social (NIS). Ontem 
receberam aqueles que têm 
NIS final 01. Hoje, será a vez 
de quem tem o NIS com final 
02 e assim sucessivamente. 

O pagamento na manhã 
de ontem em João Pessoa 
ocorreu de forma tranquila, 
sem muitas filas. No Estádio 

Almeidão foi armada uma es-
trutura com 13 guichês para 
facilitar o atendimento. A 
Polícia Militar também está 
presente durante toda a ação 
garantindo a segurança de 
todos. 

Para a dona de casa Edi-
leusa dos Santos, foi rápido e 
sem burocracia receber o di-
nheiro. “Cheguei cedo e não 
enfrentei fila. Está organiza-
do. Este dinheiro do abono 
é muito bom, ajuda bastante 
porque vou sair daqui e já 
vou comprar o que falta para 
as crianças”, disse. 

Quem também chegou 
cedo foi Luciana Nunes da Sil-
va, que ressaltou que o Abo-
no Natalino faz a diferença 
neste final de ano. “Vim logo 
cedo porque estava precisan-
do. Este dinheiro ajuda muito 
pra quem não tem nada”. 

Documentos
Para ter acesso ao Abono 

Natalino é necessário que o 
beneficiário leve documento 
como CPF, documento com 
foto como identidade e o car-
tão do Bolsa Família que tem 
o número da inscrição social.

Em João Pessoa e Campina Grande, o pagamento está sendo realizado até o dia 22 deste mês, no Estádio Almeidão e na UEPB

O pagamento do 

Abono Natalino 

segue cronograma 

definido pela Sedh, 

que obedece o últi-

mo número de ins-

crição social (NIS)

FOTO: Claudia Belmont

A Secretaria de 
Estado da Saúde (SES), 
juntamente com a 
Agência Estadual de 
Vigilância Sanitária 
(Agevisa/PB), promo-
veu, ontem pela ma-
nhã, uma capacitação 
para técnicos das Vigi-
lâncias Ambientais e 
Sanitárias dos municí-
pios da 1ª, 2ª, 12ª e 14ª 
Gerências Regionais 
de Saúde, que com-
põem a 1ª macrorre-
gião. O objetivo é fis-
calizar os carros-pipa 
e a água transportada 
e distribuída para a 
população. A capaci-
tação ocorreu no au-
ditório do Conselho 
Regional de Odonto-
logia, em João Pessoa, 
encerrando o ciclo de 
treinamento que já 
houve para técnicos 
das 2ª, 3ª e 4ª ma-
crorregiões de saúde. 
Com isso, foram con-
templados todos os 
223 municípios parai-
banos.

“Hoje são quase 
dois mil carros-pipa 
no Estado e, muitas 
vezes, não se sabe 
a origem da água e 
nem dos veículos. Por 
isso estamos fazendo 
estas capacitações. 
A nossa intenção é 
padronizar a frota e 
fazer com que a água 
distribuída seja de 
boa qualidade e cap-
tada em mananciais 
confiáveis”, disse o 
chefe do Núcleo de 
Fatores Não Biológi-
cos da SES, Emanoel 
Lira.

Qualidade 
da água de 
carros-pipa 
é discutida

É um 
baque 
quase surdo 
quando uma 
pessoa da 
área cultural 
deixa de es-
tar um tanto 
quanto 
cosmopolita 
para ser um 
(re)trans-

missor de provincianismo(s).
Parece-me que isto aconteceu nas 

últimas semanas com o professor e 
cineasta Lúcio Vilar, criador e coorde-
nador do Fest Aruanda do Audiovisual 
Brasileiro, cuja abertura será na noite 
de hoje, no Manaíra Shopping, com a 
exibição de “Chatô - O rei do Brasil”, de 
Guilherme Fontes.

Veja você: “Veja, meu bem, / Gasolina 
vai subir de preço / E eu não quero nunca 
mais seu endereço / Ou é o começo do fim 
/ Ou é o fim...” Veja você: não vai subir de 
preço. Todas as exibições do Fest Aruan-
da terão entrada gratuita. Veja você: nos 
últimos quatro ou cinco dias, telefonei para 
Lúcio Vilar, mandei SMS, emails, recados, 

Por ser profissional escreverei sobre o Aruanda

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

nnn "Se você quer 
viver a vida só do seu 
jeito, pode se queimar” 
(Nikki Sixxx, do Mötley 
Crüe, em “Grito primal”).
nnn O livro “As me-
lhores entrevistas da 
revista Rolling Stone” é 
mais do que uma sim-
ples coletânea. É uma 
história cultural, um 
retrato de figuras defi-
nitivas de nossa época. 
Estou lendo.
nnn É maravilhoso 
quando Francis Ford 
Coppola (foto, no festival 

de Cannes) fala sobre ter 
sucumbido à loucura de 
“Apocalypse Now”.
nnn Para os que não 
apenas gostam de ler, mas 
que também gostam dos 
objetos-livros, o anúncio 
do fim das operações da 
editora brasileira Cosac 
Naify, na semana passada 
trouxe uma mistura de 
tristeza, vazio e agradeci-
mento.
nnn Concluí os origi-
nais de “Survival” (livro 
em prosa) e “Essas coisas” 
(coletânea das possíveis 
melhores colunas publica-
das nos últimos 33 anos). 
Comecei “Essas coisas”, 
em “A União”, de lá no 
saudoso “O momento”, 
depois em “O Norte”, no 
“Correio da Paraíba”, e 
agora de volta à casa onde 
ela nasceu.
nnn Voltei a frequen-
tar muito Jaguaribe, que 
aparenta estar retomando 
a condição de bairro mais 
cultural de João Pessoa. 
Alô, alô, Unhandeijara 
Lisboa, Bombinha, Pedro 
Osmar... Vamos cantar, 
poetar e dançar?

Geleia geral

quando eu só queria uma coisa dele - o 
envio da programação completa do Fest 
Aruanda, para que eu pudesse escrever 
durante a semana e até a próxima quarta-
feira, dia 16, sobre o evento, que considero 
um dos sete mais importantes, em todo o 
Brasil, na área do cinema. Lúcio Vilar é um 
hiperbatalhador, um amante do cinema, 
uma pessoa que não é desistente, mas 
resistente.

Agora veja você enquanto pergunto: 
por que Lúcio Vilar não atendeu o pedido 
que fiz, nem sequer determinou à assesso-
ra de imprensa do evento, Barbara Wan-
derley, que entrasse em contato comigo? 
Gente, Lúcio sabe há quantos anos sou 
ligado ao cinema e ao jornalismo, ininter-
ruptamente.  Inclusive, fui criador do Ci-
neclube Linduarte Noronha, fui estagiário 
da Cinemateca do Museu de Arte Moderna 
no Rio durante dois anos, sou membro da 
Associação dos Críticos Cinematográficos 
da Paraíba, sou grande amigo dos cineas-
tas paraibanos Vladimir Carvalho, Walter 
Carvalho, Manfredo Caldas e outros.

Nunca deixei de promover nas pági-
nas de jornais, com grandes reportagens, e 
em minhas colunas, o nosso cinema, suas 
produções e seus eventos.

Veja você: sabe o que acho do motivo 
do coordenador do Aruanda não mandar 
nada para mim sobre o festival? Porque 
ele é irritadiço e não admite o fato de “um 
cara que foi coordenador das Diretas Já na 
Paraíba”, que foi preso jovem e teve de se 
esconder no Rio de Janeiro, que foi um dos 
fundadores do PT no Estado, está agora 
defendendo o fim do governo Dilma Rou-
sseff. Eu estou, sim. Por renúncia ou por 
impeachment. Tanto faz.

Veja você: Lúcio Vilar é Dilmista total. 
Eu não sou. Ele considera Lula um excep-
cional chefe de Estado. Eu não acho. Ele 
quer a volta de Lula em 2018 ao Planalto. 
Eu não quero. Esses pensares e quereres 
de Lúcio e meus são boas coisas. Enfim, é a 
prática da plena democracia.

É uma ação infeliz essa de Lúcio não 
passar para mim informações sobre o 
Aruanda. Ele está colocando sua “rebeldia” 
(???) “without cause” acima do festival que 
criou e coordena.

Mesmo com pouquíssimas informa-
ções, ficarei escrevendo sobre o Aruanda, 
porque sou um profissional completo. 
Aprendi a ser assim justamente com os 
saudosos Linduarte Noronha e Antônio 
Barreto Neto.
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Governador entrega hoje obras do 
Complexo Central de Escolas de JP
Na oportunidade também serão 
lançados projetos e firmadas 
parcerias na área de Educação

O governador Ricardo 
Coutinho inaugura, às 10h 
de hoje, o Centro Aquático de 
Aprendizagem Raniere Bar-
bosa, no Complexo Central 
de Escolas de João Pessoa, 
formado pelas escolas esta-
duais Liceu Paraibano, Olivi-
na Olívia Carneiro da Cunha, 
Instituto de Educação da Pa-

raíba (IEP) e Argentina Perei-
ra Gomes. Também serão en-
tregues as obras de reforma 
e ampliação nas quatro esco-
las, num investimento total 
de R$ 12,1 milhões.

Durante a solenidade, 
Ricardo Coutinho vai lançar 
o projeto de intercâmbio in-
ternacional Gira Mundo, para 
estudantes e professores da 
rede estadual, o projeto de 
Escolas Cidadãs Integrais e 
Escolas Cidadãs Integrais 
Técnicas e o Mestrado Pro-

fissional para professores. 
Como parte da solenidade, 
serão destacadas mais ações 
na Educação, com a premia-
ção dos selecionados no de-
safio lançado pelo Governo 
do Estado, em parceria com a 
Google for Education, da sala 
virtual, chamada “A maior 
sala de aula do mundo”.

Haverá ainda a premia-
ção dos três professores pri-
meiros colocados no prêmio 
Solução Nota 10, assim como 
as três escolas melhor in-

dicadas pela execução dos 
projetos oriundos das ideias 
dos participantes do prêmio, 
lançado pela Secretaria de 
Estado da Educação (SEE) 
na abertura do ano letivo de 
2015. Os premiados recebe-
rão certificados e valores em 
dinheiro. Outro momento im-
portante da solenidade será 
a premiação das escolas da 
rede estadual classificadas em 
primeiro e segundo lugares 
no Prêmio Nacional de Gestão 
Escolar, bem como dos seis 

professores selecionados no 
prêmio Professores do Brasil, 
realizado pelo Consed. Serão 
também premiadas 14 esco-
las, representando as 14 Ge-
rências Regionais de Educa-
ção (GREs), que obtiveram os 
melhores índices no Sistema 
de Avaliação da Educação do 
Estado da Paraíba (IDEPB), 
bem como as três GREs que 
obtiveram as melhores colo-
cações nas metas do IDEPB.

Serão ainda apresenta-
dos professores das 14 GREs 

representando os ganhado-
res dos prêmios Mestres da 
Educação; e gestores repre-
sentantes das escolas sele-
cionadas no prêmio Escola de 
Valor, por Regional. Os prê-
mios realizados pelo Governo 
do Estado estão na 5ª edição, 
com investimentos da ordem 
de R$ 77,4 milhões, nos qua-
tro primeiros anos, com o 
pagamento do 14º e 15º salá-
rios a educadores e servido-
res das escolas que tiveram 
seus projetos selecionados.

Os seis Bancos de Leite Humano da 
Paraíba receberam, ontem à tarde, os 
certificados de qualidade concedidos 
pelo Programa Ibero-Americano, do 
Ministério da Saúde e Fundação Oswal-
do Cruz (Fiocruz). A solenidade aconte-
ceu no auditório do Centro Formador 
de Recursos Humanos (Cefor-PB), em 
João Pessoa, e fez parte da programa-
ção do mês da Segurança Alimentar e 
Economia Solidária, da Secretaria de Es-
tado do Desenvolvimento Humano. A 
certificação avalia os serviços nas cate-
gorias ouro, prata e bronze, de acordo 
com a quantidade de equipamentos, 
qualificação dos profissionais e o nível 
de qualidade dos serviços. 

De acordo com a diretora do Centro 
Estadual de Referência para Bancos de 
Leite Humano Anita Cabral, Thaíse Ribei-
ro, é muito importante ocorrer a entre-
ga dos certificados dentro das temáticas 
segurança alimentar e economia soli-
dária. “Os estudos apontam o aumento 
da expectativa de vida da população e 
o aleitamento materno contribui muito 
para isso, pois é o primeiro alimento do 
ser humano, garantindo os nutrientes es-
senciais para o crescimento e desenvolvi-
mento da criança, além de proporcionar 
a diminuição de gastos com a saúde, já 
que evita internações hospitalares e eco-
nomia familiar”, falou.

Dos seis bancos paraibanos, recebe-
ram o padrão ouro o Centro Estadual 
de Referência para Bancos de Leite Hu-

Bancos de Leite da PB são premiados com padrão ouro
pelo programa Ibero-amerIcano

Bancos de Leite Humano da Paraíba receberam certificados de qualidade do MS e Fiocruz

mano Anita Cabral, de João Pessoa; os 
Bancos de Leite Josefa Garcia Rolim, de 
Cajazeiras; Dr. Virgílio Brasileiro, que 
funciona no ISEA, em Campina Grande; 
Dra. Zilda Arns, da Maternidade Cândi-
da Vargas, na capital e Vilani Kehrle, da 
Maternidade Peregrino Filho, em Patos. 
Já o certificado bronze foi entregue ao 
Banco de Leite Merijane Claudino da 
Silva, em Guarabira.

“Esta certificação é o reconhecimen-

to do trabalho feito, diariamente, com 
muita dedicação, por toda uma equipe 
que se empenha para atender com exce-
lência com o objetivo de proporcionar satis-
fação dos usuários”, disse a coordenadora 
do Banco de Leite de Patos, Joana Sabino. 

Para o gerente executivo da Secre-
taria Executiva de Segurança Alimentar 
e Economia Solidária, Carlos Antonio Ri-
beiro, oferecer a certificação é um ponto 
bastante positivo dentro da programa-

ção do mês de segurança alimentar e 
economia solidária. “É muito positivo o 
fato da Secretaria de Estado da Saúde - 
SES oferecer a certificação aos bancos de 
leite dentro das duas temáticas. Com isso, 
estamos informando à população algu-
mas das ações do Governo do Estado em 
relação aos assuntos”, comentou. 

A Secretaria Executiva foi criada em 
janeiro de 2015 com o objetivo de forta-
lecer a política de segurança alimentar e 
de ampliar o direito à alimentação para a 
população que vive na pobreza ou para 
as vítimas de catástrofes e calamidades.

Além da certificação, houve reunião 
da Comissão Estadual de Bancos de Leite 
do Estado para analisar a programação de 
2015 e as metas alcançadas, além de esta-
belecer estratégias de trabalho para 2016.

programa Ibero-americano
O Programa foi iniciado em 2012 e 

o processo de credenciamento dos ban-
cos de leite é realizado anualmente. Em 
2013, foram cadastradas três unidades 
da Paraíba. Em 2014 foram credencia-
das todas seis. 

“Conseguir cadastrar todos os ban-
cos é uma prova de que os trabalhos 
realizados durante o ano seguem melho-
rando a qualidade do serviço e do leite 
oferecido à população. Nós investimos e 
continuaremos a investir na capacitação 
de profissionais de saúde e na melhoria 
dos equipamentos e da estrutura física 
das nossas unidades”, disse Thaíse.

FoTo: Delmer Rodrigues/Secom-PB

O Governo do Estado, 
por meio da Secretaria de 
Estado da Saúde (SES), rea-
liza hoje e amanhã, a ‘Ofi-
cina Pró Residência: cons-
truindo os próximos passos’. 
O evento, que será realizado 
das 8h às 17h30, na Esco-
la Técnica Estadual de João 
Pessoa, em Mangabeira, tem 
como objetivo promover um 
debate sobre a construção 
da residência descentrali-
zada na Paraíba. Participam 
da oficina as instituições de 
ensino do curso de Medici-
na, representantes dos mu-
nicípios desses cursos, ge-
rentes Regionais de Saúde, 
além de representante da 
SES, comissão, supervisores 
e tutores do Programa Mais 
Médicos.

Durante os dois dias de 
evento, serão debatidos te-
mas como as perspectivas 

para a Residência Médica no 
Brasil, Residência de Medi-
cina de Família na Paraíba, 
‘Construindo a Residência 
de Medicina de Família – o 
que preciso?’, entre outros. 
Além disso, haverá a apre-
sentação da experiência do 
município do Rio de Janeiro 
na implantação da Residên-
cia de Medicina de Família e 
apresentação dos Contratos 
Organizativos de Ação Públi-
ca Ensino-Saúde (Coapes) – o 
que é, perspectivas e desafios. 

Segundo a representan-
te da coordenação da Co-
missão do Programa Mais 
Médicos na Paraíba, Rosiani 
Videres, a oficina tem como 
foco a Pró Residência, cons-
truindo os próximos passos 
com o objetivo geral de pro-
mover um debate sobre a Re-
sidência Médica descentrali-
zada na Paraíba.

Estado realiza Oficina 
Pró Residência Médica

hoje e amanhã Cearte realiza 
Semana de Arte 
com música, 
teatro e dança

O Centro Estadual de 
Artes (Cearte) deu início, 
ontem, à Semana de Arte 
de 2015 com apresentações 
de Literatura, Dança, Mú-
sica, Teatro, Artes Visuais 
e Audiovisual. A semana 
revisita, de certa forma, a 
Semana de Arte Moderna 
realizada em 1922 em São 
Paulo – movimento que es-
tabeleceu um marco na cul-
tura brasileira.

“Pegamos a Semana de 
22 como inspiração para re-
forçar a necessidade da arte 
e lembrar a transgressão que 
significou esse movimento”, 
explica Laura Moreno, gesto-
ra do Centro, lembrando que 
a intenção é se espelhar em 
objetivos com profundidade 
e força, a fim de “nunca aban-
donar o caminho trilhado 
pela arte”.

O governador Ricardo 
Coutinho recebeu, na tarde 
de ontem, na Granja Santa-
na, a visita dos embaixado-
res da Holanda, Han Peters, 
e da Finlândia, Markku Virri, 
e discutiu com ambos proje-
tos de cooperação nas áreas 
de educação e tecnológica na 
construção de moradias para 
idosos, bem como projetos 
para a rede hoteleira voltada 
para atendimento na tercei-
ra idade, além de projetos na 
área de energias renováveis 
e programa de formação de 
professores com educação a 
distância e presencial.

Após explanação dos 
embaixadores, o governador 
manifestou seu interesse em 
firmar parcerias com os res-
pectivos países, por meio das 
Secretarias da Educação e da 
Fundação de Apoio à Pesquisa 

do Estado da Paraíba (Fapesq). 
“Projetos como esses são sem-
pre bem-vindos, uma vez que 
um dos nossos desafios é o 
avanço na educação, a exemplo 
da formação de professores, 
e na área de tecnologia com a 
construção de moradias e de 
rede hoteleira voltada para o tu-
rismo da pessoa idosa”, afirmou.  

O embaixador Han Peters 
revelou que a Holanda tem 
desafios a cumprir na questão 
de moradias para idosos, uma 
vez que a população vem au-
mentando muito nesta faixa 
etária e muitos deles vivem 
sozinhos. Ele elogiou o projeto 
Cidade Madura lançado pelo 
Governo da Paraíba ainda na 
primeira gestão de Ricardo 
Coutinho e se interessou tam-
bém por projetos de cursos 
técnicos na área de design.

O eixo de trabalho apre-

sentado pelo embaixador da 
Holanda é a terceira idade e 
há o interesse por parte de seu 
país em iniciar um novo pro-
jeto no próximo ano, na rede 
hoteleira tendo como foco o tu-
rismo na terceira idade. Quan-
to ao curso técnico na área 
de design, os estudantes da 
Paraíba vão poder realizar os 
estudos na Holanda com foco 
na área da terceira idade e na 
organização da rede hoteleira 
buscando atrair turistas nesta 
faixa etária.

Já o embaixador Markku 
Virri, da Finlândia, país que 
tem um dos melhores sistemas 
educacionais do mundo, veio à 
Paraíba com o interesse de dis-
cutir um projeto para forma-
ção de professores por meio 
dos avanços e das inovações da 
educação finlandesa com edu-
cação a distância e presencial.

Governo discute parcerias 
com a Holanda e Finlândia

projeTos para a paraíba



Obra sobre produção 
cultural será lançada no 
“Quintas Dialógicas”

Salvador Di Alcântara 
lança livro hoje no Bar 
do Baiano, na capital
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Página 6

João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 10 de dezembro de 2015

FOTOS: Roberto Guedes

O maestro  Luiz 
Carlos Durier (acima) 
é o regente oficial 
da Orquestra Jovem 
da Paraíba e o jovem 
trompetista Emanuel 
Barros (lado) será o 
solista nesta 
apresentação

Clima de Natal

um arranjo primoroso e emocionante. Neste 
trabalho ouviremos em sequência: “Alegria 
do Mundo”, “Pinheirinho”, “Os Anjos Mensa-
geiros Cantam”, “Noite Feliz”, “Jingle Bells” e 
“Adeste Fidiles”. A superposição de temas e 
o colorido orquestral têm um final apoteóti-
co. O efeito musical é memorável. O Oratório 
“O Messias” de G. F. Haendel foi um marco 
na história da música. O Aleluia é uma parte 
importante desta obra, que tem 51 números 
entre árias e coros. Texto litúrgico e música 
se fundem em uma joia contrapontística 
perfeita, promovendo um clímax do início 
ao fim. A exaltação das graças divinas é aqui 
exposta de forma brilhante.“Glória ao Egito 

e a Isis. Que nossa terra sagrada protege”. 
Assim começa o texto desta empolgante 
Marcha Triunfal.  Giuseppe Verdi também 
vai estar presente no repertório com os 
mais belos coros encenados através de suas 
óperas. Este é, sem dúvida, um momento 
brilhante e grandioso que leva os ouvintes 
ao êxtase. As vozes em sintonia com a or-
questra reservam grandes emoções, can-
tando as glórias do Egito e a guerra vencida 
contra os etíopes.

“A OSJPB vem, a cada concerto, cres-
cendo em qualidade artística e musical, 
trazendo para a sociedade a boa diversão e 
cumprindo sua função social. Será uma noi-

O clima natalino vai invadir 
a Sala de Concertos Maes-
tro José Siqueira do Espaço 
Cultural com o propósito de 
emocionar as pessoas, isso 
porque encerrando a tem-
porada 2015, a Orquestra 
Sinfônica Jovem da Paraíba 

(OSJPB) realiza o oitavo concerto oficial do 
ano, que acontece hoje, às 20h30, em João 
Pessoa. Com um concerto rico e diversifi-
cado, na primeira parte, o público poderá 
apreciar música descritiva e um concerto 
para trompete com solo do jovem compo-
sitor Emanuel Barros. Músicas tradicionais 
do Natal, oratório e coro de ópera comple-
tam o repertório. A regência é do maestro 
titular Luiz Carlos Durier e a apresentação 
conta com participação do Coro Sinfônico 
da Paraíba e do coral masculino Filhos de 
Asafe. A entrada é gratuita.

O repertório da noite passeia por 
“Bells Across the Meadows” do compositor 
inglês Albert Ketèlbey música escolhida 
para abrir o concerto. A obra foi concebi-
da em Gozo, uma das Ilhas de Malta, onde 
ele ouviu os sinos da Basílica de Ta Pinu. 
A impressão e emoção resultaram nesta 
linda composição, um hino à alegria. Dois 
temas simples e saudosistas são execu-
tados com badaladas de sinos proporcio-
nando aos ouvintes grandes emoções, e 
consequentemente, a contemplar a simpli-
cidade. As composições de Ketèlbey são de 
fácil assimilação. Seus poemas sinfônicos 
o tornaram conhecido mundialmente. O 
“Concerto para Trompete e orquestra” de 
Oskar Bohme é um presente para o solista, 
orquestra e os ouvintes. A escrita no estilo 
romântico e a orquestração de alto nível 
fazem deste concerto um dos mais belos já 
concebidos. Os três movimentos interliga-
dos dão a impressão de uma grande fan-
tasia. Bohme está em redescoberta, pois 
sofreu restrições artísticas quando morou 
na antiga União Soviética. Suas obras me-
recem apreciação pela beleza e bom gosto 
estético.

Em entrevista ao jornal A União, o 
maestro Luiz Carlos Durier disse que como 
já é tradição, a OSJPB, a orquestra, vai 
executar obras inéditas. “Chegamos ao fim 
de uma bela temporada, de repertório rico 
e criativo, com estilos e gêneros bastante 
diversos. Aos integrantes da Orquestra 
Jovem um agradecimento especial e um 
caloroso bravo por todas as conquistas”, 
comentou. 

“O trabalho com disciplina e compro-
metimento com a música trouxe excelentes 
resultados e, consequentemente, o engran-
decimento artístico, o trabalho da OSJPB 
é formar músicos jovens, dando a estes a 
oportunidade de aprender tocando e inte-
ragindo com o público”, afirmou o maestro 
Luiz Carlos Durier, entusiasmado, e que o 
objetivo do concerto é a alegria de viver e 
poder desfrutar da música que inspira e 
faz crescer.

Em continuidade a apresentação do 
concerto segue com Leroy Anderson que 
compôs “Um Festival de Natal” em 1950 
em forma de uma abertura de concerto. 
Anderson orquestrou com maestria estas 
lindas e populares canções natalinas, em 

Lucas Duarte 
Especial para A União

Concerto encerra temporada 2015 da Orquestra Sinfônica 
Jovem da Paraíba (OSJPB) na Sala José Siqueira, da Funesc

n Orquestra Sinfônica Jovem da Paraíba – 80 Concerto 

Oficial – Temporada 2015

n Solista: Emanoel Barros (trompete)

n Regência: maestro Luiz Carlos Durier (titular da 

OSJPB)

n Data: Hoje

n Horário: 20h30

n Local: Sala de Concertos Maestro José Siqueira 

(Espaço Cultural José Lins do Rego)

n Entrada gratuita

Serviço

te de emocionar as pessoas, encerrando o 
ano com o propósito de dias melhores irão 
vir, música é feita para emocionar as pes-
soas. O trabalho com disciplina e compro-
metimento com a música traz os melhores 
resultados e o engrandecimento artístico”, 
finalizou o maestro Durier.

Maestro 
Luiz Carlos Durier é o regente titular 

da Orquestra Sinfônica Jovem da Paraíba 
há 18 anos, natural de João Pessoa, seu 
trabalho, direcionado para jovens músicos 
em formação, tem reconhecimento em todo 
o Brasil. As suas interpretações produzem 
sempre sucesso de público e crítica. Sob 
sua batuta, já se tornou tradição a Jovem 
apresentar estreias mundiais com exce-
lente qualidade técnica e artística. Em 
setembro de 2013, foi nomeado diretor 
artístico e regente titular da OSPB. Na 
UFPB concluiu o Ensino Superior de Música 
nos cursos de Licenciatura e Bacharela-
do. Desde que chegou à Escola de Música 
Anthenor Navarro – EMAN, em 1991, lidera 
atividades de educação musical ensinando: 
Musicalização, Viola e Música de Câmara 
e Regência. Participou das XIX e XX Sema-
na da Música da UFRN como professor da 
classe de regência. Na UEPB está realizan-
do o Curso de Especiação Em Fundamen-
tos da Educação – Práticas Pedagógicas 
Interdisciplinares.
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Aplausos. Aplausos. Muitos aplausos.
No Teatro Leblon, na sala que leva o seu nome, 

o corpo de Marília Pêra repousa no caixão adornado 
de flores vermelhas e brancas. No rosto, de aparên-
cia serena, um esboço de sorriso, como se a diva 
quisesse agradecer aquela consagração post-mor-
tem.

Foi o crítico e acadêmico Sábato Magaldi quem 
melhor resumiu a carreira de Marília Pêra (foto): 
“Todas as suas apresentações foram verdadeiras 
obras-primas.” Assim ele se referiu aos 24 filmes de 
que a grande estrela participou, como as 49 novelas 
da sua longa e consagrada car-
reira, a última das quais foi 
“Aquele beijo”, na TV Globo.

Nossa amizade alcançou 
a glória dos 60 anos. Come-
çou quando a mãe – a tam-
bém atriz Dinorá Marzulo 
– levava a pequenina Marília 
para ter aulas de piano com 
a professora Elza Usurpator, 
na Tijuca, onde também estu-
dava a minha irmã, Rachel. A 
vida nos aproximou algumas 
vezes. Mais recentemente 
quando a convidei para uma 
temporada no Teatro João 
Caetano, a fim de levar à 
cena o musical sobre Carmen 
Miranda, sob a competente 
direção de Maurício Sher-
man. Sucesso absoluto! Era 
a marca de uma atriz completa, predestinada ao 
êxito, também quando se tratava de canto. Aliás, na 
ocasião, era comum ouvir-se o comentário de que 
Marília tinha a voz mais bonita do que a da Car-
men.

Lembro do seu sucesso como a professora de 
“Apareceu a Margarida”, de Roberto Athayde, no 
Teatro Ipanema. Foi também “Callas” e “Chanel”, 

lotando teatros de São Paulo, Paris e Rio de Janei-
ro. No cinema, como bem recordou Cacá Diegues, 
brilhou em “Pixote” e “Tieta do Agreste”. Estava no 
ar, na TV Globo, vivendo um papel feito só para ela, 
no bem humorado seriado “Pé na Cova”, sob direção 
do seu devotado amigo Miguel Falabella. Quando o 
abracei, no velório, senti uma forte emoção. Eles se 
gostavam muito.

Marília nasceu em berço pobre. Filha de pais 
artistas, começou a trabalhar aos quatro anos de 
idade, fazendo pontas em peças teatrais. Ia lançar 
um livro sobre a sua vida em dezembro de 2015. A 

morte, aos 72 anos, interrom-
peu os seus planos. Nesse livro, 
conta aventuras e desventuras, 
inclusive o seu “horror a cer-
tos homens ricos”. Cita muito 
a palavra fragilidade, como se 
fosse parte integrante da vida, 
mas na prática era mulher de 
grande força interior.

Fomos vizinhos em Ipane-
ma, por dois anos. Posso garan-
tir que ela, ao lado do marido 
Bruno Faria, transformava-se 
numa fera na defesa dos seus 
direitos ou convicções. Valia 
pagar ingresso para vê-la em 
reuniões do condomínio. Em-
bora doce no trato, na direção 
de espetáculos, igualmente, era 
de um rigor extremo. Coisas do 
perfeccionismo que acompa-

nhou sempre a sua carreira.
Tinha adoração pelo pai, Manuel Pêra. Tanto 

que, ao receber a homenagem de ter o seu nome 
numa sala do Teatro Leblon, a mesma onde acon-
teceu o velório, escreveu que, para ela, o mais 
justo seria colocar o nome do pai. Na verdade, 
uma extraordinária figura humana, que nos fará 
muita falta.

 

Arquiteto - germanoromero@gmail.com

O amor incondicional 
do Pai Nosso

Germano 
RomeroAs obras-primas de Marília

Foi o Supremo falar e a opo-
sição se calou. O STF concedeu a 
liminar ao pedido do PCdoB para 
que fosse anulada a decisão da 
presidência da Câmara, que esta-
belecia voto secreto na escalação 
dos deputados para julgamento da 
presidente Dilma. À tardinha adiou-
se pela terceira vez a decisão, pela 
Comissão de Ética, do julgamento da 
admissibilidade do processo contra 
o presidente Eduardo Cunha.

Desde menino que ouço falar 
em depósitos bancários secretos 
na Suíça. Dizia-se que os Países 
Helvéticos não perguntavam a 
origem do dinheiro depositado 
nos seus bancos. Mas o problema 
que levou o presidente Eduardo 
Cunha ao canto da cerca não foi 
o julgamento desse mérito. Foi a 
mentira com que tentou tapear 
os seus pares vigilantes, raposas 
hábeis. 

A mentira dá vez à cassação 
do mandato de Cunhão. Ele tentou 
influir no processo em que respon-
de sobre o depósito de propina na 
Suíça. Essa interferência vem a ser 
um dos itens que impossibilita a 
concessão de habeas corpus pela 
autoridade judicial, item previsto na 
Lei Fleury – que blindou, em regime 
de urgência, a pessoa do delegado 
Sérgio Paranhos Fleury, quando ele 
respondia pela acusação de ter exe-
cutado quarenta marginais numa só 
desova. 

A Lei Fleury estabelece que 
os acusados que tiverem domicí-
lio, profissão, bons antecedentes, 
não interferirem nas investigações 
do inquérito ou processo, e que o 
crime do qual seja suspeito não tiver 
causado clamor público, ficará em 
liberdade até o trânsito em julgado 

O Supremo

Crônica

Farolito

do procedimento judicial. 
A referida Lei foi obra da ditadu-

ra militar para salvar da cadeia o seu 
algoz Fleury, e persiste até hoje. Daí a 
soltura de tantos criminosos presos 
pela polícia e soltos pela justiça. Esse 
fato vem estimular a pena de morte 
imposta arbitrariamente por policiais 
que têm seu trabalho neutralizado 
pela Lei supra. O espírito dessa Lei 
salvou Fleury e milhares de bandi-

dos (quiçá milhão), e agora blindou 
Cunhão para não perder seu mandato 
e a respectiva presidência.

Na noite da última terça-feira, a 
Câmara escolheu os deputados que 
decidiriam sobre o Caso Cunha. Numa 
rápida jogada – como no perde-e-ga-
nha –, a casa de Cunhão decidiu pelo 
voto secreto, para que o povo não 
soubesse o conteúdo de seu voto. O 
que contraria a Constituição.

Mas o PCdoB (meu PCdoB) recor-
reu tempestivamente ao STF. Liminar 
foi concedida, e o voto secreto caiu no 
chão como chávena contaminada. É 
estranho o fato de Cunhão presidir a 
Câmara até no julgamento em que é 
réu. Como se e o réu pudesse presidir 
o júri. 

Há tempos dei baixa do PCdoB, 
quando a heroica agremiação votou a 

favor do desarmamento do povo bra-
sileiro. Mas é o meu norte magnético. 
No entanto, entendo que povo ne-
nhum pode ser desarmado. A garantia 
que a Suíça oferece a seus correntistas 
é o formidável exército de milícias que 
lhe proporciona navego tranquilo na 
História. Todos os cidadãos suíços, 
em pós o serviço militar obrigatório, 
levam para casa um fuzil-metralhador 
municiado, mais o fardamento e as 

botas. 
A formação do exército 

Suíço foi copiada por Cuba, que 
acrescentou todas as mulheres 
a seu efetivo. Solução similar foi 
aplicada à formação do exército 
dos Estados Unidos. Quando 
recusaram a proposta de Benja-
mim Franklin para que o exérci-
to dos EUA fosse o que ganhou a 
Guerra da Independência, acres-
centou-se à Constituição norte
-americana a Segunda Emenda, 
pela qual os cidadãos podem se 

armar e organizar para a defesa da pá-
tria, da democracia e da sua pessoa. E 
se defenderem do exército – “o partido 
mais forte de qualquer país”, segundo 
Benjamim Franklin.

Daí a dificuldade de se restringir 
o armamento popular nos EUA. Lá, a 
Constituição é respeitada. Respeito 
que não demonstraram ter Cunhão 
et ali na escolha dos deputados que 
irão compor a comissão para análise 
do processo contra o presidente da 
Câmara. Ao contrário dos deputados, 
quem resolveu dialogar com Dona 
Dilma foi o vice Temer. Foi o STF falar 
e cessou a mudez de Temer. O vice é 
constitucionalista, e sabe interpretar 
as decisões do Supremo.

(Esta coluna sai terça, quinta e 
sábado)

Ó Criador de tudo e de todos, que tens 
vários nomes como “Pai Nosso”, “Alá”, “Jeová”, 
“Krishna”, mas que significam apenas uma coi-
sa: A “Inteligência Suprema, Causa Primária de 
Todas as Coisas.

Que qualquer referência atribuída a Tua 
imagem somente seja feita com extremado 
respeito, reverência, fé e esperança no grande 
fenômeno da existência. Que nos aproximemos 
de Teu Reino, dadivoso e à nossa disposição 
nas mais variadas formas, mineral, vegetal, ani-
mal, hominal, transcendental, sempre imbuí-
dos da veneração à altura de Tua Criação.

Que entendamos a Tua vontade, expres-
sa nas leis perfeitas e imutáveis que regem o 
Universo, que fazem brilhar as estrelas, movi-
mentam as galáxias e sustentam os mundos em 
suas órbitas, como soberana e, assim sendo, 
que deve ser aceita sempre e incondicional-
mente. Que a resignação perante os fatos que 
ocorram entre o céu e a terra, que por ventura 
não nos agradem ou que nos pareçam indevi-
dos ou injustos, esteja invariavelmente acalen-
tando as nossas inquietações. Compreendendo 
que tudo o que acontece nas nossas vidas e 
entre todos os Teus filhos está por Ti permitido 
e intrínseco às mesmas leis que regem o Uni-
verso e seus insondáveis mistérios.

Que o alimento que nos nutre de ener-
gia, reciclando em nós e na natureza as for-
ças necessárias à evolução dos mundos, seja 
respeitado e cultivado dentro dos propósitos 
cuidadosos de sua função, renovação e pre-
servação. Alimento este que nos move física e 
mentalmente, tanto para benefícios próprios 
como para os de outrem, cultivados nas mais 
variadas formas de nosso trabalho e das ati-
vidades que nos elevam. O pão que nos ajuda 
a nos mantermos saudáveis e, dessa forma, 
conectados com as boas energias através do 
magnetismo imanente em tudo o que existe.

Que aprendamos a evitar o desperdício sob 
qualquer forma, entendendo que o desneces-
sário acúmulo de bens, assim como o consu-
mismo desenfreado só agravam os problemas 
do destino de seus resíduos, que até hoje não 
soubemos como administrar. Além de criar ne-
cessidades supérfluas que incrementam, sem 
controle, a indústria que polui e contamina o 
meio ambiente.

Que compreendamos a Justiça como lei in-
falível, que pode, aos nossos olhos apressados, 
tardar, mas que jamais faltará. A Justiça que 
nos tornará perdoados pelo que fizermos na 
mesma medida em que perdoarmos os nossos 
semelhantes. A Justiça que só se efetiva quando 
fazemos aos outros o que queremos que nos fa-
çam – esse, o único lema que deveria servir de 
ensinamento para toda e qualquer religião.

E por fim, assimilemos que só nos desvia-
remos das tentações se estivermos vigilantes 
quanto aos ensinamentos de Teu filho amado, 
Jesus, que se unificam em apenas uma lição: a 
do amor incondicional, que é o mesmo amor 
que está neste “Pai Nosso”. 

FOTOS: Divulgação

Arnaldo Niskier da Academia Brasileira de Letras, da Academia de Letras de Brasília e presidente do CIEE/RJ.

Otávio Sitônio Pinto - Escritor - sitoniopinto@gmail.com
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Roteiro

Derrotismo para 
(não) vender jornais

BARTOLO

Humor 

 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  

Crise, arrocho, queda no crescimento, demissões em mas-
sa, mais crise, recessão, retração na economia, crise novamente, 
aí uma notícia boa mas vem com “apesar da crise”; depois, cri-
se, aumento na conta de energia, aumento no combustível, sobe 
tudo. Os jornais não estão mentindo, mas pintam um cenário 
muito pior do que o real. Tenebroso, até. 

“Não comprem, não gastem, a hora é de poupar”. Se não di-
zem isso explicitamente, sugerem. É tanto aumento, tanta crise, 
tanto desemprego que o cidadão segura o dinheiro com medo 
de um dragão surreal que vai consumir todas as suas econo-
mias. E o que acontece com dinheiro seguro? Para de circular. O 
comércio esfria, a economia desacelera, e aí, sim, começa uma 
crise de verdade. 

Tenho conversado com empresários de vários segmentos, 
das micro às empresas de grande porte, e a reclamação é a mes-
ma. Eles dizem que essa conversa de crise, crise, crise todo dia 
na imprensa é que contribui para a redução do consumo, como 
se as pessoas tivessem dinheiro e não quisessem gastar. E são 
eles, os empresários, que geram emprego.

A economia poderia estar bem melhor. Uma sucessão de 
erros desde os tempos de Fernando Henrique Cardoso, acen-
tuados por Lula e agravados por Dilma fez com que o poder de 
compra do brasileiro fosse reduzido. É impossível dizer que as 
coisas estão como antes. Somente energia elétrica e combus-
tível já são fatores suficientes para afirmar que o dinheiro que 
sobrava para o lazer diminuiu. Mesmo assim, dizer que uma 
crise assola o país quando a taxa de desemprego ainda está em 
um dígito é não conhecer a situação de outros países. Grécia, 
Espanha, Portugal, esses estão em crise. 

A imprensa insiste na crise, que eu ainda chamo de re-
cessão. E quando a crise chegar mesmo, vão chamar de quê? 
Quebradeira? É fato que esse clima só piora as coisas, e tenho 
minhas dúvidas se falar em crise, crise, crise todos os dias ajuda 
a vender jornais. Mais assusta que ajuda, acredito. 

Certo dia vi uma manchete de jornal das mais assom-
brosas. A representação em imagens de três itens essenciais 
tomava conta de mais de meia capa: gás de cozinha, energia 
elétrica e combustível; o texto era algo na linha “tudo mais 
caro”, todas maiúsculas, assim mesmo, horrível. Agora me diga, 
o cidadão que passa na banca de revistas e se depara com esse 
jornal dizendo que tudo vai ficar mais caro, faz sentido ele tirar 
dinheiro do bolso para gastar com esse jornal. E era verdade, 
mas há outras formas de se contar o mesmo fato. Outra vez, o 
mesmo impresso fez pior, disse que o Estado em que ele circula 
era dos piores para se viver. Afastando as pessoas que querem 
investir é que a coisa não anda mesmo.

Quando não é assim, assustando de cara com a notícia de 
algum aumento, o malfeito surge desde cedo, ainda na pauta. 
Recentemente vi uma reportagem falando de pessoas que, 
apesar da crise - de novo esse termo esquisito - não quebraram. 
Os personagens eram apontados como raridade, exceção. Para-
fraseando os ministros do Supremo Tribunal Federal, para mim 
essa pauta seria natimorta. 

Sabe quantas pessoas no Brasil não quebraram? Centenas, 
milhares. Conheço mais de 50. Quem tinha suas contas em dia 
até se apertou um pouco, gasta menos no barzinho, investe 
menos, mas não quebrou. Quem vivia com a corda no pescoço, 
terminando o mês pendurado no cartão de crédito e já devendo 
o mês seguinte, esse quebrou. Agora dizer que a maioria que-
brou, é demais. Vá assustar outro!

Cristovam Tadeu

Felipe Gesteira
Jornalista 
contato@felipegesteira.com

Em cartaz

Evento

 

Cultura de Quinta recebe Wister, 
hoje, no Vila do Porto, na capital

Nesta edição do projeto Cultura De Quinta, receberemos o cantor e compositor que 
envolve em seus rabiscos poéticos quase todas as influências da nossa rica MPB, cheio 
de musicalidade filha das nossas origens, com muito suingue e referências a grandes 
compositores, o paraibano Wister, com seu show Eu Daqui, título homônimo do seu mais 
recente trabalho autoral. Será nesta próxima quinta, dia hoje, a partir das 21h, no Vila Do 
Porto, recebendo ainda como seus convidados os artistas paraibanos Nathalia Bellar e 
Chico Limeira. O público poderá apreciar esse belo encontro da música paraibana ao preço 
promocional de R$ 10 (dez reais), com ingressos adquiridos na bilheteria do local, firmando 
assim o principal objetivo desta ação cultural: a busca pela valorização e difusão das mais 
diversas expressões artísticas, que vai desde as Artes Cênicas até a Música, com a perspec-
tiva de ser mais um âmbito de intercâmbio entre a nossa rica cultura e a sociedade.

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

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

PROGRAMAÇÃO DE HOJE

Rádio Tabajara

Música

Mídias em destaque

FOTO: Divulgação

A pesquisadora Rachel Gadelha 
lança, hoje, o livro “Produção Cultur-
al – Conformações, Configurações e 
Paradoxos”. O lançamento acontece às 
9h na Fundação Espaço Cultural, em 
João Pessoa, durante o Projeto Quintas 
Dialógicas. A obra aborda o papel do 
produtor cultural na articulação entre 
a economia e a cultura. Em Campina 
Grande, o lançamento do livro será no 
Cine São José, às 20h.

Profissional importante na cadeia 
produtiva, o produtor cultural ainda 
é pouco conhecido e sem formação 
específica no Brasil. Ao procurar superar 
esses conceitos, Rachel Gadelha desen-
volveu um inédito trabalho de pesquisa 
sobre esses profissionais no Ceará e no 
Brasil. “O produtor é um personagem 
muito importante. É o profissional que 
faz a política cultural chegar aonde o 
Estado não consegue chegar, que liga pú-
blicos, pessoas, artistas. É um roteador”, 
aponta a autora, que, sob a orientação do 
pesquisador Alexandre Barbalho, entre-
vistou 20 produtores culturais e destaca 
que, apesar dessa relevância, trata-se 
de uma atividade que existe há muito 
tempo, mas só recentemente começou a 
ser reconhecida.

O gerente executivo de Promoção 
Cultural da Secretaria de Estado da 
Cultura (Secult), Milton Dornellas, 
disse que o lançamento desse livro é 
resultado do Encontro Nordestino de 
Produção Cultural Independente, que 
aconteceu em novembro. “O lançamen-
to da obra de Rachel Gadelha é uma 
ação consequente da Conexão Nordeste, 
projeto de circulação cultural regional. 

Autora é responsável pela produção do Festival de Jazz & Blues, em Guaramiranga-CE

Isso contribui para o intercâmbio cul-
tural de inserção regional no Nordeste”, 
ressaltou.

Os produtores
Durante a pesquisa, Rachel Gadelha 

classificou os produtores em três eixos: 
artistas, empreendedores e gestores. Os 
artistas são identificados como aqueles 
que começaram nos anos 60, mas não 
tiveram a produção cultural como ativi-
dade profissional. Já os empreendedores, 
que iniciaram atividades a partir de leis 
de incentivo na década de 90, detinham a 
visão de cultura como um grande negócio.

Por fim, ela trata os gestores com 
outro regime de valores: cultura como 
cidadania, como bem social, a visão do 
direito à cultura, da cidadania cultural. “É 

todo um grande setor da economia, com 
fontes de renda, de desenvolvimento, que 
se baseia em um profissional que ainda 
não tem formação definida nem a devida 
visibilidade”, enfatiza Rachel, ao trazer as 
referências dos profissionais, de suas for-
mações, dos desafios que estão postos na 
produção, marketing cultural, na política 
cultural e na economia criativa no Brasil.

A autora
Reconstituindo a trajetória da 

produção cultural no País, Rachel Gadelha 
é produtora cultural responsável pelo 
Festival Jazz & Blues em Guaramiranga 
e Fortaleza, um “case” de sucesso que se 
tornou referência internacional e a levou 
a dar palestras em quase todos os estados 
brasileiros.

VICTOR FRANKENSTEIN  (EUA 2015) Gênero: Fantasia, Aventu-
ra, 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 Franke-
nstein (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. Tambiá1: 15h50 e 20h CinEspaço1 : 14h e 
16h Manaíra 3:  14h40, 17h15, 19h45  e 22h10 Manaíra 3:  
13h20, 16h, 18h45 e 21h45.

A HORA E A VEZ 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.

MORANGOS SILVESTRES  (SUE 2015) Gênero: Drama. Duração: 
91 min Classificação: 10 anos. Direção: Ingmar Bergman. Com: 
Victor Sjöstrom, Bibi Andersson, Ingrid Thulin.   Isak Borg (Victor 
Sjöström) é um professor de medicina que revisita vários 
momentos marcantes de seu passado durante uma viagem 
de carro até sua antiga universidade, onde ele irá receber uma 
honraria. Acompanhado de sua nora Marianne (Ingrid Thulin) ele 
evoca memória de sua família e de sua ex-namorada. Durante a 
viagem ele conhece uma garota adolescente que em muito se 
assemelha a Sara, seu antigo amor. A jovem pega carona com 
o professor e Marianne. Quanto mais Borg recorda as decepções 
e desilusões que viveu, mais ele se sente frio e cheio de culpa. 
Esses sentimentos se afloram quando ele encontra seu filho, 
igualmente frio e ressentido. CinEspaço1: 18h.

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: 14h.

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 dé-
cada 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 participação de 
30 grupos ao redor do mundo para demonstrar a importância 
desta figura para yoga, religião, ciência e, principalmente, para 
a humanidade. CinEspaço1: 19h50.

A VISITA  (EUA 2015) Gênero: Terror. Duração: 95 min Clas-
sificação: 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 pro-
fundamente pertubadoras que colocam a vida dos netos em 
perigo. Tambiá1:  18h10 Manaíra 8:  17h15, 19h30 e  22h10.

JOGOS VORAZES: A ESPERANÇA: O FINAL(EUA 2015) Gêne-
ro: 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. CinEspaço4: 15h50 DUB 18h40 e 21h20 LEG  
Tambiá5: 14h20, 17h20 e 20h20  Manaíra 5:  14h30, 
17h30 e 20h30  Manaíra 9: 13h15, 16h15, 19h15 e 
22h15 Manaíra 10/3D:  15h30, 18h30 e 21h30.

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. Tambiá1: 
14h15 Manaíra 8: 14h.

007 CONTRA SPECTRE (EUA 2015) Gênero: Ação, Espionagem 
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. Tambiá4: 14h30 CinEspaço1: 14h40 e 
21h10 Manaíra11: 17h.

PEGANDO FOGO (EUA 2015) Gênero: Comédia , Drama. Duração: 
101 min Classificação: 12 anos. Direção: John Wells. Com 
Bradley Cooper, Sienna Miller, Daniel Brühl . O chefe de cozinha 
Adam Jones (Bradley Cooper) já foi um dos mais respeitados 
em Paris, mas deixa a fama subir a cabeça. Por causa do 
comportamento arrogante e do envolvimento com drogas, 
destrói a sua carreira. Ele se muda para Londres, onde adquire 
um novo restaurante e decide recomeçar sua trajetória do 
zero, na intenção de conquistar a cobiçada terceira estrela 
do guia Michelin. No caminho, conhece a bela Helene (Sienna 
Miller), por quem se apaixona. CinEspaço1:  21h40.

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.  Tambiá3: 14h25.

BEM CASADOS (BRA 2015) Gênero: Comédia. Duração: 90 
min Classificação: 12 anos. Direção: Aluízio Abranches. Com 
Alexandre Borges, Camila Morgado, Bianca Comparato . Solteirão 
convicto, Heitor (Alexandre Borges) ganha a vida comandando 
uma equipe que registra cerimônias de casamento e se mete 
em encrenca ao se tornar alvo de Penélope (Camila Morgado), 
que está desesperada para impedir o enlace matrimonial do 
amante. Tambiá3: 16h25, 18h25 e 20h25 CinEspaço2: 15h50, 
17h50, 19h50 e 21h50 Manaíra4:  13h30, 15h45, 18h e 
20h20 Manaíra7:  14h30, 16h45, 19h e 21h15 .
.
NO CORAÇÃO DO MAR (EUA 2015) Gênero: Aventura , Fantasia. 
Duração: 122 min Classificação: 14 anos. Direção:Ron Howard. 
Com Chris Hemsworth, Benjamin Walker, Cillian Murphy .Inverno 
de 1820. O navio baleeiro Essex parte em busca de óleo 
de baleia. O navio é liderado pelo nada experiente capitão 
George Pollard (Benjamin Walker), que tem Owen Chase (Chris 
Hemsworth) como seu primeiro oficial. Owen sonha em ser 
capitão e tem o objetivo de superar a meta traçada por seu 
empregador. Eles navegam por meses em busca de baleias, mas 
quando encontram se deparam com uma grande ameaça, uma 
gigantesca baleia branca que irá lutar por sua sobrevivência 
e acabará atacando o navio e sua tripulação.Tambiá2: 14h40, 
17h40 e 20h40 Tambiá6/3D: 13h50, 16h10, 18h30 e 20h50 
CinEspaço3/3D: 14hDUB, 16h30, 19h e 21h30 LEG Manaíra6:  
13h45,  16h30, 19h15 e 22h  Manaíra10:  21h30.

Rachel Gadelha lança livro sobre o 
papel do produtor cultural na cena
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Banquinhos com artes de paraibanos no projeto SolidariedArte
Criatividade e 
solidariedade 
caracterizam a 
exposição Soli-
dariedArte que 
acontece hoje a 
partir das 19 ho-
ras na loja Todes-
chini, em João 
Pessoa ( Rua 
Juvenal Mário 

da Silva, Manaíra) 
com renda revertida 

para as pessoas acolhidas 
pela entidade filantrópica 

Amem ( Associação Metropolitana para 
Erradicação da Mendicância). 

Os artistas plásticos Clóvis Júnior, 
Tito Lobo, Fred Svendser, Chico Ferreira, 
Renata Cabral, Elpídio Dantas, Cristina 
Strapação, Zéllo Visconti, Shiko, 
Guto Holanda, Miguel dos 
Santos, Márcio Rodri-
gues, Cyber Dantas, 
Romeika Lins, Régis 
Cavalcante, Cacá Melo, 
Grupo DIA, Ju Amo-
ra(SP) e Loro Verz(SP) 
atenderam convite da 
Hits Produções, em-
presa produtora de 
vídeos de João Pessoa, 
para personalizar com 
seu estilo criativo um 
banquinho de madeira. 

Salvador Di Alcântara lança hoje, no Bar do Baiano, na capital, livro com 150 
sonetos - e ilustrado -, que descreve a personalidade de vários dos seus amigos

A princípio, o hábito de escre-
ver sobre os conhecidos mais 
chegados começou de forma 
despretensiosa para o escri-
tor e músico pernambucano 
- radicado na Paraíba - 
Salvador Di Alcântara. No 
entanto, ao perceber que 

já havia produzido cerca de 50 textos, 
decidiu levar essa atividade adiante, 
como uma espécie de compromisso. O 
resultado é o livro - sua segunda obra - 
intitulado Aos Amigos Gregos & Troia-
nos (Editora Sal da Terra, 300 páginas, 
R$ 30), que reúne 150 sonetos, cada 
qual ilustrado com respectivas cari-
caturas produzidas por Regis Soares 
e Francelino Lima e cujo lançamento 
acontece hoje, a partir das 19h, no 
Bar do Baiano, localizado em João 
Pessoa. Um detalhe: além do formato 
padrão, quem comparecer ao evento 
poderá escolher levar para casa o de 
bolso, mas o preço é o mesmo para 
ambos.  

“Tento retratar a personalidade de 
cada um dos meus amigos, tanto sacros 
como profanos, mais profanos do que sa-
cros, pois a maioria é frequentadora do Bar 
do Baiano. Tento mostrar as peculiarida-
des e os elementos hilário e folclórico. Só 
consegui fazer esse livro porque conheço 
cada um a dedo”, confessou Salvador 
di Alcântara para o jornal A União. A 
propósito, ele disse que 90% de quem 
foi incluído na obra são - ou então já 
foram - fregueses daquele estabeleci-
mento, localizado na Rua dos Ipês, s/nº, 
no bairro dos Bancários, na capital. Ele 
disse ter iniciado a atividade de escrever 
os sonetos há cerca de dois anos, mas há 
12 meses decidiu transformar o trabalho 
em obra literária. 

O livro - cuja capa, concebida pelo 
designer gráfico Marcos Estrela, é ilustrada 
com o Cavalo de Troia, escolhido pelo pró-
prio autor, conforme fez questão de escla-
recer, para representar todo tipo de amigo, 

mas com a diferença de que todos eles se dão 
bem - é dividido em três partes: a primeira in-
titula-se “Prelúdio aos rebentos”, dedicado aos 
seus quatro filhos: Amadeus. Clarissa Yemisi, 
Mariama e Aruana; a segunda, “Cantochão aos 
eclesiásticos”, é dirigida aos amigos sacrossan-
tos, a exemplo de padres e beatas, com ligação 
direta com a Igreja; e a terceira, “Cantata aos 
gregos e troianos”, é endereçada ao que deno-
minou de “frequentadores de hábitos etílicos 
do Bar do Baiano”. Há, ainda, as estampas do 
Bloco Violando a Madrugada, criadas por Mazi-
nho Cardoso.

 Dentre os amigos incluídos no livro 
alguns já faleceram, a exemplo do violonista El-
pídio Ferreira, que costumava tocar no Bar do 
Baiano aos sábados. “Era um dos melhores 
sete cordas da Paraíba”, garantiu Salvador Di 
Alcântara. Há, também, outros personagens 
saudosos nessa galeria, como o poeta Lúcio 
Lins, o cantor e compositor Livardo Alves e 
o cantador Otacílio Batista, cujos três filhos 
- Fernando, Zé e Sílvia Patriota - também 

constam da obra. O autor ainda lembrou 
ter retratado a cantora Meire 

Lima e Oliveira de 
Panelas. “O nosso 
grande menes-
trel”, disse ele, 

acrescentando 
que outros amigos 
ficaram de fora, sob 
a justificativa de 
que, se continuasse, 
a lista ficaria muito 
grande. 

Aos Amigos Gre-
gos & Troianos possui 

quatro textos de apre-
sentação, cujos autores 
- o poeta e jurispruden-
te Demétrius Faustino; 
a professora, poetisa 

e atriz Nara Limeira; o 
poeta Antônio Aldemir 

da Silva (Jatobá) e o crítico 
literário, professor e poeta 

Hildeberto Barbosa Filho - de-
verão falar, na ocasião do lançamento 

do livro. O autor da obra fez questão de 
ressaltar um trecho escrito por Hildeberto, 

com o seguinte teor: “Diria mesmo que ali, no 

Os objetos trabalhados serão vendidos 
hoje durante a exposição. 

A exposição expressa o espírito soli-
dário de artistas de renome no Estado e 
no País. Eles são comprometidos com a 
perspectiva social da arte capaz de pro-
mover valores como sustentabilidade, 
solidariedade e igualdade. A jornalista 
e colunista de A União Goretti Zenaide, 
atualmente gestora principal da Amem, 
destaca a importância da iniciativa e 
argumenta que iniciativas como essas 
merecem o apoio de toda a sociedade. 
Caracterizam uma consciência a respeito 
do que é possível fazer com criatividade 
para fortalecer projetos de acolhimento 
dos excluídos a exemplo da Amem. 

O resultado do trabalho dos artistas 
é bastante criativo, com variação de for-
mas e cores, as peças, os banquinhos de 
madeira, assumiram aspectos 
de obras de 
arte inte-
ligentes e 
com bom hu-
mor capazes 
de alegrar os 
ambientes 
interiores 
e também 
exteriores 
além de 
acrescenta-
rem um design 
diferenciado ao 
móvel. 

Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com

ARTe sOliDáRiA

Os artísta  Shiko (E) 
e Renata Cabral (D)

colaboraram com a iniciati-
va cidadã e peças de Elídio 

Dantas, Clovis Júnior e 
Cristina Strapação

Cantor, 
compositor e 
instrumentista 
Salvador Di 
Alcântara 
escolheu a 
Paraíba para 
viver

seu terreiro/teatro, os músicos, como Alcân-
tara, Teinha, Costinha e Bebé, por exemplo; os 
poetas, como Ed Porto, Edônio Alves e Acilino 
Madeira, por exemplo; cantores e intérpretes, 
como Meire, Magalhães, Sílvia Patriota, por 
exemplo; e tantos outros que mergulham, sem 
medo, no mar dos apelos sentimentais e que 
fazem da prosa, à mesa de bar, uma cerimônia 
eucarística em torno da vida, sobretudo das 
noites e madrugadas da vida; diria mesmo que 
ali, de repente, gregos e troianos não se odeiam 
como no mito, não se digladiam como no mito, 
não se eliminam como no mito, mas tecem o 
elevado enredo de uma frutífera história de 
amor”. 

O autor também destacou outro trecho 
da apresentação do poeta Hildeberto Barbosa 
Filho, que é o seguinte: “Em diálogo icônico 
com as caricaturas de Régis Soares e Franceli-
no Lima, Salvador Di Alcântara descreve cada 
parceria em versos heterométricos e na forma 
fixa do soneto, atento aos elementos identi-
tários e singulares de cada personalidade. Se 
as composições não privilegiam a dimensão 
estética, dentro das exigências formais que 
concernem ao rigor na elaboração do poema, 
trazem à tona, contudo, os ingredientes de uma 
experiência existencial que garante a solidez 
dos espaços criativos, caracterizando-se prin-
cipalmente como um documento de inegável 
riqueza sociológica, antropológica, histórica e 
moral”. 

Sobre o autor
Reginaldo Salvador Di Alcântara - que é o 

nome de batismo do autor - nasceu em Recife 
(PE) mas reside em João Pessoa desde 1972. 
É cantor, compositor, multi-instrumentista, 
poeta, artista plástico e coordenador do Quin-
teto Itacoatiara, da Universidade Federal da 
Paraíba. Em 2008, lançou seu primeiro livro, 
cujo título é Po... ético Po.. .ética, que reúne 
100 poemas concretos, ou de vanguarda. A 
propósito, a intenção do escritor é lançar a 
2ª edição dessa obra, revista e ampliada, em 
fevereiro ou março de 2016, alegando que, 
na época, não houve tanta divulgação. Ele an-
tecipou que possui mais 10 livros, mas ainda 
não os publicou por falta de capital. “Sempre 
escrevi”, garantiu ele, que espera lançar um 
desses títulos, Curto e grosso, contendo 100 
haikais, no próximo ano.

FOTOs: Divulgação



A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 10 de dezembro de 2015

Página 10

Larvicida será colocado em 
carros-pipa que distribuem 
água no Nordeste

Mostra começa hoje em JP e promete debates polêmicos

Fest-Aruanda
O Fest-Aruanda che-

ga à 10ª edição e prome-
te fazer bonito. A mostra 
de 2015 começa, hoje, em 
João Pessoa, com a exibi-
ção, fora de concurso, de 
Chatô, de Guilherme Fon-
tes. Amanhã, será realizado 
um esperado debate sobre 
o filme, reunindo o diretor, 
o escritor Fernando Mo-
rais e o ator Lima Duarte, 
além de estudiosos e cine-
astas, como o documen-
tarista Vladimir Carvalho. 
Fontes é o diretor do filme, 
que levou quase 20 anos 
para ficar pronto. Morais, 
o autor do livro Chatô - o 
Rei do Brasil, biografia em 
que o longa foi baseado. 
Marco Ricca, que também 
lá estará, interpreta o per-
sonagem. E Lima? Bom, o 
ator conheceu muito bem 
o personagem, o jornalis-
ta Assis Chateaubriand, e 
com ele conviveu. Traba-
lharam juntos na TV Tupi, 
e, embora não esteja nem 
na biografia nem no filme, 
terá histórias saborosas 
para contar sobre o magna-
ta da imprensa brasileira, o 
William Randolph Hearst 
tupiniquim. O debate será, 
sem dúvida, antológico. 

Também amanhã co-
meça a mostra competiti-
va, composta por sete lon-
gas. Invólucro, de Caroline 
Oliveira (PE), Para Minha 
Amada Morta, de Aly Mu-
ritiba (PR) e Travessia, de 
João Gabriel (BA) são os 
novatos que concorrem aos 
troféus Aruanda. O experi-
mentado Roberto Berliner 
(RJ) traz Nise, o Coração da 
Loucura (RJ). E cineastas 
de longo curso do cinema 

FOTO: Reprodução/Internet

Fernando Morais, Lima Duarte e Vladimir Carvalho vão participar do debate mais esperado do evento, sobre o filme Chatô

Luiz Zanin Oricchio
Agência Estado

brasileiro entram no páreo: 
Walter Lima Jr. com Através 
da Sombra, (RJ), Júlio Bres-
sane com Garoto (RJ) e Wal-
ter Carvalho com Um Filme 
de Cinema (RJ).  O festival 
fecha dia 16 com a exibi-
ção de Chico, Um Artista 
Brasileiro, de Miguel Faria 
Jr., terno e estupendo docu-
mentário sobre Chico Bu-
arque, que tem encantado 
as plateias de cinema nas 
cidades onde já estreou. 
Inédito em João Pessoa, 
dará fecho emotivo e em al-
to-astral para a mostra. Um 
tipo de clima de que, con-
venhamos, o País anda bem 
necessitado.

O foco desta 10ª edição 

do Aruanda é a Paraíba. A 
exibição de Chatô tem tudo 
a ver com isso. Afinal, o per-
sonagem polêmico, o jor-
nalista Francisco de Assis 
Chateaubriand Bandeira de 
Melo (1892-1968), é parai-
bano de Umbuzeiro. De lá 
saiu para se tornar um dos 
brasileiros mais influen-
tes de sua época, fundando 
jornais, rádios e emissoras 
de TV, intervindo na polí-
tica, no mundo empresa-
rial e nas artes, através de 
meios nem sempre orto-
doxos. Seja qual for a ideia 
que dele se tenha, foi um 
personagem e tanto. Dessa 
forma, cheia de paradoxos, 
é retratado na fascinante 

biografia escrita por Fer-
nando Morais. Volta, agora, 
na pele de Marco Ricca, no 
não menos polêmico lon-
ga de Fontes. A produção 
respondeu a processos por 
prestações de contas e mau 
uso de dinheiro público. Di-
zia-se que o filme nem mes-
mo existia. Existe e está aí, 
para ser comentado, amado 
ou odiado. 

Geraldo Vandré
Outra figura não menos 

polêmica que promete dar 
as caras em João Pessoa é 
o cantor e compositor Ge-
raldo Vandré. Esse todos 
conhecem: o Vandré que 
empolgou o Maracanãzinho 

com Pra não Dizer que Não 
Falei das Flores, em 1968, 
canção transformada em 
hino da resistência duran-
te a ditadura, e que teve de 
se exilar para escapar à ira 
dos militares. Vandré que, 
de volta anos depois, sur-
preendeu a todo mundo, em 
especial à esquerda, com 
sua inesperada intimidade 
com a Força Aérea Brasi-
leira. Ele, um perseguido 
político, voltava agora nas 
asas da Aeronáutica, para 
a qual, inclusive, compôs 
uma peça musical, Fabiana 
(em alusão à FAB). Vandré, 
vale dizer, é personalida-
de a ser resgatada (talvez 
até de si mesmo). Não foi 

apenas cantor e composi-
tor engajado. Foi artista de 
grande recurso em sua veia 
lírica e o próprio cinema 
muito deve a ele. Em espe-
cial pela inspirada trilha 
composta para A Hora e a 
Vez de Augusto Matraga, de 
Roberto Santos. Esse, que é 
um dos maiores filmes do 
cinema nacional, não seria 
a mesma coisa sem a mag-
nífica música de Vandré. 

Enfim, não apenas pela 
qualidade da programação, 
mas pela dos seus convida-
dos, o Aruanda consegue 
driblar as dificuldades eco-
nômicas que atingem to-
dos os eventos culturais do 
País, e promete sua edição 
mais completa e brilhante 
já no crepúsculo do triste 
ano de 2015. 

O festival, afinal de 
contas, tem nome a zelar. 
É o único em seu gênero 
que adota o título de um 
filme. Aruanda (1959-60), 
de Linduarte Noronha 
(1930-2012), é tido como 
precursor do Cinema Novo. 
Em forma de documentário 
ficcional, investiga a histó-
ria e o cotidiano dos mora-
dores de um quilombo na 
Serra do Talhado, que vi-
viam isolados do País. Um 
clássico.

Bárbara Wanderley
Especial para A União

O Festival Aruanda do Audiovisual 
Brasileiro chegou em 2015 à sua 10ª 
edição. Nascido como um festival estri-
tamente universitário, nesses 11 anos 
de existência (o festival não aconte-
ceu em 2012) rompeu as fronteiras da 
academia e do Estado, alcançando re-
conhecimento nacional e cumprindo 
com louvor a missão de levar ao pú-
blico filmes que normalmente não en-
trariam no circuito comercial. Segue 
trechos de uma conversa com Lúcio 
Vilar, idealizador e produtor do festi-
val sobre essa evolução:

“Assim se passaram dez anos...” 
Como é mesmo olhar no retrovisor do 
Fest-Aruanda?

Há vários sentidos e leituras a se-
rem levados em conta para responder. 
Antes de tudo, é a reafirmação de uma 
certa teimosia, digamos assim, de uma 
obstinação em continuar realizando 
a despeito de todas as dificuldades e 
entraves amplos e gerais que são na-
turais por aqui. Mas, percebemos faz 
tempo, que não adianta ficar choran-
do o leite derramado. Talvez seja esse 
componente o efeito pedagógico des-
ses anos todos em que avançamos no 

formato, democratizamos o acesso aos 
conteúdos audiovisuais de qualidade, 
e ratificamos nossa vocação no campo 
da reflexão teórica, seguindo lastro de 
um evento nascido na Universidade Fe-
deral da Paraíba que também celebra 
60 anos em 2015. Avançamos muito no 
formato, ainda tropeçamos aqui e ali 
na logística interna, mas esse é o pro-
cesso; fato é que chegamos mais forta-
lecidos nesta edição.

E qual o diferencial da celebração da 
efeméride de 10 anos?

Eu diria que há três aspectos distin-
tos e igualmente relevantes que preci-
sam ser destacados neste momento. 
Primeiro, que o festival mantém sua 
linha curatorial afinada com o que de 
mais significativo foi produzido e ain-
da não lançado comercialmente nas 
salas do País. Esse aspecto do ineditis-
mo dos filmes de longa-metragem da 
mostra competitiva é algo inegociável, 
onde não fazemos concessões. 

E os outros aspectos?
Estamos hoje numa das redes de 

cinema - a Cinépolis - mais modernas 
e sofisticadas do País do ponto de vis-
ta tecnológico, e creio que isso seja 
um tremendo ganho, um salto de 
qualidade para realizadores e pro-

dutores que passarão seus filmes em 
salas e telas magistrais e, claro, para 
o público. Combinado a isso, tem um 
dado ainda mais extraordinário que 
foi a adesão da iniciativa privada no 
circuito do festival. 

Isso nunca havia ocorrido?
Nunca antes na história deste fes-

tival... E queremos louvar a Indústria 
Elizabeth, um dos grupos empresariais 
mais importantes da Paraíba com pre-
sença no cenário nacional por ter as-
similado os benefícios da Lei Rouanet 
para apoiar o festival. Quero crer que 
esse gesto representará uma virada 
de página na história do festival, uma 
vez que desencadeará novas adesões 
no próximo ano. Ao mesmo tempo, o 
apoio luxuoso do governo na área de 
logística, através do governador Ricar-
do Coutinho, reitera compromissos e 
identidade com o audiovisual. 

O que mais lhe anima e estimula 
nesta edição?

Conseguir reunir Vladimir Car-
valho, o escritor Fernando Morais, os 
atores Lima Duarte, Marco Ricca e o 
jovem ator-diretor Guilherme Fontes 
para numa mesma noite de estreia e 
de debate no dia seguinte para tratar 
do ‘cidadão Kane’, nascido na Paraíba, 

é uma dádiva que só o cinema costu-
ma conceder, fazendo jus com o per-
sonagem deste ano. A luz, que nasce 
Walfredo Rodriguez na Parahyba do 
Norte em 1920, segue sua missão, ilu-
minando caminhos, fazeres e reflexões 
cinematográficas.

Governo do Estado e iniciativa privada apoiam o festival de audiovisual

Após 20 anos, 
Geraldo Vandré
deverá pisar 
em solo 
paraibano e 
integra a lista 
do evento

n Evento: Fest-Aruanda
n Data: De 10 a 16 de dezembro
n Exibições: Rede Cinépolis (Manaíra Shopping)
n Debates & Diálogos Aruanda (seminários): Auditório 
do Hotel Bessa Beach
n Minicursos: Espaço Cultural José Lins do Rêgo (Funesc).

n Abertura hoje: Sala Macro XE – Cinépolis (Manaíra 
Shopping)
19h30 – Solenidade de Abertura Oficial
20h – Homenagem Póstuma: Walfredo Rodriguez (com 
exibição do curta-metragem Roteiro Sentimental do 
Primeiro Cineasta) e entrega de Troféu Aruanda à família do 
precursor do cinema paraibano (década de 1920).
20h15 – Homenagem: Entrega de Troféu Aruanda para 
Fernando Morais por sua contribuição com sólidos argu-
mentos (suas essenciais narrativas lítero-documentais) 
a três longas-metragens brasileiros - “Olga”, “Corações 
Sujos” e “Chatô”.
20h30 – Apresentação hors concours do longa-metragem 
CHATÔ, O REI DO BRASIL pelo diretor Guilherme Fontes e 
elenco. Classificação etária: 14 anos.

Serviço
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Paraíba: todos os cantos Teresa Duarte - teresaduarte2@hotmail.com

Geral

Lajedos

A empresa Guia Mundo Turismo está com novo roteiro dentro da programação 
“Pelos Caminhos da Paraíba”. Trata-se do “Entardecer dos Lajedos”, um passeio pelas 
Itaquatiara do Ingá, Lajedo do Marinho e Lajedo do Pai Mateus, neste final de semana. 
A saída de João Pessoa será realizada às 7h, iniciando o percurso às 9h com visita à 
Itaquatiara do Ingá no município Ingá, seguindo às 10h ao município de Cabaceiras com 
visitação a Artesa e o belo espetáculo do entardecer no Lajedo Pai Mateus. Às 18h o 
grupo segue para o município de Boqueirão, pernoitando no hotel Família Chique Chique, 
pôr do sol no Lajedo Do Marinho ao som da Ave Maria/no saxofone, retornando a João 
Pessoa no final da tarde. Informações: 98813-6859/98855-9796/99679-7601.

l  João Pessoa

A Confraria Sol das Letras reali-
za amanhã a partir das 17h30, no pá-
tio da Academia Paraibana de Letras, 
o lançamento da coletânea “Travessia 
Lírica do Sol das Letras”, que traz tra-
balhos em verso e prosa dos funda-
dores em comemoração aos dois anos 
de criação do grupo. Durante a sessão 
especial dos dois anos de Por do Sol, 
haverá não apenas o lançamento da 
coletânea, mas também a assinatura 
da ata de constituição formal da con-
fraria, além de apresentações musi-
cais, declamações e performances com 
seus integrantes e grupos convidados. 
Ao final, será oferecido um coquetel 
aos participantes.

FotoS: teresa Duarte

l Prata
No próximo sábado tem Festival de Arte e Cultura Popular do Mestre de Cazuza no Casa 

Grande Clube Hotel, localizado no sítio São Francisco, município Prata. O festival contará com 
a participação do cantor Flávio José, Vates e Violas, Antenor Cazuza, Agda Moura, Chiquinho 
de Belém, Val Patriota, Bira Marcolino, Vozes do Campo, Luizinho Sanfoneiro, Jackson 
Monteiro, Galego do Pajeu e Tagore e Banda, bem como de declamadores, poetas repentistas 
e poetisas.  

Medida envolve os 
veículos que transportam 
água para os municípios 

Carros-pipa terão larvicida no NE
CombaTe ao VÍRUS ZIKa

os melhores

A Associação Brasileira de Jornalistas de Turismo (Abrajet PB) sob a presidência 
deste jornalista promoveu na última segunda-feira, no Centro de Turismo e Lazer 
do Sesc de João Pessoa, a solenidade de entrega do Troféu Waldemar Duarte aos 
melhores do ano no turismo paraibano. Todos os homenageados foram eleitos em 
votação pelos associados da Abrajet-PB, sendo o Chef Victor Sobral (Tasca da Esquina) 
representado pelo sócio o português Pedro Graça; Memorial do Maior São João do 
Mundo (Cléa Cordeiro), Regina Amorim (gestora de turismo do Sebrae-PB);  PBTur 
(Empresa Paraibana de Turismo); Centro de Treinamento e Mergulho Mar Aberto (Isnar 
Just); Clube de Turismo; Deputada francesa Isabelle Attard - Associação Bayeux 
França- Bayeux Paraíba; Guia Mundo Receptivo (Genilton Pessoa); Coral Meninos e 
Meninas de Lucena (Rejane Pinto) e Condutores do Lajedo Marinho (Nadilson Valentim). 
O Coral Meninos e Meninas de Lucena fez a abertura da solenidade apresentando 
quatro belas músicas do cancioneiro popular.

l areia
O hotel Fazenda Triunfo, 

região do Brejo paraibano, 
está com uma excelente 
programação para o próximo 
sábado. A animação ficará 
por conta de Rejane – Voz 
e Violão, com apresentação 
no período das 20h até as 
23h, no Restaurante Azul 
Histórico. Informações (83) 
3362-1238.

l  Campina Grande 

“A Experiência Criativa em Cam-
pina Grande” é o tema de uma das 

palestras do III Congresso Campinense 
de Turismo, que será realizado hoje no 
Garden Hotel. A palestra faz parte da 
programação do evento realizado pelo 
Sebrae/PB, denominado “O Empreende-
dorismo que Transforma” e, paralela-
mente, em outro salão do Garden Ho-
tel, no período das 8h às 12h e das 14h 
às 18h, empresários de 14 municípios 
apresentam palestras sobre casos de 
sucesso do Turismo de Experiência da 

Paraíba.

O ministro da Saúde, 
Marcelo Castro, disse  que o 
governo vai colocar larvicida 
nos carros-pipa que trans-
portam água para os muni-
cípios atingidos pela seca 
no Nordeste. A intenção, in-
formou, é destruir as larvas 
do mosquito Aedes aegypti, 
transmissor do vírus zika e 
da dengue.

De acordo com ele, essa 
será a “principal ação” a ser 
feita pelo ministério a partir 
de agora, visando a combater 
o mosquito antes mesmo que 
ele nasça. “As pessoas acu-
mulam água reservada em 
vasilhames para usar, e esses 
vasilhames estão sendo hoje, 
no Nordeste, o criadouro 
principal dos mosquitos. A 
campanha está centrada em 
não deixar o vírus nascer”, 
afirmou.

Marcelo Castro conver-
sou com jornalistas após 
participar de uma reunião 
da presidente Dilma com 25 
representantes dos estados e 
do Distrito Federal, governa-
dores e vices, para discutir o 
assunto. Durante o encontro, 
foi discutida a importância 
do envolvimento de cada 
uma das pessoas no enfren-
tamento ao mosquito e a pre-
ocupação com as gestantes 
para que não sejam picadas.

Na última semana, o 
Ministério da Saúde confir-
mou a relação entre o vírus 
e casos de microcefalia em 
crianças, que aumentaram 
significativamente nos últi-
mos meses. De acordo com a 
pasta, 1.761 casos suspeitos 
de microcefalia foram já no-
tificados em 422 municípios 
brasileiros. Segundo o minis-
tro, deve-se evitar o contato 
com o mosquito seja com te-
las nas casas ou roupas com-
pridas, principalmente por 
parte das grávidas.

“Devemos fazer o dever 
de casa e, a partir de ago-
ra, entrar de casa em casa e 
exterminar qualquer foco, 
criadouro do mosquito. Essa 
ação tem que ser uma ação 
de toda a sociedade”, defen-
deu o ministro. Ele informou 
que mesmo com a atual res-
trição orçamentária, “não 
faltarão recursos” já que 
“hoje não existe no País pro-
blema maior”.

Além da campanha na-
cional, foi decidido que Bra-
sília comandará um centro 
de controle de desastres. O 
objetivo é instalar salas nos 
estados e municípios para 
facilitar a comunicação so-
bre o vírus zika. De acordo 
com o secretário nacional de 
Proteção e Defesa Civil, ge-
neral Adriano Pereira Júnior, 
a centralização do controle 
permitirá maior eficiência no 
combate ao vírus e agilidade 
na avaliação dos resultados.

Camila maciel 
Repórter da Agência Brasil

O ministro da Saúde, Marce-
lo Castro, disse nessa quarta-fei-
ra, na capital paulista, que está 
em negociação com o Exército 
para produção de repelente que 
será distribuído para mulheres 
grávidas. “Nós sabemos que 
houve grande consumo de repe-
lente. Nós estamos em contato 
com o laboratório do Exército, 
que fabrica normalmente es-
ses repelentes para suas tropas. 
Entramos em contato e vamos 
estabelecer uma parceria”, de-
clarou após evento do Seminá-

rio Lide, que reuniu mais de 400 
lideranças empresariais da área 
da saúde.

Castro informou que os re-
pelentes serão distribuídos so-
mente para mulheres grávidas 
do País, com exceção do Rio 
Grande do Sul, onde o vírus 
zika ainda não circula. “Estamos 
dando atenção especial às ges-
tantes e mulheres em período 
fértil. É o nosso grande foco. É 
drama humano, de dimensões 
extraordinárias, uma mulher 
grávida saber que foi picada por 
um mosquito. Ela vai entrar, se-
guramente, em pânico, porque 
sabe das consequências que isso 
poderá trazer para o seu filho”, 

declarou. O ministro destacou 
também a atenção à região Nor-
deste, onde está registrado o 
maior número de casos de mi-
crocefalia relacionados ao vírus 
zika. O Boletim Epidemiológico 
do Ministério da Saúde, divulga-
do nessa terça-feira (8), mostra 
que são 1.761 casos suspeitos 
em 422 municípios brasileiros, 
sendo que Pernambuco per-
manece como o Estado com o 
maior número de casos (804). O 
ministro reforçou a necessidade 
de as mulheres, além de usarem 
repelente, priorizem roupas que 
deixam o corpo encoberto e, 
se possível, coloquem tela nos 
apartamentos.

Saúde distribuirá repelente para grávida

aline Leal 
Repórter da Agência Brasil

O México aprovou nessa 
quarta-feira o registro da vaci-
na contra a dengue da Sanofi 
Pasteur, que também está com 
pedido de registro no Brasil. 
“É a primeira vacina contra a 
dengue que recebeu a aprova-
ção por uma agência regula-
dora em todo o mundo”, disse 
a diretora médica do labora-

tório, Lúcia Bricks. A agência 
reguladora mexicana indica 
o produto para a faixa etária 
entre nove e 45 anos. De acor-
do com o laboratório francês, 
o imunizante tem eficácia de 
60,8% contra os quatro so-
rotipos da doença, taxa de 
redução de hospitalização de 
80,3% e diminuição de 95,5% 
de casos graves da dengue. A 
imunização deverá ser feita 
em três doses, com intervalos 
de seis meses. Segundo o la-

boratório, o desenvolvimento 
deste produto levou cerca de 
20 anos e, até o final de de-
zembro, o pedido de registro 
terá sido feito em pelo menos 
20 países. 

Para o desenvolvimento 
da vacina, os testes foram fei-
tos em pessoas entre nove me-
ses e 60 anos, porém a agência 
reguladora, baseada nos estu-
dos, decide qual vai ser a faixa 
etária de indicação no país. 
Em estudos mais recentes, a 

Sanofi concluiu que a eficácia 
do produto é maior em pesso-
as com mais de nove anos. 

Em outubro, a Comissão 
Técnica Nacional de Biosse-
gurança (CTNBio) aprovou a 
liberação comercial do pro-
duto no Brasil. Falta agora o 
registro da Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (Anvi-
sa). O pedido foi submetido à 
agência em março deste ano e 
não tem prazo para o resul-
tado final do processo.

México tem 1a vacina contra a dengue
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João Pessoa apresentou menor valor, diz o Dieese

Cesta básica 

Economia

Receita Federal
abre consulta ao IR

A Receita Federal abriu nessa 
quarta-feira a consulta ao sétimo e 
último lote de restituições do Im-
posto de Renda Pessoa Física 2015. 
Estão no lote 2.721.019 contri-
buintes, totalizando mais de R$ 3,4 
bilhões. Para fazer a consulta, o 
contribuinte deve acessar a página 
da Receita na internet ou ligar para 
o Receitafone 146. Foram incluídas 
no lote restituições que saíram da 
malha fina, referentes aos exer-
cícios de 2008 a 2014. O crédito 
bancário será feito no próximo dia 
15. Os contribuintes que não fi-
zeram as correções na declaração 
após constatar erros ou omissões 
estão na malha fina. 

Abertura de empresa
terá tempo reduzido

Sem a presença da presidente 
Dilma Rousseff, que participou de uma 
agenda de lançamento Minha Casa 
Minha Vida em Roraima, o governo 
trabalhava nessa quarta-feira, para 
mostrar normalidade nas atividades, 
em meio ao processo de impeach-
ment. Em cerimônia no Palácio do 
Planalto, o ex-ministro da Secretaria 
de Micro e Pequenas Empresas, Gui-
lherme Afif Domingos, anunciou o lan-
çamento do Redesimples, que prevê a 
abertura de empresas no prazo de até 
5 dias. Inicialmente, o sistema estará 
em funcionamento apenas no Distrito 
Federal, mas durante 2016 ele seja 
estendido para o restante do País. 

Moody´s vai rebaixar
a nota do Brasil

A agência de classificação 
de risco Moody’s colocou o rating de 
emissor e de bônus Baa3 do Brasil em 
revisão para possível rebaixamento. 
Segundo a Moody’s, a revisão é guiada 
pela rápida e material deterioração 
macroeconômica e das tendências 
fiscais e pela reduzida probabilidade 
de uma reversão da tendência nos 
próximos dois a três anos. A Moody’s 
vai avaliar a probabilidade de mais de-
terioração na posição fiscal do gover-
no diante do cenário base da agência 
para ratings de nível Baa3.

Reparcelamento do 
Simples é prorrogado

As micro e pequenas empre-
sas que reparcelarem dívidas com o 
Simples Nacional até 31 dezembro 
de 2016 não precisarão dar entrada 
mínima de 10% ou 20% do saldo 
devedor. A decisão consta de resolu-
ção aprovada nessa quarta-feira pelo 
Comitê Gestor do Simples Nacional. 
Vinculado à Receita Federal, o órgão 
prorrogou as condições especiais de 
refinanciamento. Em 2013, o comitê 
tinha dispensado o recolhimento 
mínimo para as empresas que fazem 
o segundo parcelamento de dívidas 
com o Simples Nacional. O prazo aca-
baria em 31 de dezembro deste ano.

Entrada de dólares 
no país supera saída

Mais dólares entraram no País 
do que saíram no mês de novembro, 
de acordo com dados do Banco Central 
(BC) divulgados nessa quarta-feira. 
No mês passado, o saldo positivo 
ficou em US$ 3,895 bilhões. Nos 
quatro primeiros dias de dezembro, 
o saldo ficou positivo em US$ 339 mi-
lhões. Em novembro, o fluxo financeiro 
(investimentos em títulos, remessas 
de lucros e dividendos ao exterior e 
investimento direto no País, entre ou-
tras operações) registrou resultado 
positivo de US$ 2,705 bilhões.

Foto: Reprodução/Internet

Da Agência Brasil

Cesta básica custa R$ 310,15, em João Pessoa, em novembro último, segundo a pesquisa de alimentos realizada pelo Dieese

O valor dos produtos 
que compõem a cesta bá-
sica aumentou, em novem-
bro, nas 18 capitais onde 
é feita a Pesquisa da Cesta 
Básica de Alimentos, pelo 
Departamento Intersindical 
de Estatística e Estudos So-
cioeconômicos (Dieese). As 
quatro que apresentaram 
mais avanços foram: Brasí-
lia (9,22%); Campo Grande 
(8,66%), Salvador (8,53%) 
e Recife (8,52%). A menor 
correção foi observada em 
Belém (1,23%).

A capital onde a cesta 
básica custa mais caro é Por-
to Alegre (R$ 404,62), que 
teve alta de 6,26%; seguida 
por São Paulo (R$ 399,21), 
com alta de 4,47%; Floria-
nópolis (R$ 391,85), com 
alta de 3,54% e Rio de Ja-
neiro (R$ 385,80), alta de 
7,27%.

Já entre as capitais que 
apresentam os menores va-
lores, conforme o Dieese, 
estão: Aracaju (R$ 291,80); 
Natal (R$ 302,14) e João 
Pessoa (R$ 310,15). O Diee-
se estima que o valor míni-

mo do ganho mensal de um 
trabalhador, para suprir as 
necessidades básicas de 

uma família com quatro 
pessoas, é R$ 3.399,22. O 
valor é  4,31 vezes superior 

ao do salário mínimo em vi-
gor (R$ 788). Em outubro 
último, o valor tinha sido 

calculado em R$ 3.210,28, 
o equivalente a 4,07 vezes o 
piso mínimo do País.

Preços médios sobem na capital, aponta o Ideme
O Índice de Preços ao 

Consumidor (IPC) da cidade 
de João Pessoa apresentou 
um acréscimo de 1,54% nos 
preços médios de produtos 
e serviços no mês de novem-
bro, de acordo com o Instituto 
de Desenvolvimento Munici-
pal e Estadual (Ideme). Com 
isso, o acumulado da taxa no 
ano ficou em 10,66% e nos 
últimos 12 meses em 11,67%. 
Esse resultado é bem supe-
rior ao apresentado no mes-
mo período do ano anterior, 
quando o estudo - mais co-
nhecido como custo de vida 
- registrou um aumento de 
0,85% em novembro/2014; 
7,29% acumulados no ano e 
8,33% nos últimos 12 meses.

De acordo com o Ideme, 
dos sete grupos que com-
põem o custo de vida calcula-
do na capital paraibana, cinco 
apresentaram acréscimos de 
preços médios: Alimentação 
(5,68%), Saúde e Cuidados 
Pessoais (3,47%), Transpor-
te e Comunicação (2,13%), 
Serviços Pessoais (0,94%) e 
Habitação (0,81%).

No grupo Alimentação, 
os maiores aumentos de pre-
ços médios ocorreram nos 
seguintes itens: hortaliças 
e verduras (20,52%), frutas 
(8,69%), tubérculos e raízes 
leguminosas (7,41%), óleos 
e gorduras (5,54%), ali-
mentação fora do domicílio 
(5,38%), sal e condimentos 

(4,98%), açúcares e deriva-
dos (2,65%), carnes frescas e 
vísceras (2,63%), leite e deri-
vados e pescado (2,06%). 

Considerando-se os 
aumentos individuais nes-
te grupo, mereceu desta-
que as variações registra-
das em: tomate (35,11%), 
alface (26,19%), coentro 
(20,67%), limão (16,67%), 
repolho (15,25%), batata in-
glesa (14,94%), açúcar cristal 
(14,75%), cebola (14,43%), 
refeição fora (13,55%), ce-
bolinha (12,77%), laranja 
pera (10,56%), açúcar refi-
nado (10,27%), óleo de soja 
(10,21%), açúcar triturado 
(9,94%), couve folha (9,35%), 
cenoura (8,94%), carne 

moída (8,66%), uva branca 
(8,57%), banana (8,22%), ar-
roz parbolizado (7,89%), ar-
roz a granel (7,26%), chuchu 
(6,54%), inhame (6,11%), ba-
nanada (5,84%), arroz agulha 
(5,54%), carne de boi de se-
gunda (3,52%) e carne de boi 
de primeira (2,04%). 

No grupo Saúde e Cuida-
dos Pessoais, o Ideme iden-
tificou acréscimos de pre-
ços nos itens óculos e lentes 
(8,70%), higiene e cuidados 
pessoais (3,77%) e produtos 
farmacêuticos (3,42%). No 
Transporte e Comunicação, a 
alta foi pressionada pelos au-
mentos ocorridos nos preços 
do veículo próprio (2,32%). 
Já no grupo Serviços Pes-

soais, o aumento foi justifi-
cado pelos preços médios 
nos itens educação (1,82%) 
e serviços pessoais (1,19%). 
Enquanto que no grupo Ha-
bitação a elevação de preços 
médios ocorreu nos artigos 
de limpeza (1,49%), alu-
guel, condomínio e impostos 
(0,81%) e reparos (0,77%). 

No mês de novembro em 
João Pessoa, apenas os gru-
pos Artigos de Residência e 
Vestuário apresentaram que-
das nos preços médios de ser-
viços e produtos de 2,57% e 
0,64%, respectivamente. Para 
conferir mais detalhes sobre 
a pesquisa realizada men-
salmente pelo Ideme, acesse 
www.ideme.pb.gov.br.

As oportunidades de 
negócios na Paraíba nos se-
tores de economia criativa, 
centrais e redes de varejo, 
turismo, eventos e agrone-
gócios serão discutidas hoje 
e amanhã em Campina Gran-
de, durante o evento “Empre-
endedorismo que Transfor-
ma”. Promovido pelo Sebrae 
Paraíba no Garden Hotel, a 
iniciativa vai reunir cerca de 
700 empresários, empreen-
dedores, parceiros e especia-
listas em pequenos negócios 
ligados a diversos segmentos 
da economia do Estado.

 Ao longo desta quin-
ta-feira, serão realizados 
workshops simultâneos, em 
que serão apresentados casos 
de sucesso e discutidos temas 
relevantes de cada setor. De 
acordo com o superintenden-
te do Sebrae Paraíba, Walter 
Aguiar, a proposta do evento 
é ampliar o debate sobre as 
potencialidades do Estado, 
destacando as ações empre-

endedoras que estão sendo 
desenvolvidas com sucesso 
na Paraíba.  “O momento exi-
ge que os empreendedores 
foquem na melhoria da capa-
cidade de gestão e inovação 
para ultrapassar o cenário 
atual de retração econômica. 
Já que não se pode controlar 
os fatores externos que afe-
tam inevitavelmente os negó-
cios, que os empreendedores 
saibam administrar melhor e 
ofertar serviços com diferen-
ciais e qualidade, a fim de ga-
rantir sua clientela”, disse.

 
Resultado sustentável
Já amanhã, será realizado 

um talk show com empresas 
reconhecidas nos prêmios 
MPE Brasil (Cicatriza) e Mu-
lher de Negócios (Janeide Ca-
beleireiras), ambas de Campi-
na Grande, coordenado pelo 
palestrante e consultor Rena-
to Santos. Em seguida, Renato 
Santos vai conversar com os 
participantes sobre como o 

empreendedorismo pode ge-
rar resultados sustentáveis.  
As atividades do “Empreen-
dedorismo que Transforma” 
serão finalizadas após o Painel 
Empresarial com a empreen-
dedora e presidente da Asso-
ciação para o Desenvolvimen-
to Sustentável da Comunidade 
da Chã de Jardim (Adesco), 
Luciana Balbino, com o em-
presário Marconi Costa, da MC 
Flanelas (Itaporanga) e com o 
empreendedor e presidente 
da Associação de Quadrilhas 
Juninas de Campina Grande 
(Asquaju), Lima Filho.

 Tanto no talk show quan-
to no painel empresarial os 
participantes irão apresentar 
ao público suas experiências 
como empresários e empreen-
dedores, os desafios e oportu-
nidades para a boa gestão de 
um pequeno negócio.  O “Em-
preendedorismo que Trans-
forma” faz parte das ações de 
encerramento das atividades 
do Sebrae Paraíba em 2015. 

CG debate empreendedorismo
e oportunidade hoje e amanhã

Pesquisa divulgada nessa 
quarta-feira pelo Serasa apon-
tou o desemprego como prin-
cipal motivo da inadimplência 
dos brasileiros. Segundo o 
levantamento, realizado com 
8.288 consumidores, 26% dos 
entrevistados disseram que 
a perda do emprego é a ex-
plicação para as contas atra-
sadas. A segunda razão mais 
apontada, citada por 17% dos 
consumidores, é o descontro-
le financeiro.

O economista Luiz Rabi, 
da Serasa, informou que é a 
primeira vez que a empresa 
realiza um levantamento do 
tipo. As informações foram 
obtidas por meio de enque-
tes com consumidores nega-
tivados que compareceram 
às agências da Serasa. Rabi 
chamou atenção para o re-
sultado em um momento em 

que há crescimento simul-
tâneo da inadimplência e do 
desemprego. De acordo com o 
economista, há alguns anos a 
inadimplência também estava 
aumentando, mas o desem-
prego estava em queda. “Tive-
mos, também em 2011 e 2012, 
um surto de inadimplência no 
País. Só que, naquela época, o 
desemprego estava em queda. 
O que estava muito forte era o 
crédito. Se a mesma pesquisa 
tivesse sido feita no período, 
provavelmente o desemprego 
não seria a principal causa da 
inadimplência, mas sim o des-
controle financeiro.”

Em 2011, a inadimplên-
cia cresceu 21,5% e, em 2012, 
15%. Em 2013, o número de 
inadimplentes caiu 1,9%. Em 
2014 voltou a crescer, au-
mentando 6,3%. Em 2015, a 
inadimplência registrou alta 
de 17% de janeiro a agosto 
na comparação com igual pe-
ríodo do ano passado.

Desemprego é o fator 
principal, diz Serasa

ALtA DA INADIMpLÊNCIA

Mariana Branco 
Da Agência Brasil



Fotógrafo Cácio Mu-
rilo, sras. Fátima Gadelha 
Santos Feliciano, Albanita 
Dias, Eunice Nogueira, 
Josinete do Bú, Gerusa 
Maia e Rosangela Brito, 
advogados Armando For-
miga e Návila Vieira.
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Zum Zum Zum
   Uma das curiosidades do seriado “A Turma do Chaves/’ é a música de 
abertura “The Elephant Never Forgets” (O Elefante Nunca se Esquece”, do cantor 
Jean-Jacques Perrey, é inspirada na “Marcha Turca” e “As ruínas de Atenas”, de  
Ludwig van Beethoven”. 

FOTO: Renato

   A concessionária Jaguar Land Rover da Paraíba, do Grupo Rota Premium, 
comemora o natal amanhã reunindo sua equipe na Chácara Paraíso, sob o comando de 
sua gerente geral Mônica Paiva.

“As coisas mais simples 
da vida são as mais 
extraordinárias, e só os 
sábios conseguem vê-las”

“Há um gosto de vitória e 
encanto na condição de ser 
simples. Não é preciso muito 
para ser muito”

PAULO COELHO LINA BO BARDI

Esta colunista, Selda Falcone, Linier Pinheiro, Roberta Aquino, Roziane Coelho e o 
Adroaldo Gomes Júnior

FOTO: Dalva Rocha

Para alegria dos amigos, reaparecendo nos salões a querida Maria José 
Barbosa com Cristina Guedes no Troféu Waldemar Duarte

FOTO: Dalva Rocha

Diretoria da Abrajet Paraíba e os Melhores do Turismo que receberam o Troféu Waldemar Duarte

   O Boticário lança em edição limitada a Make B. Palette de Maquiagem para 
celular. Em formato de capa para celular dos modelos iPhone 5 e 5S, disponíveis nas 
lojas e revendedoras pelo preço de R$ 99.

  Chega a João Pessoa o 
projeto “Uma vida igual para 
todos no compasso do Cordel”, 
desenvolvido pela Secretaria de 
Direitos Humanos do Ministério 
das Mulheres, da Igualdade 
Racial e dos /Direitos Humanos.
  A oficina será hoje às 
10h no auditório da Funad, com 
palestra e apresentação em 
literatura de cordel.

Vinhos

ESTÁ marcado 
para o próximo dia 15, 
às 20h no Sonho Doce, 
o último encontro do 
ano do Clube dos Ami-
gos do Vinho da Paraí-
ba, onde os participantes 
vão se deliciar com os 
espumantes brüt da 
Salton e os tinto mal-
bec da Demi Sec.

A confraria tem no 
comando os estimados 
Joel e Giselda Falcone.

FOI MUITO bacana o jantar de Natal oferecido por 
Adroaldo Gomes Júnior, na última terça-feira, para um 
seleto grupo de amigas leais do Appetito Trattoria, 
composto por Roberta Aquino, Selda Falcone, Roziane 
Coelho e esta colunista.

O menu dos deuses foi assinado pela chef Linier 
Pinheiro e era composto por perú em lascas, farofa 
inglesa, pêssego em redução de balsâmico e arroz de 
manjericão. Para acompanhar, o excelente tinto espanhol 
Embocadero, servido com maestria pelo maitre Renato.

Jantar dos deuses
Dialógicas

A PESQUISADORA 
Rachel Gadelha lança 
hoje, às 9h na Fundação 
Espaço Cultural da 
Paraíba, o livro “Pro-
dução Cultural - Con-
formações, Configu-
rações e Paradoxos”, 
abordando o papel do 
produtor cultural na 
articulação entre a 
economia e da cultura.

O evento será 
durante o projeto 
“Quintas Dialógicas”, da 
Funesc.

Advogada Socorro Brito exibindo orgulhosa o Troféu “Josildo Albuquerque” que recebeu no jantar vip 
promovido pelo colunista Oliveira Filho em Campina Grande

FOTO: Divulgação

   A Academia de Polícia Militar do Cabo Branco realizou ontem no Centro de 
Educação da PM, a formatura de 32 novos aspirantes a oficial da corporação. Eles começa 
a desenvolver imediatamente as atividades do programa Paraíba Unida Pela Paz em 
todo o Estado.

HÁ DÉCADAS no ar e sempre atraindo a atenção não 
só das crianças como também de muitos adultos, a “Turma 
do Chaves” estará em João Pessoa no próximo domingo, 
se apresentando às 17h no Esporte Clube Cabo Branco.

A direção da montagem é de Wallyson Zamir que traz 
um toque de brasilidade e surrealismo na famosa história 
dos ingênuos personagens Kiko, Chaves e Chiquinha. Os 
espectadores serão recebidos em clima de Natal pelos 
personagens da Disney, com direito a Mamãe e Papai Noel.

Turma do Chaves

Item Hum
E, POR falar em 

vinhos, a empresária 
Maria Ita Dantas, 
pioneira no ramo de 
bebidas importadas na 
Paraíba, já está com 
sua fabulosa carta de 
espumantes e cham-
pagne para o final de 
ano, como também as 
maravilhosas cestas 
de Natal.

A loja, agora em 
novo endereço, fica 
localizada no Empre-
sarial Daterra Office, 
na Av. Acre, vizinho 
a Vila Olímpica Pa-
rahyba, no Bairro dos 
Estados.

José Vieira Neto e Roberta Formiga Vieira nos festejos da Abrajet 
Paraíba

FOTO: Dalva Rocha

FOI no Centro de Turismo e Lazer do Sesc, na 
entrega do Troféu “Waldemar Duarte”, promovido pela 
Abrajet/PB, comandada pelo jornalista Rogério Almeida.

A PBTur, dirigida pela jornalista Ruth Avelino, foi um 
dos destaques da premiação, num reconhecimento dos 
40 anos de trabalho que o Governo do Estado desen-
volve em prol do turismo paraibano.

Troféu Waldemar Duarte

Fest Verão

VEM aí o Fest Verão 
2016, que terá os dias 
3, 10 e 17 de janeiro de 
shows de Jorge&Mateus, 
Gabriel Diniz, Dorgival 
Dantas, Oito7Nove4, 
Wesley Safadão, Ivete 
Sangalo, Matheus e 
Kauan, Solteirões do Forró, 
Aviões do Forró, Luan 
Santana, Bell Marques e 
Márcia Felipe.

Os ingressos estão à 
venda na Domus Hall, em 
João Pessoa, no Spazzio, 
em Campina Grande e no 
site Ingresso Rápido.

EM ARTIGO publicado na revista “Fique Sabendo”, do 
jornalista Arlindo Júnior, o juiz e titular da Vara da Criança 
e do Adolescente, escreveu texto com o tema “Consulta 
Popular”.

Nele, o jurista foca na antiga polêmica de mudança do 
nome da nossa capital, onde ele diz que não é a favor, mas 
“que a constituição autoriza que o TRE faça um plebiscito 
junto a população para saber se o povo é contra ou a favor.

Consulta popular
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Polícia prende suspeito 
de tráfico de drogas em 
Teixeira com R$ 11 mil
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Capitania dos Portos vai 
intensificar fiscalizações 
no mar e em açudes

Operação Verão é lançada na PB
ÁGUAS SEGURAS

Uma tragédia anunciada 
foi o que o capitão dos Por-
tos da Paraíba, Valdinei Ciola, 
disse ontem, durante o lan-
çamento da Operação Verão, 
com relação aos barcos-ôni-
bus que fazem o tráfego de 
passageiros entre Costinha e 
Cabedelo. “Não existe fisca-
lização e essas embarcações 
estão com excesso de passa-
geiros”, denunciou.

Segundo Ciola, o proble-
ma já foi levado ao conheci-
mento das autoridades dos 
dois municípios responsá-
veis pela liberação dessas 
embarcações e do número 
de passageiros. Ele acrescen-
tou ainda que nas segundas-
-feiras, em Lucena, barcos-
-ônibus com capacidade para 
80 passageiros saem com até 
140. “Já ocorreram brigas e 
empurrões”, revelou.

Ciola disse ainda que 
encaminhou ofícios para as 
prefeituras de Lucena e Ca-
bedelo para tomarem provi-
dências. “Caso não haja so-
lução, a Capitania dos Portos 
vai intervir”, avisou.

Durante o lançamento 
da operação, o capitão dos 
Portos disse que já determi-
nou uma maior fiscalização 
nas embarcações de recreio, 
principalmente a banana 
bolt, com relação ao excesso 
de passageiros e a presença 
de crianças. 

Na Paraíba existem cer-
ca de 6.500 embarcações, 
sendo que a metade é de 
porte recreio, trafegando no 
mar e também em açudes. De 

acordo com Ciola, a fiscaliza-
ção será intensificada e, para 
isso, a Capitania dos Portos 
conta com equipes portando 
etilômetros, com o objetivo 
de medir teor alcoólico. Se 
for verificado que o condutor 
da embarcação bebeu e está 
acima do índice, será condu-
zido a uma delegacia policial 
para autuação e apreensão 
da carteira.

Ele garantiu que o efeti-
vo e as embarcações da Capi-
tania dos Portos da Paraíba 
são suficientes para realizar 
a fiscalização em todo o Esta-
do. “O que temos é suficiente 
porque tudo foi planejado 
dentro de um panorama das 
áreas mais preocupantes e 
sensíveis”, acrescentou.

Fiscalização reforçada
A Operação Verão foi 

lançada pela Capitania dos 
Portos no auditório da Com-
panhia Docas da Paraíba e 
contou com a presença de 
representantes da Marinha, 
Corpo de Bombeiros, Polícia 
Militar, Polícia Federal, das 
prefeituras de Cabedelo e Lu-
cena e do comodoro do Iate 
Clube da Paraíba, Bernardo 
Cantinho.

O Capitão de Fragatas e 
dos Portos da Paraíba, Val-
dinei Ciola, explicou que a 
operação é aplicada em todo 
o Brasil e destacou a impor-
tância da intensificação da 
Marinha em atender a socie-
dade para manter as águas 
seguras tanto para conduto-
res como para banhistas.

Na solenidade também 
houve o lançamento da Cam-
panha Legal, que consiste na 
afixação de um selo nas em-
barcações com validade até o 
domingo de Páscoa. Esse selo 
evitará que uma embarcação 
seja fiscalizada várias vezes.

Sempre esperamos mudanças ex-
pressivas na passagem de um ano para 
outro. É na época em que se aproxima 
o Natal e Ano Novo que pensamos em 
nossa melhoria de vida e também em 
resolver aqueles problemas penden-
tes que tanto nos preocupou durante 
o ano, sejam eles financeiros, pessoais 
ou de caráter social – a solidariedade 
também bate na porta em tempos do 
‘bom velhinho’.

Dentre os setores da sociedade, 
a economia vem sofrendo críticas de 
analistas e economistas pela alta dos 
preços e o congelamento dos salários 
das classes trabalhadoras. Isso reflete 
diretamente nos outros setores e a 
população é quem mais sofre com as 
consequências.

 Segundo a versão do relatório 
World Economic Outlook (Perspecti-
vas da Economia Global), divulgado 
em outubro, durante encontro anual 
do Fundo em Lima, no Peru, a econo-
mia brasileira encolheu 3% em 2015.

A questão econômica, o medo 
da violência e o atual cenário da po-
lítica brasileira foram as principais 
preocupações da população pessoen-
se durante uma pesquisa realizada 
pelo jornal A União. Foi perguntado 
aos entrevistados: “Qual o principal 
problema que devemos enfrentar em 
2016?”. Confira as respostas.

Economia brasileira é a maior preocupação do pessoense
EXPECTATIVA PARA 2016

Enquete

“Eu acho que tudo 
de ruim que está 
acontecendo este 
ano vai acontecer 
em 2016, talvez 
ainda em maior 
escala. Eu sou 
aposentado, acho 
que não terei mui-
to problema, só se a confusão no Congresso 
piorar, se a inflação também piorar aí eu 
posso me preocupar. Eu acredito que a 
questão política ficar pior ou melhor é algo 
imprevisível”.

João Fernandez
Aposentado

“Eu penso que 
preciso melhorar 
meu emprego e 
também estou 
meio assustado 
com o que pode 
acontecer na ques-
tão política e a 
inflação que só faz 
piorar a cada dia. Eu acho que são essas 
coisas que estão deixando a população 
mais assustada. Eu acho que em 2016 
o grande problema vai ser essa questão 
política mesmo e a econômica”.
Gilberto bastos 
Gerente de eventos

“Eu não sou muito 
otimista em melhorar 
as coisas no ano 
que vem. Acho que 
vai ter muita gente 
passando fome, 
porque se depender 
do governo que está 
aí muita gente ainda 
vai sofrer um bocado. O principal problema do 
Brasil é a política, e provavelmente ano que 
vem vai estar pior do que este ano. Se este ano 
a gente não está conseguindo pagar as contas, 
ano que vem vai estar pior ainda”.

alex souza
 Motorista alternativo

“A expectativa nós 
temos, agora não 
sabemos se temos a 
possibilidade dessas 
expectativas com 
esse governo que 
está aí, porque a 
inflação aumenta 
todo santo dia. A 
violência também, hoje não temos nenhuma 
liberdade, por exemplo. Se eu planejar fazer a 
ceia de Natal com a minha família não posso 
deixar as portas abertas, o medo está tomando 
conta da sociedade brasileira”. 

reinaldo Pereira
Taxista

“Acho que de-
vemos melhorar 
essa crise 
econômica, mas 
ela não é o prin-
cipal problema. 
É o mais grave 
e está cada 
dia pior. Mas é 
preciso pensar na segurança no Brasil. 
A gente sai de casa  e não sabe se vai 
voltar. Acho que esse é um grande 
problema e que é preciso pensar com 
mais urgência em resolver”. 

Cleoni souto
Cabeleireira

“Acho eu que o 
principal problema 
que vamos 
enfrentar é a 
inflação mesmo, 
do jeito que as 
coisas estão... 
tudo subindo, 
aumenta combus-
tível, aumenta energia, gás de cozinha. 
Além da violência também. Acho que 
ela está cada vez pior no país. Estamos 
cada vez mais reféns de assaltos e 
assassinatos”.
adailton bezerra
Funcionário público

“Eu particularmente 
espero que seja 
um ano melhor do 
que este, tanto na 
questão da política 
quanto na vida 
pessoal, principal-
mente aqui no Brasil 
que está passando 
por essa crise. Em relação à crise, eu acredito 
que ano que vem pode ser pior do que 2015, 
porque tudo isso começou agora e no próxi-
mo ano ainda pode ter muita coisa pra surgir 
em relação à política e economia”. 
alysson ConCeição
Auxiliar de vendas

“O maior problema é 
essa crise que está 
acontecendo. A gen-
te não vê falar em 
outra coisa que não 
seja a crise, estou 
sentido muito pelo 
preço das coisas. 
Acho que ano que 
vem vai estar pior, porque a gente vai a uma 
loja hoje e as coisas estão um preço, quando 
for amanhã já é outro maior ainda. Em vez 
de diminuir, está aumentando o preço dos 
produtos”.

irenilda da silva
Dona de casa

Rodrigo Rodrigues
Especial para A União

FOTOS: Edson Matos

O selo foi idealizado pela 
Capitania dos Portos e será 
afixado nas embarcações que 
possuem a documentação e os 
equipamentos de segurança e 
cabotagem dentro das normas 
da Marinha. Para ter direito, o 
representante da marina ou 
proprietário do equipamento 
deve comparecer ao órgão da 
Marinha, que verificará se está 
tudo dentro do exigido.

A Operação Verão acon-
tece de 13 de dezembro a 15 
de março, quando aumenta 
consideravelmente o tráfego 
de embarcações. A demanda 
de atuação no mar e em ter-
ra será reforçada para agir 
de forma intensiva na alta 
estação, inibindo acidentes 
provocados por má conduta 

de embarcações e orientan-
do banhistas e motoristas no 
comprimento das leis para o 
mantimento da segurança de 
todos.

No último domingo uma 
embarcação foi flagrada tra-
fegando e pondo em risco 
banhistas na Praia de Cam-
boinha, em Cabedelo. O capi-
tão Valdinei Ciola disse que 
tanto a embarcação como o 
proprietário foram identi-
ficados. Ele não considera 
como incidente, mas o ato 
gera notificação. O proprie-
tário já compareceu à Capi-
tania dos Portos e tem dez 
dias para apresentar a defe-
sa. Ele será autuado e haverá 
a abertura de procedimento 
administrativo.

FOTOS: Evandro Pereira

Cardoso Filho
josecardosofilho@gmail.com

Para o comodoro 
do Iate Clube da Paraí-
ba, Bernardo Cantinho, 
a reunião foi bastante 
importante, pois foram 
esclarecidos vários pon-
tos quando o capitão dos 
Portos, a Marinha, faz 
as suas colocações, com 
aconselhamento e “nós, 
a sociedade, colocamos 
as nossas demandas”. 
Ele disse ainda que a 
Marinha faz aquilo que 
é essencial, que é zelar 
pela vida, e acrescentou 
que os responsáveis pelas 
marinas também devem 
cumprir as obrigações e 
as leis. 

Na Paraíba existem 
16 marinas que são res-
ponsáveis pela guarda 
das embarcações. Nesses 

locais, elas somente po-
dem ser manobradas por 
pessoas autorizadas, caso 
contrário, o proprietário 
será responsabilizado e 
poderá responder crimi-
nalmente.

Bernardo Cantinho 
contestou um posiciona-
mento da Marinha quan-
do uma embarcação es-
tiver no mar. Para ele, é 
preciso entender que a 
orientação da Marinha 
é primordial para o uso 
do equipamento do ci-
dadão. “A Marinha tem 
a obrigação de fiscalizar 
porque nem todos nós 
gestores sabemos quem 
está no mar, do que ele 
é capaz e nós não temos 
como estar monitorando 
o tempo todo”, alertou.

Orientações da Marinha
Lançamento aconteceu ontem no auditório da Companhia Docas da 
Paraíba, onde também foi apresentado o selo da Campanha Legal
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Economia do GNV em relação à 
gasolina chega a 42% no Estado
Um quilômetro percorrido 
com o gás custa R$ 0,18 
contra R$ 0,31 da gasolina

A economia do Gás Natu-
ral Veicular (GNV) na Paraíba 
é de 42% em relação à gaso-
lina e 47% se comparada 
com o etanol. No Estado, um 
quilômetro percorrido com 
GNV custa R$ 0,18 contra R$ 
0,31 da gasolina, e R$ 0,34 
do etanol. Um motorista que 
rodar, por exemplo, 2.500 km 
por mês com GNV vai econo-
mizar R$ 327,00 em relação 
à gasolina e R$ 405,00 em re-
lação ao álcool. 

No Nordeste, a média é 
de 47% contra gasolina e 52% 
contra etanol nos seis estados 
da região. A média é calcula-
da pela Associação Brasileira 
de Gás Canalizado (Abegás) a 
partir dos números levanta-
dos nos estados de Alagoas, 
Bahia, Ceará, Paraíba, Rio 
Grande do Norte e Sergipe.

“Os números da Abegás 
comprovam que historica-
mente o gás natural é mais 
competitivo que a gasolina 
e o álcool e, de 2012 para cá, 
registra uma economia en-
tre 42% e 50% dependendo 
do combustível, o que gera 

tranquilidade e garantia de 
economia para os motoristas 
que optam por um combus-
tível mais limpo e eficiente”, 
avaliou o presidente da PB-
Gás, George Morais.  

Em Pernambuco, o cus-
to do GNV é de R$ 0,17 por 
quilômetro rodado contra 
R$ 0,34 de gasolina e R$ 0,35 
de etanol. A economia do GNV 
é de 50% e 52%, respectiva-
mente. O motorista que rodar 
2.500km tem uma economia 
mensal que pode variar de R$ 
423,00 (ante gasolina) a R$ 
454,00 (ante etanol).

Os percentuais são pare-
cidos na Bahia, onde o GNV é 
49% mais econômico que a 
gasolina e 52% que o etanol. 
Em Alagoas, 49% e 53%, res-
pectivamente. No Rio Grande 
no Norte, 48% e 54%. E no 
Sergipe, 50% e 54%.

Na Bahia, o motorista 
que rodar 2.500km com GNV 
pode economizar R$ 435,00 
(ante gasolina) e R$ 500 
(ante etanol). No Rio Grande 
do Norte, a economia é de 
R$ 405,00 e R$ 507,00, res-
pectivamente. Em Pernambu-
co, de R$ 423,00 e R$ 454,00, 
sempre comparando, pela 
ordem, ao desembolso que 
o motorista teria com gaso-

O Governo do Estado, 
por meio da Secretaria de 
Estado do Desenvolvimen-
to Humano (Sedh), realiza 
na próxima quarta-feira 
(16), às 19h, na casa de re-
cepções Marriage, em João 
Pessoa, a solenidade de 
entrega da premiação da V 
Edição do Prêmio Criança 
PB de Jornalismo.

Neste ano, o Governo 
destinou, com recursos pró-
prios, cerca de R$ 50 mil em 
premiação distribuídos em 
seis categorias: jornalismo 
impresso, radiojornalismo, 

jornalismo de internet, tele-
jornalismo, fotojornalismo e 
estudantes universitários do 
curso de Comunicação.

Serão premiados os 15 
melhores trabalhos jornalís-
ticos e ainda os três melhores 
trabalhos desenvolvidos por 
estudantes universitários.

Os primeiros lugares re-
ceberão R$ 4 mil e os segun-
dos e terceiros lugares re-
ceberão R$ 3 mil e R$ 2 mil, 
respectivamente. Já a cate-
goria universitária premiará 
o primeiro lugar com R$ 1,5 
mil, e o segundo e terceiro lu-

gares com R$ 1 mil e R$ 600, 
respectivamente.

Jurados
A equipe de jurados é 

formada por representantes 
do Ministério Público, Con-
selho Estadual dos Direitos 
de Criança e Adolescente 
(Cedca-PB), Associação Pa-
raibana de Imprensa (API), 
Sindicato dos Jornalistas, 
Universidade Federal da Pa-
raíba, Secretaria de Estado 
da Comunicação Institucio-
nal e Secretaria de Estado do 
Desenvolvimento Humano.

lina e etanol. Essa economia 
é de R$ 407,00 e R$ 492,00, 
no Sergipe; e R$ 367,00 e 
R$ 465,00, no Ceará.

O cálculo é feito com base 

em tabela média de preços 
divulgados pela ANP (Agên-
cia Nacional do Petróleo, Gás 
Natural e Biocombustíveis) 
ao final da segunda semana 

de novembro e utiliza como 
referência o consumo indi-
cado no manual do Fiat Siena 
– veículo que roda com GNV, 
etanol e gasolina. Com GNV, 

o Siena rende 13,2 quilôme-
tros por metro cúbico. Já a 
gasolina faz 10,7 quilôme-
tros por litro e o etanol, 7,5 
quilômetros por litro.

Frentista abastecendo veículo movido a Gás Natural Veicular em posto da capital; vantagens chegam a outros estados do Nordeste

O Governo do Estado, 
por meio da Secretaria de 
Estado do Desenvolvimen-
to Humano (Sedh), parti-
cipou na manhã de ontem, 
no Hotel Ouro Branco, em 
João Pessoa, da abertura da 
reunião de avaliação da im-
plementação do Selo Unicef 
Município Aprovado Edição 
2013-2016 em 117 municí-
pios paraibanos. Na ocasião, 
houve a apresentação de 
alunos do Projeto de Inclu-
são Social através da Música 
e das Artes (Prima), do Go-
verno do Estado. 

A representante da 
Sedh no evento, Tatiane 
Campos, destacou que o Go-
verno tem sido parceiro do 
Selo Unicef com a doação de 
carros para os conselhos tu-
telares dos municípios que 
ganharam o selo na edição 
anterior. Ela ressaltou ainda 

que o Governo, por meio da 
Sedh, tem um olhar atento 
para as causas sociais que 
elevam a qualidade de vida 
da população, assim como a 
garantia de direitos.

A reunião de avaliação 
da Unicef foi um momento de 
troca de informações e expe-
riências sobre as ações estra-
tégicas de políticas públicas 
e participação social que os 
municípios vêm desenvol-
vendo ao longo do período 
de 2013-2015. Na ocasião, 
também foram debatidos os 
passos a serem dados pelos 
municípios em 2016.

O evento contou com 
a participação de prefeitos, 
secretários de Saúde, Edu-
cação e Assistência Social, os 
articuladores municipais do 
Selo, representantes do Con-
selho Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente 

(CMDCA) de cada município, 
além dos jovens represen-
tantes do Núcleo de Cidada-
nia dos Adolescentes (Nuca) 
de cada localidade.

O Selo Unicef Município 
Aprovado é um reconhe-
cimento internacional do 
Unicef ao esforço dos mu-
nicípios inscritos no cum-
primento das suas políticas 
públicas voltadas para a 
infância e adolescência. Ele 
busca universalizar direitos 
e melhorar a qualidade de 
vida das crianças e dos ado-
lescentes dos municípios 
brasileiros que se encon-
tram na região do Semiári-
do e na Amazônia Legal. O 
Selo visa também contribuir 
para o alcance dos Objeti-
vos de Desenvolvimento do 
Milênio (ODM) e das Metas 
Pós-2015 e reduzir as desi-
gualdades regionais do País.

Governo participa de evento 
do Unicef em João Pessoa

Sedh vai premiar trabalhos 
jornalísticos sobre crianças

SELO MUNICÍPIO APROVADO

NA PRóxIMA qUARtA-fEIRA

O movimento nas 
academias de ginásticas 
aumenta no verão e para 
facilitar a escolha do 
consumidor, a Secretaria 
Municipal de Proteção 
e Defesa do Consumi-
dor (Procon-JP) realizou, 
entre os dias 1º e 7 de 
dezembro, pesquisa de 
preços dos exercícios fí-
sicos nesses estabeleci-
mentos. O levantamento 
considerou várias moda-
lidades, com valores en-
tre R$ 45,00 e R$ 140,00 
para planos mensais.

A pesquisa levantou 
preços dos pacotes de 
exercícios para trimestre, 
semestre e anual. Os va-
lores variam de acordo 
com a diversidade da 
ginástica, com modali-
dades como musculação, 
kung fu, karatê, boxe 
chinês, alongamento, 
dança, hidroginástica, 
ginástica localizada, pi-
lates, Power jump, super 
shape, Power mix, bike 
indoor,  treinamento 
funcional e nutricionista. 

Para o secretário Hel-
ton Renê, os consumido-
res devem ficar atentos 
não apenas aos preços, 
que são diferenciados, 
mas se o local oferece o 
que a pessoa pretende 
ou necessita. “Como é 
algo que tem a ver com 
a saúde, é importante 
também saber se os pro-
fissionais são bem pre-
parados e se a estrutura 
do local contempla suas 
necessidades”. 

O titular do Procon-JP 
acrescenta que devem 
ser avaliados os pacotes e 
planos de exercícios por-

que há valor para cada 
atividade específica, com 
horários livres ou pré-
determinados e planos 
mensais ou mais longos. 
”A nossa pesquisa traz 
todas essas informações 
e quem pretende fazer 
exercício não precisa ficar 
levantando os preços nas 
academias, basta consul-
tar nossa tabela de pre-
ços e serviços”.

Os menores valo-
res para mensalidades 
praticados são R$ 45,00 
(Pró Forma – muay-tay); 
R$ 49,00 (Pantera - mus-
culação); R$ 49,99 (Bio 
Forma – qualquer mo-
dalidade); R$ 55,00 (Pri-
me - musculação, mo-
dalidades individuais); e 
R$ 60,00 (Dinâmica – ho-
rário livre). 

Foram pesquisados 
15 estabelecimentos: 
Corpo Livre (Avenida Epi-
tácio Pessoa), Superação 
Academia (Cabo Branco), 
Up Academia (Manaí-
ra), Dinâmica Academia 
(Jardim Oceania), Acqua 
Fitness (Cristo), Prime 
Academia (José Améri-
co), Pantera Academia 
(Centro), Training Acade-
mia (Bairro dos Estados), 
Academia Medley (Ban-
cários), Fórmula (Geisel), 
Studio Academia (Bair-
ro dos Estados), Magno 
Academia (Castelo Bran-
co), Bio Forma Academia 
(Mangabeira), Pró Forma 
(Valentina Figueiredo) e 
Prodígio Academia (Ma-
naíra).

Para conferir a pes-
quisa completa, basta 
acessar o link http://goo.
gl/rK0ZjU.

Diferença de preço
é de até R$ 95

PRONCON NAS ACADEMIAS

FOTO: Secom-PB

Resultado parcial 
da 2ª etapa do 
PSS dos Creas já 
está disponível

O Governo do Estado, por 
meio da Secretaria de Estado 
do Desenvolvimento Huma-
no (Sedh), divulgou ontem o 
resultado parcial da 2ª fase 
do Processo Seletivo Simplifi-
cado (PSS) para contratação 
temporária dos Centros de 
Referência Especializados da 
Assistência Social (Creas Polos 
Regionais). O resultado final 
será divulgado no dia 15.

A lista com o nome dos 
selecionados pode ser confe-
rida no site da Secretaria, no 
link PSS Creas 2015, no edital 
número 12 (http://paraiba.
pb.gov.br/desenvolvimento-
-humano/pss-creas-2015/)

A documentação neces-
sária para contratação deverá 
ser apresentada entre os dias 
16 e 22 deste mês, nos horá-
rios de 8h às 12h e das 13h às 
17h, na Secretaria de Estado 
do Desenvolvimento Humano 
(Sedh), localizada na Epitácio 
Pessoa, 2501 – sala 202, Bairro 
dos Estados.

Documentação
Os selecionados precisam 

apresentar a documentação 
exigida no Edital do PSS como 
curriculum, cópia do RG, có-
pia do CPF, três fotos 3x4, PIS/
PASEP/NIT,  Título de Eleitor, 
comprovante eleitoral (última 
votação) e comprovante de re-
sidência. 

Também são exigidos car-
teira do respectivo conselho 
de classe, diploma, exames de 
saúde mental e aptidão físi-
ca (podem ser realizados em 
qualquer estabelecimento de 
saúde reconhecido pelo Minis-
tério da Saúde), comprovante 
bancário (Banco do Brasil), de-
claração elaborada de próprio 
punho referente ao Item 5.2, 
Incisos H e J do Edital Nº 01.

Toda documentação de-
verá estar devidamente au-
tenticada.
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Polícia prende suspeito de tráfico 
de drogas na cidade de Teixeira
Em poder do acusado foi 
apreendido um revólver, 
maconha e dinheiro Fugitivos voltam

ao Lar do Garoto

Dois dos cinco internos que 
fugiram do Lar do Garoto, na zona 
rural do município de Lagoa Seca, 
na madrugada de terça-feira (8), já 
retornaram à instituição. De acor-
do com a diretora Paula Vanessa 
Oliveira, um foi recapturado pela 
Polícia rodoviária Federal, no posto 
da Br-230, saída para João Pessoa, 
e o outro decidiu se entregar. Todos 
os fugitivos são maiores de 18 
anos e estavam cumprindo medi-
das socioeducativas por acusação 
de roubo e um homicídio. Os cinco 
internos fugiram  após serrarem 
os cadeados do quarto de número 
dois.  Armados com espetos, eles 
renderam o monitor que cuidava do 
setor e pularam o muro do Lar do 
Garoto.  A Polícia Militar faz buscas 
para recapturar os outros três.

Feira cultural
em Cajazeiras

A tradicional Escola de Ensino 
Fundamental Dom Moisés Coelho, em 
Cajazeiras, vinculada à rede estadual, 
realizou sua 5ª Amostra Científica e 
Cultural. Este ano, o tema foi “A Diver-
sidade e a Influência Afro-Brasileira”. 
Durante uma semana, houve exposição 
de trabalhos de arte e apresentações 
culturais, envolvendo os segmentos de 
música, teatro e dança. “É o resultado 
de um Projeto de Integração Pedagógi-
ca, trabalhado durante o ano em todos 
os níveis de ensino”, explicou a profes-
sora raimunda rita de Andrade, que 
responde pela Supervisão de Ensino.

O objetivo do projeto é con-
tribuir com a redução do abandono e 
melhorar o rendimento escolar. O con-
teúdo é trabalhado em sala de aula, 
durante todo o ano, culminando com 
a realização da Feira Cultural.

UEPB no combate 
ao aedes aegypti

A Universidade Estadual da 
Paraíba (UEPB) entrou na luta contra o 
mosquito Aedes aegypti, responsável 
por transmitir a dengue, chikungunya 
e o zika vírus, causador de uma epide-
mia nacional de microcefalia em be-
bês. A força-tarefa contra o mosquito 
começou a atuar ontem, por meio de 
reunião realizada na Biblioteca Cen-
tral, no Campus de Bodocongó, que 
reuniu representantes da Secretaria 
de Saúde de Campina Grande, Corpo 
de Bombeiros, Polícia Militar, Instituto 
Nacional do Semiárido (Insa), além de 
pesquisadores e profissionais que 
lidam com saneamento, endemias, 
epidemias, meio ambiente e saúde 
pública. A ideia é colocar todo o apa-
rato técnico e científico da UEPB à dis-
posição de secretarias e órgãos que 
atuam no combate ao inseto vetor.

Previsão do tempo 
para a Paraíba

A previsão do tempo, de acor-
do com a Agência Executiva de Ges-
tão das Águas da Paraíba (Aesa), 
para hoje na faixa litorânea, é de sol 
entre poucas nuvens, com máxima 
de 31º C e mínima de 25º C. Para as 
regiões do Brejo e Agreste, a Aesa 
prevê sol com variação de nuvens. 

Com relação às temperatu-
ras, a máxima no Brejo deve atingir 
os 30º C e a mínima, os 20º C. Para 
a região do Agreste, a Aesa prevê 
máxima de 32º C e mínima de 21º C. 

Na região do Cariri-Curima-
taú, a temperatura máxima deverá 
ficar em torno dos 35º C e a míni-
ma, dos 21º C. Para a região do Alto 
Sertão, a previsão é de máxima 
perto dos 37º C e mínima em torno 
dos 23º C, enquanto no Sertão a 
máxima deverá atingir os 38º C e a 
mínima, os 23º C. 

A Polícia Militar pren-
deu um jovem suspeito de 
tráfico de drogas na cidade 
de Teixeira, no Sertão da 
Paraíba. Matheus Marcelino 
de Holanda, de 19 anos, foi 
preso durante uma opera-
ção desencadeada por po-
liciais do 3º Batalhão, que 
começou na terça-feira (8) e 
só terminou na madrugada 
de ontem, com a apreensão 
de um revólver calibre 38, 
mais de 40 munições, ma-
conha e R$ 11 mil.

De acordo com o capitão 
Lima Filho, que coordenou a 
operação, Matheus fornecia 
drogas para a região. “Nessa 
terça-feira prendemos ele e 
Amaury Ferreira de Araújo, 
28 anos, com uma quantida-
de de maconha e dinheiro. 
Dando continuidade às dili-
gências, chegamos durante 
a madrugada dessa quarta 
até o cunhado dele, Everal-
do da Silva, de 36 anos, que 
estava guardando a arma e o 
dinheiro”, disse.

O capitão destacou que 
as ações continuarão para lo-
calizar as drogas que perten-
cem ao grupo. “Eles costumam 
esconder as drogas em locais 
diferentes da cidade, mas es-
tamos trabalhando para loca-
lizá-las”. O material apreendi-
do e os suspeitos presos foram 
levados para a Delegacia de 
Polícia Civil, em Teixeira.

Assalto frustrado
A Polícia Militar frus-

trou um assalto aos Correios 
da cidade de Jericó, no Ser-
tão da Paraíba, na terça-feira 
(8), e prendeu em flagrante 
o ex-presidiário João Paulo 
da Nóbrega Santos, de 22 
anos. Ele foi surpreendido 
ainda na frente da agência 
e preso com um revólver 
calibre 38, uma bolsa com 
grampos que seriam jogados 

na rua durante a fuga e uma 
moto roubada na cidade de 
Alexandria, no Estado do 
Rio Grande do Norte.

De acordo com o coman-
dante do 12º Batalhão, major 
Douglas Araújo, a ação que 
resultou na prisão de um dos 
suspeitos aconteceu após um 
cerco montado à agência no 
momento do crime. “Os poli-
ciais pararam a uma distân-
cia de 15 metros da agência 
e visualizaram um dos dois 
suspeitos na frente dos Cor-
reios. Ele começou a atirar 
contra a viatura, que pronta-
mente revidou, e em seguida 
esse acusado correu pra den-
tro da agência, onde foram 
feitos reféns o vigilante e um 
carteiro”, contou.

Major Douglas disse 
que durante o cerco, o se-

gundo acusado - que já foi 
identificado - conseguiu fu-
gir roubando um carro de 
um morador local e levando 
o vigilante de refém. “Ele li-
berou o carteiro na frente da 
agência e levou o vigilante 
como refém, abandonando
-o depois juntamente com o 
carro que tomou por assalto, 
na Zona Rural do município. 
O suspeito fugiu pela área 
de caatinga, já que percebeu 
que a cidade estava toda cer-
cada”, completou.

O outro acusado foi pre-
so dentro da agência e indi-
cou o nome e onde morava 
o criminoso que conseguiu 
fugir, na cidade de Pombal. A 
PM foi até a casa e encontrou 
capas de coletes que reves-
tiam chapas de zinco - utili-
zadas como placas à prova de 

balas, drogas e uma balança 
de precisão. 

João Paulo da Nóbre-
ga também era da cidade de 
Pombal e já cumpriu pena por 
tráfico de drogas. Ele foi apre-
sentado na Superintendência 
da Polícia Federal, em Patos. 

Suspeito de homicídio 
A Polícia Civil, por meio 

do Grupo Tático Especial 
(GTE) da 20ª Delegacia Sec-
cional, com sede em Caja-
zeiras, prendeu na noite da 
segunda-feira (7), Rogério 
Pereira Ferreira, de 19 anos. 
Ele é suspeito de participar 
do homicídio de José Pablo 
Silva Quirino, de 21 anos, em 
outubro deste ano. 

A vítima foi assassinada 
após ser atingida no pescoço 
por um disparo de arma de 

fogo logo após sair do presí-
dio, onde cumpria pena no 
regime semiaberto. Segundo 
relatos de testemunhas, ain-
da ferido e em tentativa de 
fuga, José Pablo foi atingido 
mais duas vezes nas costas. 
Depois do crime, a polícia 
levantou informações de 
que a vítima teria sido per-
seguida por dois homens 
em uma motocicleta. 

Após investigações, com 
depoimentos das testemu-
nhas e ainda levantamento 
de dados, foi comprovado a 
participação de Rogério Fer-
reira no homicídio, para o 
qual já existia o mandado de 
prisão expedido, o mesmo foi 
cumprido na última segunda. 
O suspeito foi encaminhado 
para unidade prisional, onde 
vai aguardar decisão judicial.

Arma, droga, munições e R$ 11 mil foram apreendidos pelos policiais e levados para a Delegacia da Polícia Civil, na cidade de Teixeira

Policiais da 2ª Companhia 
do 4º Batalhão desarticularam 
ontem um ponto de venda de 
drogas que funcionava durante a 
madrugada, na Rua Panorâmica, 
no centro da cidade de Solânea. 
Na ação, foi preso Railson Honó-
rio Lordão, de 20 anos, e apreen-
dida uma adolescente de 13 anos, 
que estava grávida. Com a dupla, 
os policiais apreenderam maco-
nha, crack e dinheiro trocado.

Conforme informações do 
tenente Willys, a casa onde fun-
cionava a venda dos entorpecen-
tes foi cercada depois de uma de-
núncia anônima de que no local 
funcionava uma boca de fumo. 
“Quando o suspeito percebeu 
que estava cercado, ele ainda 
tentou jogar parte das drogas na 
privada e em seguida deu descar-
ga”, contou. Os dois suspeitos e 
o material apreendido foram le-
vados para a Delegacia de Polícia 
Civil, em Solânea.

Prisão em São Bento 
O trabalho investigativo de 

policiais da 19ª Delegacia Sec-
cional de Polícia Civil, com sede 
em Sousa, resultou na prisão do 

comerciante José Genildo do 
Vale, 64, na terça-feira (8). A 
ação do Grupo Tático Especial 
(GTE) de São Bento, juntamen-
te com a 1ª Delegacia Distrital 
de Pombal, aconteceu em cum-
primento a mandado de prisão 
preventiva, pelo crime de este-
lionato majorado.

De acordo com os investiga-
dores, Genildo estava foragido 
há 20 anos. Procurado pela Justi-
ça desde 1995, ele é suspeito da 
emissão de cheques sem fundos 
a uma concessionária de veículos 
na cidade de Pau dos Ferros, Es-
tado do Rio Grande do Norte. Ele 
foi preso dentro de seu estabele-
cimento comercial, um frigorífico 
na cidade de São Bento.

O comerciante foi conduzio 
à Delegacia de Pombal e enca-
minhado à Cadeia Pública do 
município. Qualquer informa-
ção sobre outros crimes come-
tidos por ele deve ser encami-
nhada pela população à Polícia 
Civil por meio do número 197 
– Disque Denúncia da Secretaria 
da Segurança e da Defesa Social, 
ou pessoalmente na 1ª Delega-
cia Distrital de Pombal. 

assalto em Juazeirinho 
Policiais do 10º Batalhão da 

Polícia Militar prenderam, nessa 
terça-feira (8), cinco suspeitos de 
envolvimento em um assalto a um 
mercadinho na cidade de Juazei-
rinho, que fica a 85 km de Cam-
pina Grande.  Eles também serão 
investigados na participação de 
um roubo a um correspondente 
bancário que aconteceu na última 
segunda-feira (7), no município.

O grupo foi interceptado mi-
nutos depois do roubo ao merca-
dinho e dois deles confessaram 
a participação direta no crime. 
Segundo o dono do estabeleci-
mento, quando os suspeitos che-
garam só tinha R$ 8,00 no caixa, 
pois o apurado havia sido retira-
do antes. Eles resolveram levar 
bebidas da prateleira e fugiram, 
sendo presos logo em seguida.

Os cinco foram identificados 
como Jefferson Gonçalves, de 21 
anos; Katriel Nunes de Sousa, 20; 
Ismael Ferreira dos Santos, de 22 
anos; Lucas Kyonam Cavalcante 
de Vasconcelos, de 21; e José Wil-
ton Barbosa, 22 anos. Eles foram 
apresentados na Delegacia de 
Polícia Civil, em Soledade.

arrastão em Campina
A Polícia Militar prendeu 

dois homens e apreendeu três 
adolescentes suspeitos de reali-
zar um arrastão contra mais de 
20 pessoas que estavam em um 
ponto de ônibus, na noite de 
terça-feira (8), na Avenida Bra-
sília, perto de um shopping, em 
Campina Grande.

Os cinco foram intercepta-
dos durante a fuga, próximo ao 
local do fato. De acordo com o 
tenente Paulo Renato, do 2º Ba-
talhão, com os suspeitos foram 
recuperados todos os objetos 
das vítimas. “Assim que fomos 
informados do roubo, nossas 
guarnições cercaram o local e 
conseguimos localizar o grupo, 
que tinha usado uma arma de 
brinquedo para intimidar as ví-
timas”, disse.

Foram presos Edgley da 
Silva Sousa, de 33 anos, e Ro-
naldo Miranda da Silva, 19. Os 
adolescentes envolvidos no as-
salto têm 17 (dois deles) e 13 
anos de idade. Todos foram le-
vados para a Central de Polícia 
Civil, onde foram reconhecidos 
pelas vítimas.

Ações resultam em prisões e apreensões em quatro cidades
POLÍCIaS MILITaR E CIVIL

FOTO: Secom-PB
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COMBATE À CORRUPÇÃO

PB instala Conselho de Transparêmcia

O governador Ricar-
do Coutinho assinou, nessa 
quarta-feira, 9, no Dia In-
ternacional de Combate à 
Corrupção, portaria oficia-
lizando os nomes que vão 
compor o Conselho Estadual 
da Transparência e Combate 
à Corrupção, que será lança-
do nesta sexta-feira, 11, às 
10h, no Palácio da Redenção, 
em João Pessoa.

Anunciado no discurso 
de posse do governador nes-
te segundo mandato, o Con-
selho foi criado em outubro 
deste ano, conforme decreto 
publicado no Diário Oficial do 
Estado. Trata-se de mais um 
instrumento de aperfeiçoa-
mento dos mecanismos de 
transparência adotados pela 
gestão estadual.

Ele terá o objetivo de 
propor soluções para apri-
morar a política de transpa-
rência da gestão de recursos 
públicos e de combate à cor-
rupção no âmbito do serviço 
púbico estadual, bem como 
atuar como instância de ar-
ticulação e mobilização da 
sociedade civil organizada 
para o combate à corrupção 
e à impunidade.

O Conselho Estadual da 
Transparência será formado 
por representantes do Po-
der Executivo, entre eles, da 
Controladoria-Geral do Es-
tado, da Procuradoria-Geral 
do Estado, da Ouvidoria-Ge-
ral do Estado e das secreta-
rias Estaduais da Adminis-
tração e do Planejamento, 
Orçamento, Gestão e Finan-
ças, além de um represen-
tante do Poder Judiciário, 
do Poder Legislativo e do 
Ministério Público Estadual. 

Lançamento será feito na 
próxima sexta-feira, no 
Palácio da Redenção

Entre os representantes da 
sociedade civil organizada, 
o Conselho terá ainda em 
sua formação um represen-
tante da Ordem dos Advoga-
dos do Brasil, seccional Pa-
raíba, do Fórum de Combate 
à Corrupção e das entidades 
gerais de trabalhadores.

Caberá ao colegiado in-
dicar a presidência do Con-
selho, que terá 90 dias, após 
sua instalação, para consti-
tuir regimento interno. Po-
derão ser convidados para 
participar das reuniões do 
Conselho, mesmo sem direi-
to a voto, representantes de 
outros órgãos ou entidades 
públicas, bem como orga-
nizações e pessoas que re-
presentem a sociedade civil, 
sempre que na pauta consta-
rem assuntos de sua área de 
atuação. O trabalho do Con-
selho é considerado serviço 
público relevante, não remu-
nerando seus integrantes.

“Com a ajuda dos demais 
poderes e órgãos constituí-
dos, é mais um instrumento 
importante e de grande rele-
vância adotado pelo Gover-
no do Estado, que já possui 
sua política de transparência 
reconhecidamente aprova-
da pelos órgãos de controle 
externo, bem como instru-
mentos de controle interno, 
como a Controladoria Geral 
do Estado, para assegurar o 
máximo de transparência dos 
atos e ações registradas no 
serviço público deste Estado. 
No momento em que a socie-
dade brasileira vê a corrup-
ção com o maior problema 
do Brasil torna-se imperioso 
que se crie cada vez mais me-
canismos de vigilância desta 
sociedade no que diz respeito 
aos destinos dos recursos pú-
blicos”, ponderou o secretário 
de Comunicação Institucio-
nal do Estado, Luís Tôrres.  

Transporte escolar
usará faixa exclusiva

O projeto 321/2015, de autoria 
do vereador de Campina Grande Olímpio 
Oliveira (pMDB), determina que os veículos 
cadastrados no sistema de transporte 
escolar público e privado do município 
usem as faixas exclusivas de ônibus 
da cidade, nos chamados horários de 
pico. O projeto foi aprovado pelo plenário 
da Câmara Municipal. De acordo com o 
projeto do peemedebista, as cerca de 30 
vans que exploram o transporte escolar  
cadastradas na Superintendência de 
Trânsito e Transporte público (STTp), 
poderão trafegar nas faixas exclusivas 
de ônibus das 6h às 8h; das 11h às 14h; 
e das 17h às 19h.

Na justificativa do projeto o 
vereador Olímpio Oliveira explica que,  
cada van escolar transporta em média 
15 alunos. “Ou seja, a cada turno escolar,  
uma van é responsável pela não circulação 
de 15 veículos individuais. Além disso, se o 
tráfego de táxi já foi permitido nas faixas 
exclusivas de ônibus, não há por que 
barrar os veículos utilizados no transporte 
escolar”, disse o vereador, acrescentando 
que as vans transportam mais pessoas 
que os táxis e sua frota é menor. O  projeto 
de lei apresentado pelo vereador Olímpio 
Oliveira será enviado para apreciação 
do prefeito Romero Rodrigues. O chefe 
do Executivo terá prazo de 15 dias para 
sancionar ou vetar a matéria já aprovada 
pelo Legislativo municipal.

Curtas

Poder Executivo do Estado
Titular: Waldir porfírio da Silva
Suplente: Ednaldo Joaquim da Silva Júnior

Controladoria-Geral do Estado
Titular: Gilmar Martins de Carvalho 
Santiago
Suplente: Letácio Tenório Guedes Júnior

Secretaria de Estado da 
Administração
Titular: Livânia Maria da Silva
Suplente:Ricardo Jorge de Farias Aires

Procuradoria-Geral do Estado
Titular: Gilberto Carneiro da Gama
Suplente: Sebastião Florentino de Lucena

Secretaria de Estado do Planejamento, 
Orçamento, Gestão e Finanças
Titular: Mário Sérgio de Freitas Lins 
pedrosa
Suplente: Ricardo Lavor Cavalcanti

Ouvidoria Geral do Estado
Titular: Tânia Maria de Oliveira Brito
Suplente: Nilton dos Santos Silva

Autoridades Públicas Convidadas
Poder Legislativo Estadual
Titular: Deputado João Bosco 
Carneiro Júnior
Suplente: Deputado Anísio Soares

Poder Judiciário Estadual
Titular: Aluízio Bezerra Filho  
( juiz de Direito)
Suplente: Antonio Carneiro de paiva 
( juiz de Direito)

Ministério Público do Estado
Titular: Bertrand de Araújo Asfora 
(procurador-Geral de Justiça)
Suplente: Francisco Seráphico 
Ferraz da Nóbrega (promotor de 
Justiça)

CONVIDADOS DA SOCIEDADE CIVIL
Seção Paraíba da Ordem dos 
Advogados do Brasil
Titular: Nildo Moreira Nunes
Suplente: Felipe Solano de Lima Melo

Fórum Paraibano de Combate à 
Corrupção (Focco/PB)
Titular: Gabriel Aragão Wright
Suplente: Eduardo Ferreira 
Albuquerque

Entidades Gerais de Trabalhadores 
Titular: Marcos Henrique e Silva 
(CUT-pB)
Suplente: Ana Cristina pereira da 
Silva (CUT-pB)

Membros integrantes

O Conselho Estadual de Transparência e Combate à Corrupção será composto  
no ato de sua instalação pelos seguintes representantes:

Órgãos que integram o Fó-
rum Paraibano de Combate à Cor-
rupção (Focco/PB) promoveram 
ontem a terceira edição da Feira 
de Combate à Corrupção. O even-
to teve como principal objetivo 
conscientizar a população, além 
de arrecadar assinaturas para a 
‘Campanha Dez Medidas Contra 
a Corrupção’. Em João Pessoa, o 
evento ocorreu no Ponto do Cem 
Réis e teve duração das 9h às 17h.

A feira capacitou a popula-
ção sobre problemas ligados à 
corrupção através de serviços 
como acesso ao Portal da Trans-
parência da Controladoria-Geral 
da União (CGU), atendimento 
ao cliente pela Receita Federal 
e informações da Secretaria da 
Transparência Pública do Muni-
cípio de João Pessoa (Setransp). 
Um dos serviços de conscientiza-
ção foi a realização de um jogo 
educativo para crianças, ofereci-
do pela Controladoria-Geral da 
União (CGU), onde elas tiveram 
que identificar atitudes corrup-
tas para ganhar. A professora 
do Ensino Fundamental, Cleu-
beni Sousa, falou sobre a atitu-
de do evento: “As crianças serão 
os eleitores de amanhã, é mui-
to importante que eles tenham 
consciência ainda jovens, para 
que possam tomar atitudes cor-
retas no futuro.” comentou.

Além disso, as pessoas que 
participaram da feira puderam 

Feira orienta população e recolhe 
assinaturas para projeto de lei

INICIATIVA POPULAR

A Assembleia Legislati-
va da Paraíba (ALPB), atra-
vés da Comissão de saúde, 
saneamento, Assistência so-
cial, segurança Alimentar e 
Nutricional, realizou, nessa 
quarta-feira, 9, uma Audiên-
cia Pública para debater a re-
gulamentação da profissão de 
técnico de estética no Estado.

A audiência foi proposta 
pelo deputado Jutay Meneses 
e contou com a presença dos 
deputados Ricardo Barbosa, 
presidente da comissão, João 
Gonçalves, Bosco Carneiro e 
Edmilson soares.

Para o deputado Jutay 
Meneses, a realização dessa 
audiência teve o objetivo de 
chamar atenção dos congres-
sistas paraibanos para a im-
portância da regulamentação 
da profissão, além de promo-
ver a inclusão e reconhecer os 
profissionais da área. “Nosso 
trabalho aqui é trazer a dis-
cussão para que este pleito 
seja ecoado e reconhecido 
sua importância”, disse.

Bertha Garcez, do Mu-
tirão da Regulamentação 
da Estética e Coméstica em 
prol da Esteticista, ressalta 

ALPB discute regulamentação 
para a profissão de esteticista 

AUDIÊNCIA PÚBLICA

dar o seu apoio à campanha “Dez 
Medidas Contra a Corrupção”. A 
campanha foi criada pelo Minis-
tério Público Federal (MPF) com 
o objetivo de fazer com que an-
teprojetos de lei que dificultam 
a corrupção sejam aprovados. De 
acordo com o MPF, em todo o Bra-
sil foram recolhidas 900 mil assina-
turas, mas para que o projeto seja 
apresentado à Câmara dos Depu-
tados como projeto de lei de ini-
ciativa popular, é preciso que 1,5 
milhão sejam recolhidas. A meta é 
alcançar esse número até o fim de 
dezembro deste ano.

 De todas as capitais do País, 
João Pessoa foi a segunda cidade 
que mais coletou assinaturas, ao 
todo foram quase 28 mil. “Essa 
campanha precisa ser divulgada 
para que os cidadãos tenham 

consciência que eles também 
podem ajudar a combater a cor-
rupção. Apenas com uma assina-
tura eles se tornam responsáveis 
pela punição de muitos corrup-
tos.” explica a servidora do MPF, 
Denise Dutra. 

Ranking
No ranking nacional de Trans-

parência, divulgado ontem pelo 
MPF, o Portal da Transparência do 
Governo do Estado ficou em quin-
to lugar, com nota 8,3, e a Paraíba, 
na média dos seus governos mu-
nicipais alcançou o terceiro lugar, 
com nota 6,3, ficando atrás ape-
nas dos estados de Santa Catari-
na e Rio Grande do Sul. Ao todo 
foram avaliados 5.568 municípios 
e 26 estados brasileiros, além do 
Distrito Federal.

FOTO: Ortilo Antônio

Evento reuniu pessoas que passaram durante o dia pelo Ponto de Cem Réis

Bertha Garcez alerta que mais de um milhão trabalham no setor

que mais de um milhão de 
profissionais atuam no se-
tor atualmente. “No mercado 
existe uma infinidade de pro-
fissionais que fizeram cursos 
livres feitos pela internet ou 
aprenderam no dia a dia sem 
nenhuma formação. Essa rea-
lidade expõe a saúde da popu-
lação e todos os profissionais 
formados atuam na mesma 
informalidade dos que atuam 
de forma precária”, salientou.

Também estiveram pre-
sentes diversas profissionais, 
empresárias do setor, profes-
sores do curso de Estética e 
prefeitos que lutam nesta área, 
além da sociedade em geral.

Apesar do Ministério da 
Educação reconhecer os cur-

sos de Técnico em Estética 
(nível médio e com no mí-
nimo 1.200 horas de aula) e 
tecnólogo em estética (nível 
superiror e com no mínimo 
2.400 horas de aula), a profis-
são ainda não é reconhecida.

Dois projetos tramitam 
atualmente na Câmara dos 
Deputados. O primeiro, o 
959/3, dispõe sobre a regu-
lamentação das profissões 
de técnico de estética e de 
terapeuta esteticista. Já o 
7.933/14 dispõe sobre a re-
gulamentação da profissão 
de esteticista, técnico em 
estética, terapeuta esteticis-
ta (tecnólogo em estética) e 
dermo-esteticista (Bacharel 
em Estética).

FOTO: Roberto Guedes/ALPB

Iluska Cavalcante
Especial para A União 
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NACIONAL

Fausto Pinato foi 
destituído e substituto 
será conhecido hoje

Após troca de farpas, novo relator do 
Conselho de Ética sairá de lista tríplice

Hay que cambiar
Desde a quarta reunião de cúpula das Américas 

ocorrida em Mar del Plata, Argentina, em 2005, a 
América Latina (sobretudo a América do Sul) foi 
tomada por uma onda esquerdista de viés populista 
que marcou seu afastamento da órbita de influência 
dos EUA e União Europeia. A América Latina na última 
década viu surgir uma nova liderança, Lula, Chávez 
e os Kirchner lideraram o surgimento e afirmação 
dessa “nova esquerda latino-americana”, simbolizada 
pelo “Foro de São Paulo”, certidão de nascimento 
ideológico do movimento lavrada em 1990 e articulada 
pelo Partido dos Trabalhadores sob a batuta de Lula. 
Desde então a região viu surgir novos protagonistas 
na cena política latino-americana, Evo Morales na 
Bolívia, Correa no Equador, se somaram ao coro. O 
cântico da “nova esquerda latino-americana” é bastante 
sedutor, com entusiasmo juvenil que recorre a ícones 
como a efígie de Che Guevara, essas novas lideranças 
intentaram transformações sociais que na retórica se 
pretendiam significativas. O governo petista de Lula 
lançou mão de um programa de renda mínima com o 
propósito de inclusão social de milhões de pessoas, 
ninguém nega o fato de que o Brasil precise de inclusão 
e temos aqui uma das sociedades mais desiguais 
do mundo. Na mesma linha seguiu a Argentina dos 
Kirchner, resgatando a simbologia do peronismo e sua 
retórica populista. Mas nada tão contundente, para 
não dizer agressivo, quanto o chavismo venezuelano, 
que foi mais além ao reivindicar um novo socialismo, 
o socialismo do século XXI, o bolivarianismo, criação 
made in América Latina, a par do socialismo utópico 
e científico em tempos e latitudes remotas. No caso 
venezuelano a estética política recorreu ao ícone de 
libertação da América Espanhola do século XIX, Simón 
Bolívar, cuja imagem passou a decorar o espaço público 
venezuelano ao lado de Hugo Chávez. 

A “nova esquerda latino-americana” veio se 
notabilizando ao longo desses últimos dez anos por 
uma retórica sedutora mas pouco efetiva. No caso 
brasileiro os governos petistas de Lula e Dilma se 
desenvolveram e desenvolvem segundo uma plataforma 
política caracterizada pelo populismo consumista e um 
conluio corrupto entre políticos e grandes empresários. 
Tudo isso envolto em uma bela embalagem publicitária 
de transformação e inclusão social. A fórmula não 
muda muito nos demais países da região que seguem 
uníssonos o mesmo coro. A propalada inclusão de 36 
milhões de brasileiros que saíram da pobreza extrema, 
se é um alento para quem passa fome, não revela que 
a boa intenção de um programa de renda mínima, em 
um país de cultura assistencialista, também coopta um 
eleitorado fiel. A democracia não se aperfeiçoa com o 
assistencialismo que cativa um eleitorado que reconduz 
os mesmos governantes ao poder, sob a égide do medo 
de que um outro governante promova uma mudança 
nas políticas públicas. Sem autonomia a democracia 
não passa de retórica sedutora. No quarto mandato 
sucessivo de governos petistas no Brasil se a intenção 
de fato fosse promover inclusão e transformação social 
já teríamos tempo mais do que suficiente para isso, 
através de uma revolução no único lugar onde ela pode 
efetivamente acontecer: na educação. A demissão do 
então ministro da Educação Cristovam Buarque, pelo 
telefone, após o primeiro ano de mandato de Lula e 
a demissão de Renato Janine Ribeiro, esse ano, por 
Dilma, após poucos meses, para acomodar políticos 
em uma lógica fisiológica mostra o tamanho da real 
intenção com a mudança e inclusão. A Coreia do Sul 
e a Finlândia, no que pese as diferenças geográficas e 
demográficas, mostraram qual o caminho para uma 
verdadeira inclusão e transformação social, algo factível 
quando se tem a real intenção política. O esgotamento 
do populismo consumista e a crise ética do conluio 
entre a elite política e econômica marcam o fim desse 
ciclo esquerdista na região. A eleição de Mauricio Macri 
na Argentina é o símbolo dessa nova tendência que 
se aponta no horizonte, uma tendência que marcará a 
substituição do esquerdismo populista por uma onda 
direitista e conservadora. O populismo consumista que 
distribui bolsa miséria para as massas e bolsa fortuna 
para os grandes empresários amigos do poder, está com 
os dias contados. A classe média hostilizada e eleita 
como inimiga pela retórica populista já não tem mais 
como pagar a conta feita pela “nova esquerda latino-
americana”.

A eleição de Macri na Argentina assinala um 
novo tempo de maior responsabilidade fiscal, sem as 
promessas utópicas, economicamente mais realista, 
mas com o perigo de retrocesso na esfera de políticas 
sociais. A história política da América Latina se revela 
mais hegeliana do que nunca, em sua dialética há o 
prenúncio de um novo ciclo, pero hay que cambiar sin 
perder lo horizonte democrático. 

rodrigo_caldas.adv@hotmail.com

Caldas
Rodrigo 

O presidente do Con-
selho de Ética, José Carlos 
Araújo (PSD-BA), decidiu 
suspender a sessão da tarde 
dessa quarta-feira, 9, após a 
decisão da Mesa Diretora da 
Câmara de retirar Fausto Pi-
nato do papel de relator do 
processo disciplinar contra 
o presidente da Casa, Edu-
ardo Cunha (PMDB-RJ)

Ao final da sessão, 
Araújo anunciou o nome 
dos três deputados dentre 
os quais será escolhido o 
relator da representação 
contra o presidente da Câ-
mara, Eduardo Cunha. In-
tegram a lista tríplice: Léo 
de Brito (PT-AC), Marcos 
Rogério (PDT-RR) e Sérgio 
Brito (PSD-BA). O anúncio 
do novo relator será feito 
amanhã.

Araújo anunciou que 
faria nova eleição para esco-
lha do relator do processo e 
que ficarão de fora do sor-
teio todos os oito titulares 
membros do bloco PMDB/
P P / P T B / D E M / P R B / S D /
PSC/PHS/PTN/PMN/PRP/
PSDC/PEN/PRTB. Diante 
da pressão, ele resolveu 
encerrar a sessão e convo-
car nova reunião para esta 
quinta-feira, 10, às 9h30.

Aliado de Cunha, Wellington Roberto (de costas) recebe acusações de Ivan Valente e Júlio Delgado

Daiene Cardoso
Da Agência Estado

“Não vou fazer o jogo 
que querem fazer. Não pos-
so colocar em risco o Con-
selho de Ética. O que estão 
fazendo conosco é um ab-
surdo”, protestou Araújo.

Araújo havia proclama-
do Zé Geraldo (PT-PA) como 
substituto do relator Faus-
to Pinato (PRB-SP). Diante 
das manifestações apelan-
do para um novo sorteio, 
voltou atrás. O deputado 
Marcos Rogério (PDT-RO) 
defendeu precaução na de-
cisão em nome da probida-
de do processo disciplinar. 

“O que não pode é deixar o 
processo viciado”, declarou.

O deputado Júlio Del-
gado (PSB-MG) disse que 
a situação era humilhan-
te para o colegiado e que a 
manobra se tratava de “jo-
gatina” e “chicana”. “O que 
estamos vivendo aqui nunca 
vivemos. Isso é um circo que 
está sendo montado porque 
quem está sendo julgado é o 
presidente da Casa”, disse. 

Alguns membros da 
Mesa Diretora, como a de-
putada Mara Gabrilli (PS-
DB-SP) e o deputado Alex 

Canziani (PTB-PR), vieram 
à sessão informar que a 
decisão que retirou o rela-
tor Fausto Pinato (PRB-SP) 
da função foi exclusiva do 
vice-presidente Waldir Ma-
ranhão (PP-MA), aliado de 
Cunha.

A pressão para o adia-
mento da sessão veio prin-
cipalmente do novo líder do 
PMDB, Leonardo Quintão 
(MG). Ele apelou para que 
Araújo encerrasse a sessão 
e convocasse uma nova após 
24 horas. (Com informações 
da Câmara dos Deputados)

Da Agência Estado

O PMDB anunciou nessa 
quarta-feira, 9, que a lideran-
ça do partido na Câmara pas-
sou para o deputado Leonardo 
Quintão (MG). Após o anúncio, 
o novo líder falou pouco e dei-
xou que outros parlamentares 
da ala pró-impeachment cola-
borassem com o discurso. Com 
o partido dividido entre o go-
verno e a oposição, Quintão fri-
sou a necessidade de unificar a 
legenda em seu mandato. “Nós 
vamos conduzir a bancada à 
unidade”, disse. 

Com a discussão do impea-
chment cada vez mais acalora-
da, o novo líder preferiu não 
tomar partido e voltou a falar 
em unidade. “Toda a decisão 
tem que mostrar a maioria do 
partido, não tenho posição para 
lado A ou lado B”. Ele disse ain-
da que se reunirá às 14h30 com 
o vice-presidente da República 
e presidente nacional do PMDB, 
Michel Temer (SP).

Sobre uma possível aproxi-
mação com Dilma Rousseff, o 
líder se mostrou disposto a con-
versar caso a presidente o con-
vide, mas que a posição que ele 
apresentará é a da ala majoritá-
ria do PMDB - ou seja, contrária 
ao governo. 

Outro peemedebista, Dar-
císio Perondi (RS), agradeceu a 
liderança de Leonardo Picciani 
(RJ) à frente do PMDB, mas res-
saltou que o ex-líder fez uma “li-
gação direta com a presidente”, 
e que o partido não considerou 

PMDB troca líder na Câmara para 
aumentar pressão por impeachment

MUDANÇA DE LADO

o movimento uma “boa políti-
ca”. Ele também criticou a falta 
de compromisso de Picciani com 
o programa Ponte para o Futuro, 
prioridade no partido. “A ban-
cada não pode divergir de uma 
proposta analisada”, disse.

Perondi exaltou o novo líder 
Quintão e frisou que o Brasil está 
à “beira do precipício” e precisa 
de um “homem que aglutina”. 

Perguntado sobre uma even-
tual aproximação do partido 
com a presidente Dilma, Perondi 
afirmou que “é difícil conversar 
com a presidente”. Ele destacou 
ainda que, caso Dilma conceda 
um ministério à bancada, o po-
sicionamento da legenda na Câ-
mara será não aceitar o convite. 

A indicação de Quintão re-
presenta uma ameaça ao gover-
no. Picciani havia se aproximado 

do governo e indicado dois no-
mes para a reforma ministerial 
de outubro, Celso Pansera (Ciên-
cia e Tecnologia) e Marcelo Cas-
tro (Saúde).

Os três deputados paraiba-
nos do PMDB, Manoel Junior, 
Hugo Motta e Veneziano Vital 
do Rêgo assinaram a lista pela 
destituição de Leonardo Picciani. 

Leonardo Quintão se mostrou disposto a conversar, mas tende a ser contra Dilma

“Toda a decisão tem 
que mostrar a maioria 
do partido, não tenho 
posição para lado A 
ou lado B”, disse o 
novo líder do PMDB

FOtO: Antonio Cruz/Agência Brasil

FOtO: Lucio Bernardo Junior/Câmara dos Deputados
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TCU nega recurso do governo 
sobre repasse de verba a bancos
A Corte cobra normalização
do pagamento dos recursos 
dentro do prazo de 30 dias

O Tribunal de Contas da 
União (TCU) manteve nes-
sa quarta-feira (9) a decisão 
anterior sobre os atrasos de 
repasses a bancos públicos 
referentes ao pagamento de 
benefícios de programas so-
ciais, como Bolsa Família, 
seguro-desemprego e abono 
salarial. Os ministros rejeita-
ram o recurso apresentado 
pelo Governo Federal. Na de-
cisão, o tribunal determina 
que o governo encaminhe no 
prazo de 30 dias cronograma 
prevendo a normalização dos 
pagamentos. 

Para o ministro relator 
do recurso apresentado pela 
União, Vital do Rêgo, a per-
sistência de saldos negativos 
nas contas de programas so-
ciais faz com que esse meca-
nismo seja considerado ope-
ração de crédito, e não uma 
prestação de serviço, como 
alega o Governo Federal. “O 
mesmo precisa ser dito em 
relação às subvenções pagas 
pelo BNDES [Banco Nacional 
do Desenvolvimento Econô-
mico e Social] e pelo Banco 
do Brasil. Atrasar por longo 
tempo o pagamento corres-
pondente à equalização de 
taxas de juros equivale a fi-
nanciar-se junto aos bancos 

oficiais, em afronta direta 
à LRF [Lei de Responsabili-
dade Fiscal]”, argumentou o 
relator.

Em abril deste ano, o 
TCU analisou que a União 
violou a Lei de Responsabili-
dade Fiscal nos anos de 2013 
e 2014, ao deixar de repassar 
valores a bancos públicos re-
ferentes ao pagamento de be-
nefícios. O tribunal convocou 
parte da equipe econômica 
do primeiro mandato da pre-
sidente Dilma Rousseff para 
se manifestar sobre indícios 
de irregularidades constata-
dos em auditoria.

Os procedimentos fa-
ziam com que, na prática, 
os bancos públicos empres-
tassem os valores à União, o 
que é vedado pela LRF. O TCU 
também determinou ao Ban-
co Central uma série de me-
didas tais como refazer o cál-
culo do resultado primário 
decorrente dos valores em 
questão, além de registrá-los 
no rol de passivos da União.

O representante da Ad-
vocacia-Geral da União, Rafa-
elo Abritta, argumentou que 
os mecanismos não configu-
ram operações de crédito. 
“Não adianta querer amoldar 
as situações de serviços ban-
cários prestados em operação 
de crédito, porque não terá 
as características exigidas”, 
disse. Segundo ele, dada à re-
alidade desses programas so-
ciais, faz-se necessário que se 
entenda essas transferências 
como fluxo de caixa.

Sabrina Craide
Da Agência Brasil

No caso do Banco Cen-
tral, Vital do Rêgo acolheu 
parcialmente o recurso apre-
sentado, determinando que 
sejam incluídas nas estatísti-
cas oficiais daqui para a fren-
te as dívidas do governo com 
os bancos públicos. O procu-
rador-geral do Banco Central, 
Izaac Menezes, sustentou 
que não houve omissão da 
entidade, e que o BC sempre 
registrou esses passivos em 

suas estatísticas fiscais, mas 
há divergências sobre o mo-
mento em que isso deveria 
ter sido feito. Ele também ar-
gumentou que não há lei que 
discipline a forma de elabora-
ção das estatísticas fiscais do 
Banco Central.

A responsabilidade dos 
membros do governo envol-
vidos no processo deverá ser 
julgada pelo TCU no ano que 
vem, no processo que está 

sendo relatado pelo ministro 
José Múcio Monteiro. Entre 
eles, estão o ex-ministro da 
Fazenda Guido Mantega, os 
ex-presidentes do Banco do 
Brasil, Aldemir Bendine, da 
Caixa Econômica Federal, Jor-
ge Hereda, o ex-secretário do 
Tesouro Nacional Arno Au-
gustin, e o atual presidente 
do Banco Central, Alexandre 
Tombini.

As pendências do Te-

souro Nacional com bancos 
públicos e o Fundo de Ga-
rantia do Tempo de Serviço 
(FGTS) somam R$ 57,013 
bilhões, conforme informa-
do pela equipe econômica 
à Comissão Mista de Orça-
mento (CMO) do Congresso 
Nacional.  

Em outubro, o TCU tam-
bém recomendou a rejeição 
das contas de 2014 do gover-
no Dilma Rousseff.

Ministros do STF negam interferência 

Filho de Lula se complica na Justiça

PROCESSO DE IMPEACHMENT

QUEBRADO SIGILO DE EMPRESA

FOTO: Valter Campanato/Agência Brasil

 Dois ministros do Su-
premo Tribunal Federal 
(STF) se pronunciaram nes-
sa quarta-feira (9) sobre a 
decisão do ministro Edson 
Fachin, que suspendeu na 
terça (8) a tramitação do 
pedido de impeachment 
da presidente Dilma Rous-
seff até a próxima quarta-
-feira (16), quando a Corte 
deve julgar a validade da Lei 
1.079/50, que regulamentou 
as normas de processo e jul-
gamento do impeachment. 

Para os ministros Luís 
Roberto Barroso e Marco 
Aurélio, Fachin não interfe-
riu nas atividades do Legis-
lativo ao atender pedido do 
PCdoB, aliado do governo, 
para impedir a instalação da 

comissão especial. Segundo 
Barroso, o ministro deter-
minou uma suspensão breve 
com o objetivo de avaliar se 
o rito adotado pelos deputa-
dos está de acordo com a lei 
e a Constituição.

“Se há alguma dúvida 
e algum questionamento, é 
melhor parar o jogo um mi-
nutinho e acertar isso. Acho 
que não é interferência. Até 
porque a decisão dele [Fa-
chin] foi motivada por mem-
bros do próprio Congresso 
ou por partidos políticos.”

Na avaliação de Roberto 
Barroso, a Corte vai julgar so-
mente a constitucionalidade 
das regras sobre tramitação 
do processo de impeach-
ment, sem entrar na decisão 
política do Congresso que 
deflagrou o pedido de impe-
dimento da presidente Dilma.

“Em matérias como 
essa, o Supremo não fará ju-
ízo de mérito, mas é preciso 
fazer uma avaliação de que o 
procedimento esteja sendo 
cumprido adequadamente. 
Esta é uma matéria com uma 
Constituição nova. Existe 
uma lei antiga, normas do 
regimento interno. Portanto, 
há muitas dúvidas”, afirmou 
o ministro.

O ministro Marco Au-
rélio concordou Barroso, 
assegurando que não houve 
interferência no Legislativo. 
“A última trincheira do cida-
dão é o Judiciário. O Supre-
mo tem a palavra final sobre 
a alegada violência a um di-
reito. Tenho de presumir a 
correção do ato do colega. 
A premissa é que não esta-
ria respeitando o figurino 
legal na votação da escolha 

da comissão. É tempo de ob-
servar-se o império da lei”, 
acrescentou.

Na ação protocolada 
semana passada no STF, o 
PCdoB pede a derruba de 
artigos da Lei 1.079/50, que 
regulamentou as normas de 
processo e julgamento do 
impeachment. A norma foi 
editada sob a vigência da 
Constituição de 1946. Para 
o partido, a lei não foi recep-
cionada pela Constituição 
de 1988.

A questão sobre a vali-
dade da lei foi discutida em 
1992, quando os ministros 
julgaram recurso do então 
presidente Fernando Collor 
para barrar seu processo de 
impeachment. Na ocasião, os 
magistrados decidiram que a 
lei foi recepcionada, em gran-
de parte, pela Constituição.

A Justiça Federal autori-
zou a quebra dos sigilos ban-
cário e fiscal da LFT Marketing 
Esportivo, empresa de Luís 
Cláudio Lula da Silva, filho do 
ex-presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva, e do ex-ministro e 
ex-chefe de gabinete de Lula 
Gilberto Carvalho. Os pedidos 
foram feitos pela Receita Fede-
ral e Ministério Público Fede-
ral que investigam o suposto 
envolvimento dos dois em es-
quema de compra de medidas 
provisórias editadas nos go-

verno Lula e Dilma Rousseff no 
âmbito da Operação Zelotes.

 A empresa de Luís Cláu-
dio recebeu R$ 2,5 milhões do 
escritório de consultoria Mar-
condes & Mautoni, o mesmo 
contratado por montadoras 
de veículos para fazer lobby 
pela edição das normas que 
estenderam benefícios fiscais 
que as beneficiaram. O es-
quema de compra de MPs e o 
pagamento ao filho de Lula foi 
revelado em série de reporta-
gens publicadas pelo jornal O 
Estado de S.Paulo

 Uma perícia da PF con-

cluiu que a consultoria presta-
da pela LFT à Mautoni se limi-
tou a copiar informações da 
internet, em especial do site 
de pesquisa Wikipedia. Por 
essa razão, foi aberto um in-
quérito específico para inves-
tigar esse contrato, além das 
relações próximas de Gilberto 
Carvalho com o lobista Mau-
toni, que está preso acusado 
de atuar para comprar as MPs.

 Em nota, o escritório que 
defende Luís Cláudio disse que 
“os dados bancários e fiscais 
de Luís Cláudio Lula da Silva já 
foram analisados pelas autori-

dades no âmbito do Inquérito 
nº 1.424/15, que já se encontra 
encerrado e que não atribuiu a 
ele a prática de ato ilícito”.

 E prosseguiu: “Não há 
qualquer elemento a justifi-
car nova medida invasiva. É 
importante registrar que a 
busca e apreensão nas em-
presas de Luís Cláudio, auto-
rizada pela 10ª Vara Criminal 
de Brasília, foi considerada 
ilegal pela desembargadora 
Neusa Alves, do TRF1, por 
estar alicerçada apenas em 
“ilações” de dois membros do 
Ministério Público Federal”.

Da Agência Estado Da Agência Estado 

André Richter 
Da Agência Brasil

O ministro Teori Zavascki, 
do Supremo Tribunal Federal 
(STF), autorizou ontem a pror-
rogação do inquérito que in-
vestiga o presidente do Senado, 
Renan Calheiros (PMDB-AL), e 
o deputado federal Aníbal Go-
mes (PMDB-CE) na Operação 
Lava Jato por mais 60 dias. 
É a quarta prorrogação das 
investigações desde março, 
quando a Corte recebeu pedi-
do de abertura de investiga-
ção contra os parlamentares 
pela suposta prática de crimes 
de corrupção e lavagem de di-
nheiro.

O pedido foi feito pela 
Procuradoria-Geral da Repú-
blica (PGR). Renan foi citado 
no depoimento de delação 
premiada do ex-diretor de 

Abastecimento da Petrobras 
Paulo Roberto Costa. Em ju-
lho, Costa declarou ao juiz fe-
deral Sérgio Moro que o sena-
dor tinha um “representante” 
que negociou propina com ele.

Após a divulgação do de-
poimento, Renan refutou as 
acusações do ex-diretor da 
Petrobras e disse que suas 
relações com diretores de 
instituições públicas nunca 
ultrapassaram os limites ins-
titucionais.

Na semana passada, Za-
vascki, relator dos inquéri-
tos decorrentes da Lava Jato 
no Supremo, aceitou pedido 
da PGR para prorrogar as 
investigações contra a ex-
-governadora do Maranhão 
Roseana Sarney, o senador 
Edison Lobão (PMDB-MA) 
e o deputado federal Simão 
Sessim (PP-RJ).

Senadores aprovam MP
sobre venda de imóveis

Supremo amplia prazo 
para investigar Renan
André Richter
Da Agência Brasil

O plenário do Senado 
aprovou ontem o texto da 
Medida Provisória 691, que 
autoriza a União a vender 
parte de seus imóveis. Uma 
das medidas do ajuste fiscal, 
a matéria permite a alienação 
de terrenos de marinha (até 
33 quilômetros para dentro 
do continente) e também 
destinar a maior parte dos 
recursos ao Programa de Ad-
ministração Patrimonial da 
União (Proap). O texto segue 
para a sanção presidencial.

 Com a proposta, o go-
verno espera arrecadar até 
R$ 500 milhões em um ano. 
O texto-base aprovado foi o 
parecer do relator da comis-
são mista do Congresso que 
analisou a matéria, deputa-
do Lelo Coimbra (PMDB-ES). 
De acordo com a redação, 
só poderão ser vendidos os 
imóveis localizados em mu-
nicípios que possuam mais 
de 100 mil habitantes ou que 
tenham plano diretor e pla-
nos de intervenção urbanís-
tica ou de gestão integrada 
aprovados.

O ministro Vital do Rêgo, relator do processo, participou da sessão para julgar o recurso do governo sobre as operações financeiras
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O presidente da Confe-
rência das Nações Unidas 
sobre Alterações Climá-
ticas (COP21), o ministro 
dos Negócios Estrangeiros 
francês Laurent Fabius, 
apresentou ontem o pri-
meiro esboço do acordo so-
bre a redução de emissões 
de gases de efeito de estufa 
(GEE), elaborado pelos 14 
ministros que moderam as 
negociações.

Fabius reconheceu que 
o esboço continua a não 
resolver os três principais 
pontos de discórdia da ne-
gociação, que são: a dife-
renciação entre países ricos 
e pobres, no que diz respei-
to a assumir responsabili-
dades de redução de emis-
sões; a ambição do futuro 
acordo e a transferência fi-
nanceira para a mitigação 
e adaptação às alterações 
climáticas, nos países em 
desenvolvimento.

“Temos feito progres-
sos, mas ainda falta muito 
trabalho nas próximas 48 
horas”, disse o presidente 
da COP21 sobre o texto do 
acordo que, desde sábado, 
passou de 48 para 29 pági-
nas, das quais 14 se relacio-
nam ao acordo em si e 15 a 
uma decisão que o viabiliza. 
“Em vários pontos estamos 
quase no final dos nossos 
esforços graças ao trabalho 
das partes”, disse Fabius.

O ministro francês 
destacou que “este não é o 
texto final” e convocou uma 
reunião em plenário às 19h 
(15h de Brasília), para que 

O acordo ainda encontra 
divergência, porque não 
ataca os principais pontos

Presidente da COP21 apresenta  
esboço de acordo sobre o clima
Da Agência Lusa

as diferentes partes da ne-
gociação possam comentar 
o primeiro esboço elabora-
do pelos ministros.

O texto reflete os com-
promissos que estão sur-
gindo na reta final da nego-
ciação e, para Fabius, agora 
é necessário concentrar-se 
“nas principais perguntas 
sem resposta”.

Nesta fase do trabalho, 
as questões em aberto são 
as mesmas que as do início 
da negociação e, com isso, 
o documento ainda não 
está fechado quanto a que 
países terão responsabili-
dades obrigatórias de re-
dução de emissões de GEE, 
bem como de financiamen-
to da adaptação nos países 
em desenvolvimento.

“Devemos ter duas lon-
gas noites de trabalho”, re-
conheceu Laurent Fabius. 
Ele espera ter, nesta sexta-
-feira de manhã, “um acor-
do legalmente vinculativo, 
ambicioso e equilibrado” 
para ser aprovado na parte 
da tarde.

O ministro francês ter-
minou sua intervenção no 
plenário da COP21 com 
uma frase muito repeti-
da nas negociações: “nada 
está de todo decidido até 
que se decida”.

Representantes de 
195 países participam da 
Conferência do Clima, em 
Paris, prevista para termi-
nar amanhã. O objetivo é 
chegar a um acordo que re-
duza as emissões de gases 
de efeito estufa, principais 
responsáveis pelas mudan-
ças do clima que levaram à 
ocorrência mais frequente 
de fenômenos extremos, 
como ondas de calor, secas 
ou cheias, e a elevação do 
nível do mar.

Nova York - A chance-
ler da Alemanha, Angela 
Merkel, foi eleita a “Per-
sonalidade do Ano” pela 
revista norte-americana 
Time, que destacou e elo-
giou sua liderança em tudo, 
desde a crise de refugiados 
até a crise da dívida grega. 
Merkel foi descrita como 
“chanceler do mundo livre”.

A revista também ci-
tou o forte posicionamen-
to de Merkel em resposta 
à “rasteira de Vladimir Pu-

tin [presidente da Rússia] 
na Ucrânia”, quando o pre-
sidente assinou um acor-
do em 2014 para a anexar 
a Crimeia.

“Os líderes são testados 
apenas quando as pessoas 
não querem o seguir”, disse 
a editora da Time, Nancy Gi-
bbs, em um comunicado di-
vulgado nessa quarta-feira. 
“Por pedir mais de seu país 
do que a maioria dos polí-
ticos ousariam em pedir, 
por se manter firme contra 
a tirania e por proporcio-
nar liderança moral em um 

mundo em que isso está em 
falta, Angela Merkel é eleita 
a Personalidade do Ano da 
Time”, afirmou a editora.

Esta é a primeira vez 
em quase três décadas que 
uma mulher foi eleita a pes-
soa do ano pela Time. Em 
1986, a então presiden-
te das Filipinas, Corazon 
Aquino, a primeira mulher 
a ocupar o posto de presi-
dente, foi escolhida. Merkel, 
de 61 anos, é apenas a quar-
ta mulher a ser escolhida 
desde 1927.

Os outros sete finalis-

tas para 2015 incluiu Abu 
Bakr Al-Baghadadim, líder 
do grupo jihadista Estado 
Islâmico, Donald Trump, 
pré-candidato republica-
no à presidência dos EUA, 
“Black Lives Matter” (“vidas 
negras importam”), campa-
nha contra o racismo, Has-
san Rouhani, presidente do 
Irã, Travis Kalanick, CEO 
do serviço de compartilha-
mento de carros Über e Cai-
tlyn Jenner, atriz, modelo, 
ex-atleta olímpica e perso-
nalidade norte-americana 
transexual. 

   

Pequim enfrentou on-
tem o segundo dia de alerta 
vermelho, o nível máximo 
de poluição atmosférica na 
cidade que foi emitido na 
noite de segunda-feira (7), 
no horário local. Com isso, 
as pessoas evitaram sair 
de casa, as escolas foram 
fechadas e o uso de carros 
foi limitado. Houve limite 
também no funcionamento 

de fábricas e locais de cons-
trução. O alerta foi emitido 
para três dias.

Carros com placas pa-
res foram proibidos de cir-
cularem nas ruas e rodo-
vias. Os poucos pedestres 
que caminhavam nas ruas, 
utilizavam máscaras para 
ajudar na respiração. A 
maioria das empresas tem 
permitido os funcionários a 
trabalharem de casa.

Os níveis de poluição ao 

meio-dia (horário local) de 
ontem no centro de Pequim 
ficaram na faixa entre 250 e 
300 no índice de qualidade 
do ar da cidade, sugerindo 
que as restrições começa-
ram a surtir algum efeito. 

O alerta foi emitido 
após os níveis de partículas 
PM2,5 subirem para 300 
microgramas por metro cú-
bico na segunda-feira. Este 
tipo de poluição refere-se a 
partículas encontradas no 

ar que são inferiores a 2,5 
micrômetros de diâmetro, 
ou 1/30, a largura média de 
um cabelo humano.

Por causa de seu pe-
queno tamanho, o PM2,5 
- que inclui a poeira, sujei-
ra, fuligem e fumaça - pode 
atingir profundamente os 
pulmões e entrar na cor-
rente sanguínea. É espera-
do que os níveis diminuam 
amanhã com a chegada de 
uma frente fria

Pequim fica em alerta vermelho por 
causa do nível máximo de poluição

Merkel é eleita Personalidade do Ano 

Maduro pede a saída de ministros

MEIo AMBIEnTE

ESCoLHA dA TIME

APÓS dERRoTA

Os chineses estão fazendo uso de máscaras ao saír às ruas, para se proteger do alto nível de poluição atmosférica em Pequim

Paris - O terceiro ter-
rorista que realizou os 
ataques na casa de show 
Bataclan em Paris, antes 
de ser morto, foi identi-
ficado como um francês 
que foi para a Síria em 
2013, afirmaram duas 
autoridades nessa quar-
ta-feira, aumentando os 
temores de que cada vez 
mais o problema parece 
vir de dentro da Europa.

 Foued Mohame-
d-Aggad deixou Estras-
burgo com destino à 
Síria no final de 2013, 
disse uma autoridade 
francesa, um momento 
em que um grupo com 
cerca de 12 jovens dei-
xou a cidade com desti-
no à Síria. Alguns deles 
retornaram por vontade 
própria, incluindo seu 
irmão. Segundo os in-
vestigadores, os jovens 
que voltaram estavam 
revoltados com o que 
eles tinham visto. A au-
toridade acredita que o 
homem que recrutou es-
ses jovens é Fares Mou-

rad, que está preso.
 As autoridades fala-

ram sob condição de ano-
nimato, pois não podiam 
fornecer detalhes sobre a 
investigação em curso.

 “Isso tudo vai le-
var tempo e em face da 
ameaça terrorista que in-
felizmente ocorre aqui, 
precisamos continuar 
com este trabalho de 
rastrear terroristas por-
que estamos em guerra 
com o Estado Islâmico”, 
disse o primeiro-ministro 
da França, Manuel Valls.

 Todos os 13 terro-
ristas envolvidos nos ata-
ques de 13 de novem-
bro identificados até o 
momento nasceram na 
França ou na Bélgica e 
que se juntaram com ex-
tremistas do Estado Islâ-
mico na Síria.

A polícia segue ain-
da com uma investiga-
ção crucial. Um dos ter-
roristas, que foi morto 
em 18 de novembro du-
rante uma operação po-
licial em um esconderijo, 
permanece inteiramen-
te desconhecido.

França identifica o 
terceiro terrorista

ATAQuE Ao BATACLAn

Da Agência Estado

Da Agência Estado

Da Agência Lusa

O presidente da Vene-
zuela, Nicolás Maduro, pe-
diu aos seus ministros que 
se demitam, com o objeti-
vo de fazer uma “reestru-
turação” do governo após 
a vitória da oposição nas 
eleições parlamentares de 
domingo (6).

“Eu pedi ao Conselho 
de Ministros que apresen-
te a demissão, para que 
possa efetuar um processo 
de restruturação, de reno-

vação e de profundo relan-
çamento de todo o governo 
nacional”, disse Maduro 
durante programa sema-
nal de rádio e televisão.

“Isto é o que eu quero: 
um programa para a nova 
etapa da revolução, com 
revisão profunda, um co-
meço”, disse o chefe de Es-
tado venezuelano.

Com a coligação da 
Mesa da Unidade Demo-
crática (MUD), a oposi-
ção obteve, nas eleições 
de domingo, 112 dos 167 

lugares que compõem o 
Parlamento venezuelano, 
uma maioria de dois ter-
ços que lhe confere am-
plos poderes.

Nicolás Maduro, cujo 
mandato termina em 2019, 
convocou hoje o seu parti-
do, o Socialista Unido da 
Venezuela (PSUV), para 
um dia de consultas.

A vitória da oposição 
nas eleições parlamenta-
res, a primeira em 16 anos, 
marca uma virada históri-
ca contra o chavismo, que 

detinha, até agora, a totali-
dade dos poderes.

O resultado eleitoral 
ocorre em momento de 
descontentamento popu-
lar devido à crise econômi-
ca no país, com a queda do 
preço do petróleo.

O secretário executivo 
da MUD, Jesus Torrealba, 
informou que os 112 depu-
tados vão se reunir nesta 
quinta-feira para discutir o 
seu papel na futura assem-
bleia, que será instalada 
em 5 de janeiro.

Da Agência Estado
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Final do Brasileiro de 
futebol americano será 
domingo no Almeidão

InícIo dA Pré temPorAdA 

Itamar se apresenta ao Botafogo

Ficou para hoje, a chega-
da do treinador Itamar Shuller, 
para iniciar a pré-temporada 
do Botafogo para as disputas 
do Estadual, Nordestão, Copa 
do Brasil e Série C do Brasilei-
rão. Além do comandante Alvi-
negro, estão sendo aguardados 
Tony Ângelo (lateral-direito), 
Warley e Muller Fernandes 
(atacantes). Desembarcaram 
ontem, na Maravilha do Con-
torno, no Cristo Redentor, o 
treinador de goleiros, Austrá-
lia, o preparador físico, Gama-
ra, além do zagueiro Marcelo 
Xavier. A tendência é que até o 
final de semana outros refor-
ços estejam incorporados no 
primeiro grupo. 

O segundo grupo de 
atletas pode chegar até o 
próximo dia 22, com o res-
tante se apresentando no 

início de janeiro. Durante 
este período a tendência é 
começar os treinos nos dois 
expedientes para o próximo 
desafio, que será o Campeo-
nato Paraibano, que terá iní-
cio no dia 30. O time estreia 
contra o Paraíba, no Estádio 
Perpetão, em Cajazeiras. 
Com a presença de Itamar a 
diretoria espera divulgar no-
vos jogadores para a forma-
ção do elenco. Os dirigentes 
enviaram os contratos para 
os possíveis reforços assina-
rem, aguardando um acerto 
oficial para divulgar. 

Com o encerramento das 
disputas nacionais a situação 
ficou melhor em relação as 
negociações entre os reforços 
e o clube para um final feliz. 
O presidente Guilherme No-
vinho aguarda com ansiedade 
a palavra final dos jogadores 
que interessam ao clube. “Fi-
zemos a nossa parte e esta-
mos aguardando o resultado 
para divulgar os nomes. Com 
a chegada de Itamar devem vir  
vários jogadores e quem sabe, 
possíveis surpresas para a tor-

cida”, disse. Estão de contrato 
assinado: João Manoel (golei-
ro), Plínio (zagueiro) e Thiago 
Costa (volante). 

Belo lidera o ranking
A Confederação Brasilei-

ra de Futebol (CBF) divulgou 
o Ranking Nacional de Clu-
bes (RNC) de 2016. O Bota-
fogo-PB é o novo líder entre 
os paraibanos, obtendo a 56ª 
colocação entre todos os clu-
bes do Brasil, uma posição à 
frente do Treze, que aparece 
em 57º. Os dois clubes estão 
separados por 31 pontos. 
Enquanto o Belo tem 1.841 
pontos o Galo da Borborema 
soma 1.810.     

O terceiro entre os parai-
banos é o Campinense, que na 
classificação geral aparece na 
72ª posição, com 1.037 pon-
tos, 35 atrás do Tombense e 
48 pontos na frente do Santo 
André-SP. Na lista aparecem 
outros dois clubes paraiba-
nos, com o Sousa (191 pon-
tos), ocupando a 164ª coloca-
ção e o Auto Esporte (100), na 
192ª posição.

Wellington Sérgio
wsergionobre@yahoo.com.br

Shuller começa a colocar em prática o planejamento e aguarda chegada de novos reforços do Belo  

FotoS: Reprodução/Internet

O gerente de futebol do Campi-
nense, Luciano Mancha, frisou que o 
elenco da Raposa está fechado para 
as disputas do Estadual, Nordestão e 
Copa do Brasil. O Rubro-Negro conta 
com 28 jogadores, com a base perma-
necendo no Renatão e alguns reforços 
solicitados pela comissão técnica. Com 
o grupo formado o objetivo é iniciar a 
pré-temporada no próximo dia 17, na 
sede do campeão estadual deste ano. 

Com relação a novidades o diri-
gente ressaltou que a divulgação de 
novos reforços só quando estiverem 
registrados no Boletim Informativo 
Diário (Bird) da Confederação Brasilei-
ra de Futebol (CBF). “O importante é 
que saimos na frente dos demais com 

o elenco praticamente fechado para a 
próxima temporada. Só divulgaremos 
jogadores que estiverem no Bird”, dis-
se. Sobre os desafios, Mancha enfati-
zou que vai focar cada um na expecta-
tiva de buscar as primeiras colocações 
e títulos. 

“Estamos de olho nos bicampeo-
natos do Estadual e o Nordestão, onde 
o Campinense vai com tudo na briga 
pelas façanhas. Sabemos das dificul-
dades, mas vamos trabalhar para con-
seguir as metas e dar muitas alegrias 
à torcida”, comentou. Na estreia do 
Paraibano o Rubro-Negro receberá o 
Centro Sportivo Paraibano (CSP), no 
dia 30 de janeiro, no Estádio Amigão, 
em Campina Grande.

Luciano afirma que grupo 
está fechado para 2016 

cAmPInenSe

O Treze fechou com a 
empresa goiana SuperBolla, 
que será a responsável pelo 
material esportivo na próxi-
ma temporada. O clube esta-
va com a empresa Garra de 
Pernambuco, mas a diretoria 
resolveu mudar. O anúncio foi 
feito pelo diretor de futebol, 
Alan Kardec, onde o time uti-
lizará um novo uniforme para 
a disputa do Paraibano. De 
acordo com o dirigente foi a 
empresa que mais se identifi-
cou com o Alvinegro serrano. 

“Avaliamos e aceitamos a 
proposta da nova marca que 
deve colocar em prática um 
material moderno e sofistica-
do que o torcedor vai gostar. O 
Treze terá um padrão de pri-
meiro mundo na competição”, 
disse. Ele explicou que apesar 

de já ter sido encerrado o con-
trato com Garra, só vai rece-
ber os novos uniformes em 
janeiro. A SuperBolla forneceu 
material para o Botafogo-PB e 
Campinense este ano. 

Com relação a reforços 
a diretoria deve anunciar até 
amanhã, novas aquisições 
para a formação do elenco. 
Após confirmar o lateral es-
querdo Luciano Amaral, o 
clube procura um substituto 
para Nonato, que deixou a 
equipe para defender a Goia-
nésia-GO. “Temos alguns no-
mes agendados, mas quere-
mos avaliar antes de fechar o 
acordo. A torcida pode ficar 
tranquila que estamos traba-
lhando para fazer do Treze 
um time vitorioso na próxima 
temporada”, frisou Alan. 

SuperBolla veste o Galo 
na próxima temporada

treze

A Federação Paraibana de 
Futebol (FPF) convocou todos 
os filiados da entidade para 
uma assembleia geral a ser 
realizada no próximo dia 18, a 
partir das 13h, na sede da en-
tidade. A discussão será sobre 
a modernização do regimento 
interno da FPF adequando-a à 
lei eleitoral brasileira. 

Para o presidente da en-
tidade, Amadeu Rodrigues, 
serão avaliados o fim da reelei-
ção indeterminada para presi-
dente da entidade, a proibição 
do voto por procuração nas 
eleições internas da entidade 
e regras mais claras sobre su-
cessão, em caso de vacância do 
cargo, tanto na FPF como nas 
demais entidades esportivas 
filiadas a ela. Todas as medidas 
estão previstas na lei Profut, 

mas Amadeu garante que as 
modificações faziam parte de 
sua promessa de campanha, 
antes da lei ser debatida pelo 
Congresso Nacional. “Quero 
colocar as mudanças em prá-
tica ouvindo os filiados que 
são importantes na discussão. 
Queremos fazer inovações 
dentro da entidade”, observou. 

No caso da reeleição, o 
presidente da FPF só poderia 
passar no máximo dois man-
datos no cargo, não podendo 
ir para um terceiro de forma 
consecutiva. Segundo ele, 
existem outros temas impor-
tantes, como voto por pro-
curação, podendo votar nas 
eleições apenas o presidente 
ou o vice-presidente legal-
mente constituído no clube 
ou na liga filiada à FPF.

FPF quer modernizar 
o seu regimento interno

ASSemBleIA 

Sousa contrata 
mais três reforços 

O Sousa continua em ritmo 
de contratações para o Campeona-
to Paraibano/2016, que terá início 
no dia 30 de janeiro. O Dinosauro 
confirmou as contratações ontem, 
de  Ricardo Alves (goleiro), Danilo 
Lopes (volante), Leilson (meia) e 
Edson Cariús (atacante). O novo 
camisa 1 do Alviverde sertanejo é 
o mais conhecido da torcida parai-
bana, já que defendeu o Nacional 
de Patos no Campeonato Paraibano 
da Segunda Divisão/2015.  O vo-
lante Danilo Lopes teve passagens 
pelo ABC-RN e estava no futebol 
mato-grossense, onde defendeu 
o Rondonópolis-MT. Leilson e Ed-
son Cariús estavam no Iguatu-CE. 
O presidente  do clube, Aldeone 
Abrantes, confirmou que os novos 
jogadores se apresentam no dia 2 
de janeiro para começar a pré-tem-
porada. O dirigente ressaltou que 
outras novidades devem acontecer 
na formação do elenco para ao Pa-
raibano. “Acredito que até o final 
da próxima temporada poderemos 
ter quase o grupo fechado para 
começar a pré-temporada. Estamos 
avaliando outros jogadores que 
possam defender o Dinossauro”, 
observou. 

mPPB vai compor 
câmara temática

O Ministério Público da Pa-
raíba (MPPB) vai compor a Câmara 
Temática das Arenas e Estádios de 
Futebol, da Comissão Nacional de 
Prevenção da Violência e Segurança 
nos Espetáculos Esportivos (Con-
segue), do Ministério do Esporte. O 
convite foi feito na última segunda-
feira (7) pelo secretário nacional 
de Futebol e Defesa dos Direitos do 
Torcedor, do Ministério do Esporte, 
Rogério Hamam. O MPPB vai ser 
representado na câmara temática 
pelo segundo-subprocurador-geral 
de Justiça, Valberto Cosme de Lira.
As câmaras temáticas têm o objeti-
vo de promover estudos que auxi-
liem os membros da Consegue na 
tomada de decisões. Já a Comissão 
Nacional de Prevenção da Violência 
para a Segurança dos Espetáculos 
Esportivos foi criada pelo presiden-
te Lula (PT) pelo Decreto 4.960, de 
19 de janeiro de 2004. 

Luciano: “Estamos
de olho nos
bicampeonatos
do Estadual e
o Nordestão”

devem chegar também 
tony Ângelo, Warley e 
muller Fernandes



Taça Brasil vai definir atletas de 
saltos ornamentais na Rio 2016
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Competiçção começa 
hoje em Brasília e vai 
até o próximo domingo

O Dr. Valberto Lira (foto), 
dias atrás, em documento 
enviado á Federação, deu 
um prazo até o próximo dia 
18 para receber os laudos 
técnicos dos Estádios que 
vão sediar jogos do Campe-
onato Paraibano de 2016. A 
FPF, através de ofício, fez 
a solicitação das inspeções 
desde a segunda quinzena 
de outubro, mas os órgãos competentes ainda não 
o fizeram e novos problemas se aproximam. Aliás, 
novos não, os mesmos dos anos anteriores porque 
se deixa tudo para a última hora para a entrada do 
famoso TAC. Espero que tudo seja sanado a tempo 
e cada um cumpra a sua obrigação.  

Laudos técnicos

Futebol da PB é de 3a 
ou 4a divisão no país
Nessa terça-feira saiu o ranking de clubes e de 

federações divulgado pela Confederação Brasileira de 
Futebol mostrado aqui na edição de ontem. A novidade 
para os paraibanos fica por conta da inversão de posi-
ções entre Treze e Botafogo. Ano passado, os torce-
dores galistas comemoram a 53a posição contra a 65a 
do Botafogo. Agora, a situação é favorável ao Belo que 
subiu para a 57a posição contra a 56a do Galo. O Campi-
nense caiu duas posições e está na 72a colocação.

Não vejo nenhum motivo para comemorações e 
sigo convicto que nosso futebol é de terceira e quarta 
divisão. Para o torcedor entender melhor esse meu ra-
ciocínio cito alguns clubes inexpressivos na nossa frente 
como Salgueiro-PE, Tupi-MG, Cuiabá-MT, Madureira-RJ e 
até o rebaixado Icasa. Ora, se as duas principais divisões 
do Brasileiro têm no total 40 clubes fica fácil perceber a 
nossa posição.

Se a gente for olhar para o Nordeste estamos 
atrás do Rio Grande do Norte, Alagoas, Ceará, Pernam-
buco e Bahia, só levando vantagem contra o Maranhão, 
Piauí e Sergipe, bem demonstrado no ranking de fede-
rações onde permanecemos na 16a posição e ainda sem 
condição de ter mais uma vaga na Copa do Brasil. Como 
se sabe somente os estados até a 14a colocação podem 
ter mais de duas vagas.

E essa nossa posição só melhorou graças ao título 
de campeão brasileiro da Série D obtido pelo Botafogo 
em 2013. Esperou-se um crescimento depois daquela 
memorável conquista, mas ele vem sendo tímido. O 
ranking de clubes é tão ruim para o futebol paraibanos 
que só aparecem cinco: Botafogo, Treze, Campinense, 
Sousa e Auto Esporte. Os demais não aparecem na 
relação que é fechada em 224.

No caso das federações só levamos vantagem em 
relação a MA, AM, AC, SE, MS, PI, ES, TO, AP, RR e RO, 
estados que praticam um futebol de quarta ou quinta 
divisão. Até quando esse quadro ruim?

A Fifa está encontrando dificuldades para encontrar novos 
patrocinadores depois dos escândalos de corrupção que 
abalaram o mundo do futebol. Por aqui, a Gillette já avisou 
que não mais patrocinará a CBF, pelo mesmo motivo.

Patrocinadores

O São Paulo perdeu, on-
tem, um dos seus grandes 
presidentes e benemérito 
com a morte de Juvenal 
Juvêncio. Ele lutava contra 
um câncer de próstata, 
diagnosticado há anos. 

Morte de Juvenal
A Federação Paraibana de 
Futebol vai reunir os seus fi-
liados no próximo dia 18 para 
adequar o seu estatuto social 
a Lei do Profut. O edital de 
convocação foi divulgado 
ontem pela Entidade

Convocação

A julgar pela motivação em nossos principais clubes, o 
Campeonato Paraibano de 2016 promete bastante, princi-
palmente na briga entre Campinense e Treze por partici-
pação na Série D do próximo ano, sem falar no Sousa e 
Auto Esporte que não podem ser desprezados. A cada dia 
surge a divulgação de reforços. A competição promete.

Motivação

varellajp@yahoo.com.br

Geraldo 
Varela

Os principais atletas 
nacionais dos saltos orna-
mentais começam a com-
petir hoje na Taça Brasil da 
modalidade já pensando nos 
Jogos Olímpicos do Rio de 
Janeiro 2016. A competição 
que ocorre em Brasília de-
finirá os participantes bra-
sileiros na Copa do Mundo, 
evento-teste da modalidade 
entre 19 e 24 de fevereiro de 
2016 e classificatório olím-
pico.

O País tem garantida 
participação apenas nas 
provas sincronizadas, por 

isso o desempenho nas pro-
vas individuais da Copa do 
Mundo do Rio de Janeiro é 
importante. A Taça Brasil 
classificará até dois atletas 
nacionais para o evento-tes-
te, de acordo com índices es-
tabelecidos pela Confedera-
ção Brasileira de Desportos 
Aquáticos (CBDA).

O máximo que o Brasil 
já conseguiu foi ter quatro 
atletas em provas individu-
ais. “Acreditamos que temos 
condições de classificar cin-
co para vagas individuais, 
além do sincronizado” ana-
lisou o coordenador técnico 
da modalidade, Ricardo Mo-
reira.

Uma das vagas já po-

deria estar garantida. César 
Castro foi o 14º colocado do 
trampolim de 3m do Cam-
peonato Mundial de Kazan, 
em agosto, e chegou a co-
memorar a classificação. A 
Federação Internacional de 
Natação (Fina) daria vaga 
olímpica aos 12 melhores da 
competição, mas o mexica-
no Romel Pacheco, campeão 
pan-americano, e o francês 
Mathieu Rosset, campeão 
europeu, já tinham presen-
ça assegurada e ficaram no 
grupo de classificados.

A entidade, no entanto, 
resolveu não repassar ao 13º 
e 14º colocados as vagas que 
seriam de Pacheco e Rosset 
pelo Mundial, frustrando o 

atleta brasileiro. “Houve um 
equívoco de interpretação 
por parte da própria Fina. 
Eles fizeram uma reunião 
ainda em Kazan e decidiram 
que não iam abrir as vagas 
para os 13º e 14º colocados”, 
lamentou César Castro.

A Taça Brasil de saltos 
ornamentais será disputada 
de hoje até o próximo do-
mingo com atletas ainda de 
Hungria, Turquia Colômbia, 
que aproveitaram a opor-
tunidade para competir no 
País que sediará a próxima 
edição dos Jogos Olímpicos. 
O evento-teste em fevereiro 
deve servir de aclimatação 
para competidores de 50 
nações.

A competição vai classificar até dois atletas para um evento-teste, de acordo com os índices estabelecidos pela Confederação

Nuzman: “Obras estão bem adiantadas” 
O Comitê Executivo do 

Comitê Olímpico Interna-
cional (COI) dedicou uma 
parte da manhã de ontem 
aos Jogos Olímpicos do Rio 
de Janeiro. O presidente do 
Comitê Olímpico do Brasil 
(COB) e do Comitê Organi-
zador, Carlos Nuzman e o 
CEO Sidney Levy estiveram 
presentes na reunião que 
decorreu na sede da entida-
de, em Lausanne. O perfeito 
do Rio de Janeiro, Eduardo 
Paes, também participou 
através de videoconferência. 
No final, Nuzman afirmou 
que o balanço foi positivo e 
rejeitou a ideia que os cortes 
no orçamento tenham afeta-
dos algumas obras ainda em 
curso. 

“As obras serão todas 
entregues sem problemas, 
elas vão estar prontas, a 
questão de mais dia menos 
dia não afeta. Estamos hoje, 

OLIMPÍADAS DE 2016

com praticamente 80% das 
obras prontas, poucas cida-
des no mundo conseguiram 
fazer isso” elogiou o brasi-
leiro em entrevista exclusi-
va ao GloboEsporte.com em 
Lausanne.

Os cortes já estão de-
finidos e vão afetar prin-
cipalmente as áreas de 
transportes, alimentação e 
construções temporárias 
da organização, mas não os 
grandes eventos esportivos 

nem a cereja no topo do 
bolo, a “cerimônia de aber-
tura”.

Sobre as principais 
preocupações do COI e do 
Comitê Rio 2016, Nuzman 
frisou a questão da energia 
temporária e a poluição da 
Baía de Guanabara. 

“Em termos de instala-
ções não há preocupação, te-
mos uma questão da energia 
temporária que foi falada e 
deve avançar. Falta aprovar 
uma lei que está na pauta da 
Assembleia Legislativa da 
semana que vem e então aí 
as obras poderão começar. A 
questão da água também foi 
falada e informarmos o Co-
mitê Executivo que os testes 
da Organização Mundial de 
Saúde (OMS) foram cumpri-
dos e respeitados. Atletas, 
técnicos e federações nacio-
nais são favoráveis” afirmou 
Nuzman. 

José Aldo aparece como azarão nas apostas
Os dez anos de invenci-

bilidade no MMA parecem 
não convencer os apostado-
res: José Aldo é "azarão" nas 
casas de aposta. O campeão 
peso-pena do Ultimate, contu-
do, promete quebrar a banca 

no próximo sábado, quando 
enfrenta Conor McGregor, na 
luta principal do UFC 194, em 
Las Vegas, nos Estados Unidos.

Em entrevista ao progra-
ma "Revista Combate", nessa 
terça-feira, o manauara decla-

rou que vai liquidar o irlan-
dês, dono do título interino 
da divisão, no assalto inicial.

“(Se fosse apostar), apos-
taria em mim. A luta não pas-
sa do primeiro round. Vou 
com tudo. A luta vai ser mi-

nha seja em pé, seja no chão. 
Vou pegá-lo. Respeito todos 
os atletas, mas não importa, 
onde a luta cair, vou ganhar. 
Sou mais rápido em pé. No 
chão, vou finalizar. Levo van-
tagem para onde o duelo for”.

CONTRA MCGREGOR

Carlos Artur Nuzman participou de reunião do COI em Lausane

FOTOS: Reprodução



Goiás e Vasco vão ao “tapetão”
PARA SE MANTER NA ELITE

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 10 de dezembro de 2015

Clubes apostam na Lei 
do Profut para a virada 
de mesa no Brasileiro

FotoS: Reprodução

O Goiás, com apoio do 
Vasco, vai precisar de uma "pe-
dalada jurídica" para conseguir 
uma reviravolta no Campeona-
to Brasileiro 2015 usando mu-
danças no Estatuto do Torcedor 
feitas pela Lei de Responsabili-
dade Fiscal do Esporte (Lei do 
Profut), publicada pelo Governo 
Federal em agosto deste ano.

Os clubes apostam na falta 
de pagamento de salário (car-
teira e imagem), FGTS (Fundo 
de Garantia do Tempo de Servi-
ço) e CND (Certidão Negativas 
de Débito) por parte de outros 
participantes da Série A para 
forçar o rebaixamento deles e 
tentar uma reviravolta até mes-
mo com os clubes que caíram 
para a Série B.

A pesquisa minuciosa feita 
pelos defensores da tese, segun-
do o LANCE! apurou, dá conta 
de que oito clubes, entre eles o 
já rebaixado Avaí, não estão em 
dia com salários e direitos de 
imagem, além de FGTS e CND. 
Com isso - ainda segundo a tese 
- a Série A teria 11 rebaixados, 
algo que nem a CBF, tampouco 
a Rede Globo, detentora dos 
direitos de transmissão, apro-

variam, o que poderia gerar 
uma mobilização para não cair 
ninguém. De acordo com a lei, 
os clubes que devem precisa-
riam ficar com tudo em dia até 
31/12.

Mas a visão não é tão 
simplista assim. Até porque ju-
ristas entendidos no Profut e 
suas consequências não acham 
que a tese da dupla de rebaixa-
dos tenha fundamento. Alvaro 
Mello Filho, por exemplo, que 
participou das discussões da 
formulação da lei como consul-
tor dos clubes e da CBF, enxerga 
que o trecho da lei usado como 
argumento pelo Goiás só entra-
rá em vigor mediante previsão 
no regulamento da competição 
(inclusão esta que é missão da 
CBF). E no regulamento nada 
está escrito, até porque a Lei do 
Profut - que mudou o Estatuto 
do Torcedor - entrou em vigor 
com a competição em curso.

“Embora a lei esteja vi-
gente, ela só começa a produzir 
efeito a partir da próxima edi-
ção. Não está em regulamento, a 
competição estava em desen-
volvimento. O regulamento 
foi referendado pelos clubes 
disputantes, pelo conselho 
técnico” pontuou Alvaro, em 
contato com o LANCE!, por 
telefone.

Curtas

Angioni é o primeiro 
a deixar o Vasco

Santa não se ilude 
com o Brasileiro

Ex-secretário da 
Conmebol na prisão

Juvenal queria o
Morumbi na Copa

CRISTIANo dIz quE Não dEIxA o REAL MAdRId

Paulo Angioni está fora do Vasco. 
O gerente de futebol deixou o clube 
ontem após reunião com o presidente 
Eurico Miranda, num dos primeiros 
passos de mudança no departamento 
vascaíno. Junto com Angioni, outros 
profissionais do futebol podem se 
despedir do Cruz-Maltino. 

O Santa Cruz voltou à Série A 
do Campeonato Brasileiro após dez 
anos, mas já chega à elite do futebol 
brasileiro com “carimbo de que vai cair”. 
Ao menos foi essa a declaração dada por 
Alírio Moraes, presidente do Santa Cruz, 
durante participação no 1º Fórum de 
Futebol Brasileiro.

Diretor de futebol do São Paulo na 
época do tricampeonato brasileiro, João 
Paulo de Jesus Lopes admitiu que Juvenal 
Juvêncio teve um único porém em toda sua 
administração, feita em dois mandatos: a 
ausência do Morumbi entre as sedes da Copa 
de 2014. Para o conselheiro, que falou à rádio 
Bradesco Esportes, essa é a única frustração 
da vitoriosa carreira do dirigente, que faleceu 
ontem, aos 83 anos.

Cristiano Ronaldo parece decidido sobre seu futuro. Se na imprensa surge uma série de especulações envolvendo o nome 
do português em outros grandes clubes da Europa, para ele o caminho é bem certo: a permanência no Real Madrid. 
Vestindo a camisa do clube merengue, o camisa 7 conquistou duas bolas de ouro e afirmou querer retribuir tudo o que o 

Real proporcionou a ele durante esses anos.“São especulações, acontecem todo ano. Já estamos acostumados com o que 
se passa ao meu redor, mas esse clube tem me ajudado bastante desde que cheguei e estou muito feliz aqui. O meu caso 
com o Blanc (técnico do PSG) não tem nada demais. Se alguém é simpático com você, será simpático com essa pessoa, 
seja ela do Chelsea, do Manchester ou do Barcelona. Tenho contrato com o Real Madrid e irei permanecer”, afirmou.

Ex-secretários da Conmebol, Eduardo 
Deluca e José Luis Meiszner, solicitaram 
ontem o  benefício da prisão domiciliária 
devido as suas idades avançadas e estados 
de saúde. Eles foram vinculados na semana 
passada nos casos de corrupção da Fifa. 
Meiszner se apresentou ontem no Juizado 
de Quilmes, em Buenos Aires, acompanhado 
por seu filho Andrés, atual presidente do 
Quilmes e  seu advogado, Luis Daer.

Fifa adia a decisão 
sobre Copa de 2022

A Fifa adiou a decisão quanto 
ao número de estádios a serem 
usados durante a Copa do Mundo de 
2022 até o ano que vem, informaram 
responsáveis pelo torneio ontem. A 
posição final era esperada antes do 
término deste mês, mas, depois de 
um encontra do Comitê Organizador 
Local em Doha, a organização decidiu 
que o número será estabelecido em 
janeiro. “Havia um acordo sobre a 
definição do número de estádios na 
Copa do Mundo para o final deste ano, 
mas, por causa da importância da 
questão, decidimos pelo adiamento”, 
afirmou o secretário-geral assistente 
do comitê organizador do Mundial de 
2022, Nasser al-Khater. A posição 
final será tomada pela Fifa. Tem sido 
especulado que a competição no país 
ocorrerá em apenas oito estádios, 
apesar de a proposta inicial ter 
considerado 12.

Federações do NE contra eleição de Nunes
Gustavo Feijó, vice-pre-

sidente da CBF para a região 
Nordeste, e os oito presiden-
tes das federações estaduais 
daquela região enviaram 
nesta semana uma corres-
pondência para a CBF na 
qual pedem o cancelamen-
to da eleição para a vaga de 
vice-presidente da entida-
de, marcada para o dia 16 - 
quarta-feira da semana que 
vem - de dezembro.

“Dado o momento deli-
cado em que passa esta Con-
federação, é prudente que 
todos os atos sejam tomados 
com a mais absoluta cautela, 
evitando-se decisões preci-
pitadas [...] Assim, sem maio-
res delongas, requer-se o 
cancelamento da Assembleia 
Geral agendada para o pró-
ximo dia 16/12/2015 - diz o 
documento, ao qual o Globo-
Esporte.com teve acesso.

Na última sexta-feira, 
dia 4, a CBF convocou uma 
eleição para preencher o 
cargo de vice-presidente 
que está vago desde que 
José Maria Marin foi preso, 
em maio deste ano. Segundo 

REBELIÃO

a ala nordestina da confede-
ração, o cargo de Marin ain-
da não estaria vago. 

“Marin está afastado 
por decisão da Fifa, por su-
posta prática de corrupção, 
porém, ainda em fase inves-
tigativa, sem qualquer con-
denação criminal transitada 
em julgado, de forma que 
seu afastamento, em prin-
cípio, é temporário, espe-
cialmente se considerado o 
Princípio Constitucional de 

Presunção de Não Culpabi-
lidade.

A CBF escolheu Antonio 
Carlos Nunes, como candi-
dato a ocupar a vaga que 
era de Marin. A manobra da 
CBF é clara: eleger um vice 
mais velho do que Delfim de 
Pádua Peixoto, de 74 anos. 
O estatuto da confederação 
prevê que, em caso de re-
núncia do presidente, assu-
me "o vice mais idoso".

Em caso de licença tem-

porária, como a que Marco 
Polo Del Nero tirou na se-
mana passada, o presiden-
te pode escolher quem o 
sucede. Del Nero escolheu 
o deputado federal Marcos 
Vicente (PP-ES). 

Tudo o que a cúpula 
da CBF não quer é permitir 
que Delfim Peixoto assuma 
a presidência. O catarinen-
se transformou-se num ini-
migo declarado de Del Nero 
por defender a criação de 
uma liga nacional de clubes. 

Questionado sobre a po-
sição dos dirigentes nordes-
tinos, o secretário-geral da 
CBF, Walter Feldman, disse 
que a eleição está mantida:

“Todos os questiona-
mentos levantados serão 
respondidos. A Assembleia 
Geral está mantida. Não há 
nenhum motivo para cance-
lar a eleição.

O vice-presidente da 
região Nordeste, Gustavo 
Feijó, declarou que, se a CBF 
mantiver a Assembleia, os 
presidentes das federações 
da região vão se abster de 
votar no Coronel Nunes.

Gustavo Feijó (D), aliado de Del Nero, não concorda com o pleito

O Goiás, rebaixado na última rodada quando perdeu para o São Paulo em casa por 1 a 0, lidera movimento para punir clubes da Série A

O governo já está 
ciente da movimenta-
ção do Goiás e, antes 
mesmo disso, já tinha 
previsto um esclareci-
mento sobre o tema no 
texto que vai confirmar 
a prorrogação do Pro-
fut para os clubes de 
menor investimento. A 
interpretação em Brasí-
lia é que, de fato, o me-
canismo entra em vigor 
mediante presença no 
regulamento da com-
petição, ou seja, so-
mente a partir de 2016.

Apesar do posicio-
namento contrário de 
especialistas em Direi-
to, os clubes creem no 
sucesso da tese, já que 
atualmente consta na 
lei que ela começa a 
valer a partir da data 
de publicação, ou seja, 

4/8/2015, e em nenhum 
momento é citado que 
só valeria a partir da 
edição seguinte do Bra-
sileirão. Se houver per-
sistência no assunto, a 
tendência é que o caso 
se transforme em briga 
na Justiça Comum, com 
direito a guerra de limi-
nares. Ou seja, o Brasi-
leirão 2015 pode estar 
bem longe de acabar.

O Goiás, com 38 
pontos, terminou em 
19o lugar e o Vasco 
ocupou a 18a posição 
no Campeonato Bra-
sileiro deste ano, en-
cerrado no último do-
mingo. Os outros dois 
clubes rebaixados fo-
ram o Joinville, o últi-
mo colocado, e o Avaí, 
que abriu a zona de re-
baixamento.

Sem o apoio do governo



A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 10 de dezembro de 2015

João Pessoa Espectros 
decide o título contra o 
Coritiba neste domingo

Final do Brasileiro no Almeidão
FUTEBOL AMERICANO

FotoS: Reprodução

O estádio Almeidão está 
pronto para receber, no pró-
ximo domingo, a grande final 
do Campeonato Brasileiro de 
Futebol Americano 2015. A 
partida envolve o João Pes-
soa Espectros, atual campeão 
da Liga Nordeste, contra o 
Coritiba Crocodiles, primeiro 
lugar na Liga Centro-Sul des-
te ano e bicampeão nacional, 
em 2013 e 2014.

O presidente do Espec-
tros, Gustavo Souza, frisou o 
apoio que o Governo do Esta-
do, por meio da Secretaria de 
Estado da Juventude, Espor-
te e Lazer (Sejel), garantiu 
ao representante paraibano. 
“Graças ao Governo do Es-
tado, o Espectros voltou a 
jogar, neste ano de 2015, em 
João Pessoa, que é a casa da 
equipe. Perdemos os últimos 
dois anos na final, mas agora 
é a hora de revertermos isso 
e vencermos para deixar a 
Paraíba com um título nacio-
nal”, ressaltou.

Já o secretário Tibério 
Limeira, titular da Sejel, fez 
um convite aos desportistas 
da Paraíba para acompa-

nharem a decisão. “Já que 
é a Paraíba em uma final de 
Campeonato Brasileiro, é 
bom que os que gostam do 
esporte, compareçam no in-
tuito de incentivar a equipe 
rumo ao título. O Almeidão 
está pronto para entrar na 
história de uma modalidade 
que vem crescendo a cada 
ano no Brasil e quem sabe, 
nos dar mais alegrias ainda”, 
destacou Tibério.

Para esta final, estarão 
sendo disponibilizados cinco 
mil ingressos na arquibanca-
da principal e cadeiras. “Os 
locais do estádio que os tor-
cedores com o ingresso terão 
acesso serão os da   arqui-
bancada sombra e das cadei-
ras numeradas. E devido ao 
Almeidão sediar o pagamen-
to do Abono Natalino pelo 
Governo do Estado, as dele-
gações deverão entrar pelo 
portão de acesso localizado 
ao lado do setor da impren-
sa, afirmou o gerente opera-
cional do Almeidão, Eginaldo 
Silva.

No dia do jogo, nas bi-
lheterias do estádio, os in-
gressos serão vendidos aos 
preços de R$ 20 arquiban-
cada e R$ 30 cadeiras, com 
direito a meia-entrada para 
estudante e idoso.

O Mundial de Clubes da Fifa 
volta ao Japão para sua 12ª edição, 
com o Barcelona como grande favo-
rito rumo ao tricampeonato, o que 
seria o recorde da competição ago-
ra promovida pela Fifa, na qual o 
River Plate, da Argentina, sonha em 
surpreender os catalães. Após dois 
anos em Marrocos, o torneio que 
reúne os campeões das seis confe-
derações da Fifa, além do campeão 

local, o Sanfrecce Hiroshima, que 
disputa hoje às 7h45 (horário de 
Brasília) o jogo de abertura, contra 
o Auckland City, grande surpresa do 
ano passado.

Com Osaka e Yokohama como 
sedes, o Japão recebe o evento pela 
sétima vez. River Plate, América 
(México), Guangzhou Evergrande 
(China), TP Mazembe (Congo), Au-
ckland City (Nova Zelândia) e San-

frecce Hiroshima entrarão em cam-
po para tentar desbancar o enorme 
favoritismo do Barcelona.

Campeão em 2009 e 2011 e vice 
em 2006, quando perdeu para o 
Internacional, o Barcelona buscará 
uma terceira taça no Mundial para 
se tornar o recordista de títulos da 
competição. O time espanhol apos-
ta no trio Messi, Suarez e Neymar, 
este último se recuperando de lesão.

Disputa começa com Hiroshima x Auckland
MUNDIAL DE CLUBES

O Barcelona, do trio Messi, Suarez e Neymar, é o grande favorito à conquista do título da competição que acontece no Japão

Grêmio critica a CBF e não vê mudança no futebol brasileiro
Romildo Bolzan, presi-

dente do Grêmio, disparou 
contra a Confederação de Fu-
tebol Brasileira (CBF) ontem. 
Durante participação no 1º 
Fórum do Futebol Brasileiro, 
em São Paulo, o dirigente cri-
ticou os nomes que coman-
dam o futebol nacional.

"Não conheço Fernando 
Sarney, não conheço Coronel 
Nunes, não conheço Marcus 
Vicente mas sei o resultado: 

é a permanência do status 
quo. Até o comitê nacional de 
clubes que entendi que seria 
uma situação nova, é uma 
ficção. Não se cria pautas no-
vas. Sou membro do comitê, 
achei que teria uma voz ati-
va, mas está esfacelado, não 
existe, não temos nada lá. Es-
tamos trabalhando o mesmo. 
O mesmo tudo. Não temos 
nada aqui. E ardilosamente 
estamos buscando um mem-

bro mais velho que o Delfim, 
é uma disputa de beleza, de 
espaço, não de uma forma 
nova. Os clubes paulistas 
entraram apoiando o Marco 
Polo Del Nero. Compreensí-
vel só do ponto de vista polí-
tico", falou Bolzan.

O discurso do gremista 
ganhou apoio do Inter. Pedro 
Affatato, vice de finanças do 
clube colorado, reforçou a 
importância de tentar mudar 

a estrutura do futebol brasi-
leiro neste momento.

"Fica difícil dentro do 
modelo que existe a gente 
definir ou trabalhar nesse 
sentido. O modelo que tem, 
a forma como as coisas são 
sugeridas, nós vivemos isso 
de forma presente em 2005, 
sofremos na pele quando 
tentamos lutar contra isso. 
Temos que aproveitar esse 
momento para se impor, mas 

não vejo entre os clubes essa 
união para que a gente possa 
tomar essa decisão conjunta 
e pensada. Tem interesses 
paralelos, cada clube com 
seus interesses, cada clube 
com suas dívidas – com a 
CBF. A gente tem que rom-
per um pouco mais. A crise 
da CBF tem que ser revolvida 
entre eles para então a gen-
te tentar achar um caminho 
que seja bom para nós. 

COMITÊ NACIONAL DE CLUBES

Presidente Romildo Bolzan

O João Pessoa Espectros venceu a Liga Nordestina ao derrotar o Recife Mariners e agora pega o Coritiba. No ano passado, o time paraibano perdeu para os paranaenses o título brasileiro em Curitiba



Protocolo...: 2015 - 070693
Responsavel.: MARCELO GUIMARAES DE SOUSA
CPF/CNPJ....: 205475014-04
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            866,68
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 068518
Responsavel.: RENATO SOARES DA CRUZ
CPF/CNPJ....: 424812794-68
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          2.120,62
Apresentante: REALE ADVOGADOS ASSOCIADOS
Protocolo...: 2015 - 069742
Responsavel.: RAQUEL DE ARAUJO SANTOS - ME
CPF/CNPJ....: 006081306/0001-04
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            357,70
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 070434
Responsavel.: SANTA FE SANDUICHERIA E ALI-
MENTOS L
CPF/CNPJ....: 014705310/0001-16
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            777,29
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 070716
Responsavel.: SUPERMERCADO GOMES LTDA
CPF/CNPJ....: 014444268/0001-27
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.330,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 070139
Responsavel.: SANTA FE SANDUICHERIA E ALI-
MENTOS L
CPF/CNPJ....: 014705310/0001-16
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.083,60
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 070351
Responsavel.: TOK DE CASA ARTIGOS LTDA
CPF/CNPJ....: 016684183/0001-41
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.165,00
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 070176
Responsavel.: WNN X DERMOCOSMETICOS
CPF/CNPJ....: 020983618/0001-26
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.999,24
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 070410
Responsavel.: WNN X DERMOCOSMETICOS
CPF/CNPJ....: 020983618/0001-26
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.148,44
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 070409
Responsavel.: WNN X DERMOCOSMETICOS
CPF/CNPJ....: 020983618/0001-26
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.148,42
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 070408
Responsavel.: WNN X DERMOCOSMETICOS
CPF/CNPJ....: 020983618/0001-26
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            766,21
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 070407
Responsavel.: WNN X DERMOCOSMETICOS
CPF/CNPJ....: 020983618/0001-26
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.636,57
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 070406
Responsavel.: WNN X DERMOCOSMETICOS
CPF/CNPJ....: 020983618/0001-26
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.457,09
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 070405
Responsavel.: ZCROS ENGENHARIA E CONSTRU-
CAO LTDA
CPF/CNPJ....: 020801295/0001-02
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            214,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 070290
Responsavel.: ZCROS ENGENHARIA E CONSTRU-
CAO LTDA
CPF/CNPJ....: 020801295/0001-02
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.346,47
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 070315
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,  10/12/2015
----------------------------------------

Bela. MARIA ANGELA SOUTO CANTALICE
- Titular -

     Souto
Serviço notarial e registral

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

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

Responsavel.: ANA CRISTINA DA SILVA
CPF/CNPJ....: 063077964-30
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            759,46
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 069631
Responsavel.: CARLOS DINIZ DE ALVES DE SOUZA
CPF/CNPJ....: 017581541/0001-53
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            260,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 070241
Responsavel.: COLORADO CONST LOC EQUIP E 
VEICULOS
CPF/CNPJ....: 019105059/0001-72
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.736,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 070308
Responsavel.: DANIELE GOMES DE SOUZA
CPF/CNPJ....: 017507818/0001-06
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.745,96
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 070866
Responsavel.: ELIANE MARIA BERNARDINO DA 
COSTA
CPF/CNPJ....: 005665668/0002-52
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            242,47
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 070081
Responsavel.: ELIENE NOBREGA DA SILVA COSTA
CPF/CNPJ....: 451498284-91
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            300,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 070656
Responsavel.: EDIVANE FERNANDES DE MELO
CPF/CNPJ....: 734709104-72
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            280,76
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 070326
Responsavel.: F&A GRAFICA E EDITORA LTDA
CPF/CNPJ....: 003705891/0001-70
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            310,19
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 070094
Responsavel.: FRED MARTINS FABRICIO DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 070542844-37
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            300,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 070648
Responsavel.: GEO LIMPEZA URBANA EIRELI
CPF/CNPJ....: 016938548/0001-17
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            425,00
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 070414
Responsavel.: GEO LIMPEZA URBANA EIRELI
CPF/CNPJ....: 016938548/0001-17
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            200,00
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 070415
Responsavel.: ILDETE FELIX DE NORONHA
CPF/CNPJ....: 083767554-55
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             43,60
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 070044
Responsavel.: ISRAEL PEDROSA CORREIA
CPF/CNPJ....: 012302096/0001-21
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            637,83
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 070398
Responsavel.: LUIZ GONZAGA DE QUEIROZ
CPF/CNPJ....: 022001038/0001-11
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            330,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 070658
Responsavel.: MARIA CRISTINA DA M FRANCA
CPF/CNPJ....: 906928964-49
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             64,15
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 068912
Responsavel.: MARCO ANTONIO ANDRADE PAVESI
CPF/CNPJ....: 074280238-82
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            233,13
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB

JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 070187
Responsavel.: CONSTRUTORA DIA LTDA
CPF/CNPJ....: 016717802/0001-57
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            464,49
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 071228
Responsavel.: CONSTRUTORA DIA LTDA
CPF/CNPJ....: 016717802/0001-57
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            518,84
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 071235
Responsavel.: DANIELE GOMES DE SOUZA
CPF/CNPJ....: 017507818/0001-06
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          3.072,86
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 071399
Responsavel.: DISMACON DIST DE MAT CONSTR LTDA
CPF/CNPJ....: 003730347/0001-88
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.805,28
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 070360
Responsavel.: ESPACO HOME P  DE A  E COMERCIO D
CPF/CNPJ....: 011065415/0001-60
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            111,34
Apresentante: HSBC BANK BRASIL-01701201/0001-89
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 070031
Responsavel.: IEADMT
CPF/CNPJ....: 020986425/0001-29
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            124,83
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 071326
Responsavel.: INTERBLOCK ARTEFATO DE CIMENTO
CPF/CNPJ....: 011803338/0001-06
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            530,39
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 070841
Responsavel.: INTERBLOCK ARTEFATO DE CIMENTO
CPF/CNPJ....: 011803338/0001-06
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            530,39
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 070842
Responsavel.: MARDJANE FERREIRA DE ARAUJO-EPP
CPF/CNPJ....: 018776425/0001-52
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.040,00
A p r e s e n t a n t e :  B A N C O  D O  B R A D E S -
CO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 070470
Responsavel.: MARDJANE FERREIRA DE ARAUJO-EPP
CPF/CNPJ....: 018776425/0001-52
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            860,00
A p r e s e n t a n t e :  B A N C O  D O  B R A D E S -
CO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 070814
Responsavel. :  MARLI CANDIDO FRANCISCO 
80651941415
CPF/CNPJ....: 021742850/0001-35
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            410,06
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 070110
Responsavel.: MASTER MIX COMERCIO DE DES-
CARTAVEIS
CPF/CNPJ....: 011272825/0001-81
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.150,74
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 070222
Responsavel.: POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA 
LTDA
CPF/CNPJ....: 010768851/0004-85
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.330,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 071278
Responsavel.: RAFAELLA FERNANDES RAMOS ME
CPF/CNPJ....: 014458916/0001-02
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.935,05
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 070198
Responsavel.: RAQUEL DOS SANTOS PEREIRA
CPF/CNPJ....: 015576086/0001-72
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            387,25
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 071143
Responsavel.: ROSEANE CHAGAS MORAIS MENDES
CPF/CNPJ....: 018509953/0001-45
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.452,95
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 070248
Responsavel.: TRIAL LICITACOES COM PROD LTDA ME
CPF/CNPJ....: 016837534/0001-07
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            300,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 070299
Responsavel.: ZAPPY MODA KIDS & TEENS COM. 
CONF.
CPF/CNPJ....: 020000193/0001-98
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            775,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 070130
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,  10/12/2015
Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO

- Titular -

Responsavel.: BERLANDIA FERREIRA LIMA   ME
CPF/CNPJ....: 017957748/0001-80
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            130,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 069720
Responsavel.: COML. VALLE DO ACO COM. E 
SERV. LTD
CPF/CNPJ....: 006862987/0001-30
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            668,50
A p r e s e n t a n t e :  B A N C O  D O  B R A D E S -
CO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 069925
Responsavel.: CONSTRUTORA SOL NASCENTE 
LTDA - ME
CPF/CNPJ....: 010417843/0001-41
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            427,54
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 070931
Responsavel.: DANIELE GOMES DE SOUZA
CPF/CNPJ....: 017507818/0001-06
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.126,40
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 070960
Responsavel.: FRANCISLAINE ASSIS DA SILVA
CPF/CNPJ....: 021874761/0001-42
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            204,25
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 069674
Responsavel.: FRANCISCO IAN SOUSA MEDEIROS
CPF/CNPJ....: 015447075/0001-92
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            736,25
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 070942
Responsavel.: FRANCISCO V VIEIRA JUNIOR ME
CPF/CNPJ....: 021971788/0001-53
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            531,49
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 070234
Responsavel.: IZENILDA MARTINS DIAS
CPF/CNPJ....: 069894724-05
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            307,50
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 069331
Responsavel.: KARLA TATIANA DOS SANTOS BATISTA
CPF/CNPJ....: 018766666/0001-10
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            272,15
Apresentante: HSBC BANK BRASIL-01701201/0001-89
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 070034
Responsavel.: LEONARDO DA SILVA GOMES
CPF/CNPJ....: 104689394-74
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            100,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 070893
Responsavel.: MARIAH OPERADORA DE H.E. LO-
CACOES L
CPF/CNPJ....: 011784656/0001-69
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            658,75
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 070940
Responsavel.: S&G COMERCIO DE PRESENTES LTDA
CPF/CNPJ....: 019606487/0001-89
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            360,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 071131
Responsavel.: HALLISON CORREIA MEIRA
CPF/CNPJ....: 023033364-81
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.379,34
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 070962
Responsavel.: HOMESEG PRESTADORA DE SER-
VICOS EIRE
CPF/CNPJ....: 018561861/0001-04
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.478,41
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 070818
Responsavel.: ADEVALDO DAMIAO DE SOUZA ME
CPF/CNPJ....: 014410995/0001-73
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            796,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 070344
Responsavel.: ANTONIONE ALVES DE QUEIROZ
CPF/CNPJ....: 838410673-87
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            400,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 070529
Responsavel.: AUTONORTE COMERCIO E SERVI-
COS AUTOM
CPF/CNPJ....: 004042089/0001-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            522,67
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 070817
Responsavel.: COMEPECAS COMERCIO DE PACAS 
DE MOTO
CPF/CNPJ....: 015667038/0001-90
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.506,00
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 070186
Responsavel.: COMEPECAS COMERCIO DE PACAS 
DE MOTO
CPF/CNPJ....: 015667038/0001-90
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.506,00
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DOS SANTOS/PB
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

INSTRUMENTO: Termo Aditivo nº. 01 ao Contrato nº. 01/2015.
PARTES: Prefeitura Municipal de Brejo dos Santos/PB e a empresa P CONSTRUÇÕES LTDA 

- ME.
OBJETO CONTRATUAL: Construção de um Centro de Cultura no município de Brejo dos 

Santos/PB.
OBJETO DO ADITIVO: Altera-se o valor inicial contratado de 263.636,22 para o valor reprogra-

mado de 253.395,70. Devido à retificação de preço conforme SINAP aprovado e quantidade de 
preço retificado conforme LAE.

FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei 8.666/93.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
AVISO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2015

A Prefeitura de Livramento/PB, através da sua Presidente da CPL, torna público para os in-
teressados o julgamento da habilitação da Tomada de Preço Nº 07/2015. Licitantes habilitados: 
Não houve. Licitantes Inabilitados: Ravy Construções Ltda e a GBN Construções Eireli-ME. A CPL 
respeitado as exigências do edital e da Lei 8.666/93, abre-se vista do processo aos interessados 
para conhecimento do interior da decisão, sendo o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado a partir 
do primeiro dia útil seguinte a publicação.

Livramento/PB, 07 de dezembro de 2015.
Jakeline David de Sousa - Presidente da CPL

AVISO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2015
A Prefeitura de Livramento/PB, através da sua Presidente da CPL, torna público para os in-

teressados o julgamento da habilitação da Tomada de Preço Nº 08/2015. Licitantes habilitados: 
Não houve. Licitantes Inabilitados: Ravy Construções Ltda e a GBN Construções Eireli-ME. A CPL 
respeitado as exigências do edital e da Lei 8.666/93, abre-se vista do processo aos interessados 
para conhecimento do interior da decisão, sendo o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado a partir 
do primeiro dia útil seguinte a publicação.

Livramento/PB, 07 de dezembro de 2015.
Jakeline David de Sousa - Presidente da CPL

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM

 TERMO DE ADIAMENTO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2015 - SRP

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM torna público para conhecimento dos interessados 
nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações, Lei complementar n.º 123/2006 alterações, Decreto 
n.º 7892/2013 e demais normas inerentes a espécie, que a licitação na modalidade CONCOR-
RÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2015 - SRP do tipo menor preço, EXCLUSIVO para ME e EPP, tendo 
como objeto Eventual aquisição parcelada de materiais odontológicos de consumo, instrumental e 
equipamentos, destinados à manutenção das unidades de saúde do Município de Gurinhém, que 
ocorreria no prédio sede da Prefeitura Municipal de Gurinhém, no dia 11 de Dezembro de 2015 as 
10:00 horas,  OCORRERÁ no dia 14 de Dezembro de 2015 as 10:00 horas. Maiores informações 
na Rua Gov. Flávio Ribeiro, s/n – Centro – Gurinhém-PB, no horário de expediente normal de 08:00 
as 12:00 Horas ou pelo fone: (083) 3285-1529.

Gurinhém, 08 de Dezembro de 2015. 
DIOGO DA SILVA

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00079/2015

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Coronel José Gomes de Sá, 27 - Centro - Sousa - PB, às 09:00 horas do dia 22 de Dezembro de 
2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de 
Registro de Preços para contratações futuras, para: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA 
AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS 
PARA ATENDER A. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº 058. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado.

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

Sousa - PB, 07 de Dezembro de 2015
THALLITA PEREIRA RIBEIRO - Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº. 013/2015
REPUBLICAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Boqueirão – PB, através da Comissão Permanente de Licitações, 
TORNA PÚBLICO e comunica aos interessados o ADIAMENTO da TOMADA DE PREÇOS nº. 
013/2015, cujo objeto é a RECOSNTRUÇÃO DE PARTE DO MURO DA ESCOLA PADRE INÁCIO. 
Considerando a necessidade de adequação as funções administrativas. Fica adiada “sine die” a 
sessão que estava marcada para o dia 16/12/2015. Maiores informações estarão à disposição no 
Setor de Licitações da Prefeitura de Boqueirão, à Avenida 30 de Abril, nº. 45, Centro, no horário de 
expediente. Outras informações pelo Telefone (83) 3391-2318.

Boqueirão, 08 de dezembro de 2015.
Kathyeri Farias Sales – Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00073/2015
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00073/2015, que objetiva: Contratação de Pessoa 
jurídica ou Pessoa física, para serviço de instalação e manutenção elétrica de ornamentação 
Natali; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: BRUNO GONÇALVES 
BRAGA - R$ 52.000,00.

Sousa - PB, 02 de Dezembro de 2015
ANDRE AVELINO DE PAIVA GADELHA NETO – Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de Pessoa jurídica ou Pessoa física, para serviço de instalação e manu-

tenção elétrica de ornamentação Natali.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00073/2015.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Sousa: Orçamento 2015 - Classificação Funcional 

23.695.1008.2056 - Elemento Despesa 33.90.39. e 33.90.36
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Sousa e:
CT Nº 00318/2015 - 02.12.15 - BRUNO GONÇALVES BRAGA - R$ 52.000,00

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) MOTOCICLETAS ZERO KM.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00070/2015.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Sousa: ORÇAMENTO 2015: 20.40 SECRETARIA 

DE PLANEJAMENTO E DESENVOLV.- 04.121.2002.2015; 20.50 SECRETARIA DE FINANÇAS- 
04.122.2002.2018; 21.20 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMB.- 20.122.2003.2060; 27.01 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: FONTE DE RECURSO: FUS E SUS FUNÇÃO 10.301.1004.1074 
ELEMENTO DA DESPESA: 4.4.90.52 (EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAMENTE)

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Sousa e:
CT Nº 00316/2015 - 30.11.15 - MUNDO LIVRE MOTTORS LTDA - R$ 72.000,00

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ES-

PECIALIZADA EM COMUNICAÇÃO VISUAL, SINALIZAÇÃO PARA ÁREAS I.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00068/2015.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Sousa: ORÇAMENTO 2015 20.10 GABINE-

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

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

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 081/2015

CONCORRÊNCIA Nº 001/2015
OBJETO: SERVIÇOS DE COLETA, VARRIÇÃO, LIMPEZA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS 

SÓLIDOS, ATÉ OS CARROS COLETORES, DAS ARTÉRIAS URBANAS DA CIDADE DE 
ITAPORANGA-PB.

Data da Abertura: 01/02/2016 às 09h00min (horário local)
Local: CPL – Comissão Permanente de Licitação
 Rua Salomé Pedrosa, 34, Bairro Centro (ao lado da prefeitura), Itaporanga-PB – CEP: 58.780-000
Legislação Aplicável: Lei Federal nº 8.666/93
Valor Estimado R$ 1.243.033,80(um milhão duzentos e quarenta e três mil trinta e três reais e 

oitenta centavos), para um período de 12 meses.
Recurso Ordinário 
Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos no prédio sede da CPL – Comissão Permanente 

de Licitação da Prefeitura Municipal de Itaporanga-PB, na Rua Salomé Pedrosa, 34, Bairro Centro, 
na Sede do Município, ou pelo telefone (83) 3451-2381. O referido edital encontra-se disponível no 
sítio http://www.itaporanga.pb.gov.br/.

Itaporanga-PB, 9 de dezembro de 2015.
CHARLES CORCINO DA SILVA

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA - AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRE-

SENCIAL Nº 00024/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Professor Moreira, 21 - Centro - Araruna - PB, às 13:00 horas do dia 23 de Dezembro de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de materiais de 
expediente diversos para atender a Secretaria de Saúde - Araruna/PB, para o exercício de 2016. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal nº 10/2008. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 3373-1010. Email: cpl.araruna@gmail.com

Araruna - PB, 09 de Dezembro de 2015
FRANCISCO TOSCANO NETO 

 Pregoeiro Oficial

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00071/2015

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Manoel Henriques, 84 - Centro - Esperança - PB, às 13:30 horas do dia 22 de Dezembro de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO 
MEDICINAL, AR COMPRIMIDO E ÓXIDO NITROSO PARA O EXERCÍCIO DE 2016. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal 
nº 1.459/07. Informações: no horário das 08h00min às 12h00min dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (83) 3361 1388.Email: cplesperanca@gmail.com

Esperança - PB, 08 de Dezembro de 2015
ANA PAULA DINIZ BARBOSA ALVES

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00069/2015

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Manoel Henriques, 84 - Centro - Esperança - PB, às 08:30 horas do dia 22 de Dezembro de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE SOFTWARES, 
CAMERAS E SERVIDOR DE REDE PARA A IMPLANTAÇÃO DE 6 CENTROS DE INCLUSÃO 
DIGITAL. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e 
Decreto Municipal nº 1.459/07. Informações: no horário das 08h00min às 12h00min dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (83) 3361 1388.Email: cplesperanca@gmail.com

Esperança - PB, 08 de Dezembro de 2015.
ANA PAULA DINIZ BARBOSA ALVES

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00070/2015

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Manoel Henriques, 84 - Centro - Esperança - PB, às 10:00 horas do dia 22 de Dezembro de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO 
PARA O TRASNPORTE DE EQUIPES DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE 
SAÚDE. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e 
Decreto Municipal nº 1.459/07. Informações: no horário das 08h00min às 12h00min dos dias úteis, 
no endereço supracitado.

Telefone: (83) 3361 1388.
Email: cplesperanca@gmail.com

Esperança - PB, 08 de Dezembro de 2015
ANA PAULA DINIZ BARBOSA ALVES

Pregoeira Oficia

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

 AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2015

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na 
Avenida José Duarte de Sá, 33 - Centro - Triunfo - PB, às 10:00 horas do dia 29 de Dezembro de 
2015, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo maior preço, para: Esta licitação tem por 
objeto a obtenção de proposta mais vantajosa para a seleção de instituição financeira para ocupar 
e explorar, a titulo precário, através de permissão onerosa de uso, pelo período de 05 (cinco) anos, 
a exclusividade da gestão da folha de pagamentos para os Servidores da Prefeitura Municipal 
de Triunfo-PB, na forma estabelecida neste Edital e liberação de empréstimos consignados aos 
servidor. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e 
suas alterações posteriores. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado.

Telefone: (083) 35391369.
Triunfo - PB, 09 de Dezembro de 2015

ELZA MORAIS DANTAS - Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA AVISO DE LICITAÇÃO

 PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Professor Moreira, 21 - Centro - Araruna - PB, às 16:00 horas do dia 23 de Dezembro de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de combustíveis e 
Aditivo para Óleo Diesel - S10 - Secretaria de Saúde/Fundo M.S. de Araruna/PB - 2016.. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
10/2008. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (083) 3373-1010. Email: cpl.araruna@gmail.com

Araruna - PB, 09 de Dezembro de 2015
FRANCISCO TOSCANO NETO

 Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA - AVISO DE LICITAÇÃO 

- PREGÃO PRESENCIAL Nº 00028/2015
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Professor Moreira, 21 - Centro - Araruna - PB, às 10:00 horas do dia 23 de Dezembro de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de materiais de ex-
pediente diversos para Secretarias da Administração com exceção da Secretaria de Saúde-2016. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal nº 10/2008. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 3373-1010. Email: cpl.araruna@gmail.com

 Araruna - PB, 09 de Dezembro de 2015
FRANCIELIA DE FÁTIMA SANTOS SILVA 

  Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2015
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Professor Moreira, 21 - Centro - Araruna - PB, às 15:00 horas do dia 23 de Dezembro de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Combustíveis 
e Aditivo para Óleo Diesel - S10-Prefeitura Municipal de Araruna/PB, para o exercício de 2016. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal nº 10/2008. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 3373-1010.Email: cpl.araruna@gmail.com

Araruna - PB, 09 de Dezembro de 2015
FRANCIELIA DE FÁTIMA SANTOS SILVA 

 Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO MIGUEL-PB

 AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N. º 007/2015

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO MIGUEL - PB, torna público nos termos da 
Lei Federal nº 8.666/93, que realizará Licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS, na forma de 
Execução Indireta, sob regime de empreitada tipo Menor Preço GLOBAL, objeto: Obra Civil Publica 
de Conclusão da 1ª Etapa do Sistema de Esgotamento Sanitário, em sessão pública as 10:30hs 
do dia 24/12/2015, na sala da COPELI na sede da Prefeitura Municipal, localizado na Rua Thomaz 
de Aquino, 06, Centro. Informações telefone: (083) 3358-1005, no horário: 08:00 as 12:00 horas.

BARRA DE SÃO MIGUEL - PB, 04 de Dezembro de 2015
JOSÉ MELQUESEDEQUE LINS SOARES

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL(SRP) Nº 2.06.054/2015

AVISO DE LICITAÇÃO
A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, 

através do Pregoeiro Oficial, torna público, para conhecimento                       dos interessados, 
que realizará às 10:00 horas do dia 22 de dezembro de 2015, licitação na Modalidade  PREGÃO 
PRESENCIAL(SRP) sob N° 2.14.054/2015, tipo “MENOR PREÇO”, tendo como por OBJETO O 
REGISTRO PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO 
DE ITENS PARA COMPOR O ARCO DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS DA PREFEITURA DE CAMPINA GRAN-
DE, ESTADO DA PARAÍBA, de acordo com os valores ofertados na “PROPOSTA DE PREÇOS” 
apresentada pela LICITANTE CONTRATADA, conforme especificações em planilha do Edital.  O 
Edital e demais informações estarão à disposição dos interessados à Rua Dr. João Moura, Nº 
528, Bairro São José, no Município de Campina Grande, Estado da Paraíba, no horário comercial.

Campina Grande, 09 de dezembro de 2015.
RIVALDO AIRES DE QUEIROZ NETO

Pregoeiro Oficial da CPL/PMCG

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL(SRP) Nº 2.06.055/2015

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 11:00 horas do dia 29 de dezembro de 2015, licitação na Modalidade  PREGÃO 
PRESENCIAL(SRP) sob N° 2.06.055/2015, tipo “MENOR PREÇO”, tendo como por OBJETO O 
REGISTRO PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO 
DE ITENS PARA COMPOR O ARCO DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS DA PREFEITURA DE CAMPINA GRAN-
DE, ESTADO DA PARAÍBA, de acordo com os valores ofertados na “PROPOSTA DE PREÇOS” 
apresentada pela LICITANTE CONTRATADA, conforme especificações em planilha do Edital.  O 
Edital e demais informações estarão à disposição dos interessados à Rua Dr. João Moura, Nº 
528, Bairro São José, no Município de Campina Grande, Estado da Paraíba, no horário comercial.

Campina Grande, 09 de dezembro de 2015.
RIVALDO AIRES DE QUEIROZ NETO

Pregoeiro Oficial da CPL/PMCG

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU

SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA – 3ª Vara
Rua João Teixeira de Carvalho, 480 – Pedro Gondim

João Pessoa – PB – CEP: 58.031-220 – Fone: 2108-4097
EDT.0003.000016-6/2015
EDITAL DE CITAÇÃO                 PRAZO DE 20(VINTE) DIAS
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 
PROCESSO Nº 00024115820124058200, Classe 98
EXEQUENTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL – CEF
EXECUTADO: JOSE WILL RODRIGUES SOBRINHO
OBJETO: Cobrança da quantia de R$ 32.943,70 (trinte e dois mil, novecentos e quarenta e 

três reais e setenta centavos), acrescido da verba honorária de 2% (dois por cento) sobre o valor 
da Execução, ou seja, R$ 658,88 (seiscentos e cinqüenta e oito reais e oitenta e oito centavos), 
perfazendo um total de R$ 33.602,58 (trinta e três mil, seiscentos e dois reais e cinqüenta e oito 
centavos). atualizado até março/2012, mais juros, custas e demais acréscimos legais.

 FINALIDADE: CITAÇÃO do executado JOSÉ WILL RODRIGUES SOBRINHO, CPF N° 
930.912.304-49, para pagar a dívida reclamada no prazo de 03 (três) dias, contadas do escoamento 
do prazo de 20 (vinte) dais constante do presente edital

 ADVERTÊNCIA: Não ocorrendo o pagamento, proceder-se-á a penhora sobre tantos bens 
quantos bastem para integral pagamento do débito.

PUBLICIDADE: e como não foi possível ser citado pessoalmente o devedor, por se encontrar 
em lugar incerto e não sabido, conforme consta dos autos é expedido o presente, sendo o mesmo 
afixado na sede deste juízo, publicado uma vez no Diário da Justiça e duas vezes em jornal de 
grande circulação, mediante o qual fica citado.

Dado e passado nesta cidade de João Pessoa, Capital do Estado da Paraíba, aos 17 dias de 
novembro de 2015. Eu, ______________Aíla Belarmino Araújo de Oliveira, Técnica Judiciária, o 
digitei e imprimi. E eu,____________Ricardo Correia de Miranda Henriques, Diretor da Secretaria, 
em exercício, o conferi e subscrevo.

CRISTIANE MENDONÇA LAGE
Juíza Federal Titular da 3ª Vara

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DIVERSOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA ÀS 

CRIANÇAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão 
Presencial nº 00063/2015.DOTAÇÃO: ORÇAMENTO 2015 (RECURSOS ORDINÁRIOS). VIGÊN-
CIA: até o final do exercício financeiro de 2015 PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de 
Esperança e: CT Nº 00241/2015 - 24.11.15 - DIMEX DIST. IMPORTAÇÃO E EXPORT DE PROD 
EM GERAL LTDA - R$ 20.933,00

25A UNIÃO 
PublicidadeJoão Pessoa > Paraíba > QUINTA-feIrA, 10 de dezembro de 2015



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO – CONTRATO Nº 00018/2013

CONVITE Nº 0004/2013
 Objeto: Contratação de serviço de locação mensal de programa de informática compreendendo 

programa de folha de pagamento e  licitação, destinados as secretarias de Finanças e Adminis-
tração deste município.

Fundamento Legal: Inciso II do Artigo 57 da Lei 8.666/93, Inciso I do Art. 65 da Lei nº 8.666/93 
e alterações posteriores.

Data de Assinatura: 31/12/2015
Data da Vigência: 20/11/2016
Assinam: Pela Prefeitura Municipal de Cajazeiras-PB:  Francisca Denise Albuquerque de Oliveira 

– Prefeita.  Pela Empresa:Elmar Processamento de Dados Ltda  - Licitante

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA
AVISO DE ANULAÇAO  DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº042/2015
O PREGOIRO DO MUNICPIO DE MALTA ESTADO DA PARAIBA,atendendo a determinação 

do Sr. Prefeito Municipal, torna publico que o pregão 042/2015 que tinha como objeto Contratação 
de serviços de locação de estrutura de (Palco, som, iluminação, ......) para as festividades de 
emancipação política no dia 26 de dezembro do município de Malta,com abertura para o dia 10 
de dezembro de 2015 as 08:40 .horas foi anulado nos termos do Art. 49 da Lei 8.666/93. Os autos 
decisão encontra-se a disposição dos interessados na sala da CPL do município,

Malta- PB  07 de Dezembro de 2015
ANA PAULA SANTOS DA SILVA

Pregoeira Oficial/PMM

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00079/2015
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Coronel José Gomes de Sá, 27 - Centro - Sousa - PB, às 09:00 horas do dia 18 de Dezembro de 
2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de 
Registro de Preços para contratações futuras, para: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA 
AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS 
PARA ATENDER A. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº 058. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado.

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

Sousa - PB, 07 de Dezembro de 2015
THALLITA PEREIRA RIBEIRO - Pregoeira Oficial

 
 ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00036/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Gonçalo Jose Vitoriano, 236 - Centro - Santa Helena - PB, às 10:30 horas do dia 24 de Dezembro 
de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de 
Registro de Preços para contratações futuras, para: AQUISIÇÃO DE ARCONDICIONADOS PARA 
CLIMATIZAÇÃO DAS SALAS DE AULA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE SANTA 
HELENA. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e Decreto Municipal nº 0037/2005. Informações: no horário das 13:00 as 17:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (83) 35421055.
Email: http://santahelena.pb.gov.br/

Santa Helena - PB, 09 de Dezembro de 2015
EDIVANILSON VITORIANO GOMES - Pregoeiro Oficial

  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO

EXTRATOS DE CONTRATOS
EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 115/2015. Contratante: Prefeitura 

de Livramento/PB. Contratada: Nova Produções e Eventos Eireli-ME CNPJ Nº 19.079.444/0001 92. 
Objeto: Prestar serviço na realização de 01 (um) Show do artista Mano Walter, no dia 16/12/2015, 
com duração mínima de 01h:40mim, em via publica, dentro da programação das festividades de 
emancipação politica do município. Valor contratado: R$ 35.000,00. Vigência p/ pag.: Até 29/02/2016. 
Recurso: Próprios. Forma de pag.: Será a partir da assinatura do contrato de acordo com a disponi-
bilidade de recursos e ainda de forma parcelado em até 29/02/2016. Dotação: QDD/2015. Data da 
ass.: 13/11/2015. Partes ass.: Carmelita E. V. Sousa (Prefeita) e Cicero D. T. Lopes.

              Livramento/PB, 13/11/2015.
Carmelita Estevão Ventura Sousa - Prefeita

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 116/2015. Contratante: Prefeitura 
de Livramento/PB. Contratada: Erosom Promoções e Eventos Ltda-ME CNPJ Nº 09.643.897/0001-
46. Objeto: Prestar serviço na realização de 01 (um) Show artistico da Banda Cavalo de Aço, no dia 
16/12/2015, com duração mínima de 01h:40mim, em via publica, dentro da programação das festivi-
dades de emancipação politica do município. Valor contratado: R$ 20.000,00. Vigência p/ pag.: Até 
29/02/2016. Recurso: Próprios. Forma de pag.: Será a partir da assinatura do contrato de acordo com 
a disponibilidade de recursos e ainda de forma parcelado em até 29/02/2016. Dotação: QDD/2015. 
Data da ass.: 13/11/2015. Partes ass.: Carmelita E. V. Sousa (Prefeita) e Ewerton T. de L. Silva.

Livramento/PB, 13/11/2015.
 Carmelita Estevão Ventura Sousa - Prefeita

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS
 RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE Nº IN00004/2015

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e 
observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN00004/2015, 
que objetiva: SHOWS ARTÍSTICO DA BANDA IMPACTO X, DURANTE OS FESTEJOS DE EMAN-
CIPAÇÃO POLITICA DE POCINHO; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu 
objeto a: FERREIRA PRODUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - R$ 10.000,00.

Pocinhos - PB, 07 de Dezembro de 2015
CLAUDIO CHAVES COSTA - Prefeito

  
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS
 EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: SHOWS ARTÍSTICO DA BANDA IMPACTO X, DURANTE OS FESTEJOS DE EMAN-
CIPAÇÃO POLITICA DE POCINHO.

FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00004/2015.
DOTAÇÃO: 3390-39
VIGÊNCIA: 30 (trinta) dias
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Pocinhos e:
CT Nº 00068/2015 - 09.12.15 - FERREIRA PRODUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 

- R$ 10.000,00
 
 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA
 RATIFICAÇÃO - ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº AD00002/2015
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Ata de Adesão a Registro de Preço nº 
AD00002/2015, que objetiva: Adesão a Ata de Registro de Preço Nº 01/2015, referente ao Pregão 
Eletrônico Nº 04/2015 realizado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação  para: 
Aquisição de Ventiladores de Paredes para as Unidades Escolares Pertencentes ao Município 
; RATIFICO o correspondente procedimento em favor de: Ventisol  Nordeste Ind. Comércio de 
Ventiladores Ltda. - R$ 9.990,00.

Itatuba - PB, 04 de Dezembro de 2015
ARON RENÉ MARTINS DE ANDRADE. - Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00032/2015 E 00045/2015

NOTIFICAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO
OBJETO: Aquisição parcelada de materiais de limpeza; higiene pessoal e descartável, destinados 

as demandas operacionais das Escolas e Secretarias pertencentes a este Município.
Fica NOTIFICADA a Empresa: UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA – ME – 

CNPJ: 17.318.988/0001-34a comparecer no prazo de Cinco (05) dias úteis sob pena de aplicação 
das penalidades previstas na Lei 8.666/93 e 10.520/2002, para entrega das mercadorias, conforme 
pedido de compra referente ao Pregão Presencial 00032-2015 e Pregão Presencial 00045-2015. , 
caso não seja elidida a falta, conforme previsto no edital, o contrato será rescindido unilateralmente, 
de pleno direito, conforme o disposto nos Artigos 77, 78, 79 e 80 da Lei 8.666/93.

Itatuba – PB, 09 de Dezembro de 2015.
Aron René Martins de Andrade

Prefeito Constitucional
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS

 AVISO SEM EFEITO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00044/2015
Torna público através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua do Comercio, 

23 - Centro - Duas Estradas - PB,que TORNA SEM EFEITO o avisoda licitação modalidade Pre-
gão Presencial, do tipo menor preço, para: Locação de equipamentos de sonorização, iluminação 
e gerador para eventos abertos ao público – Festejos: Emancipação, Natalino e Fim de Ano do 
Município de Duas Estradas. Que seria realizado no dia 18/12/2015, as 09:00  horas, na Sala de 
Reuniões do ORC.  Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Portaria nº 157. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado.

Telefone: (083) 3265-1030.
Email: prefeituraduasestradas.pb@gmail.com

Duas Estradas - PB, 10 de Dezembro de 2015
ERIVELTO DA SILVA FERNANDES - Pregoeiro Oficial

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS
 AVISO DE LICITAÇÃO

CONVITE Nº 00001/2015
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

do Comercio, 23 - Centro - Duas Estradas - PB, às 09:00 horas do dia 17 de Dezembro de 2015, 
licitação modalidade Convite, do tipo menor preço, restrita à participação de Microempresas, 
Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Locação de equipamentos de sonorização, 
iluminação e gerador para eventos abertos ao público. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3265-1030.
Email: prefeituraduasestradas.pb@gmail.com

Duas Estradas - PB, 10 de Dezembro de 2015
VERÔNICA BORGES SILVA - Presidente da Comissão

  
 ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL
 RESULTADO FASE PROPOSTA - TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2015

OBJETO: Contratação de empresa do ramo da construção civil destinada a execução dos ser-
viços de construção de uma Academia de Saúde, com uma área total de 300m², localizada na Rua 
João Batista Silveira, s/n, Centro da cidade de Areial/PB. LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e 
respectivo valor total da contratação: SOCONSTROI CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA - EPP 
- Valor: R$ 102.223,19. 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 São José, 683 - Centro - Areial - PB, 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3368-1020.  Email: pmareial.
licitacao@gmail.com.

Areial - PB, 09 de dezembro de 2015
MAGNO SÉRGIO HOLANDA

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº: 004/2015.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU, torna público para conhecimento dos interessados nos 

termos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei Complementar n.º 123/2006 e 
demais normas inerentes a espécie, que fará realizar Licitação Pública na modalidade TOMADA DE 
PREÇOS na forma de Execução Indireta, sob regime de empreitada por preço global, objetivando a 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE OBRA CIVIL PÚBLICA 
DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO PRO INFÂNCIA NO MUNICÍPIO DE PITIMBU, em sessão 
pública para abertura dos envelopes de habilitação e proposta que realizar-se-á as 10:00hs do dia 
22/12/2015, na sala da CPL, localizado na sede da Prefeitura Municipal de Pitimbu na Rua Padre 
José João, Nº 31 – Centro – Pitimbu/PB. Maiores informações através do telefone/ Fone/Fax (83) 
3299-1016 no horário de expediente normal de 08h00min as 12h00min Horas.

Pitimbu, 09 de dezembro de 2015.
Eliabe Lima de Moura

Presidente da CPL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE
PUBLICAÇÃO EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

Tomada de Preço Nº. 002/2015
OBJETO: Contratação de serviços de radiodifusão em frequência da Prefeitura de Serra Grande 

através de matérias encaminhadas pelos responsáveis das secretarias para divulgação de assuntos 
de caráter informativo e campanhas de interesse da comunidade.

FUNDAMENTO: art. 23, II, Lei 8.666/93
FONTE DE RECURSO: Orçamento 2015, elemento despesa 33.90.39
FAVORECIDO(S): Radio Cidade de Piancó, CNPJ nº 08.606.071/0001-44. O valor proposto foi 

de R$ 25.200,00 (vinte e cinco mil e duzentos reais)
Homologo, com base no parecer emitido pela Assessoria Jurídica, o referido processo da Tomada 

de Preço, e convoco a empresa a assinar o contrato em até 03 dias.
Serra Grande, 09 de dezembro de 2015.

MARY JANNE DE MOURA CRUZ
PRESIDENTE DA CPL DE SERRA GRANDE

EDITAL DO LOTEAMENTO “CIDADE DAS PALMEIRAS”
MARIA DO SOCORRO FERREIRA BRAGA,   Tabeliã do Registro de imóveis, da Comarca de 

Alhandra, Estado da Paraíba, na forma da Lei, etc.
FAZ PÚBLICO para ciência dos interessados e cumprimento do que dispõe o Art. 19 da Lei 

Federal n° 6.766, de 19 de dezembro de 1979, que ARY CARNEIRO VILHENA, brasileiro, casado, 
engenheiro civil, portador do CPF n° 008.257.944-04 e do RG n° 85.706-SSP/PB, residente e 
domiciliado na Avenida Almirante Tamandaré, n° 612, apto 212, bairro Tambaú. João Pessoa-PB, 
Depositaram em Cartório, sito à rua Pres. João Pessoa, n° 82, centro, Alhandra-PB, memorial 
descritivo, licença de instalação n° 2739/2015, expedida pela SUDEMA, em data de 15/11/2015, 
planta aprovada pela Prefeitura Municipal de Conde-PB, e demais documentos exigidos pelo Art. 18 
da citada Lei 6.766/79, relativos ao Registro do Loteamento denominado “LOTEAMENTO CIDADE 
DAS PALMEIRAS”, localizada no seguinte imóvel: Área de terras denominado Conde 01, situada na 
antiga propriedade denominado Fazenda Santa Nisia, oriunda das propriedades “Engenho Campi-
na”, “Gramame” e “Tesouro”, zona urbana, localizada no Município do Conde, medindo 50,798 ha 
(cinguenta hectares, setenta e nove ares e oitenta centiares), desmembrada de uma área maior 
de 123,8375 ha (cento e vinte e três hectares, oitenta e três ares e setenta e cinco centiares), com 
perímetro descrito e caracterizado na matricula supra. Devidamente Registrado neste cartório no Livro 
n° DS, Fls. 185, sob o n” de ordem AV-1, matrícula n° 38.498, em data de 08/09/2015, constituídos 
39 (trinta e nove) quadras, totalizando de 1.801 (hum mil e oitocentos e um) lotes residenciais, Área 
total dos lotes 507’.981,18m2; Área de ruas 68.679,06m2; Área verde 103.831,35m2 e uma Área 
Institucional 25.703,85m2, constantes na planta aprovada e demais documentos apresentados e 
que ficam arquivados nesta Cartório. As impugnações daqueles que se acham prejudicados quanto 
ao domínio do referido imóvel deverão ser apresentados dentro

do prazo de 15 (quinze) dias a contar da 3a publicação do presente Edital no Órgão Oficial do
Estado da Paraíba e demais jornais de maior circulação do Estado. Findo o presente e não
havendo nenhuma contestação de quem quer que seja, será feito o registro Loteamento.
Ficando disponível as documentações do referido Loteamento “CIDADE DAS PALMEIRAS”,
as disposições dos interessados neste Cartório nos horários regulares. Dado e passado
nesta Cidade de Alhandra, aos 07 dias de dezembro de 2015. Eu, MARIA DO SOCORRO
FERREIRA BRAGA, Tabeliã do registro imobiliário desta Comarca, subscrevo e assino. O
referido è verdade. Dou fé. .

Maria do Socorro Ferreira Braga 
Tabeliã

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA

EXTRATO DE 3.º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00001/2015
Extrato do 3.º Termo Aditivo ao Contrato n.º 00001/2015. PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL 

DE SOLÂNEA e AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA - CNPJ nº 11.894.771/0001-96. DATA DE 
ASSINATURA: 06/11/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. VALOR TOTAL DO ADITIVO: 
R$ 44.700,00 (QUARENTA E QUATRO MIL E SETECENTOS REAIS), alterando o valor total do 
Contrato nº 00001/2015 + 2º termo de realinhamento para R$ 1.161.067,10 (Hum milhão, cento e 
sessenta e um mil, sessenta e sete reais e dez). DOTAÇÃO: ORÇAMENTO DE 2015 - RECURSOS 
PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE SOLÂNEA/FEDERAIS (RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANS-
FERÊNCIA DE IMPOSTOS – EDUCAÇÃO/RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE 
IMPOSTOS – SAÚDE/RECURSOS ORDINÁRIOS/SERVIÇOS EDUCACIONAIS/TRANSFERÊNCIA 
DE RECURSOS DO FNAS/TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS/TRANSFERÊNCIA DO 
FUNDEB – OUTRAS).

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato de prestação de serviços, de acordo com o Processo Tomada de 
Preços  nº 00037/2015. 

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Aguiar
CONTRATADA: Del Engenharia Ltda.
OBJETO: Execução dos serviços com a restauração de unidades habitacionais, com o progra-

ma de melhorias habitacionais para o controle da doença de chagas, em diversas localidades, no 
município de Aguiar, atendendo ao convênio nº 0133/2014.  

VALOR GLOBAL R$: 395.035,44 (trezentos e noventa e cinco mil, trinta e cinco reais e quarenta 
e quatro centavos).

PRAZO: Da assinatura do contrato até 05.04.2016.
Aguiar - PB, 07 de Dezembro de 2015.

MANOEL BATISTA GUEDES FILHO  -  Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DO CONGO

EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 001/2015 DO
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2015

O Prefeito Municipal do CONGO, no uso de suas atribuições legais faz saber que, RETIFICA 
o Edital de Concurso Público nº 001/2015, determinando os horários e locais de provas, a serem 
aplicadas no dia 20/12/2015. O Edital de Retificação contendo todas as informações encontra-se 
a disposição dos interessados no quadro de avisos da Prefeitura Municipal do Congo e no site 
www.conpass.com.br. Congo, 09 de Dezembro de 2015 – Romualdo Antonio Quirino de Sousa 
– Prefeito Municipal.    

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

 EXTRATO DE 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO – CONTRATO Nº 60042/2015
PREGÃO PRESENCIAL Nº 60019/2015

 Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CONTROLE DE ANIMAIS 
(EQUINOS,CÃES E GATOS) NAS VIAS URBANAS  E RURAIS (APREENSÃO, ALIMENTAÇÃO 
E CUIDADOS EM GERAL), SERVIÇO DE COLETA DE PNEUS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA 
SECRETARIA SAÚDE.

Fundamento Legal: Inciso II do Art. 57 da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.
Data de Assinatura: 31/12/2015
Data da Vigência: 30/09/2016
Assinam: Pelo Fundo Municipal de Saúde de Cajazeiras-PB: HENRY WITCHAEL DANTAS 

MOREIRA – Secretário de Saúde. Pela Empresa: ELIÉZIO CELERINO DE SOUZA – Licitante.
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00063/2015
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00063/2015, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
BRINQUEDOS DIVERSOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA ÀS CRIANÇAS CARENTES DO 
MUNICÍPIO DE ESPERANÇA/PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em 
favor de: DIMEX DIST. IMPORTAÇÃO E EXPORT DE PROD EM GERAL LTDA - R$ 20.933,00.

Esperança - PB, 24 de Novembro de 2015.
ANDERSON MONTEIRO COSTA 

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA

 AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 00058/2015
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para aquisição de pães, com fornecimento parcelado, destina-

dos a atender a diversos programas do Governo Municipal. Data e Local: 23 de Dezembro de 2015 às 
08:30 horas, na sala de Reuniões da CPL, Rua Antonio Francisco Pires, 169 - Centro - Aparecida - PB.

Aparecida - PB, 09 de Dezembro de 2015.
ERICLES DOUGLAS RODRIGUES COURA

Pregoeiro Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA

 AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 00059/2015
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para aquisição de carnes e frios, com fornecimento parcelado, 

destinados a atender a diversos programas do Governo Municipal. Data e Local: 23 de Dezembro 
de 2015 às 09:30 horas, na sala de Reuniões da CPL, Rua Antonio Francisco Pires, 169 - Centro 
- Aparecida - PB.

Aparecida - PB, 09 de Dezembro de 2015.
ERICLES DOUGLAS RODRIGUES COURA

Pregoeiro Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA

 AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 00060/2015
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para aquisição de frutas e verduras, com fornecimento 

parcelado, destinados a atender a diversos programas do Governo Municipal. Data e Local: 23 de 
Dezembro de 2015 às 10:30 horas, na sala de Reuniões da CPL, Rua Antonio Francisco Pires, 
169 - Centro - Aparecida - PB.

Aparecida - PB, 09 de Dezembro de 2015.
ERICLES DOUGLAS RODRIGUES COURA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS

 RESULTADO FASE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 60003/2015
OBJETO: Construção de uma Academia de Saúde no Parque Dom Bosco no Municipio de 

Cajazeiras/PB.
LICITANTES INABILITADOS:
LORENA & ADRIA CONSTRUÇÕES COMERCIO E LOCAÇÕES LTDA, item 6.3 empresa se 

encontra impedida de licitar com a administração publicar; ECOS EDIFICACOES CONSTRUCOES 
E SERVICOS LTDA; item 8.2.2 não apresentou os termos de abertura e encerramento, item 8.3.1 
não apresentou e item 8.3.2 não apresentou.

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 Coronel Juvencio Carneiro, 253 - Centro - Cajazeiras - PB, no horário 
das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis.

Telefone: (083) 3531-4383.
Cajazeiras - PB, 07 de Dezembro de 2015

PATRICK NOBRE DA SILVA - Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00059/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Avenida Manoel de Barros, 193 - Centro - Remigio - PB, às 09:30 horas do dia 21 de Dezembro de 
2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE DOIS 
VEÍCULOS DE PASSEIO. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 001461. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 33641631.
Email: LICITACOESREMIGIO@GMAIL.COM / LICITACOES.REMIGIO.PB.GOV.BR

Remigio - PB, 08 de Dezembro de 2015
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS - Pregoeiro Oficial
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ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

  
DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 016/2015-CPL 

   
ESCOPO: ANÁLISE E JULGAMENTO DA APRESENTAÇÃO DAS ALEGAÇÕES DE DEFESA CONTRA A DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 
009/2015, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE REEQUILÍBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO DE CONTRATO. 
CONTRATO ADMINISTRATIVO: Contrato nº 60002/2015 - CPL 
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: Pregão Presencial nº 60001/2015. 
 Após analisar as alegações de defesa apresentadas pela empresa Maria de Fátima Cartaxo & Cia. Ltda. CNPJ nº 
02.737.867/0001-50, contidas no Ofício nº 001/2015, de 6 de novembro de 2015, a qual encaminhou em anexo todas as 
solicitações de alteração dos valores pactuados no contrato acima descrito, tendo em vista os consecutivos aumentos 
implementados pela PETROBRAS S.A, de fevereiro de 2015 até a presente data, resolvo por DEFERIR a solicitação apresentada, 
nos seguintes termos: 

a)    Tendo em vista que em 03 de fevereiro de 2015 foi protocolada a 1ª solicitação de reajuste dos valores 
contratados, a qual não foi dado andamento ao processo, em tempo, ficam os mesmos reajustados a contar da data do 
protocolo até 30 de setembro de 2015, conforme a tabela abaixo. As faturas expedidas pela empresa no período compreendido 
acima, devem obedecer aos valores descritos nessa tabela: 

Item Discriminação Und 
Valor Unitário 

Contratado 
Índice de 
reajuste 

Valor Unitário 
Reequilibrado 

1 Biodíesel litro R$ 2,79 0,0573476 R$ 2,95 

2 Gasolina comum litro R$ 3,20 0,0875000 R$ 3,48 

3 Díesel S10 litro R$ 2,89 0,0553633 R$ 3,05 

 b)   Tendo em vista que em 30 de setembro de 2015 foi protocolada a 2ª solicitação de reajuste do valor contratado, a qual foi 
analisada e resultou na decisão administrativa nº 008/2015-CPL, que por ocasião desta Decisão, vem a ser reformada, por 
considerar o pleito do contratado condizente com a boa fé administrativa, por estar dentro das permissividades legais e por 
obedecer aos princípios que regem a administração pública. Assim sendo, ficam os valores reajustados, a contar de 1º de 
outubro de 2015, conforme a tabela abaixo. As faturas expedidas pela empresa a partir da data acima, devem obedecer aos 
valores descritos na seguinte tabela: 

Item Discriminação Und 
Valor Unitário 

Contratado 
Índice de 
reajuste 

Valor Unitário 
Reequilibrado 

1 Biodíesel litro R$ 2,95 0,04 R$ 3,07 

2 Gasolina comum litro R$ 3,48 0,06 R$ 3,69 

3 Díesel S10 litro R$ 3,05 0,04 R$ 3,18 

A presente decisão se baseia no Parecer Jurídico expedido pela Procuradoria Geral do Município, e 
obedece aos índices estabelecidos pela Petrobras S.A, de 30 de setembro do corrente ano, divulgados por meio de Nota à 
imprensa oficial. 

Cajazeiras, 8 de dezembro de 2015. 
 

HENRY WITCHAEL DANTAS MOREIRA 
Secretário Municipal de Saúde 

  
  

 
 

ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

  
DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 017/2015-CPL 

   
ESCOPO: ANÁLISE E JULGAMENTO DA APRESENTAÇÃO DAS ALEGAÇÕES DE DEFESA CONTRA A DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 
011/2015, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE REEQUILÍBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO DE CONTRATO. 
CONTRATO ADMINISTRATIVO: Contrato nº 80001/2015 - CPL 
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: Pregão Presencial nº 80001/2015. 
 Após analisar as alegações de defesa apresentadas pela empresa Maria de Fátima Cartaxo & Cia. Ltda. CNPJ nº 
02.737.867/0001-50, contidas no Ofício nº 001/2015, de 6 de novembro de 2015, a qual encaminhou em anexo todas as 
solicitações de alteração dos valores pactuados no contrato acima descrito, tendo em vista os consecutivos aumentos 
implementados pela PETROBRAS S.A, de fevereiro de 2015 até a presente data, resolvo por DEFERIR a solicitação apresentada, 
nos seguintes termos: 

a)    Tendo em vista que em 03 de fevereiro de 2015 foi protocolada a 1ª solicitação de reajuste do valor 
contratado, a qual não foi dado andamento ao processo, em tempo, fica o mesmo reajustado a contar da data do protocolo até 
30 de setembro de 2015, conforme a tabela abaixo. As faturas expedidas pela empresa no período compreendido acima, devem 
obedecer aos valores descritos nessa tabela: 

Item Discriminação Und 
Valor Unitário 

Contratado 
Índice de 
reajuste 

Valor Unitário 
Reequilibrado 

1 Gasolina comum litro R$ 3,20 0,0875000 R$ 3,48 

 b)   Tendo em vista que em 30 de setembro de 2015 foi protocolada a 2ª solicitação de reajuste do valor contratado, a qual foi 
analisada e resultou na decisão administrativa nº 008/2015-CPL, que por ocasião desta Decisão, vem a ser reformada, por 
considerar o pleito do contratado condizente com a boa fé administrativa, por estar dentro das permissividades legais e por 
obedecer aos princípios que regem a administração pública. Assim sendo, fica o valor reajustado, a contar de 1º de outubro de 
2015, conforme a tabela abaixo. As faturas expedidas pela empresa a partir da data acima, devem obedecer aos valores 
descritos na seguinte tabela: 

Item Discriminação Und 
Valor Unitário 

Contratado 
Índice de 
reajuste 

Valor Unitário 
Reequilibrado 

1 Gasolina comum litro R$ 3,48 0,06 R$ 3,69 

A presente decisão se baseia no Parecer Jurídico expedido pela Procuradoria Geral do Município, e 
obedece aos índices estabelecidos pela Petrobras S.A, de 30 de setembro do corrente ano, divulgados por meio de Nota à 
imprensa oficial. 

Cajazeiras, 8 de dezembro de 2015. 

BETÂNIA FEITOSA NOGUEIRA 

Secretária para o Desenvolvimento Humano 

  
  
  
  

 
ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

  
DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 015/2015-CPL 

   
ESCOPO: ANÁLISE E JULGAMENTO DA APRESENTAÇÃO DAS ALEGAÇÕES DE DEFESA CONTRA A DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 
008/2015, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE REEQUILÍBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO DE CONTRATO. 
CONTRATO ADMINISTRATIVO: Contrato nº 00002/2015 - CPL 
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: Pregão Presencial nº 00002/2015. 
 Após analisar as alegações de defesa apresentadas pela empresa Maria de Fátima Cartaxo & Cia. Ltda. CNPJ nº 
02.737.867/0001-50, contidas no Ofício nº 001/2015, de 6 de novembro de 2015, a qual encaminhou em anexo todas as 
solicitações de alteração dos valores pactuados no contrato acima descrito, tendo em vista os consecutivos aumentos 
implementados pela PETROBRAS S.A, de fevereiro de 2015 até a presente data, resolvo por DEFERIR a solicitação apresentada, 
nos seguintes termos: 

a)    Tendo em vista que em 03 de fevereiro de 2015 foi protocolada a 1ª solicitação de reajuste dos valores 
contratados, a qual não foi dado andamento ao processo, em tempo, ficam os mesmos reajustados a contar da data do 
protocolo até 30 de setembro de 2015, conforme a tabela abaixo. As faturas expedidas pela empresa no período compreendido 
acima, devem obedecer aos valores descritos nessa tabela: 

Item Discriminação Und 
Valor Unitário 

Contratado 
Índice de 
reajuste 

Valor Unitário 
Reequilibrado 

1 Biodíesel litro R$ 2,79 0,0573476 R$ 2,95 

2 Gasolina comum litro R$ 3,20 0,0875000 R$ 3,48 

3 Díesel S10 litro R$ 2,89 0,0553633 R$ 3,05 

 b)   Tendo em vista que em 30 de setembro de 2015 foi protocolada a 2ª solicitação de reajuste do valor contratado, a qual foi 
analisada e resultou na decisão administrativa nº 008/2015-CPL, que por ocasião desta Decisão, vem a ser reformada, por 
considerar o pleito do contratado condizente com as boa fé administrativa, por estar dentro das permissividades legais e por 
obedecer aos princípios que regem a administração pública. Assim sendo, ficam os valores reajustados, a contar de 1º de 
outubro de 2015, conforme a tabela abaixo. As faturas expedidas pela empresa a partir da data acima, devem obedecer aos 
valores descritos na seguinte tabela: 

Item Discriminação Und 
Valor Unitário 

Contratado 
Índice de 
reajuste 

Valor Unitário 
Reequilibrado 

1 Biodíesel litro R$ 2,95 0,04 R$ 3,07 

2 Gasolina comum litro R$ 3,48 0,06 R$ 3,69 

3 Díesel S10 litro R$ 3,05 0,04 R$ 3,18 

A presente decisão se baseia no Parecer Jurídico expedido pela Procuradoria Geral do Município, e 
obedece aos índices estabelecidos pela Petrobras S.A, de 30 de setembro do corrente ano, divulgados por meio de Nota à 
imprensa oficial. 

Cajazeiras, 8 de dezembro de 2015. 
  

FRANCISCA DENISE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA 
Prefeita do Município de Cajazeiras 

 

DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 018/2015-CPL 
   
ESCOPO: ANÁLISE E JULGAMENTO DA APRESENTAÇÃO DAS ALEGAÇÕES DE DEFESA CONTRA A DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 
010/2015, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE REEQUILÍBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO DE CONTRATO. 
CONTRATO ADMINISTRATIVO: Contrato nº 00003/2015 - CPL 
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: Pregão Presencial nº 00001/2015. 
 Após analisar as alegações de defesa apresentadas pela empresa Maria de Fátima Cartaxo & Cia. Ltda. CNPJ nº 
02.737.867/0001-50, contidas no Ofício nº 001/2015, de 6 de novembro de 2015, a qual encaminhou em anexo todas as 
solicitações de alteração dos valores pactuados no contrato acima descrito, tendo em vista os consecutivos aumentos 
implementados pela PETROBRAS S.A, de fevereiro de 2015 até a presente data, resolvo por DEFERIR a solicitação apresentada, 
nos seguintes termos: 

a)    Tendo em vista que em 03 de fevereiro de 2015 foi protocolada a 1ª solicitação de reajuste do valor 
contratado, a qual não foi dado andamento ao processo, em tempo, fica o mesmo reajustado a contar da data do protocolo até 
30 de setembro de 2015, conforme a tabela abaixo. As faturas expedidas pela empresa no período compreendido acima, devem 
obedecer aos valores descritos nessa tabela: 

Item Discriminação Und 
Valor Unitário 

Contratado 
Índice de 
reajuste 

Valor Unitário 
Reequilibrado 

2 Gasolina comum litro R$ 3,20 0,0875000 R$ 3,48 

 b)   Tendo em vista que em 30 de setembro de 2015 foi protocolada a 2ª solicitação de reajuste do valor contratado, a qual foi 
analisada e resultou na decisão administrativa nº 008/2015-CPL, que por ocasião desta Decisão, vem a ser reformada, por 
considerar o pleito do contratado condizente com a boa fé administrativa, por estar dentro das permissividades legais e por 
obedecer aos princípios que regem a administração pública. Assim sendo, fica o valor reajustado, a contar de 1º de outubro de 
2015, conforme a tabela abaixo. As faturas expedidas pela empresa a partir da data acima, devem obedecer aos valores 
descritos na seguinte tabela: 

Item Discriminação Und 
Valor Unitário 

Contratado 
Índice de 
reajuste 

Valor Unitário 
Reequilibrado 

2 Gasolina comum litro R$ 3,48 0,06 R$ 3,69 

A presente decisão se baseia no Parecer Jurídico expedido pela Procuradoria Geral do Município, e 
obedece aos índices estabelecidos pela Petrobras S.A, de 30 de setembro do corrente ano, divulgados por meio de Nota à 
imprensa oficial. 

 Cajazeiras, 8 de dezembro de 2015. 
 ANTONIO MOACIR LEITE DE MENEZES FILHO 

Superintendente da SCTRANS 

 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº: 007/2015
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA torna público que fará realizar através da pregoeira 

oficial para conhecimento dos interessados nos termos da Lei n.º 10.520/2002 alterações, subsi-
diariamente 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 Exclusivo para empresas enquadradas como ME e EPP em sessão pública no 
dia 28 de DEZEMBRO de 2015 as 10h00min, tendo como objetivo: eventual aquisição de material 
elétrico destinado à iluminação pública e manutenção dos prédios públicos. A reunião ocorrerá na 
sala da CPL no prédio sede da Prefeitura Municipal de ITABAIANA, na Rua Presidente João Pessoa, 
422/430- Centro – ITABAIANA/PB, no horário de expediente normal de 08h00min as 12h00min.

ITABAIANA 09 de DEZEMBRO de 2015.
ALISANDRA SOUSA ANDRADE

Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº: 008/2015
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA torna público que fará realizar através da pregoeira 

oficial para conhecimento dos interessados nos termos da Lei n.º 10.520/2002 alterações, subsi-
diariamente 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 Exclusivo para empresas enquadradas como ME e EPP em sessão pública no dia 
28 de DEZEMBRO de 2015 as 14h00min, tendo como objetivo: eventual Contratação de empresa 
para confecção de óculos corretivos relacionados a refração destinados aos alunos matriculados 
na rede municipal. A reunião ocorrerá na sala da CPL no prédio sede da Prefeitura Municipal de 
ITABAIANA, na Rua Presidente João Pessoa, 422/430- Centro – ITABAIANA/PB, no horário de 
expediente normal de 08h00min as 12h00min.

ITABAIANA 09 de DEZEMBRO de 2015.
ALISANDRA SOUSA ANDRADE

Pregoeira



Razão Social: Deltafi Projetos e Execução
CNPJ: 17.144.845/0001-53
ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA 
Convocamos os sócios e demais interessados,para aAssembleia Extraordináriaque será rea-

lizada no dia 11 de dezembro de 2015, às 09:00 horas, na Rua Valdemar Chianca, nº 165, Sl A, 
Bairro Bessa, nesta Capital.

PAUTA:EXTINÇÃO DA SOCIEDADE.
João Pessoa, 09de dezembro de 2015.

A diretoria 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA RECEBIMENTO DE IMÓVEL RESIDENCIAL 
NÃO EDIFICADO (LOTE) DO LOTEAMENTO PLANO DE VIDA

A empresa PLANO URBANISMO LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob 
nº 02.513.532/0001-58, com sede na Rua Paulo Barros de Góes, nº 1840, Edifício Miguel Seabra 
Fagundes, Lagoa Nova, Natal/RN, em atenção ao disposto na Cláusula 8 dos contratos particulares 
de promessa de compra e venda, utilizam-se do presente meio para tornar pública a COMUNICAÇÃO 
de que as QUADRAS 72 (lotes 13 ao 33), 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 e 87 do LOTEAMENTO 
PLANO DE VIDA encontra-se concluída em 12/12/2015, razão pela qual CONVOCAMOS, para que 
na referida data mencionada, os clientes compareçam no Loteamento para recebimento dos seus 
respectivos lotes no horário 09h00 às 14h00:

ADVERTÊNCIA: Fica vossa senhoria advertido de que, caso não haja o vosso comparecimen-
to, ou de seu representante legal devidamente munido de instrumento de procuração pública ou 
particular, com firma reconhecida em cartório, com poderes específicos para o ato, considerar-se-á 
o(s) Lote(s) como devidamente entregue(s), após o que ficarão sob a responsabilidade de cada 
adquirente o adimplemento de qualquer tributo que seja devido, inclusive o IPTU, as despesas co-
bradas pelas concessionárias de serviços públicos, bem como os encargos e impostos referentes à 
abertura de matrícula, lavratura e registro da escritura definitiva dos lotes perante os órgãos públicos 
ou escriturários, conforme previsto no item 8.3 dos contratos ora firmados.

Em caso de dúvida, entrar em contato com a nossa central de relacionamento pelo telefone (83) 
3022-7788 ou através do e-mail ecobranca@ecobrancapb.com.br

João Pessoa/PB, 10 de dezembro de 2015.
PLANO URBANISMO LTDA.

 CNPJ sob nº 02.513.532/0001-58

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA RECEBIMENTO DE IMÓVEL RESIDENCIAL
 NÃO EDIFICADO (LOTE) DO LOTEAMENTO PLANO DE VIDA

A empresa PLANO URBANISMO LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 
sob nº 02.513.532/0001-58, com sede na Rua Paulo Barros de Góes, nº 1840, Edifício Miguel 
Seabra Fagundes, Lagoa Nova, Natal/RN, em atenção ao disposto na Cláusula 8 dos contratos 
particulares de promessa de compra e venda, utilizam-se do presente meio para tornar pública a 
COMUNICAÇÃO de que a 4ª etapa do LOTEAMENTO PLANO DE VIDA - Quadras 47, 48, 49, 58 
e 59  e  5ª etapa do LOTEAMENTO PLANO DE VIDA II - Quadra 72 (lotes 01 ao 12), 73, 74, 75, 
76, 77 e 78 encontram-se concluídas desde 15/08/2015, razão pela qual CONVOCAMOS, para que 
no prazo improrrogável de 10 (dez) dias contados da publicação do presente Edital, os seguintes 
clientes compareçam no Loteamento para recebimento dos seus respectivos lotes:

Qd 72 Lt 01, MARINALDA MARIA DA SILVA, CPF 021.247.564-94 / Qd 72 Lt 02 GENIVAL 
DANTAS DA FONSECA JUNIOR, CPF 714.741.614-72 / Qd 72 Lt 03, SEVERINA CANDIDA DA 
SILVA, CPF 554.411.654-72 / Qd 72 Lotes 04, 05, 06 e 07, ROBERTO BEZERRA DE MELO, CPF 
324.989.504-00 / Qd 72 Lotes 08 e 09, LORENA RIBEIRO MATOS CAVALHEIRO / Qd 72 Lotes 
10 e 11, MARIA APARECIDA CRISTINA CARDOSO COSTA, CPF 045.536.954-21 / Qd 73 Lt 112, 
ANGELO VENICIOS INÁCIO DA SILVA, CPF 093.602.384-81 / Qd 73 Lt 113, ISABEL CRISTINA DO 
NASCIMENTO IZIDRO, CPF 013.057.454-69 / Qd 73 Lt 114, THIAGO DO NASCIMENTO TARGINO, 
CPF 090.544.944-41 / Qd 73 Lt 115, PATRICIA DE OLIVEIRA ARAUJO, CPF 024.423.554-69 / Qd 73 
Lt 117, FLAVIO LAURENTINO DE SOUZA ARRUDA JUNIOR, CPF 065.146.704-74 / Qd 73 Lt 118, 
119 e 120, GILVANEIDE MARIA DE LIMA, CPF 029.557.204-37 / Qd 73 Lt 121, DENAGIA DANTAS 
ARAUJO ARANHA, CPF 012.271.014-22 / Qd 73 Lt 123, RODRIGO HENRIQUE SANTIAGO VIEIRA, 
CPF 035.765.784-55 / Qd 73 Lt 124, LUCIENE DA COSTA VIEIRA, CPF 008.589.584-90 / Qd 73 Lt 
127, RICARDO ALEXANDRE MELO DA SILVA, CPF 027.043.494-10 / Qd 73 Lotes 128, 129 e 130, 
STEFANIA DUARTE DE OLIVEIRA, CPF 073.901.004-27 / Qd 73 Lotes 132, 133 e 134, ANTONIO 
DIAS BRANDÃO, CPF 544.719.319-20 / Qd 74 Lotes 135 e 136 e 147, NEYLA VENANCIO DOS SAN-
TOS NEVES MEDEIROS, CPF 040.618.804-11 / Qd 74 Lotes 137 e 148, FRANCINEIDE VENANCIO 
DOS SANTOS, CPF 299.209.224-04 / Qd 74 Lt 138, ALYSSON SAVIO DE LIMA AZEVEDO, CPF 
008.111.184-36 / Qd 74 Lotes 140 e 142, BERNAR HENRIQUE GAMA BRAGA, CPF 072.998.894-55 
/ Qd 74 Lotes 143, 144, 145 e 146, IGREJA BATISTA RENOVADA, CNPJ 04.282.639/0001-68 / Qd 
74 Lotes 149 e 150, LIVIO VENANCIO DOS SANTOS NEVES, CPF 057.459.534-11 / Qd 74 Lotes 
151, 152, 153 e 154, JOÃO CABRAL DE CARVALHO MADRUGA NETO, CPF 055.311.374-78 / Qd 
74 Lt 155, LENILSON CRISPIM, CPF 101.923.314-18 / Qd 75 Lotes 156 e 157, MARIA JOSE DOS 
SANTOS, CPF 487.020.134-87 / Qd 75 Lt 158, LUTECIO DE BRITO SILVA, CPF 789.755.224-15 / Qd 
159, Lotes 159, 160, 161 e 162, SEBASTIÃO RAIALZI DA SILVA CORREA, CPF 180.085.342-49 / Qd 
75 Lotes 163, 164 e 165, HABITAT INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, CNPJ 10.977.410/0001-
40 / Qd 75 Lt 167, CLEONICE RODRIGUES DOS SANTOS, CNPJ 768.409.724-53 / Qd 75 Lt 168, 
MOACIR DO NASCIMENTO FILHO, CPF 374.461.424-53 / Qd 75 Lt 169, HUGO MAIA VIANA, 
CPF 102.664.384-82 / Qd 75 Lotes 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176 e 177, ARQVIP CONSTRU-
TORA E INCORPORADORA EPP, CNPJ 15.715.671/0001-06 / Qd 75 Lt 178, YAPONIRA NEVES 
MAIA DE SOUZA, CPF 398.654.367-87 / Qd 75 Lt 179, MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO DIAS, CPF 
738.026.544-04 / Qd 75 Lotes 180 e 181, HELDER CARVALHO DE ALMEIDA, CPF 046.316.674-43 
/ Qd 75 Lt 182, JOSE DE ALMEIDA OLIVEIRA, CPF 162.236.594-15 / Qd 75 Lt 183, MARIA JOSE 
FERREIRA DA SILVA, CPF 282.275.268-02 / Qd 75 Lt 184, TACIO LIMA DE HOLANDA OSIAS, 
CPF 738.180.541-34 / Qd 75 Lt 187, FELIPE BARBOSA DE LIMA, CPF 111.190.104-03 / Qd 75 Lt 
189, MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA, CPF 282.275.268-02 / Qd 75 Lotes 190, 191, 192, 193, 
194, 195, 196, 197, 198 e 199, EVERALDO MAIA, CPF 068.692.894-68 / Qd 75 Lt 200, FLAVIO 
AUGUSTO CARDOSO CUNHA, CPF 028.998.234-00 / Qd 76 Lt 201, JOSE PEREIRA DE LIMA, 
CPF 324.332.124-72 / Qd 76 Lt 202 GIULIANE FRANCO DE OLIVEIRA, CPF 114.348.264-65 / Qd 
76 Lt 203, VERONICA LIMA DOS SANTOS, CPF 025.376.094-17 / Qd 76 Lt 204, THIAGO SILVA 
DO NASCIMENTO, CPF 008.120.384-52 / Qd 76 Lt 205, ROBERTA VIRGINIA PEREIRA SOARES, 
CPF 051.692.124-02 / Qd 76 Lotes 206 e 207, RICARDO NOGUEIRA PAIVA, CPF 045.811.624-
67 / Qd 76 Lotes 208 e 209, JOÃO CRISTIANO REBOUÇAS ROLIM, CPF 365.083.904-06 / Qd 
76 Lotes 211 e 212, ERICO ACTIUM RAMOS DE MORAIS, CPF 011.926.334-31 / Qd 76 Lt 213, 
JOSE CARLOS PINTO DA SILVA, CPF 739.597.664-91 / Qd 76 Lt 214, DANILO LIMA DA SILVA, 
CPF 082.684.994-60 / Qd 76 Lt 215, MARIA DAS GRAÇAS VIEIRA, CPF 726.268.284-91 / Qd 76 
Lt 218, EVERALDO DOS SANTOS COSTA, CPF 376.929.924-87 / Qd 76 Lt 219, MARIA JOSE 
GONÇALVES, CPF 219.860.704-25 / Qd 76 Lotes 220 e 221, ANTONIO BARBOSA GUIMARÃES, 
CPF 023.938.734-14 / Qd 76 Lt 222, STEFANIA DUARTE DE OLIVEIRA, CPF 073.901.004-27 / 
Qd 76 Lt 223, MARCOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA, CPF 047.712.704-57 / Qd 76 Lotes 224, 
225, 230 e 231, MAYLSON TOLENTINO BARREIRO, CPF 013.119.504-27 / Qd 76 Lotes 226 e 
227, ROBSON CAVALCANTE VERAS, CPF 008.010.6741-99 / Qd 76 Lt 228, RAFAEL NOGUEIRA 
PAIVA, CPF 051.041.554-71 / Qd 76 Lt 229, ROSA HELENA NOGUEIRA GUIMARAES VERAS, 
CPF 060.437.524-76 / Qd 76 Lt 232, LARISSA GOMES RIBEIRO, CPF 072.967.394-44 / Qd 76 
Lotes 233 e 234, TIAGO MARTINS DA SILVA RODRIGUES, CPF 057.316.134-86 / Qd 76 Lt 235, 
DANIELLE CAVALCANTE DA SILVA, CPF 031.939.794-73 / Qd 76 Lt 238, EVERALDO DOS SANTOS 
COSTA, CPF 376.929.924-87 / Qd 76 Lotes 239, 240 e 241, CPF 047.997.754-21 / Qd 76 Lt 242, 
JOSEFA ANA DA SILVA, CPF 053.246.724-83 / Qd 76 Lt 243, SAYONARA FERREIRA DA SILVA, 
CPF 054.603.504-33 / Qd 77 Lt 244, ANDRE ALVES VALERIANO, CPF 032.624.524-32 / Qd 77 Lt 
245, AILTON FERNANDES DA SILVA, CPF 620.016.554-87 / Qd 77 Lt 246, JOSE BARBOSA DA 
COSTA JUNIOR, CPF 059.172.494-40 / Qd 77 Lt 247, SEVERINO DO RAMO DE SOUZA, CPF 
437.137.854-49 / Qd 77 Lt 250, ANA LUCIA DE MELO PEREIRA, CPF 000.787.544-45 / Qd 77 
Lt 252, ROSENILDO SEBASTIÃO DA SILVA, CPF 078.919.334-56 / Qd 77 Lt 253, EVA FIRMINO 
DOS SANTOS, CPF 360.196.154-72 / Qd 77 Lt 254, ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, CPF 
078.426.554-21 / Qd 77 Lt 255, LUCIANO CAMPELO DE ARAUJO, CPF 092.641.504-20 / Qd 
77 Lt 256, VICTOR AMADEU DA SILVA NASCIMENTO, CPF 033.240.514-10 / Qd 77 Lotes 257 
e 258, LEIDEANE FERREIRA BARBOSA, CPF 096.950.084-02 / Qd 77 Lt 259, JOSE CARLOS 
DOS SANTOS, CPF 872.991.514-72 / Qd 77 Lotes 260, 261 e 262 MAZUREYK NASCIMENTO 
ARAUJO, CPF 035.762.144-10 / Qd 77 Lt 263, JOSIVALDO ALVES DA SILVA, CPF 030.218.504-64 
/ Qd 77 Lotes 265 e 265, PRISCILA FARIAS SOUSA LIMA, CPF 104.543.984-33 / Qd 77 Lt 266, 
JEFFERSON DA SILVA ANDRADE, CPF 071.581.284-07 / Qd 77 Lt 267, JADY SOARES ALVES, 
CPF 700.673.494-04 / Qd 77 Lt 268, LUCIANA RAMOS DA ROCHA, CPF 930.972.984-87 / Qd 77 
Lotes 269 e 270, LEONARDO MACENA HIGINO, CPF 023.861.594-42 / Qd 77 Lt 271, RICARDO 
CAVALCANTI DE OLIVEIRA, CPF 487.022.504-20 / Qd 77 Lotes 276 e 277, CASSIO ALVES DOS 
SANTOS NASCIMENTO, CPF 110.921.084-16 / Qd 77 Lt 278, MICHAEL DOUGLAS ALVES DE 
SOUZA, CPF 086.360.734-99 / Qd 77 Lotes 281 e 282, JAQUELINE ARAUJO DOS SANTOS, CPF 
047.843.624-60 / Qd 77 Lt 283, MARIA OZANEIDE XAVIER DOS SANTOS, CPF 661.504.774-87 / 
Qd 77 Lotes 284 e 285, JAILTON ALVES DA SILVA, CPF 050.081.064-81 / Qd 78 Lt 288, JECIELANY 
FRANCO DE OLIVEIRA, CPF 114.783.094-07 / Qd 78 Lt 289, WELTON FERNANDES GOES, CPF 
701.670.234-03 / Qd 78 lotes 290 e 291, FRANCIELO SOARES DOS SANTOS, CPF 025.342.384-
85 / Qd 78 Lotes 292, 293, 294 e 295, GIVALDO TARGINO DA SILVA, CPF 025.883.964-37 / Qd 
78 Lt 296, JOANDERSON DA SILVA ARAUJO, CPF 016.036.344-60 / Qd 78 Lt 297, GERLANIA 
ROBERTO DA SILVA, CPF 081.020.114-32 / Qd 78 Lt 298, JOSE BARBOSA DA COSTA JUNIOR, 
CPF 059.172.494-40 / Qd 78 Lt 299, JACKSON JAFFE GUEDES DA SILVA, CPF 097.277.394-07 
/ Qd 78 Lotes 300 e 301, VANIELISSON COSTA DO NASCIMENTO, CPF 109.097.084-60 / Qd 
78 Lt 303, BARBARA COSTA PAULINHO, CPF 083.536.064-45 / Qd 78 Lt 304, CRISTIANO RA-
MOS DA SILVA, CPF 885.235.434-49 / Qd  78 Lt 305, LILIANE DE ARAUJO GONÇALVES, CPF 
061.865.604-90 / Qd 78 Lt 306, MARIA JOSE DOS SANTOS, CPF 497.944.504-10 / Qd 78 Lt 307, 
MARIA JOSE DE SOUZA, CPF 000.787.794-30 / Qd 78 Lt 308, FABIO GERALDO DE ARAUJO, 
CPF 451.110.494-87 / Qd 78 Lt 309, JOSIMAR PEREIRA DOS SANTOS, CPF 077.752.194-67 / 
Qd 78 Lt 311, MESSIAS FLORENCIA DE LIMA, CPF 089.756.444-80 / Qd 78 Lt 312, MARIA DO 
SOCORRO TRAJANO DE ASSIS, CPF 826.871.884-68 / Qd 78 Lt 314, MARIA CELIA DE ASSIS, 
CPF 622.803.174-00 / Qd 78 Lt, ANDREIA JUSTINA DE OLIVEIRA, CPF 061.314.004-40 / Qd 78 Lt 
318, DANIEL MELO BARBOSA, CPF 768.256.554-34 / Qd 78 Lotes 323, 324, 325 e 326, COSME 
PEREIRA DE ALMEIDA, CPF 023.105.224-30.

ADVERTÊNCIA: Fica vossa senhoria advertido de que, caso não haja o vosso comparecimen-
to, ou de seu representante legal devidamente munido de instrumento de procuração pública ou 
particular, com firma reconhecida em cartório, com poderes específicos para o ato, considerar-se-á 
o(s) Lote(s) como devidamente entregue(s), após o que ficarão sob a responsabilidade de cada 
adquirente o adimplemento de qualquer tributo que seja devido, inclusive o IPTU, as despesas co-
bradas pelas concessionárias de serviços públicos, bem como os encargos e impostos referentes à 
abertura de matrícula, lavratura e registro da escritura definitiva dos lotes perante os órgãos públicos 
ou escriturários, conforme previsto no item 8.3 dos contratos ora firmados.

Em caso de dúvida, entrar em contato com a nossa central de relacionamento pelo telefone (83) 
3022-7788 ou através do e-mail ecobranca@ecobrancapb.com.br

João Pessoa/PB, 09 de dezembro de 2015.
PLANO URBANISMO LTDA.

CNPJ sob nº 02.513.532/0001-58

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

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO 

ERRATA
CONCORRÊNCIA Nº 04/15-CEL
REGISTRO CGE Nº 15-01539-8
O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba - DER/PB, através da Comissão 

Especial de Licitação - CEL, comunica aos interessados que no edital, subitem 10.3.1 (letra “e”) 
(fl 7/20), onde se                           lê: “.... referentes ao exercício de 2015 ”, leia-se: ...” referentes 
ao exercício de 2014 ”.

João Pessoa, 09 de dezembro de 2015.
Engº  Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Especial de Licitação

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

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO 

CONCORRÊNCIA Nº 01/15-CEL
Registro CGE Nº 15-01398-0

RETIFICAÇÃO DO RESULTADO DA FASE DE HABILITAÇÃO
O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba - DER/PB, sediado a Av. José 

Américo de Almeida s/n, nesta Capital, através da Comissão Especial de Licitação – CEL,  comu-
nica aos participantes da CONCORRÊNCIA Nº 01/15-CEL, que após análise mais detalhada nas 
documentações, respaldada na legislação vigente e Edital da licitação em epígrafe, em especial 
em seu item 10.0, observou que a empresa R.FURLANI ENGENHARIA LTDA apresentou  Certidão 
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) vencida, infringindo o subitem 10.2.1 d) em 
consonância com o subitem 13.1.1, por conseguinte, fica também INABILITADA juntamente com as  
Empresas: INSTTALE ENGENHARIA LTDA por desatender o item 10.3.1.e) em consonância com  
10.3.1.b (não apresentou DMPL – Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido), LIGHT 
Engenharia e Comércio Ltda e  AGC - Construções e Empreendimentos Ltda por desatenderem o 
item 10.3.1.b.4(não apresentaram cópia autenticada da Carteira de Identidade Profissional expedida 
pelo CRC) e habilitadas as Empresas: EHL- ELETRO HIDRO LTDA, Comercial e Construtora Fênix 
Ltda, , MAC MESQUITA ANDRADE CONSTRUÇÕES LTDA, Construtora Luiz Costa LTDA, TERPA 
CONSTRUÇÕES S/A e Cosampa Projetos e Construções LTDA .

            A CEL 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 Proposta(s) ou vista(s) ao(s) 
recurso(s) - conforme o caso, fica marcada para o dia 18/12/2015, às 15:00 horas.                                  

João Pessoa, 09 de dezembro de 2015.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Especial de Licitação

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N370/2015
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 28/12/2015 às 09h para:

Aquisição de material permanente, destinado a Secretaria de Estado do Desenvolvimento 
Humano - SEDH, conforme anexo I do Edital.

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

REG. CGE Nº - 15-01665-0
João Pessoa, 09 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 N388/2015
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:

Aquisição de material de laboratório diversos, destinado ao LACEN/Laboratório Central de Saúde 
Publica, 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 - 15-01656-9
João Pessoa, 09 de dezembro de 2015

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÃO PARA 2ª CHAMADA 
PREGÃO PRESENCIAL N386/2015

O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 
publica,  considerando que a primeira chamada foi FRACASSADO, para conhecimento dos inte-
ressados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, e pelo Decreto nº 24.649/03 que regu-
lamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e 
suas alterações, realizará licitação na modalidade pregão presencial na sede deste orgão, situada a 
Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-
4588, no dia 28/12/2015 às 09h para:

Aquisição de material de laboratório meios de cultura, destinado ao LACEN/Laboratório Central 
de Saúde Publica da Paraíba, 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 - 15-01593-4
João Pessoa, 09 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 N306/2015
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 aquisição de material medico e hospitalar, destinado aos Hospitais da 
Rede Publica Estadual, 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 - 15-01663-4
João Pessoa, 09 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 N361/2015
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 22/12/2015 às 09h para:

Registro de preços para contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com 
fornecimento e aplicação de peças, componentes e acessórios na aeronave helicóptero modelo 
as 350 B2 fabricado pela EUROCOPTER, destinado a Secretaria da Segurança e Defesa Social - 
SEDS, 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 - 15-01677-6
João Pessoa, 09 de dezembro de 2015

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº: 001/2015.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE, torna público para conhecimento dos interes-

sados nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei Complementar n.º 
123/2006 e demais normas inerentes a espécie, que fará realizar Licitação Pública na modalidade 
CONCORRÊNCIA na forma de Execução Indireta, sob regime de empreitada por preço global, do tipo 
menor preço, objetivando a contratação de empresa para execução de remanescente de obra civil 
pública de construção de unidade escolar de educação infantil – CRECHE tipo “B” no Conjunto Cícero 
Lucena no Município de Mamanguape, em sessão pública para abertura dos envelopes de habilitação 
e proposta que realizar-se-á as 09:00hs do dia 18/01/2016, na sala da CPL, localizado na sede 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, 09 de dezembro de 2015.
GETÚLIO AUGUSTO DA SILVA 

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

RESULTADO DE LICITAÇÃO
PREGAO PRESENCIAL SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS  N.º 005/2015

A pregoeira do Município de Itabaiana, no uso de suas atribuições Torna Público para o conhecimento 
da população de ITABAIANA e para quem interessar possa, que a reunião de abertura e análise dos 
envelopes de PROPOSTA DE PREÇOS E HABILITAÇÃO do Pregão Presencial SRP n.º 005/2015, 
cujo objeto foi eventual Contratação de empresa para confecção de óculos corretivos relacionados a 
refração destinados aos alunos matriculados na rede municipal, foi declarada DESERTA.

Itabaiana–Pb, 07 de DEZEMBRO de 2015.
ALISANDRA SOUSA ANDRADE

PREGOEIRA

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

RESULTADO DE LICITAÇÃO
PREGAO PRESENCIAL SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS  N.º 006/2015

A pregoeira do Município de Itabaiana, no uso de suas atribuições Torna Público para o conhecimento 
da população de ITABAIANA e para quem interessar possa, que a reunião de abertura e análise dos 
envelopes de PROPOSTA DE PREÇOS E HABILITAÇÃO do Pregão Presencial SRP n.º 006/2015, 
cujo objeto foi eventual aquisição de material elétrico destinado à iluminação pública e manutenção 
dos prédios públicos, foi declarada DESERTA.

Itabaiana–Pb, 07 de DEZEMBRO de 2015.
ALISANDRA SOUSA ANDRADE

PREGOEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

SEGUNDO TERMO ADITIVO: 
REF: TOMADA DE PREÇOS 04/2014.
OBJETO: O presente TERMO DE ADITIVO tem por objeto, Prorrogação do Prazo de Vigência por 

mais 6 (seis) meses e a DESONERAÇÃO do valor inicialmente partes de R$ 256.321,13 (Duzentos 
e cinqüenta e seis mil trezentos e vinte um reais e treze centavos ) para R$ 237.563,63 (Duzentos e 
trinta e sete mil trezentos e vinte e um reais e treze centavos), celebrado entre a PREFEITURA MUNI-
CIPAL DE ALAGOINHA/PB e a empresa MURALHA CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ sob o 
nº 12.929.740/0001-96 - para o Contrato nº 117/2014, datado de 16/04/2014, e Termo Aditivo 01/2014, 
datado de 07/11/2014 proveniente da TOMADA DE PREÇOS nº 04/2014, objetivando a Construção 
de Portal e Calçadão, regime de execução empreitada por preço unitário, tipo menor preço global, de 
acordo Contrato de Repasse 0387190-77  com a UNIÃO FEDERAL, através do MTUR, representado 
pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA-PB, CONTRATAN-
TE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA – ALCIONE MARACAJÁ DE MORAIS BELTRÃO 
CONTRATADA: MURALHA CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 12.929.740/0001-96  
JUSTIFICATIVA: Acórdão TCU PLENÁRIO 26622/2013, de 04.10.2013.  REGIMENTO: Lei 8.666/93 e 
suas alterações posteriores. DATA TERMO ADITIVO: 11/05/2015..  OBS: Publicado para atendimento 
do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

ALCIONE MARACAJÁ DE MORAIS BELTRÃ - Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

TERCEIRO TERMO ADITIVO: 
REF: TOMADA DE PREÇOS 04/2014.
OBJETO: O presente TERMO DE ADITIVO tem por objeto, Prorrogação do Prazo de Vigência por 

mais 6 (seis) meses celebrado entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB e a empresa 
MURALHA CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 12.929.740/0001-96 – contados do 
término da vigência do Termo de Contrato nº 117/2014, datado de 16/05/2014, Primeiro e Segundo 
Termos de Aditivos, datados de 07.11.2014 e 11.05.2015, respectivamente, provenientes da TOMADA 
DE PREÇOS nº 04/2014, objetivando a Construção de Portal e Calçadão, regime de execução emprei-
tada por preço unitário, tipo menor preço global, de acordo Contrato de Repasse 0387190-77 com a 
UNIÃO FEDERAL, através do MTUR, representado pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/PREFEITURA 
MUNICIPAL DE ALAGOINHA-PB. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINH/PB – 
ALCIONE MARACAJÁ DE MORAIS BELTRÃO - Prefeita CONTRATADA: MURALHA CONSTRUTORA 
LTDA – JOSIMAR TARGINO DOS SANTOS – Sócio Administrador.  JUSTIFICATIVA: Após a revisão 
dos preços e a celebração do termo aditivo de supressão de valor, a documentação foi enviada para 
a Caixa Econômica Federal, que, todavia, teve suas atividades paralisadas por período significativo, 
assim, atrasando o cronograma físico-financeiro. REGIMENTO: Lei 8.666/93 e suas alterações poste-
riores. DATA TERMO ADITIVO: 10.11.2015. OBS: Publicado para atendimento do disposto no parágrafo 
único do art. 61 da Lei 8.666/93.

ALCIONE MARACAJÁ DE MORAIS BELTRÃO - Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

SEGUNDO TERMO ADITIVO
REF: TOMADA DE PREÇOS 05/2014.
OBJETO: O presente TERMO DE ADITIVO tem por objeto, Prorrogação do Prazo de Vigência 

por mais 6 (seis) meses e a DESONERAÇÃO do valor inicialmente de R$ 417.972,51 (Quatrocentos 
e dezessete mil novecentos e setenta e dois reais e cinqüenta e um centavos) para R$ 416.687,69 
(Quatrocentos e dezesseis mil seiscentos e oitenta e sete reais e sessenta e nove centavos) celebrado 
entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB e a empresa MURALHA CONSTRUTORA 
LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 12.929.740/0001-96 - para o Contrato nº 118/2014, datado de 
16/05/2014, e Termo Aditivo 01/2014, datado de 07/11/2014 proveniente da TOMADA DE PREÇOS 
nº 05/2014, objetivando a Construção de Ginásio de Esporte na Rua Projetada, s/n – Conjunto 
Clócio Beltrão Alagoinha/PB, regime de execução empreitada por preço unitário, tipo menor preço 
global, de acordo Contrato de Repasse com a UNIÃO FEDERAL, através do ME/ESPORTE E 
LAZER NA CIDADE, representado pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/PREFEITURA MUNICIPAL 
DE ALAGOINHA-PB, de nº 0367009-44 / 2011. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ALAGOINHA – ALCIONE MARACAJÁ DE MORAIS BELTRÃO CONTRATADA: MURALHA CONS-
TRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 12.929.740/0001-96.  JUSTIFICATIVA: Acórdão TCU 
PLENÁRIO 26622/2013, de 04.10.2013.  REGIMENTO: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
DATA TERMO ADITIVO: 11/05/2015.. OBS: Publicado para atendimento do disposto no parágrafo 
único do art. 61 da Lei 8.666/93.

ALCIONE MARACAJÁ DE MORAIS BELTRÃO
Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

TERCEIRO TERMO ADITIVO
REF: TOMADA DE PREÇOS 05/2014.
OBJETO: O presente TERMO DE ADITIVO tem por objeto, a prorrogação do prazo de vigência 

por mais 6 meses, celebrado entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB e a empresa 
MURALHA CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 12.929.740/0001-96 – contados do 
término da vigência do Termo de Contrato nº 118/2014, datado de 16 de Maio de 2014, Primeiro e 
Segundo Termos de Aditivos datados de 07.11.2014 e 11.05.2015, respectivamente,  provenientes da 
TOMADA DE PREÇOS nº 05/2014, objetivando a Construção de Ginásio de Esporte na Rua Projeta-
da, s/n – Conjunto Clócio Beltrão Alagoinha/PB, regime de execução empreitada por preço unitário, 
tipo menor preço global, de acordo Contrato de Repasse com a UNIÃO FEDERAL, através do ME/
ESPORTE E LAZER NA CIDADE, representado pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/PREFEITURA 
MUNICIPAL DE ALAGOINHA-PB, de nº 0367009-44 / 2011. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNI-
CIPAL DE ALAGOINHA – ALCIONE MARACAJÁ DE MORAIS BELTRÃO - Prefeita /  CONTRATADA: 
MURALHA CONSTRUTORA LTDA – JOSIMAR TARGINO DOS SANTOS – Sócio Administrador.  
JUSTIFICATIVA: Após a revisão dos preços e a celebração do termo aditivo de supressão de valor, 
a documentação foi enviada para a Caixa Econômica Federal, que, todavia, teve suas atividades 
paralisadas por período significativo, assim, atrasando o cronograma físico-financeiro. REGIMENTO: 
Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores. DATA TERMO ADITIVO: 10/11/2015. OBS: Publicado 
para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

ALCIONE MARACAJÁ DE MORAIS BELTRÃO
Prefeita

ESTADO DA PARA ÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DE SAÚDE
ERRATA AO EDITAL DE L I C I T A Ç Ã O

PROCESSO Nº 22.100/2014 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.055/2015
DATA DE ABERTURA: 22/12/2015 - ÀS 09h.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECER GASES MEDICI-

NAIS PARA A REDE MUNICINAL DE SAÚDE COM MANUTENÇÃO PREVENTICA E CORRETIVA.
A Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, através de seu Presidente, Sr. Chrystiano 

Madruga Navarro, torna público para conhecimento dos interessados, ERRATA ao Edital do Pregão 
Presencial nº. 10.055/2015, onde se lê: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
FORNECER GASES MEDICINAIS PARA A REDE MUNICINAL DE SAÚDE COM MANUTENÇÃO 
PREVENTICA E CORRETIVA; leia-se: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALZIADA NA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, COM A LOCAÇÃO 
E INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS GERADORES, CILINDROS OU TANQUE ESTACIONÁRIO 
DE O2 LÍQUIDO; AR COMPRIMIDO MEDICINAL POR COMPRESSORES, CILINDROS OU MIS-
TURADOR PARA AR SINTÉTICO; VÁCUO CLÍNICO POR BOMBAS; COM A MANUTENÇÃO DOS 
EQUIPAMENTOS EXTERNOS; SERVIÇOS DE RECARGA DE CILINDROS DAS AMBULÂNCIAS 
DE RESGATE DO SAMU, UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPAS) E DEMAIS DISPOSI-
ÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA. Fica mantida a data do certame para o dia 
22/12/2015 às 09:00h. Maiores informações e consultas com o Presidente/Pregoeiro e Comissão 
Setorial de Licitação no HORÁRIO ÚNICO de 08:00h às 12:00h, no Telefone: (83) 3214-7937, ou 
pelo e-mail: cel.smsjp@gmail.com.

João Pessoa, 09 de Dezembro de 2015. 
Chrystiano Madruga Navarro 

Presidente da CSL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU
AVISO DE JULGAMENTO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N° 002/2015
A Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu, no Estado da Paraíba, através da Comissão Perma-

nente de Licitação, leva ao conhecimento o resultado de julgamento de licitação, Tomada de Preços 
n° 002/2015, referente à fase de Habilitação dos serviços de Construção de reservatório de água e 
adutora para abastecimento de água em diversas localidades neste município de São Miguel de Taipu, 
Empresas Inabilitadas: Dantas Construções e Locação Eireli – Me – CNPJ:13.047.341/0001-64, Itens: 
4.1,7.2, 8.6.2.1, 8.6.2.2, 8.6.3,8.7.4, 8.7.6 à 8.7.8, Pinheiro e Braga Construções e engenharia Ltda 
– Me, CNPJ:22.885.188/0001-35, Itens:8.6.2.2,8.6.3,8.7.1à8.7.8, Jada Construções e Incorporações 
Eireli – EPP – CNPJ: 10.292.460/0001-94 pelos itens: 8.6.2.2, 8.7.2, 8.7.6 à 8.7.8; Andrade Costa 
Construção e Serviços Eireli – Epp, CNPJ: 19.487.408/0001-68, itens: 8.4.5, 8.7.4, 8.7.6 à 8.7.8, 
Priimee Construções e empreendimentos Eireli – Epp, CNPJ:20.949.329/0001-00, Itens: 4.1, 7.2, 
8.6.3, 8.7.1 à 8.7.6 e 8.7.8, Estructural engenharia Ltda – Me, CNPJ:05.881.170/0001-46, Itens: 4.
1,7.2,8.3.1,8.4.3.2,8.4.5,8.6.1,8.6.3, 8.7.1 à 8.7.8, LP Construtora e Locadora de Máquinas Eireli 
– Me, CNPJ:17.278.993/0001-60,Itens:7.2,8.6.2.1, 8.6.2.2,8.6.3,8.7.7,8.7.8, Construtora Princesa 
do Vale – CNPJ:15.233.791/0001-77, Iten:8.7.8; ADCRUZ Const. Ind. e Comércio EIRELI – ME, 
CNPJ:08.711.170/0001-96, pelos itens:7.2,8.3.1,8.4.5,8.6.3,8.7.4,8.7.5,8.7.7e8.7.8; Cofem Cons-
truções, Serviços Ltda, CNPJ:11.602.733/0001-12, Itens: 4.1,7.2, 8.3.1 à 8.3.6,8.4.3.1,8.4.4,8.5.1,
8.6.1,8.6.2.1,8.6.2.2,8.6.3,8.7.4,8.7.6à8.7.8; Atenas Construções Ltda, CNPJ:09.493.292/0001-16, 
itens:4.1,7.2,8.6.1,8.6.3,8.7.7e8.7.8;Construtora Edfficar Eireli – Me, CNPJ:17.440.965/0001-06, it
ens:8.2.3,8.4.1,8.4.2,8.6.2.2,8.6.3,8.7.1à8.7.8; Empresas Habilitadas: Construtora Reunidas Ltda, 
CNPJ:10.986.583/0001-25, MJC Construções Ltda – Me, CNPJ:07.264.280/0001-94 e Planforte 
Construção e prestadora de serviços Eireli – EPP, CNPJ:15.610.424/0001-45, Conforme o Edital 
as Licitantes ficam intimadas, nos termos do art. 109 da Lei 8.666/93. Caso não haja interposição 
de recursos, a abertura da proposta de preço das empresas habilitas dar-se-á às 09:00 horas do 
dia 17 de Dezembro do corrente ano, na sala da CPL, sediada nesta Prefeitura, localizada na Rua 
Gentil Lins, 127, Centro,  

São Miguel de Taipu-PB, 07 de Dezembro de 2015
Flávio Costa de Lima

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 60044/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Coronel Juvencio Carneiro, 253 - Centro - Cajazeiras - PB, às 08:00 horas do dia 28 de Dezembro de 
2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa 
para implementação do Programa de Garantia de Qualidade (PGQ) nos serviços de mamógrafos 
e raio-x, incluindo manutenção preventiva e preditiva prestados sob forma de vistorias semanais, 
mensais e semestrais para os equipamentos desta Secretaria de Saúde de acordo com termo de 
referência.. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e Decreto Municipal nº 0009/2006. Informações: no horário das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3531-4383.
Cajazeiras - PB, 08 de Dezembro de 2015

EMÍDIO DINIZ BATISTA
Pregoeiro 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE E LICITAÇAO

DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 013/2015-CPL
ESCOPO: ANÁLISE E JULGAMENTO DE SOLICITAÇÃO DE REEQUILÍBRIO ECONOMICO-

-FINANCEIRO DE CONTRATO. 
CONTRATO ADMINISTRATIVO: Contrato nº 0001/2015 - CPL 
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: Pregão Presencial nº 00001/2015. 
Após analisar o requerimento de reequilíbrio econômico-financeiro protocolado pela Empresa 

EMAN – Emulsões e Transportes Ltda. CNPJ nº 04.420.916/0008-28, de 1º de outubro de 2015, 
quanto à possibilidade de realizar o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato supracitado, em 
conformidade com o que prescreve a alínea d, do inciso II, do art. 65, da Lei de Licitações, resolvo 
por DEFERIR o pedido de reequilíbrio ora pleiteado, acompanhando o Parecer Jurídico da PGM, 
nos seguintes termos: 

O objeto do contrato é a aquisição de Emulsão Asfáltica RM 1C – Ar Frio, de forma parcelada, 
conforme solicitação da Secretaria de Infraestrutura. 

Os componentes da fórmula da Emulsão Asfáltica RM 1C – Ar Frio que sofreram reajustes pela 
PETROBRÁS S.A. foram o Cimento Asfáltico 50/70 e o Asfalto Diluído CM 30, num percentual de 
11,1% conforme se verifica no documento expedido pela Petrobrás, AB-MC/CPE/CIA – 119/2015, 
de 23 de setembro de 2015, sendo a alteração a partir do dia 16 de setembro de 2015. 

No entanto, em virtude de os produtos que sofreram alteração não representarem a totalidade 
dos componentes da Emulsão Asfáltica RM 1C – Ar Frio, a alteração somente acarretaria uma 
elevação no custo da Emulsão em 8%, segundo afirma a empresa. 

Sendo assim, fica reequilibrado, de comum acordo, o valor pactuado por ocasião do contrato, 
passando a custar para o município R$ 1.922,40 (mil novecentos e vinte e dois reais e quarenta 
centavos) a tonelada da Emulsão Asfáltica RM 1C – Ar Frio, através da realização de Termo de 
Acordo de Reequilíbrio Econômico-Financeiro, tendo em vista que existe para tanto amparo na 
legislação concernente.

Cajazeiras, 8 de dezembro de 2015. 
FRANCISCA DENISE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA 

Prefeita Municipal de Cajazeiras 

CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO
AVISO DE EDITAL

TOMADA DE PREÇO Nº 004/2015
A CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO/PB, torna público para conhecimento dos interes-

sados que fará realizar no dia 28 de dezembro de 2015 às 10:30 (dez e trinta) horas, na Câmara 
Municipal à Rua São José, s/n, São José, Conceição - PB, a licitação tipo Menor Preço, regida 
pela Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores para a aquisição parcelada de moveis projetados com 
acessórios e acessibilidade, destinados a Câmara Municipal de Conceição/PB. Os interessados 
poderão adquirir cópias do Edital no endereço supracitado, nos horários de expedientes normal. 
Conceição/PB, 09 de dezembro de 2015.

Raimunda Shirley Mendes dos Santos
Presidente da Comissão de Licitação

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de amortecedores, escapamentos, baterias e peças automotivas em geral, 

para os veículos da Prefeitura Municipal de Água Branca PB.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00055/2015.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Água Branca: 02.000 Gabinete do Prefeito 

- Manutenção das atividades do Gabinete - 04.000-Secretaria de Agricultura Irrigação e Abas-
tecimento - Manutenção da Sec. de Agricultura, irrigação e abastecimento - 05.000 - Secretaria 
de Educação - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE - Outras Despesas - 
Manutenção do transporte escolar - MDE - Manutenção das atividades do Fundeb - 40% outras 
despesas - 07.000- Secretaria de Ação Social e Turismo - Manutenção da secretaria de Ação Social 
e Turismo - 08.000 - Secretaria de Infraestrutura - Manutenção das atividades da Sec. de Infra-
-Estrutura - 11.000 - Secretaria de Transportes - Manutenção das atividades da Sec. de Transportes 
- 33. 90.30- Material de consumo.

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015, considerado da data de sua assinatura, 
ou seja, inicio em: 20 de novembro de 2015 e término em: 31 de dezembro de 2015.

PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Água Branca e GIPAGEL AUTO PEÇAS 
LTDA - EPP - GIPAGEL AUTO PEÇAS - R$ 116.630,00

Água Branca - PB, 20 de Novembro de 2015.
TARCISIO ALVES FIRMINO

Prefeito
GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA - EPP - GIPAGEL AUTO PEÇAS

CNPJ nº 35.588.102/0001-54
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU

SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA – 3ª Vara
Rua João Teixeira de Carvalho, 480 – Pedro Gondim
João Pessoa – PB – CEP: 58.031-220 – Fone: 2108-4097
EDT.0003.000016-6/2015
EDITAL DE CITAÇÃO                 PRAZO DE 20(VINTE) DIAS
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 
PROCESSO Nº 00024115820124058200, Classe 98
EXEQUENTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL – CEF
EXECUTADO: JOSE WILL RODRIGUES SOBRINHO
OBJETO: Cobrança da quantia de R$ 32.943,70 (trinte e dois mil, novecentos e quarenta e 

três reais e setenta centavos), acrescido da verba honorária de 2% (dois por cento) sobre o valor 
da Execução, ou seja, R$ 658,88 (seiscentos e cinqüenta e oito reais e oitenta e oito centavos), 
perfazendo um total de R$ 33.602,58 (trinta e três mil, seiscentos e dois reais e cinqüenta e oito 
centavos). atualizado até março/2012, mais juros, custas e demais acréscimos legais.

 FINALIDADE: CITAÇÃO do executado JOSÉ WILL RODRIGUES SOBRINHO, CPF N° 
930.912.304-49, para pagar a dívida reclamada no prazo de 03 (três) dias, contadas do escoamento 
do prazo de 20 (vinte) dais constante do presente edital

 ADVERTÊNCIA: Não ocorrendo o pagamento, proceder-se-á a penhora sobre tantos bens 
quantos bastem para integral pagamento do débito.

PUBLICIDADE: e como não foi possível ser citado pessoalmente o devedor, por se encontrar 
em lugar incerto e não sabido, conforme consta dos autos é expedido o presente, sendo o mesmo 
afixado na sede deste juízo, publicado uma vez no Diário da Justiça e duas vezes em jornal de 
grande circulação, mediante o qual fica citado.

Dado e passado nesta cidade de João Pessoa, Capital do Estado da Paraíba, aos 17 dias de 
novembro de 2015. Eu, ______________Aíla Belarmino Araújo de Oliveira, Técnica Judiciária, o 
digitei e imprimi. E eu,____________Ricardo Correia de Miranda Henriques, Diretor da Secretaria, 
em exercício, o conferi e subscrevo.

CRISTIANE MENDONÇA LAGE
Juíza Federal Titular da 3ª Vara

NAG SERVICE & MINERAÇÃO LTDA
NIRE Nº 2520041992-8

CNPJ Nº 40.771.230/0001-79
ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA DE SÓCIOS

Ficam convocados os senhores sócios da NAG SERVICE & MINERAÇÃO LTDA, com sede na Rua 
Coronel Antônio Xavier, Nº 45 – Centro, em Picuí-PB, CEP: 58.187-000, a se reunirem em Assembleia 
Extraordinária, que se realizará na sede da sociedade, no dia 10 de dezembro de 2015, às 9:00 horas, 
em primeira convocação e, às 10:00 horas, em segunda convocação, obedecidas as disposições do 
art. 1.074 do Código Civil (Lei nº 10.406/2002) — quorum e representação —, a fim de deliberarem 
sobre as seguintes matérias:

1 – Da exclusão de Sócio
Picuí-PB, 07 de dezembro de 2015.

FRANCISCO CANINDÉ DE ARAÚJO
CNH nº 352482360

CPF/MF nº 241.740.844-91

 COOPECARNE - COOPERATIVA DE COMERCIANTES DE CARNE DE SANTA RITA, CNPJ: 
03.795.494/0001-36, localizado(a) no município de SANTA RITA/PB; CEP: 58300-000, torna pú-
blico que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Licença 
de Operação para a atividade: “R.L.O. Nº171/2012/PPROC. Nº 2577/11=ABATEDOURO DE BO
VINOS=IT:R$1.300=AC:246M²=NE:25=L/ATV:FAZENDA SANTO ANDRÉ-Z.RURAL-SANTA RITA/
PB=1ªPUBL=03795494000136.”; a ser realizada no município de SANTA RITA/PB; CEP: 58300-000, 
conforme processo Nº 2015-007589/TEC/LO-1162 de 27/11/2015. [#Prot: 318/2015]

     ADRIANO VILAR DINIZ, CNPJ: 16.743.438/0001-08, localizado(a) no município de TAPEROA/
PB; CEP: 58680-000, torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente a Licença de Operação para a atividade: “LICENÇA DE OPERAÇÃO - PARA 
FABRIC. DE PROD. DE PANIFICAÇÃO - COD. 2.48.1 IT=10MIL AC=182,4 NE=02 1º PUB. L/ATV- 
R. ABDON DE SOUZA MACIEL, 293 CNPJ-16.743.438/0001-08 BAIRRO S. JOSÉ TAPEROÁ/
PB=NURECG=”; a ser realizada no município de TAPEROA/PB; CEP: 58680-000, conforme processo 
Nº 2015-007590/TEC/LO-1163 de 27/11/2015. [#Prot: 319/2015]

     JOSÉ ROSSANDRO ALVES FARIAS, CNPJ: 05.163.075/0001-07, localizado(a) no município 
de BOA VISTA/PB; CEP: 58123-000, torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência de 
Administração do Meio Ambiente a Licença de Operação para a atividade: “R.L.O COM. VAREJ. DE 
MAT. DE CONST. EM GERAL MADEIRA SERRA E SEUS ARTEF. COD. 3.3.3 IT=35.MIL AC=580m² 
NE=05 CNPJ-05.163.075/0001-07 L/ATV- R. MARIA DA GUIA G. L., 52 ESPINHEIRO BOA VISTA/
PB=NURECG=”; a ser realizada no bairro: CENTRO; município de LOGRADOURO/PB; CEP: 
58475-000, conforme processo Nº 2015-007591/TEC/LO-1164 de 27/11/2015. [#Prot: 320/2015]

     CERÂMICA SANTO ANTÔNIO LTDA, CNPJ: 11.077.618/0001-76, localizado(a) no município de 
SANTA LUZIA/PB; CEP: 58600-000, torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência de 
Administração do Meio Ambiente a Licença de Alteração para a atividade: “L.A.=CONSTRUÇÃO 
DE UM FORNO CEDON SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO=IT:300MIL=AC:703M²=NE:05=L/AT:SÍTIO 
BALANÇO, ZONA RURAL, SANTA LUZIA-PB. 1ªPUBLIC.=11.077.618/0001-76”; a ser realizada 
no município de /PB; CEP: 58000-000, conforme processo Nº 2015-007597/TEC/LA-0579 de 
27/11/2015. [#Prot: 321/2015]

     EOLICA MACAPARANA E GETULIO GERADORA DE ENERGIA S.A, CNPJ: 14.193.549/0001-
54, localizado(a) no município de /PB; CEP: 58000-000, torna público que requereu à SUDE-
MA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Licença Prévia para a atividade: 
“CORREÇÃO DA LICENÇA PRÉVIA Nº 1394/2015=PROCESSO Nº 2015-003759 -NA ATI-
VIDADE LICENCIADA:COMPLEXO EÓLICA GETÚLIO,CENTRAL EÓLICA GETÚLIO,ZONA 
RURAL,NATUBA/PB.”; a ser realizada no município de NATUBA/PB; CEP: 58494-000, conforme 
processo Nº 2015-007600/TEC/LP-2619 de 27/11/2015. [#Prot: 322/2015]

     GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA-EPP, CNPJ: 22.389.353/0001-
68, localizado(a) no bairro: .; município de CAMPINA GRANDE/PB; CEP: 58400-000, torna público 
que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Licença de 
Operação para a atividade: “L.O=COM. DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA, ALCOOL E OLEO DIE-
SEL), POUSADA, CONVEN. E REST.=IT:400MIL=AC:781,22M²=NE:03=L/ATV:R.IZABEL BARBOSA 
DE ARAUJO, S/N-SANDRA CAVALCANTE-CG/PB=1ªPUBL=22389353000168.”; a ser realizada 
no bairro: .; município de CAMPINA GRANDE/PB; CEP: 58400-000, conforme processo Nº 2015-
007604/TEC/LO-1165 de 27/11/2015. [#Prot: 323/2015]

     ESPAÇO MIX ESPORTE LAZER E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 20.251.734/0001-50, localizado(a) 
no bairro: .; município de CAMPINA GRANDE/PB; CEP: 58400-000, torna público que requereu 
à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente aLicença de Operação para 
a atividade: “L.O. = CENTRO SOCIAL ESPORTIVO E DE LAZER - COD. 3.4.1 IT=240.MIL 
AC=309m² NE=01 1º PUB. CNPJ-20.251.734/001-50-L/ATV=R. AUZIRA PEREIRA DE O. Nº 
160 - B. UNIVERSIT. CAMPINA GRANDE=NURECG=”; a ser realizada no bairro: .; município de 
CAMPINA GRANDE/PB; CEP: 58400-000, conforme processo Nº 2015-007605/TEC/LO-1166 de 
27/11/2015. [#Prot: 324/2015]

     AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS GIRUS LTDA, CNPJ: 18.292.526/0001-58, localizado(a) no 
município de SOBRADO/PB; CEP: 58342-000, torna público que requereu à SUDEMA - Superin-
tendência de Administração do Meio Ambiente a Licença de Operação para a atividade: “RENOV. 
DA L.O Nº 3870/2013/PROC. Nº 2013-003898=COM. VAREJ. DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA, 
ÁLCOOL, DIESEL E LUBRIFICANTE)=IT:60.000=AC:455m²=NE:06==RODOVIA BE 230, S/N KM 
74=ZONA RURAL=SOBRADO-PB 1º PUBLIC”; a ser realizada no município de SOBRADO/PB; CEP: 
58342-000, conforme processo Nº 2015-007611/TEC/LO-1167 de 30/11/2015. [#Prot: 325/2015]

     SANTA ANA IMOBILIARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ: 02.095.902/0001-84, localizado(a) 
no bairro: BESSA; município de JOAO PESSOA/PB; CEP: 58036-000, torna público que requereu 
à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Licença de Operação para a 
atividade: “LICENÇA OPERAÇÃO=ED. MULTIFAMILIAR COM 24 APTS=IT:2MILHÕES=AC:2.604,34
=NE:04=L/ATV:R. MARIA HELENA, S/N, JARDIM OCEANIA QD 04, LT 150-AEROCLUBE-BESSA-J.
PESSOA/PB=1ªPUB=02095902000184.”; a ser realizada no município de JOAO PESSOA/PB; CEP: 
58000-000, conforme processo Nº 2015-007612/TEC/LO-1168 de 30/11/2015. [#Prot: 326/2015]

JOSÉ ANTONIO URBANO DA SILVA – CNPJ/CPF Nº 116.626.064-00, Torna público que a SUDEMA 
- Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 2363/2015 
EM João Pessoa, 27 de outubro de 2015 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Construção de Ha-
bitação multifamiliar, DOTADO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, FOSSA 
SÉPTICA E SUMIDOURO PRISMÁTICO. Na(o) – RUA PROJETADA, QD-24, LT-516, LOTEAMEN-
TO PLANO DE VIDA,  Município: SANTA RITA – UF: PB. Processo: 2015-002021/TEC/LO-9670.

SERGIO SALVIO LINS ALBUQUERQUE – CNPJ/CPF Nº 282.053.084-20, Torna público que a 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação 
nº 2651/2015 em João Pessoa, 26 de novembro de 2015 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: 
Edificação multifamiliar com 02 unidades, dotada de sistema de esgotamento sanitário, composto de 
fossa séptica e sumidouro. Na(o) -  RUA PROJETADA, S/N, QUADRA 32, LT 764 – LOTEAMENTO 
PLANO DE VIDA – Município: SANTA RITA – UF: PB. Processo: 2015-006712/TEC/LO-0879.

JOSENILDO CARLOS DE MACENA – CNPJ/CPF Nº 009.948.614-86, Torna público que a SUDEMA 
– Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 2763/2015 
em João Pessoa, 2 de dezembro de 2015 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Construção de 
habitação multifamiliar – dotado de sistema de esgotamento sanitário – tanque séptico, destino final 
sumidouro. Na(o) – RUA PROJETADA, QUADRA 24, LOTE 12  JARDIM AEROPORTO – Município:  
BAYEUX – UF: Processo: 2015-006248/TEC/LO-0742.

EOLICA MACAPARANA E GETULIO GERADORA DE ENERGIA S.A –M CNPJ/CPF Nº 
14.193.549/0001-54, Torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença Prévia nº 2736/2015 em João Pessoa, 30 de novembro de 2015 – Prazo: 
599 dias. Para a atividade de: Implantação da CENTRAL EÓLICA GETÚLIO, no COMPLEXO GETÚ-
LIO, com 14 aerogeradores e potência instalada de 29,4 MW, na zona rural do município de Natuba, 
no estado da Paraíba. Na(o) – COMPLEXO EOLICO GETULIO, CENTRAL EOLICA GETULIO, Z. 
RURAL Município: NATUBA – UF: PB. Processo: 2015-007600/TEC/LP-2619.

EDNILDO JOSÉ DA SILVA ME – CNPJ Nº 12.207.475/0001-56, Torna público que comunica que 
na data de 23/09/2015 o extravio de documento Talões Fiscais Série D, Modelo 2, de números 
101 a 250. Conforme Boletim de Ocorrência Policial 1433/2015 datada 23 de novembro de 2015.

BORBA E CAHU AQUACULTURA LTDA – CNPJ/CPF Nº 14.884.234/0001-53, Torna público que a 
SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação 
nº 2777/2015 em João Pessoa, 2 de dezembro de 2015 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: 
CARCINICULTURA BORBA E CAHU AQUACULTURA LTDA, COM 15 VIVEIROS DE ENGORDA 
E UMA LAGOA DE SEDIMENTAÇÃO. Na(o) -  FAZENDA SANTO ANTONIO Município:  SALGADO 
DE SÃO FELIX – UF: PB. Processo: 2015-005783/TEC/LO-0609.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 55/2015
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para prestação de serviço consultoria, assessoria, treina-

mento, acompanhamento e elaboração de projetos na área da saúde do Município. Data e Local, 
às 08:30 horas do dia 22/12/2015, na sala de Reuniões da CPL, Rua Projetadas, S/N - Centro - São 
Domingos - PB.

São Domingos - PB, 09 de Dezembro de 2015.
Eudes Leite de Sá Júnior.

Pregoeiro Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 56/2015
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para a execução de serviço de assessoria técnica da gestão 

e operacionalização do Programa Bolsa Família no município. Data e Local, às 09:30 horas do dia 
22/12/2015, na sala de Reuniões da CPL, Rua Projetadas, S/N - Centro - São Domingos - PB.

São Domingos - PB, 09 de Dezembro de 2015.
Eudes Leite de Sá Júnior.

Pregoeiro Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 57/2015
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para fornecimento parcelado de Gás GLP para atender as 

atividades de diversas secretarias do município. Data e Local, às 10:30 horas do dia 22/12/2015, 
na sala de Reuniões da CPL, Rua Projetadas, S/N - Centro - São Domingos - PB.

São Domingos - PB, 09 de Dezembro de 2015.
Eudes Leite de Sá Júnior.

Pregoeiro Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 58/2015
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para a contratação de profissional técnico especializado 

para execução do Esporte: Um Caminho Melhor no Município. Data e Local, às 11:30 horas do 
dia 22/12/2015, na sala de Reuniões da CPL, Rua Projetadas, S/N - Centro - São Domingos - PB.

São Domingos - PB, 09 de Dezembro de 2015.
Eudes Leite de Sá Júnior.

Pregoeiro Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 59/2015
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para manutenção preventiva e corretiva de máquinas pesa-

das, junto a Secretaria de Agricultura do Município. Data e Local, às 13:30 horas do dia 22/12/2015, 
na sala de Reuniões da CPL, Rua Projetadas, S/N - Centro - São Domingos - PB.

São Domingos - PB, 09 de Dezembro de 2015.
Eudes Leite de Sá Júnior.

Pregoeiro Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 60/2015
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para prestação de serviços mediante ajuste de mão de obra 

por tarefa para execução de pequenos trabalhos de pessoa física como calceteiro/empedrador, por 
metro quadrado, para manutenção de ruas pavimentadas do município, sem fornecimento de mate-
riais, nos termos da alínea “d” do inc. VIII do art. 6º da Lei nº 8.666/93. Data e Local, às 14:30 horas 
do dia 22/12/2015, na sala de Reuniões da CPL, Rua Projetadas, S/N - Centro - São Domingos - PB.

São Domingos - PB, 09 de Dezembro de 2015.
Eudes Leite de Sá Júnior.

Pregoeiro Oficial

WASTE – COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES LTDA-ME – CNJ/CPF Nº 20.474.613/0001-
78, Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu 
a Autorização Ambiental nº 2668/2015 em João Pessoa, 27 de novembro de 2015 – Prazo: 365 
dias. Para a atividade de: Transporte de cargas perigosas, resíduos de serviço de saúde, veículo 
camionete HYUNDAY/HR HDB Placas QFL-7297 Na(o) – EM TODA PARAÍBA Município: - UF: PB. 
Processo: 2015-006079/TEC/AA-3571.

WASTE – COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES LTDA-ME – CNJ/CPF Nº 20.474.613/0001-78, 
Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a 
Autorização Ambiental nº 2669/2015 em João Pessoa, 27 de novembro de 2015 – Prazo: 180 dias. 
Para a atividade de: Realização de teste de queima, com resíduos perigosos e resíduos de serviço 
de saúde. Na(o) – SITIO MÃE D’AGUA. S/N-GALPÃO. Município: SOUSA – UF: PB. Processo: 
2015-006905/TEC/AA-3603.

WILSON ARAUJO DA COSTA, empresa localizada na cidade de Cajazeiras, Estado da Paraíba 
-Torna Público que requereu a SUDEMA-Superintendência de Administração do Meio Ambiente,em 
uma AA –Autorização Ambiental  Nº 2015-001815/TEC/AA-3418, em João Pessoa, em 24 de  Março 
de 2015-Para  a atividade de Transporte de Combustível em todo estado da Paraíba.

MINERAÇÃO COTO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA – CNPJ nº 
00.841.691/0001-56, torna público que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, a Renovação da Licença de Operação nº 3497/2013, para a atividade de ex-
tração/lavra de granito ornamental (rocha ornamental), para uso revestimento. Na Fazenda Santa 
Clara – Zona rural, Município de Santa Luzia / PB. 

MINERAÇÃO COTO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA – CNPJ nº 
00.841.691/0001-56, torna público que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, a Renovação da Licença de Operação nº 3496/2013, para a atividade de ex-
tração/lavra de granito ornamental (rocha ornamental), para uso revestimento. Na Fazenda Santa 
Clara – Zona rural, Município de Santa Luzia / PB.

MINERAÇÃO COTO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA – CNPJ nº 
00.841.691/0001-56, torna público que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, a Renovação da Licença de Operação nº 3832/2013, para a atividade de ex-
tração/lavra de granito ornamental (rocha ornamental), para uso revestimento. Na Fazenda Santa 
Clara – Zona rural, Município de Santa Luzia / PB.

A Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado da Paraíba – SUPLAN/PB, 
CNPJ/CPF nº 09.125.444/0001-28 torna público que a requereu a SUDEMA – Superintendência 
de Administração do Meio Ambiente, a renovação da licença de instalação nº 3726/2014, para a 
obra de construção da Escola Técnica Estadual de Cuité, no Km. 68 BR 104 Zona Urbana, Cuité/
PB.  Processo nº 2015-007712/TEC/LI-4554.

FLAVIO OLIVEIRA DE ARAUJO – ME – CNPJ Nº 15.734.412/0003-94, Torna público que requereu 
à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, LICENÇA DE OPERAÇÃO = 
PIZZARIA = IT: 200.000,00 – AC: 750 M² - NE: 06 = L/ATV: AV. GOV. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO 
– Nº 141 – BESSA – JOÃO PESSOA – PB. Processo: 2015-000117/TEC/LO-9234.

     R & A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP, CNPJ: 22.289.534/0001-12, localizado(a) 
no bairro: .; município de CAMPINA GRANDE/PB; CEP: 58400-000, torna público que requereu 
à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Licença de Operação para 
a atividade: “LICENÇA DE OPERAÇÃO=COMER. DE COMBUSTÍVEIS(GASOLINA, ÁLCOOL E 
ÓLEO DIESEL)=IT:120MIL=AC:251,14M²=NE:03=L/ATV:R. ALICE MENEZES DOS SANTOS,Nº45-
-TRÈS IRMÃS-CAMPINA GRANDE-PB=1ªPUBLI=22.289.534/0001-12.”; a ser realizada no bairro: .; 
município de CAMPINA GRANDE/PB; CEP: 58400-000, conforme processo Nº 2015-007587/TEC/
LO-1161 de 27/11/2015. [#Prot: 317/2015]

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de amortecedores, escapamentos, baterias e peças automotivas em geral, 

para os veículos da Secretaria de Saúde.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00056/2015.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Água Branca: MANUTENÇÃO DO FUNDO 

MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS- Elemento de Despesa - 3.3.90.30 - Material 
de Consumo.

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015, considerado da data de sua assinatura, 
ou seja, inicio em: 20 de novembro de 2015 e término em: 31 de dezembro de 2015.

PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Água Branca e GIPAGEL AUTO PEÇAS 
LTDA - EPP - GIPAGEL AUTO PEÇAS - R$ 37.474,00

Água Branca - PB, 20 de Novembro de 2015.
TARCISIO ALVES FIRMINO

Prefeito
GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA - EPP - GIPAGEL AUTO PEÇAS

CNPJ nº 35.588.102/0001-54

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2015
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rodovia Pb 18 - Km 3, S/Nº - Centro - Conde - PB, às 14:30 horas do dia 23 de Dezembro de 
2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Execução dos serviços 
de atualização do cadastro imobiliário municipal - revisão do existente e busca de novas unidades. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Federal nº 3.555. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas e das 13:30 as 17:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado.

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

Conde - PB, 09 de Dezembro de 2015
ISABELLA DUARTE GOUVÊA - Pregoeira Oficial 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D’ ÁGUA 

COMISSÃO PERMANENTE LICITAÇÃO 
Aviso de julgamento de Recurso 

Tomada de Preço n. 011/2015 
A CPL deste município, nos termos do artigo 109 inciso I da lei 8.666/93, decide INDEFE-

RIR o recurso impetrado pela empresa  MARTINS CONSTRUÇÕES EIRELLI-EPP, CNPJ Nº 
21.645.432/0001-20, Analisados o recurso, à luz das exigências editalícias e da legislação vigente, 
DECIDIU a Comissão Permanente de Licitação: INDEFERIR o recurso administrativo interposto 
por MARTINS CONSTRUÇÕES–EIRELI EPP, CNPJ Nº 21.645.432/0001-20; permanecendo a 
decisão de INABILITAÇÃO da referida empresa. Sendo marcado a reunião para recebimento da 
documentação nos termos do art. 48, § 3º da Lei 8.666/93, para o dia 11 de dezembro de 2015, ás 
09:00horas. INFORMAÇÕES: Na sede da Prefeitura a rua Luiz Furtado de Figueiredo, nº48-Centro 
Mãe D’ Água PB, em todos os dias úteis 08:00 ás 12:00 horas. 

Mãe D’ Água PB, 09 de dezembro de 2015 
SILVANIA SOARES DA SILVA 

PRESIDENTE CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
EMLUR AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA – EMLUR

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 014/2015   
PROCESSO ADM. Nº. 7.961/2015
A EMLUR AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA – EMLUR, torna público para 

conhecimento dos interessados que a licitação na modalidade Pregão Presencial nº 014/2015. Tipo 
Menor Preço Unitário, cujo objeto é o registro de preços, consignado em ata, para contratação de 
empresa especializada para eventual realização de serviço de recapagem de pneus, destinados 
as necessidades desta Autarquia, com abertura prevista para o último dia 03/12/2015 às 08:00h, 
foi declarada DESERTA. Maiores informações na sede da EMLUR, situada na Av. Minas Gerais, 
177, Bairro dos Estados, João Pessoa-PB ou pelo Fone: (083) 3214-7629.

João Pessoa, 07 de Dezembro de 2015
Robson Torres dos Santos
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