
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 279

Marés Hora

Fonte: Marinha do Brasil

Altura

30o Máx.
24o  Mín.

35o  Máx.
17o Mín.

37o Máx.
19o Mín.

DÓLAR    R$ 3,951  (compra) R$ 3,952  (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 3,930  (compra) R$ 4,170  (venda)
EURO   R$ 4,300  (compra) R$ 4,305  (venda)

Nublado com 
chuvas ocasionais

Nublado com 
chuvas ocasionais

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

l Comunidade em Patos recebe primeira barragem subterrânea. Página 3
 
l Motorista já pode consultar valor do IPVA 2016 pela internet. Página 4
 
l Veja a programação de Natal das cidades do interior da PB. Página 9
 
l Polícia Federal vai investigar vereadores de Cabedelo. Página 17
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Angélica Maria Stefhanie MariaMárcio Eduardo

Entrevistas se dividem quanto à
permanência dos camelôs nas ruas

FOTO: Teresa Duarte

Nublado com 
chuvas ocasionais

Estado cria lei de
amparo à mulher

As mulheres vítimas de violência dispõem agora de uma nova legislação de apoio. O governador  Ricardo Coutinho 
sancionou a lei 10.699, que cria a Política Estadual de Amparo e Assistência à Mulher Vítima de Violência.  PÁGINA 13

NOVA POLÍTICA PARA VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA

COMBATE AO AEDES AEGYPTI

Presentes

Educação

Há quem veja comodidade na oferta dos produtos. 
Outros acham que impede a livre circulação.  PÁGINA  13

FOTOS: Evandro Pereira

FOTO: Reprodução

FOTO: Divulgação

ALTA

ALTA

09h19

21h51

0.3m

0.1m

baixa

baixa
15h41

03h19

2.5m

2.4m

TURIsMo soCIAL o Mirante do Dedinho, em Tambaba, no Conde (PB), é um dos pontos turís-
ticos recomendados pelo sesc Paraíba no programa de turismo social da entidade.  PÁGINA 9

Instituições fazem Dia de Faxina
Órgãos públicos participaram ontem do Dia de Faxina programado pela Secretaria de Estado da Saúde na agenda 

de combate à reprodução do mosquito Aedes aegypti transmissor de dengue, chikungunya e zika.  PÁGINA 14

PB abre 2,7 mil vagas em 
cursos profissionalizantes 
Consumidor tem horário
especial para as compras 

Campinense vence Corrida 
dos Guardas Municipais 

PÁGINA  3

PÁGINA  15

PÁGINA  21

Dione Rabelo
amplia carreira
internacional

A artista plástica parai-
bana Dione Rabelo expõe na 
Holanda até 9 de janeiro e 
amplia carreira interna-
cional.  PÁGINA 5

Nascida em 
Princesa 
Isabel, Dione 
está integrada 
ao circuito 
europeu

FOTO: Arquivo

Esportes



Triste coincidência: na mesma semana 
em que se esgota o prazo para adoção de-
finitiva do acordo ortográfico entre o Bra-
sil e os demais países lusófonos, eis que o 
Museu da Língua, instalado num dos pon-
tos mais turísticos da cidade de São Paulo, 
arde em chamas. Aliando-se um aconte-
cimento ao outro, o que figurativamente 
se pode concluir é que, na medida em que 
surge uma nova forma de escrita do idioma 
português, queimam nas labaredas paulis-
tas aquelas outras que marcaram época 
pelo estilo primoroso dos autores que com-
punham o acervo da Praça da Luz. 

Em relação ao fim do prazo para im-
plantação das novas regras impostas pelo 
acordo ortográfico, pode-se dizer que, ape-
sar do tempo concedido para adaptação 
dos usuários do idioma, a verdade é que o 
assunto está longe de ter sido pacificado. 
Há mais de cem anos, Brasil e Portugal ten-
tam unificar a maneira de escrever. O obje-
tivo é que todos os países da comunidade 
de Língua Portuguesa, na Europa, África, 
Ásia e da América, escrevam do mesmo 
jeito. Este último acordo começou a ser ne-
gociado na década de 1970 do século pas-
sado, foi assinado em 1990, sofreu muitos 
adiamentos, mas agora o prazo terminou. 
A rigor, encerra-se mesmo no dia primeiro 
de janeiro próximo. 

A confusão, porém, é geral e não tem 
data para acabar. Tanto no Brasil quanto 
em Portugal são muitos os professores e 
estudiosos que reclamam das novas re-
gras. Em Portugal, por exemplo, uma das 
maiores reclamações é sobre as consoantes 
mudas. Palavras que eles escreviam como 

actor, actriz, director, factual, optimo, per-
deram a consoante muda. E ao contrário, 
recepção de hotel, que no Brasil se escre-
ve com p mudo e lá eles escrevem receção. 
Vão ter de adotar o jeito brasileiro de gra-
far. No Brasil, o ponto de maior discórdia e 
desentendimento é quanto ao uso do hífen. 
São tantas as exceções que é quase impos-
sível ensinar a maneira correta. 

Comparado com o que aconteceu na 
segunda-feira passada em São Paulo, este 
acaba sendo um problema menor, que com 
o tempo, de um jeito ou de outro, se resol-
verá. O incêndio do Museu da Língua, com 
a destruição de todo seu acervo, este sim é 
um caso terrível. Uma tragédia. Resultou o 
sinistro na morte de um dedicado bombei-
ro e na carbonização de um vistoso e rico 
material linguístico-literário. Instalado no 
prédio histórico da Estação da Luz, que foi 
inaugurado em 1901, o Museu da Língua 
Portuguesa começou a funcionar em 2006, 
concebido numa parceria entre o Governo 
do Estado e a Fundação Roberto Marinho. 
Era o único espaço no Brasil dedicado ex-
clusivamente à língua, com tecnologia de 
ponta e recursos interativos para apresen-
tação de conteúdos. 

Se, de um lado, a Língua Portuguesa 
sofre arranhões inexplicáveis com o polê-
mico acordo ortográfico, de outro, com as 
línguas de fogo que lamberam o museu, 
passa a se ressentir de um monumento 
que, sem exagero algum, era a sua mais 
acolhedora catedral. A expectativa é que, 
tanto em relação ao acordo como ao museu, 
novas ideias surjam para reconstruir o que 
foi perdido.

Editorial

 Línguas de fogo
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Artigo

A felicidade não tem preço

Uma das voluntárias que participam 
do programa Papai Noel dos Correios, em 
São Paulo, não quis acreditar quando uma 
criança de apenas oito anos idade, em vez 
de pedir brinquedo, roupinha ou telefone 
celular, ao ditar carta para ser enviada pela 
ECT à Lapônia, pediu que o Bom Velhinho 
repassasse uma cesta básica ao pai e à mãe 
desempregados. A voluntária não quis acre-
ditar por que ignorava ser este um dos pe-
didos feitos com desconcertante frequência 
por inúmeras crianças em diversos estados 
brasileiros. No Acre, por exemplo, o gerente 
da Empresa de Correios e Telégrafos na ci-
dade de Cruzeiro do Sul, Airton Pessoa, fez 
um resumo do quadro: “Aqui, em algumas 
cartas as crianças pedem brinquedo, ipad, 
iphone, notebook, tablet, mas o que mais 
nos comove é quando pedem alimentação. 
E normalmente são esses os pedidos mais 
atendidos na campanha”. Lá no Acre, mui-
tas crianças chegam a especificar aos me-
nos dois produtos que não podem faltar na 
cesta básica do Natal: leite e iogurte. É em-
baraçoso (e comovente) ou não é?

Bom, no meu caso, só não fiquei cá tão 
embaraçado ao ler o noticiário porque já ti-
nha me comovido com alguns depoimentos 
espontâneos dados, em recente programa 
jornalístico da TV Cabo Branco, por bene-
ficiários do Bolsa Família que recebem do 
Governo do Estado o Abono Natalino (único 
do gênero no país). Na primeira declaração, 
uma mulher de aparentes 50 anos de idade 
disse, em tom de felicidade, que o abono lhe 
serviria para comprar arroz, feijão, açúcar, 
óleo e outros produtos que compõem a cesta 
básica. Mais feliz ainda, adicionou à balan-

ça sabem o quê? “Um quilo de galinha,” Na 
manifestação a seguir, uma outra mulher, 
da mesma faixa etária, assim se expressou: 
“Vou ajuntar e comprar umas roupas para 
as crianças.” E olhem que o Abono Natalino 
é de R$ 32,00! Mas vocês não imaginam o 
quanto essa quantia significa em dezembro 
para meio milhão de famílias paraibanas! 
Ou, por outra, já estão vendo o seu signifi-
cado, não é isso?

Os dois depoimentos, aliás, teriam basta-
do para despertar espírito natalino em qual-
quer cristão, mas eis que um terceiro favore-
cido pelo abono do Governo do Estado - um 
senhor também de meia idade -  me fez acre-
ditar que o Natal realmente existe, ao decla-
rar, entre humilde e determinado: “Quem vai 
decidir é o meu menino, que é dele esse di-
nheiro.” E repetiu, com toda a ênfase: “Quem 
vai decidir é ele.” Pensem numa emoção! A 
pergunta que me faço hoje é a seguinte: terá 
o menino decidido ajudar ao pai na cesta de 
alimentos ou preferiu pegar seus R$ 32,00 
e os entregou à mamãe para comprar uma 
roupinha e um brinquedo? Aposto como es-
colheu a segunda alternativa, mas a lição que 
fica nesta véspera de Natal é a do simbolismo 
que quantia relativamente tão pequena ad-
quire quando entregue a mães e pais de tão 
grandes corações. Na verdade, o tamanho do 
benefício não é documento quando valores 
mais altos se alevantam. A felicidade do Na-
tal não tem preço. Que o digam as crianças 
de 500 mil famílias que, na Paraíba, nem pre-
cisaram escrever a Papai Noel para ganhar 
uma roupinha ou um brinquedo neste Natal.

        Glória a Deus nas alturas e paz na Terra 
aos homens de boa vontade!

O Abono Natalino é de R$ 32,00. Mas vocês não imaginam o quanto essa
quantia significa em dezembro para meio milhão de famílias paraibanas!”

 Martinho Moreira Franco - martinhomoreira.franco@bol.com.br
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‘APESAR DE VOCÊ’, ‘VAI PASSAR’

O diretor Alfred Hitchcock ti-
nha uma marca: apareceu em 
mais de 20 filmes dos quais 
foi diretor. Neste “Um Corpo 
que Cai”, que o projeto Estaci-
ne exibirá no sábado, às 16h, 
ele passeia no estaleiro, ves-
tindo um terno cinza, aos 11 
minutos. Em “Disque M para 
Matar” e “Festim Diabólico” 
aparece numa fotografia e no 
neon que reflete na janela do 
apartamento.  

Cargos de níveis médio e supe-
rior, com salários de R$ 4,8 mil 
e R$ 7,5 mil, respectivamente e 
com vagas na Paraíba. O Instituto 
Nacional do Seguro Social (INSS) 
abriu concurso público para 950 
vagas em todos os estados bra-
sileiros. As inscrições vão de 4 
de janeiro a 22 de fevereiro de 
2016, no sitewww.cespe.unb.
br/concursos/inss_2015. A taxa 
é de R$ 65 para nível médio e R$ 
80 para nível superior.

O Senado lançou uma exce-
lente ferramenta para men-
surar a atuação das casas 
legidlativas do país. Trata-se 
do Índice de Transparência do 
Poder Legislativo. Com isso, o 
próprio Senado, a Câmara dos 
Deputados, as assembleias 
estaduais, e as Câmaras Mu-
nicipais vão receber índice de 
zero – para nenhuma trans-
parência – a um, transparên-
cia máxima.

EMBOSCADA SEM TOSSE
Na série sobre o livro “Folclore Político, de Sebastião Nery, uma história hilária, cujo personagem central 
é o então secretário de Interior do Governo João Pessoa, José Américo de Almeida. Ele mandou um major 
selecionar homens no interior para integrar a Polícia Militar, na Revolução de 30. O militar voltou e disse 
que os recrutas eram inaptos à função, estavam tuberculosos, não serviam pra emboscada. Por quê? – 
indagou José Américo. “Por causa da tosse”, disse o major.       

“Confundem o palanque, que deveria 
ser o lugar da verdade e do compro-
misso, com o palco, que é o espaço 
da mentira e da farsa”. Do senador 
Cristovam Buaque (PDT) sobre a ma-
nipulação eleitoral por políticos. Afir-
ma que existe uma cota de culpa de 
marqueteiros, que seriam “diretores 
teatrais do processo eleitoral”.

Coube ao presidente do PMDB Jovem da Paraíba, Dihego 
Amaranto, colocar mais lenha na fogueira. Disse que o 
vereador Fernando Milanez deveria deixar o partido, por-
que “não representava” a legenda. Milanez desdenhou, 
disse a jornalistas que desconhecia a existência “desse 
cidadão”. Ressaltado sua fidelidade à legenda, reclamou 
de que estariam tentando torná-lo “um fisiologista”.   

 FISIOLOGISTA, NÃO
FARSA ELETRôNICA

O CORPO NA TELA TRANSPARÊNCIA

À declaração da presidente Dilma Roussef, via twitter, em apoio ao compositor Chico Buarque de Holanda 
não cabe controvérsia. Expressou o que a maioria dos brasileiros defende: “Não podemos aceitar o ódio 
e a intolerância”. De fato, uma minoria raivosa não pode jogar na democracia o que jogavam na persona-
gem de “Geni e o Zepelin”, da obra buarqueana. Temos uma lição a aprender com o incidente de hostiliza-
ção ao compositor carioca, por um mal-educado e irascível grupo de “ jovens”. Apesar de pessoas assim, 
que fazem da discussão uma agressão gratuita, o país seguirá em frente – amanhã há de ser outro dia. 
A radicalização é ato covarde, tenta anular, a tapas e gritos, senão com coisa pior, a opinião alheia. Seria 
a volta da patrulha ideológica, expressão cunhada por Cacá Diegues, em 1978, para classificar normas 
políticas impositivas? – a propósito, o cineasta estava com o grupo de Chico, no Leblon, na hora da provo-
cação. Aos intolerantes, que respondam por seus atos adiante. Chico diz em “Apesar de você: “E quando 
chegar o momento/ Esse meu sofrimento/ Vou cobrar com juros, juro/Todo esse amor reprimido/Esse 
grito contido/ Este samba no escuro/ Você que inventou a tristeza/ Ora, tenha a fineza/ De desinventar/ 
Você vai pagar e é dobrado/ Cada lágrima rolada/Nesse meu penar”.  Vai passar. 
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Estado oferece 2.724 vagas para 
escolas técnicas e cursos em 2016
Nas ECIT, inscrições vão até 
8 de janeiro; 26 instituições 
não têm processo seletivo

Continuam abertas até o 
próximo dia 8 de janeiro as 
inscrições para o processo 
seletivo de ingresso de estu-
dantes nas Escolas Cidadãs 
Integrais Técnicas Estaduais 
da Paraíba (ECIT). Outras 26 
escolas da Rede Estadual de 
Ensino oferecem oportuni-
dades em cursos profissiona-
lizantes, em diversas áreas. 
Para elas, não há processo 
seletivo, apenas a matrícula 
regular na Rede Estadual de 
Ensino. Ao todo, estão sendo 
oferecidas 2.724 vagas, sen-
do 384 nas ECITs.

As inscrições para a pro-
va de seleção das Escolas Ci-
dadãs Integrais Técnicas Es-
taduais podem ser realizadas 
nas secretarias de cada uni-
dade de ensino, das 8h30 às 
11h30 e das 13h30 às 16h30.  
O processo seletivo aconte-
cerá no dia 10 de janeiro e 
o resultado será divulgado 
quatro dias depois. As matrí-
culas começam no dia 18 do 
mesmo mês. Já em relação às 
escolas que oferecem cursos 
profissionalizantes, integra-
dos ao Ensino Médio, são ne-
cessárias apenas as matrícu-
las. Para os alunos novatos, 
o prazo vai até o dia 20 de 
janeiro. Os alunos veteranos 
têm até o dia 30 de dezem-
bro. As unidades com esse 
tipo de ensino são chamadas 
de Escolas Profissionais Téc-
nicas (EPTs). 

O secretário de Estado 
da Educação, Aléssio Trinda-
de, ressaltou a importância 
dos cursos técnicos e profis-
sionalizantes. Para ele, o ob-
jetivo é proporcionar ao alu-
no a oportunidade de aplicar 
os conhecimentos teóricos 
em situações e simulações 
movidas pela prática pro-
fissional. “É importante que 
todos tenham noções básicas 
do que compreende técnicas 
e teorias empregadas à pro-
dutividade e ao mercado de 
trabalho”, disse.

A comunidade rural de Trin-
cheiras, localizada no município 
de Patos, ganhou, ontem, a pri-
meira barragem subterrânea, 
construída pelo Governo do Es-
tado, em parceria com a Prefei-
tura Municipal, dentro do plano 
de ações de convivência com a 
estiagem. A primeira etapa do 
plano prevê a construção de 11 
barragens, do total de 40 cadas-
tradas em todas as comunidades 
rurais do município.

De acordo com o produtor 
rural da comunidade de Trin-

cheiras, José Benício, a expecta-
tiva é que a barragem aumente 
a reserva de água da proprie-
dade, possibilitando o maior 
uso para o desenvolvimento de 
plantios. “Eu já tenho um poço 
aqui na propriedade e a barra-
gem agora vem para melhorar, 
porque vou ter mais condições 
para plantar frutas, verduras e 
com isso aumentar a renda de 
minha família”, disse.

O trabalho de construção 
da barragem foi concluído na 
manhã de ontem, com o acom-

panhamento do secretário mu-
nicipal de Agricultura, Sebastião 
dos Santos, que ressaltou a im-
portância da ação. “Essa é a pri-
meira barragem construída no 
município, dentro do plano de 
convivência com a estiagem no 
Semiárido e avaliamos de forma 
positiva a ação, uma vez que o 
produtor contará com mais um 
reservatório para o acúmulo de 
água”, ressaltou.

A escavação das barragens 
subterrâneas, previstas pelo plano 
de convivência com a estiagem é 

realizada com os equipamentos 
da Patrulha Mecânica da Prefei-
tura de Patos e tem acompanha-
mento de técnicos da Gestão Uni-
ficada, do Governo do Estado, que 
orientam os procedimentos de es-
cavação e colocação de lonas, para 
impermeabilização da área. “A 
barragem é feita a partir da cons-
trução de ombreiras e a escavação 
do solo até a camada impermeá-
vel, o que geralmente acontece 
após aprofundamento em qua-
tro metros da área”, explicou o 
técnico da Emater, José Bezerra.

Comunidade ganha barragem subterrânea
na zona RuRal de Patos

Foto: Jefferson Saldanha

A primeira barragem subterrânea construída pelo Governo do Estado, em parceria com a Prefeitura de Patos, foi na comunidade rural de Trincheiras

Jesus, “humano, demasiadamente humano”

  essas coisas Carlos aranha  -  Membro da Academia Paraibana de Letras  -  caranha@terra.com.br

nnn Em latim: “Non 
ducor, duco”. Em portu-
guês: “Não sou conduzido, 
conduzo”. Este é o lema 
presente no brasão oficial 
de São Paulo, a Sampa tão 
bem louvada por Caetano 
Veloso, que foi fundada 
há 461 anos por doze 
padres jesuítas, entre eles 
Manuel da Nóbrega e José 
de Anchieta. Na manhã 
de 25 de janeiro de 1554, 
Manuel da Nóbrega es-
creveu: “Celebramos, em 
paupérrima e estreitís-
sima casinha, a primeira 
missa, no dia da conver-
são do apóstolo São Paulo 
e, por isso, a ele dedica-
mos nossa casa”.
        Sou paraibano. Mas, 
não estou entre os que, 
no Nordeste, rejeitam São 
Paulo, principalmente por 
questões políticas. Enfim, 
car@s amig@s, os nordes-
tinos Luís Inácio Lula da 
Silva e Luiza Erundina, 
somente se projetaram 
nacionalmente por causa 
de São Paulo.
        Tenho amigos pau-
listas morando em João 
Pessoa e outros, paraiba-
nos, em São Paulo, onde 
decidiram radicar-se 

depois que o cotidiano 
mostrou a cada um o sig-
nificado prático de “não 
sou conduzido, condu-
zo”. A eles, em especial, 
dedico o registro de hoje 
neste espaço, citando 
justamente um trecho 
de “Sampa”: “Ainda não 
havia para mim Rita Lee 
/ A tua mais completa 
tradução / Alguma coisa 
acontece no meu coração 
/ Que só quando cruzo 
a Ipiranga / E a Avenida 
São João”.
        Já conhecia São Paulo 
antes de Caetano compor 
coisa tão bela, mas foi 
depois de sua música que 
chorei de emoção e orgu-
lho pela cidade onde não 
nasci, ao cruzar a Ipiranga 
e a Avenida São João. Em 
outras viagens, nunca 
deixei de passar uma ma-
nhã ou uma tarde inteira 
passeando pela Avenida 
Paulista, a mais bela e 
cosmopolita da América 
do Sul, onde todas as ve-
zes vou ao Museu de Arte 
de São Paulo, o MASP, 
como se nele entrasse 
pela primeira vez. São 
Paulo é praticamente um 
museu a céu aberto. 

são Paulo

esta véspera de Natal, em que algumas 
igrejas comemoram o nascimento de Jesus 
de Nazaré, relembro o “Evangelho segundo 
Jesus Cristo” - que na verdade é o “Evangelho 
segundo Saramago”.

O grande escritor português fez com que 
Jesus e Maria Madalena se unissem pelo hu-
mano e natural amor, como imagem e seme-
lhança permutadas entre o homem e a mulher. 

 Na época, uma mulher que vivia com um 
homem sem vínculos considerados sagrados, ofi-
cialmente sagrados, era adúltera. Uma prostituta, 

persos, posteriormente descobertos, revela-
ram alguns detalhes.

        
nnnnnnnnnn

No fundo, o conflito foi somente de 
poder, como Deus confessou a Jesus num dos 
diálogos de Saramago: “Morrerão milhares, 
centenas de milhares de homens e mulheres. 
A Terra se encherá de gritos de dor e ester-
tores de agonia, a fumaça das queimadas co-
brirá o Sol, e tudo isto será por minha culpa. 
Não por tua culpa, por tua causa”. “Pai, afasta 
de mim esse cálice”. “Que tu o bebas como 
condição de meu poder e de tua glória”. “Não 
quero essa glória, mas esse poder”...

Jesus e Maria Madalena em pormenor de obra de Ticiano 

enfim.
No último Congresso 

Internacional de Estudos 
Coptos, em Roma, Karen King 
divulgou um papiro escrito 
em língua copta, em que um 
evangelista apócrifo destaca: 
“Jesus a apresentou como sua 
esposa”. Esclarecendo: o cop-
ta era a língua dos cristãos 
nos primeiros séculos que se 
seguiram à morte de Jesus.

nnnnnnnnnn

O clima do livro de José 
Saramago (foto à direita) 
leva à magia, lendas, mi-
tos, verdades encobertas e 
mentiras oficializadas. Para 

Saramago, Jesus era um homem, “humano, 
demasiadamente humano”, como Nietzsche 
explicava o mundo.

Saramago considerava os deuses como 
ambiciosos, sempre injustos e soberbos. Je-
sus? Somente um homem.

Os homens, incluindo Saramago, nunca 
puderam saber como foi aquele Jesus inicial, o 
verdadeiro, o que amou Maria Madalena.

A ciência pesquisou para saber suas ori-
gens, o rosto, suas relações, as frases. Enfim, 
sua vida e morte. Os evangelhos descrevem 
parte do que aconteceu, e os fragmentos dis-

N
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Consulta ao valor do IPVA 2016 da 
Paraíba é liberada pela internet
A Secretaria de Estado da 
Receita publicou no DOE a 
lista com valores do tributo

Os proprietários de veí-
culos no Estado da Paraíba já 
podem consultar o valor do 
IPVA (Imposto sobre a Pro-
priedade de Veículos Automo-
tores) de 2016. A Secretaria 
de Estado da Receita publi-
cou no Diário Oficial do Esta-
do a lista com os valores do 
tributo, que pode ser também 
acessado pelo endereço ele-
trônico no link http://static.
paraiba.pb.gov.br/2015/12/
Diario-Oficial-12-12-2015-I-
PVA-TOTAL.pdf

Para identificar o valor 
do IPVA, os donos dos veícu-
los precisam apenas saber al-
gumas características como, 
por exemplo, ano de fabri-
cação e a descrição do mo-
delo para identificar o valor 
do tributo que será pago em 
2016. O IPVA de cada veículo 
sofre alterações com as es-
pecificações de cada um dos 
modelos, que estão divulga-
dos no período compreendi-
do de 2001 a 2015. O valor 
de mercado de cada veículo 
foi definido pela pesquisa da 
Fundação Instituto de Pes-
quisas Econômicas (Fipe), 
tomando como base a pes-
quisa regional. Dados do De-
tran-PB mostram que a frota 
atual da Paraíba já ultrapas-
sou 1,1 milhão de veículos, 
sendo 45% de motocicletas 
e outros 55% de automóveis.

O calendário de paga-
mento do IPVA 2016 já foi 
publicado no Diário Oficial 
do Estado. O pagamento do 
tributo começa com os pro-
prietários das placas de veí-
culos terminadas em 1 e 2. Os 
boletos deverão ser enviados 
para os proprietários via Cor-
reios no início de janeiro. A 
data limite para o pagamento 
do tributo será até o dia 29 

de janeiro. O escalonamento 
do pagamento do IPVA, de 
acordo com o final da placa, 
vai de janeiro a agosto. O Go-
verno do Estado vai assegu-
rar novamente o desconto de 
10% para o proprietário que 
optar pelo pagamento à vista 
do tributo em cota única. 

Outra opção é o parcela-
mento em três vezes mensais 
sucessivas, mas o valor mí-
nimo não poderá ser menos 
que duas unidades fiscais de 
referência do Estado da Pa-
raíba (UFR-PB). Atualmente, 
cada UFR-PB é de R$ 42,65. 
Já o escalonamento de paga-
mento do IPVA vai de janeiro 
a agosto de 2016, dependen-
do do final da placa. 

Segundo a Receita Esta-
dual, os veículos com ano de 
fabricação abaixo de 2000 
ficarão isentos de pagamento 
do IPVA em 2016. A legisla-
ção em vigor assegura isen-
ção do imposto para proprie-
tários de carros, motos ou 
qualquer outro veículo com 
16 anos completos do ano 
de fabricação. Contudo, esses 
veículos não ficarão isentos 
das demais taxas que envol-
vem o emplacamento, como 
seguro obrigatório (Dpvat), 
licenciamento do Detran e a 
taxa de bombeiro.

Seguro DPVAT
A tabela de pagamen-

to do DPVAT 2016, o seguro 
obrigatório dos veículos, tam-
bém foi divulgada. De acordo 
com a empresa que o admi-
nistra, os valores não sofre-
ram reajustes. Donos de car-
ros vão pagar R$ 105,65. Para 
motos, o seguro será de R$ 
292,01. A novidade em 2016 
é a criação de uma categoria 
separada para as chamadas 
cinquentinhas, motos ou tri-
ciclos com até 50 cilindradas. 
O valor será de R$ 134,66. O 
vencimento do seguro obriga-
tório é junto do IPVA.

Rodrigo Rodrigues
Especial para A União

O Estado da Paraíba teve 
três hospitais universitários 
beneficiados com R$ 3,7 mi-
lhões. Os recursos foram li-
berados ontem através do 
Programa Nacional de Rees-
truturação dos Hospitais Uni-
versitários (Rehuf). O dinheiro 
liberado pelo Ministério da 
Saúde deverá ser investido na 
aquisição de bens e materiais 
de consumo nestas casas de 
saúde.

No total, foram liberados 
R$ 100 milhões para 48 uni-
dades espalhadas por todo o 
país. Os recursos são oriundos 
do Ministério da Saúde e be-
neficia 35 municípios de 23 es-
tados do País.

Na Paraíba, o maior mon-
tante em recursos está sendo 
destinado para Hospital Uni-
versitário Alcides Carneiro, lo-
calizado em Campina Grande, 
e de responsabilidade da Uni-
versidade Federal de Campina 
Grande (UFCG), R$ 1,6 milhão. 

Em João Pessoa, o Lauro 
Wanderley, que faz parte da 
Universidade Federal da Pa-
raíba (UFPB), vai receber R$ 
1,5 milhão. Já o Júlio Bandeira 
de Melo, que fica em Cajazei-
ras e é da UFCG, ganhou R$ 
670 mil.

Segundo o Ministério da 
Saúde, os valores são defini-
dos de acordo com indicado-
res e metas de desempenho 
de cada hospital, como com-
plexidade dos serviços, quan-
tidade de leitos, desenvolvi-
mento de pesquisa e ensino, e 
integração à rede do Sistema 
Único de Saúde (SUS) local.

Ministério libera mais de R$ 3 mi
para hospitais universitários do estado

O hospital Lauro Wanderley, na capital, que faz parte da UFPB, vai receber R$ 1,5 milhão
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Os prédios abandonados 
já são por si um descaso com 
o espaço público pelo de-
suso de suas dependências. 
A preocupação gerada pelo 
surto das doenças transmiti-
das pelo mosquito Aedes ae-
gypti moveu as autoridades 
na fiscalização de possíveis 
criadouros do mosquito nes-
sas edificações. 

O jornal A União este-
ve presente em dois prédios 
de João Pessoa (um público 
e outro privado) para saber 
como está a situação nos 
cuidados de combate na pro-
liferação ao Aedes aegypti e 
conversou com os responsá-
veis por eles.

Arlindo Luiz da Silva, 
caseiro do desativado clube 
Astrea há mais de 15 anos, 
afirmou que fiscais da Secre-
taria de Saúde de João Pes-
soa estiveram presentes no 
local nesta semana. De fato, 
há placas nos arredores da 
piscina informando que a 
área já foi verificada. 

“Eles estiveram aqui 
esta semana e estão vindo 
com frequência. Essa pisci-
na aí já foi inspecionada pe-

los fiscais e colocado vene-
no pra que não nasça novos 
mosquitos. Eu estou sempre 
cuidando daqui, retirando 
lixo e varrendo para que não 
existam focos de prolifera do 
mosquito”, afirmou Arlindo.

A situação do antigo 
prédio do INSS, próximo ao 
Ponto de Cem Réis, é seme-
lhante. O responsável pelo 
edifício, Paulo Genuíno de 
Souza, que é coordenador do 
Movimento do Direito à Mo-
radia, afirmou que fiscais es-
tão inspecionando o prédio a 
cada 15 dias para combater a 
proliferação do Aedes.

“Eles estão aqui sempre, 
de 15 em 15 dias vem uma 
equipe e olha todos os anda-
res. Já visitaram o prédio e 
disseram que não há criadou-
ros do mosquito. Sempre co-
locam veneno nos locais onde 
pode ter maior incidência de 
proliferação. Graças a Deus, 
até agora nunca encontraram 
nada aqui”, explicou Paulo. 

Saúde de João Pessoa
Todas as alegações di-

tas pelos responsáveis dos 
edifícios foram confirmadas 
por Nilton Guedes, gerente 
de Vigilância Ambiental e 
Zoonoses.

Prédios abandonados na 
capital são fiscalizados

combate ao aedes aegypti Acidente mata 
3 e deixa 4 
feridos na 
BR-230, na PB

A colisão frontal entre 
um carro de passeio com 
uma caminhonete deixou um 
saldo de três pessoas mortas 
e quatro feridas. O acidente 
aconteceu, ontem, na BR-
230, nas proximidades da ci-
dade de Sousa, no Sertão da 
Paraíba.

De acordo com a Polícia 
Rodoviária Federal, as três 
vítimas fatais eram do sexo 
feminino e viajavam no veí-
culo de passeio. O acidente 
foi registrado às 8h (horário 
local) no km 470. Testemu-
nhas informaram à PRF que 
as vítimas são uma tia, uma 
sobrinha e uma amiga da fa-
mília, que seguiam da cidade 
de Nazarezinho para Sousa.

Ainda de acordo com a 
Polícia Rodoviária Federal, 
o carro em que as mulheres 
viajavam colidiu com uma 
caminhonete Chevrolet D20 
que transportava uma carga 
de bananas. A PRF não soube 
informar se algum dos veícu-
los teria invadido a contra-
mão da rodovia.

O Serviço de Atendimen-
to Móvel Urgência (Samu) 
socorreu e levou os quatro 
feridos para o Hospital Re-
gional de Sousa.

O INSS (Instituto Nacional do Segu-
ro Social) abriu 950 vagas para profis-
sionais de Nível Médio e Superior para 
as carreiras de técnico (800) e analista 
do seguro social (150). No Estado da 
Paraíba estão sendo oferecidas 8 va-
gas. Os salários são de R$ 4.886,87 e R$ 
7.496,09, respectivamente. As inscrições 
têm início dia 4 de janeiro, a partir das 
10h, e terminam dia 23 de fevereiro.

Os benefícios compreendem auxí-
lio-alimentação de R$ 458, assistência 
à saúde de R$ 145 e auxílio-creche de 
R$ 321. Os interessados em alguma 
das vagas deve preencher a ficha de 
inscrição na página do Cespe. A taxa 
para realizar a prova custa R$ 65 para 
o cargo de técnico e R$ 80 para o de 
analista. Famílias de baixa renda ins-
critas no CadÚnico (Cadastro Único 
para Programas Sociais do Governo 
Federal) podem solicitar a isenção de 
pagamento.

As avaliações estão marcadas para 
o dia 15 de maio e terão duração de 
3h30. Horários e locais de prova ain-
da não foram divulgados. Os exames 
serão compostos por 120 questões de 
conhecimentos básicos e específicos. 

As vagas para técnico são nos esta-
dos do Acre (5), Alagoas (14), Amapá 
(5), Amazonas (34), Bahia (76), Cea-

rá (22), Distrito Federal (10), Espírito 
Santo (4), Goiás (40), Maranhão (33), 
Mato Grosso (26), Mato Grosso do 
Sul (12), Minas Gerais (82), Pará (84), 
Paraíba (4), Paraná (37), Pernambuco 
(35), Piauí (2), Rio de Janeiro (17), Rio 
Grande do Norte (20), Rio Grande do 
Sul (49), Rondônia (22), Roraima (3), 
Santa Catarina (32), São Paulo (113), 
Sergipe (7) e Tocantins (12).

A função de analista terá chances 
nos estados do Acre (6), Alagoas (2), 
Amapá (3), Amazonas (3), Bahia (22), 
Ceará (7), Goiás (4), Maranhão (4), 
Mato Grosso (6), Mato Grosso do Sul 
(7), Minas Gerais (15), Paraíba (4), Rio 
Grande do Sul (12), Pará (6), Paraná 
(3), Pernambuco (3), Piauí (1), Rio de 
Janeiro (4), Rondônia (5), Roraima (2), 
Santa Catarina (6), São Paulo (18), Ser-
gipe (1) e Tocantins (5), além do Distri-
to Federal (1).

O técnico do seguro social é res-
ponsável por proceder ao reconheci-
mento inicial, manutenção, recurso e 
revisão de direitos aos benefícios ad-
ministrados pelo INSS. O analista do 
seguro social é responsável por prestar 
atendimento e acompanhamento aos 
usuários dos serviços prestados pelo 
INSS e aos seus servidores, aposenta-
dos e pensionistas.

INSS abre concurso público 
no País com 950 vagas

salários de até r$ 7,5 mil



Produção Star Wars 
agradou antigos e 
novos fãs da série

Projeto “Nai Tal com 
Jazz” acontece hoje no 
Ateliê Elionai Gomes
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A artista visual paraibana 
Dione Rabelo é uma das 
integrantes da coleti-
va intitulada Trash Art 
(Arte do Lixo, em portu-
guês), que permanecerá 
aberta ao público até o 
dia 9 de janeiro, no Post 

21 (antigo prédio dos Correios), na cida-
de Oud - Beijerland, localizada na parte 
Sul da Holanda. Dona de uma trajetória 
além fronteiras, ainda no decorrer deste 
ano, acabou de participar da 11ª Bienal 
Internacional na Romênia, encerrada no 
último dia 19, bem como de Trienal na 
Bielo-Rússia, que considerou para o jor-
nal A União um evento “muito grande e 
um marco”, na sua carreira.

“A proposta da exposição na Holan-
da era de que se mandasse alguma coisa 
que ia para o lixo. Mandei uma obra que 
foi danificado por uma gota de café que 
caiu no meio do desenho, quando eu 
trabalhava. Adicionei, na parte traseira, 
uma fita crepe e enviei”, disse Dione 

Rabelo. No entanto, ela demonstrou sua 
satisfação por ter participado da 11ª 
Bienal Internacional na Romênia, para a 
qual remeteu duas obras, ambas xilo-
gravuras, cujos títulos são Nossa Senho-
ra Desatadora de Nós e Santa Bárbara. 
“Foi uma mostra de altíssimo nível, com 
júri internacional”, disse.

Já para a Trienal na Bielo-Rússia, 
cujo tema foi Guerra e Paz, a artista 
visual enviou cinco xilogravuras. “Fiz 
uma série de guerreiros, soldados com 
armas e ainda vou receber o catálogo 
dessa exposição”, disse Dione Rabelo. 
“Foi o principal momento, para mim, 
pois aceitei o desafio e, com isso, dei 
um salto na minha carreira porque, 
desde 2007, vinha produzindo santos, 
figuras doces e bondosas e, ao aceitar o 
desafio, pois eu gosto 
disso, pois me faz 
crescer, tive que 
criar algo que 
lembra mais 
a violência”, 
confessou 
ela, acres-
centando 
que, durante 

esses últimos oito anos, conseguiu criar 
mais de 100 santos populares. “É como 
se, no cinema, eu tivesse saído do papel 
de mocinho para o de bandido”, com-
parou a artista, que já havia sido, em 
2014, a única brasileira a participar de 
mostra de xilogravuras na China, cujo 
catálogo considera “um trofeu”.

A inclusão de 13 obras, a biografia 
e a foto de Dione Rabelo no livro Con-
temporay International ex-libris artis-
tas, publicado pelo português Artur 
da Mota Miranda em dezembro do ano 
passado, também se trata de outro 
ponto destacado por ela. “Foi um mar-
co importante na minha vida. O autor 
tem já 21 livros de arte publicados e 
credibilidade internacional. A obra, que 
é um grande trofeu, teve sua primeira 
edição esgotada e foi distribuído em 
24 países e até hoje tem aberto as 
portas para mim”, disse a artista, 
que, para 2016, pensa na agenda, 
mas sem nada definido, por 
enquanto. 

Sobre a artista
Nascida no municí-

pio de Princesa Isabel, 

localizado na região do Sertão da Paraí-
ba, mas criada na cidade pernambucana 
de Triunfo, onde viveu, estudou até os 
14 anos de idade e realizou em 2000, no 
Museu do Cangaço, a primeira individu-
al, intitulada As Cores do Triunfo, Dione 
Rabelo iniciou sua trajetória de artista 
visual há 15 anos e é dotada de um 
talento versátil, pois produz pinturas, 
xilogravuras e esculturas em madeira e 
em cerâmica. Até agora, ao longo da sua 
carreira, foram 13 mostras solos e deze-
nas de coletivas, inclusive em âmbito 
internacional, a exemplo de países como 
a França, Argentina, Grécia, Espanha, 
Alemanha, Inglaterra e Portugal.     

Guilherme Cabral 
guipb_jornalista@hotmail.com

A paraibana Dione Rabelo vem se destacando ao receber convites 
para participar de exposições internacionais

Arte além fronteiras

FOTOS: Divulgação/Edson Matos

A tela intitulada 
“Gratia Plena” e as 

xilogravuras 
“Dialogando com a 
liberdade” e “Meu 
Cartão de Natal” 

fazem parte do 
acervo que a artista 

mantém em cartaz na 
Europa

A artista plástica 
Dione Rabelo no seu 
ateliê na capital e a 

escultura em madeira 
intitulada  “O Monge” 

(detalhe)
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Com a presença  de grandes especialistas,  a 
Academia Brasileira de Letras promoveu um ciclo 
de conferências sobre a valorização da língua por-
tuguesa.  O evento  é coerente com o artigo 1º do 
seu pétreo estatuto, assinado por Machado de Assis, 
que prevê cuidados especiais com a nossa língua e a 
literatura nacional.

No dia em que falaram os  professores Cláudio 
Cezar Henriques  e José Carlos Azeredo, sob nossa 
presidência, o tema específico referiu-se à gramáti-
ca, considerada a essência da linguagem.

Hoje, há uma luta surda entre gramáticos e 
linguistas, com 
evidentes prejuízos 
para os estudantes.  
Uma das consequên-
cias dessa realidade 
é a presença menor 
da Literatura nas 
questões do Enem, 
um evidente absur-
do, perpetrado por 
linguistas das uni-
versidades oficiais, 
contratados pelo 
Inep para a formula-
ção das provas.

Esse fato levou a Câmara dos Deputados, por 
iniciativa da Deputada Maria do Rosário, a convo-
car uma audiência pública para tratar da matéria.  
Lá estivemos, como representantes da ABL, defen-
dendo o nosso ponto de vista, que coincide com 
o pensamento da Casa de Machado de Assis: “Sa-
bedora de  que as obras literárias oferecem uma 
possibilidade ímpar para diversificar experiências, 
compreender o outro, confrontar pontos de vista 
e ampliar ideias, bem como  para refletir sobre 
valores, reforçar o humanismo e o pensamento 
crítico, a Academia Brasileira de Letras reitera que 

o acesso a esse universo da literatura é um direito 
de todos os cidadãos, um patrimônio de todos os 
brasileiros que não pode de nenhuma forma ser 
subestimado.”

Em manifestação aprovada por unanimidade 
pelo seu plenário, a ABL insiste na defesa da língua, 
da literatura e da cultura nacional como patrimô-
nio inalienável dos brasileiros, alertando para a 
necessidade de que não se reduzam os espaços de 
acolhimento desses elementos no processo educa-
cional.

Retornando ao seminário “De volta à gramáti-
ca”, assistido por 
um grande público, 
no Teatro R. Ma-
galhães Jr., enten-
demos que não se 
deseja a gramática 
limitada a um rol 
de recomendações 
que discriminam 
formas  corretas ou 
erradas, ou a uma 
lista de classes e 
respectivos rótu-
los, mas a gramáti-
ca como o sistema 

que organiza as estruturas da língua no exercício de 
suas infinitas possibilidades significativas e de suas 
variadas finalidades socioculturais.

Num País em que 14 milhões de estudantes 
não têm acesso a qualquer tipo de biblioteca,  nem 
mesmo às chamadas salas de leitura, manifesta-
mos igualmente nossa preocupação com a defi-
ciente formação de professores e especialistas, em 
todos os níveis, quando é sabido que o ideal seria 
o seu aperfeiçoamento e o necessário contato  com 
a literatura, de modo a valorizar esse importante 
legado.

 

Arquiteto - germanoromero@gmail.com

Piedade de Jesus

Germano 
RomeroA defesa da língua

Ninguém sabe por qual time 
Dilma torce. Se ela fosse uma pupila de 
Lula, como diz a oposição, com certeza 
torceria pelo Corinthians. Mas começa 
e termina campeonato e a presidente 
não se manifesta sobre o assunto. Nem 
quando o Corinthians foi campeão, 
Dilma demonstrou se o time de Lula 
era também o seu. Tudo indica que não 
é, pois ninguém vê uma camisa preta e 
branca nas manifestações em prol da 
presidente, nem vê um detalhe branco 
e preto naquelas casacas Mao Tsé-tung 
usadas por Dilma.

O vermelho predomina nas mani-
festações pró Dilma. Será que a presi-
denta torce pelo 
Flamengo? O Mengo 
e o Corínthians, os 
times mais popula-
res do Brasil, bem 
que podiam ser o 
da presidente. Mas 
a turma do Vasco, 
como ficaria? O 
Vasco é alvinegro 
como o Corinthians. 
O vermelho das 
manifestações é 
do PT e do PCdoB, 
não tem nada a 
ver com times de 
futebol. Ela não vai 
a campo, nem para 
ciceronear uma autoridade estrangeira. 
Ela não torce pelo Barcelona, nem pelo 
Roma, nem Real Madrid. Tudo indica 
que Dilma não se interessa por ludopé-
dio. 

Faz bem a presidente em não reve-
lar qual o time de sua predileção, do seu 
coração. Ela é presidente de todos os 
brasileiros, e não apenas dos torcedores 
de algum clube. Os outros iriam sentir-
se discriminados. Ela poderia prejudi-
car-se eleitoralmente. Mas Lula não se 
prejudicou. Quem foi que disse que ele 
não se prejudicou? Fizeram a pesquisa? 
O Corinthians tem a maior torcida do 

Brasil, mas se Lula 
nunca tivesse reve-
lado sua tendência 
esportiva poderia 
ter tido vitórias po-
líticas ainda mais 
expressivas, com a 
turma do Palmei-
ras, do Fluminense 
e do Internacional 
votando nele.

Uma pessoa 
que tem acesso 
à presidente me 
disse que debaixo 
daquela casaca 

maoista ela 
veste a camiseta de um time, mas 
ninguém sabe qual é. Será o Dínamo 
de Moscou? No tempo da resistência 
à ditadura era chique torcer pelo 
Dínamo, o time do goleiro Yashin, 
a Aranha Negra. Chamavam assim 
porque ele se vestia de preto. E por-
que parecia ter muitos braços, como 
um octópode, para agarrar a bola. 
Era difícil balançar as redes do Ara-
nha Negra. E ele jogou até alta idade, 
quarentão, como o goleiro Carbajal, 
do México, e Rogério Ceni, goleiro e 
artilheiro do São Paulo.

O gol de Yashin era como se 
tivesse uma teia de aranha tapando 
as traves. Sim, pois o fio da teia de 

aranha é o material mais resistente que 
há no planeta, em relação a seu peso. A 
natureza ainda não inventou nada igual. 
Yashin mandava os zagueiros subi-
rem para o ataque; podia-se ver seus 
grandes braços acenando para a defesa, 
mandando os beques irem para o cam-
po adversário. Ele sozinho garantia o 
gol. Por isso, tinha um prestígio interna-
cional, com muitos fãs além das estepes 
da Rússia. Será que Dilma torcia por 
Yashin? Leva jeito, pois é militante da 
esquerda.

Se você tem intimidade com a 
presidente, a ponto de saber qual o 

time pelo qual ela torce, diga a este 
redator. Mande um e-meio. Foi uma 
grande invenção este tal de e-meio. Eu 
tinha preguiça de ir aos Correios postar 
uma carta, mas agora ficou muito mais 
fácil escrever cartas e telegramas. E 
até escrever estes artigos. Já fui para a 
redação de bicicleta e de motocicleta. 
A corrente da moto saltou em frente 
ao jornal; se viesse mais depressa era 
uma queda na certa, talvez notícia. Mas 
o e-meio me permite escrever em casa, 
sem camisa, mesmo falando da presi-
dente. 

Drummond dizia que carta é 
presente. É mesmo. Por isso ele respon-
dia toda correspondência que recebia. 
Menos uma carta que mandei. Era uma 
carta ripostando uma crônica do poeta, 
em que ele dizia não saber quem era 
“um certo Ozório Paes e um incerto Jota 
Monteiro”, autor e intérprete da modi-
nha “Ó, palidez”. Dias depois sua filha 
morreu e ele foi empós, acho que por 
isso fiquei sem resposta. Mas, se você 
souber por qual time Dilma torce, diga 
a este cronista. Mande um e-meio. Não 
faça como Drummond, mesmo que sua 
vó se encante. 

(Esta coluna sai terça, quinta e 
sábado.)

Ela não é corintiana

Crônica

Farolito

Muita piedade se sentiu de Jesus, e ainda 
se sente, ao se lembrar do que ele sofreu na sua 
marcante passagem pelo Planeta. Tão marcante 
que, em qualquer parte do mundo, após mais de 
dois milênios, o seu rastro ainda é percebido em 
inúmeros sinais, templos, religiões, monumen-
tos, por toda a superfície terrestre. Da mais tosca 
tapera, nos confins do Judas, ao mais rico bairro 
da civilização moderna, percebe-se sua marca. 
Seja numa cruz de madeira rude ou num oratório 
banhado a ouro, dentro de um suntuoso palácio.

E a piedade se aprofunda tanto quanto se re-
flita sobre o que a humanidade foi capaz de fazer 
com um ser tão iluminado. Que veio ao mundo da 
maneira mais simples possível, só pregou a justi-
ça e o amor, o perdão e a tolerância com os seme-
lhantes, deixando-nos o maior código de conduta 
moral já proferido na face da Terra. E ele tanto 
sabia o quão grandiosa era a sua mensagem que 
chegou a dizer: “Passarão o Céu e a Terra, mas 
as minhas palavras não passarão. O seu Sermão 
da Montanha sensibilizou o Mahatma Gandhi, ao 
ponto de proclamar: “Se toda a literatura ociden-
tal fosse destruída e restasse apenas o Sermão da 
Montanha, nada se teria perdido.”

Pois bem, mesmo vindo ao mundo para plan-
tar a semente da concórdia e da paz de espírito, 
da bondade, da complacência, do recolhimento 
e do respeito ao Criador, ele foi escolhido pelos 
próprios conterrâneos para ser crucificado, num 
dos mais terríveis plebiscitos da história. Cuja 
lembrança permanece impiedosamente cravada 
na memória da civilização.

Entretanto, olhando o mundo de hoje é inevi-
tável não continuar a ter pena de Jesus. Pena do 
que ele viria, ao reencarnar novamente entre nós, 
ou do que vê, em sua condição de espírito que 
prossegue iluminando a infinitude galáctica.

Piedade ao perceber o que ele sente olhando 
o que se fez com a Mãe Natureza, destruindo o 
verde, poluindo rios e mares. Pena de sua decep-
ção ao perceber quanto deturparam os seus en-
sinamentos olhando a suntuosidade dos templos 
erigidos em nome de Deus, muitas vezes com 
o suor da escravidão e um luxo que nada tem 
a ver com sua mensagem.  Piedade ao ver que 
os países da região onde ele nasceu continuam 
a promover guerras, estupidamente chamadas 
de “santas”. Piedade ao constatar que nós nada 
entendemos ainda do amor que ele pregou. 
Muito menos os que se nomeiam como cristãos e 
permanecem na intolerância, no preconceito, no 
igrejismo, na discriminação, inclusive religiosa, se 
exibindo em trios elétricos e orando através do 
barulho.

Piedade, sobretudo, ao ver que, logo mais, 
nessa Noite de Natal, muitos beberão e comerão, 
do bom e do melhor, trocarão presentes entre si, 
e, entre beijos e abraços, nem se lembrarão do 
que essencialmente estão comemorando. E, com 
o amor e a compreensão que ele nos ensinou, 
também sentiremos piedade de tantas ovelhas 
suas que continuam sem pastor...

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

No tempo da 
resistência à 
ditadura era 
chique torcer 
pelo Dínamo, 
o time do 
goleiro Yashin, 
a Aranha 
Negra
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O vídeo conta a história de um marido que, acom-
panhado de por outro homem perseguiu a esposa até a 
entrada de um motel para fazer um flagrante dela com seu 
melhor amigo. As cenas são fortes. O cônjuge traído apare-
ce enfurecido, quebra o carro do ‘amigo’, amassa a lataria 
de um canto a outro com uma chave de cano, e achando 
pouco dá um bofetão na mulher. 

A partir daí foi um dia inteiro de zoação nas redes 
sociais. O vídeo estava no telefone de gente de todo lugar 
do País, compartilhado via WhatsApp. Não recebi, mas era 
tanta piada, mas tanta, que fui no YouTube procurar saber 
exatamente do que se tratava. Em todo lugar, no Facebook, 
na rua, na bodega, todo mundo fazendo piada com a mu-
lher indo à manicure fazer as unhas. Era a desculpa que ela 
dava ao marido. 

Fabíola é vítima, e aquilo tudo não tem graça ne-
nhuma. Não tem graça acompanhar a vida íntima de um 
casal, fazer julgamentos, como foi feito. Não é da conta de 
ninguém se ela traiu, se traía, porque traiu. 

Assisti ao vídeo procurando a graça, só encontrei 
pessoas desesperadas, ameaças de morte e um clima de 
tensão. A partir do momento em que ele desfere um bo-
fetão no rosto da esposa, o vídeo toma outro rumo. Não é 
piada, não é normal. 

No fim das contas, o vídeo se resume a uma cena explí-
cita de violência contra a mulher. É crime, está previsto na 
Lei Maria da Penha. O cidadão que acompanhava o marido 
e ajudava a inflamar a situação registrou provas contra ele. 
Se foi traído ou não, pouco importa. Deveria ser preso. 

E o que as pessoas diziam? “Bem feito”, se “botou 
chifre, merece apanhar mesmo”, e vibravam com o marido 
depredando o carro do suposto amante de sua esposa e 
ameaçando os dois de morte. O discurso parte de pessoas 
aparentemente esclarecidas. Uma sociedade que vê graça 
em mulher apanhando, que torce por isso, compartilha 
esse tipo de conduta, só pode ser muito doente. 

Concessões falidas
No mesmo dia, como não poderia ser diferente, o caso 

foi pauta nos telejornais sensacionalistas. Reproduziram o 
vídeo na íntegra. A história virou pública. Não pouparam 
os nomes das pessoas, a cidade onde o crime de violên-
cia contra a mulher aconteceu, nada. Tudo estava ali, sob 
novos julgamentos e até análises feitas por comentaristas. 
Aqueles programas da tarde se deleitaram, horas inteiras 
se debruçando sobre o mesmo tema.

A quem servem essas concessões públicas de comuni-
cação? Não à sociedade. Em um tempo onde nós, jornalis-
tas, lutamos por mais igualdade de gênero, parte da mídia 
se dedicou a propagar ainda mais a violência como entrete-
nimento, galhofa, ou exemplo a ser seguido.

Cristovam Tadeu

Felipe Gesteira
Jornalista 
contato@felipegesteira.com

Iluska Cavalcante
Especial para A União

Em cartaz

Cinema

 

Seis exposições permanecem em 
cartaz na Estação Cabo Branco

Uma opção de lazer neste final de semana é visitar as seis exposições que 
continuam abertas na Estação Cabo Branco – Ciência, Cultura e Artes, no Altiplano. 
Lembramos ao público que o horário de visitação, nos espaços expositivos, passou a 
ser de terça a sexta-feira das 9h às 18h. Sábados, domingos e feriados das 10h às 18h, 
com entrada gratuita.

No primeiro pavimento da Torre Mirante o público poderá conferir duas instala-
ções de autoria da artista plástica Alessandra Chianca, intituladas de “Música no Ar” 
e “As Flores de Plástico não Morrem”. Nos objetos de arte a artista questiona sobre a 
impermanência das coisas e suas efemeridades. A instalação, no primeiro momento, nos 
remete da música do grupo Titãs, em que o autor faz várias metáforas para compreen-
der e questionar a morte, os velórios, funerais, a depressão e a própria vida.

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

Mostras

Mídias em destaque

Daisy Ridley interpreta Rey, que se caracteriza pela Força que se manfesta na mesma

ça a seu favor, e controla o vilão, Kylo Ren (Adam 
Driver), descobrindo os medos e fraquezas do 
seguidor de Darth Vader.

Em vários momentos da trama ficou bem 
claro que ela sabia se virar muito bem sozinha., 
frustrando as tentativas de Finn em salvá-la. Finn 
(John Boyega), ou FN-2187, como preferir, é um 
stormtrooper, que se revolta com a ordem e foge, 
com a ajuda do prisioneiro da resistência, Poe 
Dameron (Oscar Isaac). 

Diferente de quando Darth Vader foi 
apresentado como Anakin, na segunda trilo-
gia dos filmes, com os estereótipos de beleza 
apropriados,  dessa vez,  houveram reclamações 
sobre a fisionomia do vilão. Uma das reclamações 
nas redes sociais foi o fato de que quando Kylo 
Ren tirou a sua máscara e mostrou o seu rosto, 
perdeu toda a sua “maldade”. 

Mas nem todos os fãs veem dessa forma, 
“o diretor (J.J. Abrams) poderia ter criado um 
vilão carismático de cara, mas preferiu um vilão 
que evolui-se com a série. O primeiro episódio 
da nova saga apresentou um Kylo Ren imaturo e 

inseguro, no começo, mas decidido no final. Isso 
é uma grande janela pra os próximos dois filmes”, 
comenta Rannyelinson Lima, estudante de jorna-
lismo e fã da saga desde os 11 anos de idade.

As polêmicas desse filme realmente foram 
muitas, de raça, beleza e gênero. Fugindo de 
padrões e esteriótipos, a personagem principal 
representa muito bem que Star Wars não é ape-
nas mais um filme de ficção científica. 

Você pode até discordar e usar de argu-
mentos como: “Já houveram outras jedis mulhe-
res”, ou, “A princesa Leia também teve um papel 
importante nos outros episódios”, mas nada disso 
muda o fato, que sim, com Rey foi diferente. Não 
houve um homem para salvá-la, ajudá-la, ou mui-
to menos dizer como ela deveria agir. Rey sabia 
muito bem o que fazer, e até quando não sabia, se 
deixou conduzir pela luz e obteve êxito. A nova 
trilogia promete a evolução de Rey e também 
dos outros protagonistas e vilão no decorrer da 
trilogia, e com polêmica ou não, Star Wars ainda 
tem muita história pra contar e muito o que 
conquistar.  

Filme “Star Wars - O Despertar 
da Força” é record de bilheteria 

Serviço

Star Wars episódio VII não é apenas para 
os fãs das primeiras trilogias. Claro que ele atende 
as expectativas dando aos fãs mais antigos toda 
aquela nostalgia esperada, com cenas emocionan-
tes, personagens da primeira trilogia e referências 
marcantes aos primeiros episódios. O que tam-
bém não faltou, e foi uma das melhores cenas do 
filme, foi o tão esperado reencontro de Han Holo 
(Harrison Ford) e Chewbacca (Peter Mayhew) 
com a Millenium Falcom.

 Mas o primeiro episódio da nova trilo-
gia, não é só para os já admiradores da série, 
ele também foi criado para ganhar uma nova 
geração. Muitos foram aos cinemas apenas pela 
euforia que se gerou com a expectativa do filme, 
e claro, por conta de todo o marketing realizado 
previamente. 

Mas nem tudo foram flores no período que 
antecedeu a estréia do filme, logo quando saiu o 
primeiro trailer e os posters, ficou confirmado 
que um dos protagonistas seria negro. Nada de 
mais, não é? Alguns fãs despejaram argumentos 
tentando convencer, em vão, que um protagonista 
negro não seria ideal para a série. Foram campa-
nhas nas redes sociais, principalmente hashtags 
contra o ator John Boyega, que interpreta o 
personagem Finn. 

Apesar da mobilização preconceituosa, Star 
Wars estreou não só com o primeiro protagonista 
negro, ms também com a primeira vez a perso-
nagem principal é uma mulher. Em um ano em 
que o cinema ficou marcado por mulheres fortes 
como Katniss Everdeen, de Jogos Vorazes, Triss, 
de Divergente, e Furiosa, de Mad Max, Star Wars 
traz a atriz inglesa Daisy Ridley no papel de Rey. A 
história da personagem ainda é um mistério. Mas 
algo que ficou bem claro é que Rey foi escolhida 
pela força e sabe usá-la muito bem. Em uma das 
melhores cenas do filme, Rey consegue usar a for-

ALVIN E OS ESQUILOS: NA ESTRADA  (EUA 2015) 
Gênero: Animação ,  Aventura,  Comédia,  Família. Du-
ração: 136 min Classificação: 12 anos. Direção: Walt 
Becker. Com Jason Lee, Kimberly Williams-Paisley, 
Justin Long . Dave (Jason Lee) está prestes a se 
casar com Samantha (KImberly Williams-Paisley), 
por mais que o filho dela não se dê muito bem com 
Alvin, Simon e Theodore. Eles decidem realizar o 
matrimônio em Miami, onde ficarão para a lua de 
mel, mas os pequenos esquilos não são convidados 
para a festa. É claro que o trio não ficará satisfeito 
e, por conta própria, resolve viajar até a cidade. 
Tambiá1:  16h30 e 18h30 Tambiá5: 14h15 e 16h15 
CinEspaço4: 14h30 e 16h30 Mangabeira3: 13h30 e 
15h45 Mangabeira2: 16h30 Manaíra 1:  15h Mana-
íra2:  14h30 e 19h30 Manaíra 4:  13h30 e 15h45.

STAR WARS - O DESPERTADOR DA FORÇA (EUA 2015) 
Gênero: Aventura, Ação, Ficção científica, Guerra. 
Duração: 136 min Classificação: 12 anos. Direção: 
J.J. Abrams. Com Daisy Ridley, John Boyega, Oscar 
Isaac. Sétimo filme da saga Guerra nas Estrelas, 
passado anos depois de O Retorno do Jedi. Tam-
biá4: 14h20, 17h20 e 20h20 Tambiá6/3D: 14h30, 
17h30 e 20h30 CinEspaço2: 14, 17h DUBe 20h 
LEG CinEspaço3/3D: 14h50 DUB, 18h e 21h10 LEG  
Mangabeira1: 13h15, 16h15, 19h15 e 22h15 
Mangabeira4: 14h45, 17h45 e 20h45 Mangabeira5: 
12h30, 15h30, 18h30 e 21h30. Manaíra 5:  12h30, 
15h30, 18h30 e 21h30 Manaíra6:  14h, 17h e 20h 
Manaíra 9:  13h15, 16h15, 19h15 e 22h15 Manaíra 
10/3D:  14h45, 17h45 e 20h45 Manaíra 11:  15h15, 
18h15 e 21h15.

VICTOR FRANKENSTEIN  (EUA 2015) Gênero: Fanta-
sia, Aventura, Terror. Duração: 110 min Classifica-
ção: 12 anos. Direção: Paul McGuigan. Com: James 
McAvoy, Daniel Radcliffe, Jessica Brown Findlay.  Ao 
visitar um circo, o cientista Victor Frankenstein 
(James McAvoy) encontra um jovem corcunda 
(Daniel Radcliffe) que lá trabalha como palhaço. 
Após a bela Lorelei (Jessica Brown Findlay) cair do 

trapézio, o corcunda sem nome consegue salvar 
sua vida graças aos conhecimentos de anatomia 
humana que possui. Impressionado com o feito, 
Victor o resgata do circo e o leva para sua própria 
casa. Lá lhe dá um nome, Igor, e também uma vida 
que jamais sonhou, de forma que possa ajudá-lo 
no grande objetivo de sua vida: criar vida após a 
morte. Tambiá1: 14h30 e 20h30 CinEspaço1: 14h e 
16h Manaíra 2:  16h50 Manaíra 11:  15h45.

JOGOS VORAZES: A ESPERANÇA: O FINAL(EUA 2015) 
Gênero: Aventura, Ficção científica , Guerra. Duração: 
136 min Classificação: 12 anos. Direção: Francis 
Lawrence. Com Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, 
Liam Hemsworth.Ainda se recuperando do choque 
de ver Peeta (Josh Hutcherson) contra si, Katniss 
Everdeen (Jennifer Lawrence) é enviada ao Distrito 
2 pela presidente Coin (Julianne Moore). Lá ela ajuda 
a convencer os moradores locais a se rebelarem 
contra a Capital. Com todos os distritos unidos, 
tem início o ataque decisivo contra o presidente 
Snow (Donald Sutherland). Só que Katniss tem 
seus próprios planos para o combate e, para levá-los 
adiante, precisa da ajuda de Gale (Liam Hemsworth), 
Finnick (Sam Claflin), Cressida (Natalie Dormer), 
Pollux (Elder Henson) e do próprio Peeta, enviado 
para compôr sua equipe. CinEspaço4: 18h30 e 21h  
Tambiá2: 14h25, 17h25 e 20h25  Manaíra 4: 18h e 
21h Manaíra 8: 22h10 Mangabeira3: 18h.

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 
Mangabeira4: 12h40 .

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 con-
quistar a cobiçada terceira estrela do guia Michelin. 
No caminho, conhece a bela Helene (Sienna Miller), 
por quem se apaixona. CinEspaço1:  14h, 16h, 18h e 
20h  Manaíra3:  19h30 e 22h05 Mangabeira2: 21h45 .

O ÚLTIMO CAÇADOR DE BRUXAS (EUA 2015) Gênero: 
Fantasia, Ação. Duração: 106 min Classificação: 12 
anos. Direção: Breck Eisner. Com Vin Diesel, Rose Les-
lie, 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.  Tambiá5: 20h15.

BEM CASADOS (BRA 2015) Gênero: Comédia. Duração: 
90 min Classificação: 12 anos. Direção: Aluízio 
Abranches. Com Alexandre Borges, Camila Morga-
do, 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 Pené-
lope (Camila Morgado), que está desesperada para 
impedir o enlace matrimonial do amante. Tambiá5: 
18h15 CinEspaço4: 17h e 19h Manaíra2:  17h20 e 
22h Mangabeira2: 14h .

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.CinEspaço1: 21h50 Manaíra7:  13h, 
16h, 19h e 21h45 Mangabeira3: 21h .

OLHOS DA JUSTIÇA (EUA 2014) Gênero: Suspense. 
Duração: 114 min Classificação: 14 anos. Direção: 
Billy Ray. Com: Julia Roberts, Nicole Kidman, Chiwetel 
Ejiofor. A vida dos investigadores do FBI Ray (Chiwe-
tel Ejiofor) e Jess (Julia Roberts) e da procuradora 
Claire (Nicole Kidman) é severamente abalada pelo 
assassinato da filha adolescente de Jess. Treze 
anos após o crime, Ray continua buscando pistas e 
finalmente parece ter encontrado um caminho para 
solucionar o caso. A verdade é chocante e os limites 
entre justiça e vingança tornam-se imperceptíveis. 
CinEspaço2: 14h DUB 18h50 e 21h20 LEG. Manaíra3: 
14h15 e 16h45 Manaíra8:  19h30

TUDO QUE APRENDEMOS JUNTOS (EUA 2014) Gê-
nero: Drama. Duração: 103 min Classificação: 14 
anos. Direção: Sérgio Machado. Com: Lázaro Ramos, 
Hermes Baroli, Fernanda de Freitas. Laerte (Lázaro 
Ramos) é um violinista que, após não passar em 
um teste para a OSESP, vai dar aulas em uma favela 
na periferia de São Paulo. Lá descobre um garoto 
com talento excepcional e por meio da música 
faz com que ele abandone o tráfico de drogas 
e dê um novo sentido para sua vida. Manaíra8:  
14h30 e 17h15.
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Diversidade

Noite de festa

Pontos de Cultura desenvolvem ações culturais no interior da Paraíba

De um lado, o entretenimento com 
seu alto poder econômico de mobilização 
de massas. Do outro, entidades culturais 
de base social com alto poder de inserção 
em comunidades rurais e urbanas em 
vulnerabilidade social. Estas são algumas 
características dos 20 Pontos de Cultura 
coordenados pela Secretaria de Estado da 
Cultura (Secult-PB) com ações desenvol-
vidas ao longo território paraibano. São 
reconhecidos enquanto Ponto de Cultura, 
as instituições ou coletivos organizados 
que trabalham com o desenvolvimento 
de projetos culturais em suas localidades.   

À primeira vista, pode-se pensar que 
a cultura localizada longe dos centros 
urbanos, no interior do Estado, não tem a 
mesma qualidade das que acontecem na 
capital, mas só à primeira vista. São 20 en-
tidades de direito privado sem fins lucra-
tivos que se organizam juridicamente, na 
maior parte das vezes, em organizações 
sociais (OS). Vale ressaltar a importância 
da interiorização desta política. São seis 
projetos executados em cidades com 
menos de 8 mil habitantes; já nas cidades 
com menos de 26 mil habitantes, existem 
sete projetos contemplados; e, nas cida-
des com menos de 68 mil habitantes, são 
três projetos.    

Diante dessa perspectiva, se enxerga 
avanços consideráveis com realização de 
123 atividades culturais, 67 oficinas, 56 
eventos de música e teatro. Embora haja 
complexidade de se conquistar um mode-
lo de organização para além do mercado, 
os empreendimentos conseguem realizar 

“Nai Tal com Jazz” acontece hoje, no Centro Histórico em João Pessoa

Em comemoração a uma década de 
existência, o Ateliê Multicultural 
Elionai Gomes, localizado no Cen-
tro Histórico de João Pessoa, que 
tem como objetivo promover a in-
tegração daqueles que apreciam e 
fazem cultura, apresentando como 
cenário, um ambiente que inspira 

e transpira cultura e artes, promove uma festa, 
com muita música instrumental na véspera de 
Natal, o show “Nai Tal com Jazz”, chega com a 
proposta de integração e intercâmbio entre 
intérpretes e grupos locais em torno do resgate 
à memória regional e nacional. E os escolhi-
dos para a noite são o cantor Burgo, Néctar 
do Groove e Radha Nath Das. A festa traz um 
repertório variado de músicas já consagradas 
pelo público, e ainda as autorais desses artistas 
paraibanos. O show acontece hoje, às 23h e os 
ingressos custam R$ 20.

Burgo é a banda comandada pelo trompetis-
ta Hidemburgo Hipólito, pernambucano radicado 
em João Pessoa, para onde voltou após 17 anos 
na Alemanha, tendo adquirido larga experiência 
ao circular por festivais em Berlim. Atualmente, o 
grupo é um dos expoentes da música instrumen-
tal e jazzística da cidade. Lançando um olhar mul-
ticultural sobre a música fusion, funde o tradi-
cional e o contemporâneo, se influenciando pelo 
jazz, pela música regional e a de livre improvisa-
ção, criando um universo musical com constantes 
referências ao maracatu rural, ao baião, funk, 
coco de roda, caboclinho, entre outros.

Em entrevista a reportagem do jornal 
A União, o cantor Hidemburgo Hipólito, da 
banda Burgo afirmou que a expectativa para 
o show de logo mais é a melhor possível “Será 
um show muito bonito de noite de natal, 
primeiro terá música latina e logo após nós 
subiremos ao palco, nosso repertório será 
composto pelas músicas de nosso CD “Na Hora 
da Macumba lançado em abril, abriremos com 
uma música de livre improvisação, que terá 
uma dançarina, nossa banda é composta por 
seis integrantes”, comentou.

Idealizado e realizado pelo artista plástico, 
produtor e fomentador cultural, além de ser 
amante confesso do samba, Elioenai Gomes 
[Nai Gomes] lançou no ano de 2011 o arranjo 
criativo Casa de Bamba, sendo este um projeto 

Gregório Medeiros
Especial para A União

Lucas Duarte 
Especial para A União

Artista é reconhecido pela qualidade musical e a banda conta com grandes nomes da música paraibana, resultando em bela performance

Foto: Rafael Mendes

Foto: Divulgação

cultural periódico de samba de mesa com gru-
pos que defendem esse ritmo no Estado, assim 
como de outras partes do País, num eterno 
intercâmbio cultural.

Em 2013 vivenciou sua 3ª temporada, 
onde já tem em sua bagagem mais de vinte 
edições, que acontece sempre aos sábados, 
buscando levar às ruas do Varadouro e difundir 
o que há de melhor em samba de raiz, propor-
cionando um encontro intimista entre artistas 
e amantes da boa música ‘parahybana’ em um 
clima agradável e de interação sociocultural. O 
ambiente nos proporciona relaxamento e des-
lumbramento com as nossas riquezas culturais, 
em especial no Varadouro, bairro que carrega 

na sua história a contribuição na criação da 
cidade de João Pessoa, otimizando assim, o 
desejo de todos pela revitalização do Centro 
Histórico de maneira humanizada, respeitando 
os cidadãos, a cultura produzida na cidade e 
ainda, a contribuição na consolidação do con-
ceito desse bairro enquanto corredor cultural.

O Ateliê Multicultural Elioenai Gomes, que é 
uma instituição civil, coletiva e apartidária, desen-
volve ações educativas e socioculturais centradas 
na revitalização humana dos moradores do Cen-
tro Histórico da capital “parahybana”, conta com 
outras propostas de ampliação das atividades e 
inclusão de outros segmentos artísticos.

Hoje conta em seu calendário de eventos 

culturais fixos o Baile de Máscaras, Cortejo de 
Tambores, Bloco Folião de Ladeira Abaixo, Bailes 
Afro, Luz de Candeeiro, Celebrando o Coco de 
Roda da Paraíba, Mostra Multiteatral, Auto dos 
Orixás, Cortejo Multicultural e o Projeto Pôr do 
Sol Multicultural, contemplando assim as Artes 
Visuais, a Produção Cultural, o Turismo, os 
Direitos Humanos, a Educação, a Cidadania, a In-
clusão, a Música, a Dança, o Audiovisual, as Artes 
Cênicas, a Literatura, a Saúde, a Cultura Popular, 
a Capoeira, a Diversidade de gênero e sexualida-
de, fortalecendo o intercâmbio cultural pleno e 
banhado da mais singular diversidade cultural. 
Para mais informações e programações acessem: 
http://www.ateliemulticultural.com.br

as atividades culturais descritas nos planos 
de trabalho mas, ainda esbarram nos rela-
tos formais que se exige um convênio com 
recursos públicos. Segundo estimativas e 
declarações desses “ponteiros” atenderam 
3 mil pessoas através de oficinas de arte-e-
ducação e mais de 50 mil pessoas através do 
acesso à fruição dos bens culturais por eles 
desenvolvidos.

Segundo Antônio Sobreira, gerente de 
Identidade Cultural da Secult, os pagamen-
tos desse convênio foram feitos aos Pontos 
de Cultura com o objetivo de garantir um 
andamento regular das ações e ampliá-las 
e afirma. “Muitas vezes, eles esbarram 
nas prestações de contas, por isso, a Secult 
realizou três frentes em 2015 - reorganiza-
ção dos fluxos de pagamento e a formali-
zação dos procedimentos; publicização das 
informações sobre a destinação dos recursos 
do programa em relatório ao MinC; e, por 
fim, adaptação do cronograma de desem-
bolso, obedecendo a critérios objetivos e 

definindo as prioridades, durante o ano de 
2015-18”.

Com esta política de fortalecimento das 
identidades culturais de base pelo Ministério 
da Cultura (MinC), a SecultPB demanda na 
economia local um montante de 1,8 milhão 
de reais, ao longo de 5 anos de convênio. 
Este aporte financeiro passou a funcionar 
como instrumento de articulação entre 
agentes culturais e a comunidade embo-
ra, seu potencial de gerar valor através da 
economia da cultura é diminuído, devido a 
necessidade de capacitações e de um amplo 
debate sobre o futuro desses projetos. 

Foram 12 visitas técnicas a fim de regu-
larizar as análises das prestações de contas, 
papel determinante no impedimento das 
políticas para este segmento social. Desde 
agosto de 2014, através da Comissão de 
Assessoramento e Análise técnica da Rede de 
Ponto de Cultura da Paraíba, a SecultPB vem 
realizando visitas técnicas nos pontos de cul-
tura para apresentar soluções efetivas para 

Reunião técnica com integrantes do Ponto de Cultura Redenção fez parte da programação

superar as dificuldades apresentadas. 
Até agora, quatro técnicos assessoram 
os vinte pontos de cultura em três áreas 
específicas - jurídica, com Filipe Nóbrega; 
contábil, com Carolina Mendes; e de 
comunicação, com Gregório Medeiros 

No mês de março do próximo ano, 
a rede organiza a Teia, encontro dos 
pontos de cultura em âmbito estadual. 
Esta ação serve de participação popular 
na elaboração, implementação e fisca-
lização das políticas do setor no qual 
ganhou amplitude contribuindo para a 
legitimação e abrangência no fortaleci-
mento desses empreendimentos solidá-
rios. Durante o encontro, há um canal 
de negociação com o poder público, 
quando devem ser decididos ações e 
metas  pública para a cultura. 

É importante ressaltar que as ações 
dos Pontos vão além do financiamento 
do Estado. Organizam-se a enquanto 
ações continuadas. Diante desse cená-
rio, o assessor do Ponto de Cultura Arte 
Cidadã, da cidade de São Bentinho, José 
França de Oliveira, falou sobre a cons-
trução da rede. “Mobilizamos, durante 
a mostra Acauã de audiovisual da cidade 
de Aparecida, agentes culturais articu-
lados das cidades de Vieirópolis, Caja-
zeiras, Sousa, São João do Rio do Peixe, 
Aparecida, Catolé do Rocha e São Benti-
nho. Foram Pontos de Cultura nacionais, 
estaduais e do Instituto do Patrimônio 
Histórico e  Artístico Nacional. Um dos 
reflexos dessa política foi a instituciona-
lização de secretarias de cultura em pre-
feituras municipais que passaram a olhar 
a cultura como prioridade principalmen-
te ao aderirem ao Sistema Nacional de 
Cultura (SNC), concluiu.
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Sesc divulga destinos do  
programa Turismo Social 
para o ano que vem

Paróquia de Cajazeiras oferece tradição religiosa

Natal no interior

Chegou a hora dos alunos 
da rede pública devolverem os 
livros didáticos em suas escolas 
para que em 2016 outros es-
tudantes utilizem o material. 
Neste ano serão recolhidos li-
vros do 6º ao 9º ano do Ensino 
Fundamental e do Ensino Mé-
dio. A devolução é obrigatória 

e está prevista na Resolução nº 
42/2012 do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação 
(FNDE). 

Durabilidade
Confeccionado com uma 

estrutura física resistente, cada 
livro tem durabilidade previs-

ta de três anos, ou seja, deve 
ser utilizado por três estudan-
tes em três anos consecutivos. 
O FNDE orienta que as escolas 
organizem campanhas para in-
centivar a devolução e a conser-
vação dos livros. O ideal é que 
os gestores de cada instituição 
anotem a quantidade de livros 

didáticos devolvidos, por ano e 
por matéria. A meta proposta 
pelo FNDE é que a devolução 
seja igual ou superior a 90% 
dos livros entregues. Em 2016, 
os alunos do 1º ao 5º ano do 
Ensino Fundamental receberão 
livros novos. O material, com 
validade de três anos, já foi dis-

tribuído às escolas. As turmas 
do 6º ao 9º ano do Ensino Fun-
damental e os estudantes do 
Ensino Médio receberão uma 
complementação de exempla-
res, que deverá atender a de-
manda de novos alunos, além 
de repor o material perdido ou 
não devolvido.

Alunos da rede pública devem devolver livros usados
ENSiNo FuNDamENTal E méDio

Sucursal de Cajazeiras 
auniaocz@gmail.com

Cumprindo uma de suas 
tradições religiosas das mais 
antigas, as cinco paróquias 
da cidade de Cajazeiras (dis-
tante 480km de João Pessoa, 

Alto Sertão) definiram horá-
rios diferentes de celebra-
ção de missas de Natal, que 
se preparam para celebrar o 
momento de fé cristã, com 
a expectativa de receber os 
fiéis de suas comunidades.  
A mesma liturgia mesmo 

acontece nas demais cidades 
da circunscrição da diocese 
local. A Catedral Nossa Se-
nhora da Piedade e a Matriz 
Nossa Senhora de Fátima, lo-
calizadas no centro de Caja-
zeiras, recebem, normalmen-
te, grande público durante a 

celebração de missas de Na-
tal. Na catedral, as celebra-
ções ocorrem, nesta quinta-
feira, às 22h, e amanhã, 25, a 
partir das 19h.

A Paróquia da Sagrada 
Família, no bairro Jardim Oá-
sis, oferece missas na véspe-

ra de Natal nesta quinta-fei-
ra, e amanhã, no tradicional 
horário das 19h.

Atos
Esse mesmo horário, 

das 19h, foi definido para as 
celebrações da Paróquia São 

José Operário, localizada na 
Zona Norte de Cajazeiras. Já 
a Paróquia de São João Bos-
co, situada na Zona Sul da 
cidade, as missas acontecem 
em horários diferentes: 20h, 
na noite de hoje, e 19h do dia 
de amanhã.

Patos oferta o Vila Natal e missas

A principal celebração 
da Igreja Católica, em Patos 
(distante 299km da capital, 
Sertão paraibano) relembra 
o nascimento de Jesus Cristo, 
está marcada para as 20h, na 
Catedral de Nossa Senhora 
da Guia, nesta quinta-feira. 
Por conta dos festejos natali-
nos a Prefeitura Municipal de 
decretou ponto facultativo, 
nos dias amanhã e no próxi-
mo dia 31. No que se refere 
ao Reveillon, oficialmente, 
a cidade não terá nenhuma 
programação oficial. 

Patos, ainda, oferece até 
a noite de hoje a programa-
ção da Vila Natal, cuja estru-
tura foi montada na Avenida 
José Gomes Alves, no espaço 
compreendido entre o Hotel 
JK e a Praça Getúlio Vargas. 
Durante este mês ocorreram 
muitas atrações culturais, 
que começaram no último 
dia 18, com a apresenta-
ção do Auto de Natal, pelos 

alunos da Escola professor 
Oliveira e uma Cantata de 
Natal, com o Coral Aquarela 
e alunos de escolas da Rede 
Municipal, com início às 18h, 
em frente ao prédio da Pre-
feitura Municipal, seguida da 
chegada de Papai Noel.

Na ocasião, o Papai Noel 
desfilou com o público, for-
mado em sua maioria por 
crianças, até o quartel-ge-
neral dos festejos do Bom 
Velhinho, onde aconteceu a 
apresentação do Grupo de 
Violões da Secretaria Execu-
tiva de Juventude. 

No último sábado, ocor-
reram várias apresentações, 
a exemplo do Musical de Luz, 
com o Nosso Lar Tio Juca, e 
Musical Natalino com alunos 
das escolas Alyrio Wander-
ley, Alfredo Lustosa e Ageu 
de Castro, seguido de Dan-
ça Natalina com alunos das 
escolas Nabor Wanderley e 
João Rodrigues, além do mu-
sical natalino com o CIEP III, 
formado pelos Grupos Fir-
mino Ayres e Otto Quinho, 

seguido do Coral Empo da 
Escola Professor Oliveira. 

No último domingo, na 
Vila Natal ocorreram a apre-
sentação do Grupo 50 Vio-
lões, por meio das escolas 
Aristides Hamad Timene, Sesi 
e Auzanir Lacerda. E, ainda, 
houve a apresentação do Gru-
po Musical Forró da Bênção. 

Segunda-feira, dia 21 
aconteceram o Musical Na-
talino do CRAS – Secretaria 
de Desenvolvimento Social, 
Musical do Espaço das Artes 
Cristiane Mayra e apresenta-
ção de Natal da Comunidade 
Católica Shalon.

Na terça-feira, dia 22, o 
público assistiu o concerto 
musical do Projeto Prima e 
do Grupo de Cordas da Fun-
dação Ernani Sátyro. Nessa 
quarta-feira, foi a vez do Co-
ral Municipal da Secretaria 
de Cultura e do Concerto 
da Filarmônica 26 de Julho. 
No dia de hoje quinta-feira 
a atração principal será o 
show de Isabela Fernandes 
e Banda, com início às 20h3.

Damião Lucena
Sucursal de A UniãoA Catedral Nossa Senhora da Luz, 

em Guarabira (a 110km de João Pessoa, 
região do Brejo), divulgou os horários 
das missas de Natal. Nesta quinta-feira, 
véspera de Natal, o padre Adauto Tava-
res, pároco local, presidirá a tradicional 
Missa do Galo, às 21h. 

Amanhã, duas celebrações movi-
mentarão a principal igreja da cidade, 
uma ocorre às 8h30, e às 19h. Durante 
o Reveillon, a catedral oferece missa às 

22h e, no primeiro dia do ano, dois atos 
litúrgicos estão programadas para as 
8h30 e 19h. O padre Adauto diz que é 
grande a expectativa de participação de 
um grande número de fiéis durante as 
celebrações natalinas, “tendo em vista 
que nesse tempo de Natal, muitos pa-
roquianos costumam ir às celebrações 
para agradecer as bênçãos recebidas ao 
longo do ano e a proteção para o ano 
que está por vir”, justifica o religioso.

O Natal de Cores e Corais de Cabe-
delo continua hoje e amanhã, na Pra-
ça Getúlio Vargas, com o Auto de Na-
tal e apresentações de corais. Ao todo, 
cerca de 30 atores – todos de Cabede-
lo – encenarão os evangelhos cristãos, 
além do nascimento de Cristo e passa-
gens bíblicas como a “anunciação do 
Anjo Gabriel”, o “relacionamento en-
tre Maria e Isabel”, a “visita dos Reis 
Magos” e a “revolta de Herodes”. A 
peça tem direção de Alessandro Tcchê 
e assistência de Isaac Lima. No sábado 
(26), a lona de circo abrigará diversas 

atrações culturais locais. Por fim, no 
domingo (27), voltam à Praça os Bal-
lets Infantil e Juvenil para encantar 
novamente o público presente.  No 
local, foram montados uma vila de 
Papai Noel e um presépio, além de 
uma grande lona de circo, que abri-
gará todas as apresentações natalinas 
até o dia 27. 

A decoração da Praça é toda ar-
tesanal e com materiais recicláveis. 
Foram utilizadas cerca de 10 mil gar-
rafas pets para produzir guirlandas, 
presépio e árvores de Natal. 

Católicos celebram festa em Guarabira

Cabedelo tem chegada de Papai Noel

FoTo: Jeferson Saldanha

Alunos da rede pública 
fazem Cantata de 

Natal em frente ao 
prédio da Prefeitura 

Municipal de Patos
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Geral

l  Maré
O ano de 2015 se despede com maré baixinha e a 

empresa 100% Lazer preparou uma programação espe-
cial. Você escolhe: Piscinas naturais de Picãozinho, Pisci-
nas do Seixas ou Areia Vermelha. Confira os horários dos 
passeios: hoje 7h30, sexta-feira 8h, sábado 8h30, do-
mingo 9h30, segunda-feira 10h, terça-feira 10h30, quar-
ta-feira 11h e na quinta-feira, último dia do ano, às 11h30. 
Reservas no (83) 98863-0715 / whatsapp.

l  Férias
O Jardim Botânico Benjamin Maranhão, 

em João Pessoa, entra em recesso no 
período de 24 de dezembro a 3 de janeiro 
de 2016. As visitações serão retomadas 
no dia 4 de janeiro e contarão com uma 
programação especial de férias, que in-
clui trilhas temáticas durante a semana 
e ações especiais todos os sábados do 
mês. Informações podem ser esclarecidas 
pelo telefone (83) 3218-7880.

Praia
A Superintendência de Administração do Meio Ambiente 

(Sudema) está realizando o Projeto Praia Limpa Verão Rico. 
O objetivo é promover a educação ambiental nos usuários e 
comerciantes das praias paraibanas para diminuir os impactos 
que os resíduos sólidos provocam no ecossistema marinho. As 
atividades estão acontecendo nas praias mais movimentadas, 
a exemplo de Tambaú, Cabo Branco, Penha, em João Pessoa; 
Camboinha, e Areia Vermelha, no município de Cabedelo, 
Jacumã, Pitimbu e Gramame, no Conde e também na Baía 
da Traição. O projeto conta com as parcerias do Instituto 
Brasileiro de Desenvolvimento Humano, Secretaria de Estado 
do Desenvolvimento Humano e Empreender Paraíba e será 
realizado até o dia 14 de fevereiro de 2016.

FotoS: Divulgação

Roteiros incluem praias, 
reservas e belezas 
naturais do Nordeste

Sesc divulga os destinos para 2016
PROGRAMA TURISMO SOCIAL

Bica
Na manhã de hoje os animais do Parque Zoobotânico Arruda Câmara 

(Bica) receberão presentes de Natal, que foram preparados pelos técni-
cos, cujo objetivo é alterar a rotina dos animais, fazendo com que eles 
receberem a comida de modo diferenciado de como geralmente é feito. 
São guirlandas, pacotes e árvores de Natal contendo alimentos. Durante 
o feriado de Natal o expediente do Parque será alterado, sendo hoje, 
aberto das 8h até o meio-dia, na quarta-feira (25), Dia do Natal, a Bica 
será aberta apenas após às 13h, fechando às 17h (bilheteria até às 16h). 
O Parque Zoobotânico Arruda Câmara (Bica) está situado na Av. Gouveia 
Nóbrega, s/n – Róger. O ingresso custa R$ 1,00 por pessoa, criança, até 7 
anos, e idosos, não pagam.

l  Bombeiros
Com a proximidade do feriadão referen-

te ao Natal e Ano Novo, o Corpo de Bom-
beiros Militar do Estado da Paraíba (CBMPB) 
reforça a segurança de turistas e paraibanos 
nas praias e dá orientações aos banhistas. 
As ações acontecem dentro da Operação 
Verão, que emprega 89 guarda-vidas no Li-
toral do Estado até 14 de fevereiro de 2016 
as equipes de guarda-vidas farão rondas por 
terra e por mar, contando com o apoio de 
ambulâncias, lanchas, barcos, botes infláveis 
e equipamentos de salvamento.

l  Dicas
Atenção turista. Qualquer excursão, passeio e traslado, 

sem a presença do Guia de Turismo, é considerado pelo artigo 
14º do CDC - Código de Defesa do Consumidor, uma má pres-
tação de serviço. Reclame ao Procon, é um direito seu.

l  Cabedelo
 O Natal de Cores e Corais de Cabedelo foi iniciado 

ontem na Praça Getúlio Vargas, com a chegada do Papai 
Noel. No local, foi montada a vila de Papai Noel, presé-
pio, decoração artesanal feita com materiais recicláveis, 
bem como a instalação de uma grande lona de circo, que 
abrigará todas as apresentações natalinas até o pró-
ximo dia 27, com horário sempre a partir das 19h. Nos 
dias 24 e 25, a Praça será palco do Auto de Natal e das 
apresentações de corais.

Já pensou em conhecer 
as belezas da Chapada Dia-
mantina, visitar o maior par-
que aquático da América La-
tina, no Ceará, ou mergulhar 
nas belas piscinas naturais 
de Pajuçara, em Maceió? Es-
tes e tantos outros destinos 
integram a programação de 
2016 do Sesc Paraíba, que 
divulgou nesta semana a lis-
ta de passeios e excursões 
previstos para o ano que 
vem junto ao Turismo Social 
da instituição. 

As inscrições de cada 
viagem acontecerão ao longo 
do ano, com datas divulgadas 
através do portal da institui-
ção: www.sescpb.com.br.

Aproveitando o ve-
rão, no dia 23 de janeiro, as 
Praias do Litoral Sul parai-
bano abrem a grade dos pas-
seios (viagens com duração 
de um dia). A programação 
destes segue com Itamara-
cá (PE, 17/1), Baía Formosa 
(RN, 28/2), Lagoa de Arituba 
(RN, 6/3), Lagoa Flor D’água 
(PB, 3/4), Alagoa Grande e 
Areia (PB, 1/5), a Festa do 
Bode Rei, em Cabaceiras (PB, 
5/6), Porto de Galinhas (PE, 
3/7), Pitimbú (PB, 10/7), 
Recife e Olinda (PE, 7/8), Re-
serva Ecológica de Aparauá 
(PE, 7/9), Parques Urbanos 
de João Pessoa (PB, 12/10), o 

Lajedo de Pai Mateus, em Ca-
baceiras (PB, 17/10), Recife, 
Parque Dois Irmãos e Insti-
tuto Brennand (PE, 2/11), 
Pedra da Boca, em Araruna 
(PB, 27/11) e termina o ano 
na paradisíaca Praia de Bar-
ra do Cunhaú (RN), no dia 4 
de dezembro.

Já as excursões levam os 
interessados para conhecer 
as belezas de todo o Nordes-
te. A programação tem início 
com Garanhuns (PE, 21 a 
24/4), Natal e Galinhos (RN, 
21 a 24/4), Maceió (AL, 26 a 
29/5), Fortaleza (com visita 
ao Beach Park) (CE, 1 a 5/6), 
Aracajú e Fazenda Boa Luz 

(SE, 22 a 26/6), Paranaíba, 
Luiz Correia e Sete Cidades 
(PI, 18 a 24/7), Hotel Fazen-
da Portal de Gravatá (PE, 19 a 
21/8), Triunfo (PE, 8 a 11/9), 
Bonito (PE, 23 a 25/9), Cha-
pada Diamantina (BA, 11 a 
17/10), Fazenda Cambará, 
São Miguel dos Milagres e 
Maceió (AL, 10 a 15/11) e 
termina em Salvador e Ilha 
de Itaparica (BA, 7 a 11/12).

Com o Turismo Social, o 
Sesc Paraíba busca desper-
tar nos comerciários, depen-
dentes e usuários o prazer 
pelas viagens, sempre bus-
cando um viés educativo. Os 
destinos são diferentes lo-

cais do Nordeste brasileiro, 
com um olhar especial e di-
ferenciado para o potencial 
turístico da Paraíba. 

Todas as viagens são 
realizadas com excelência, 
acompanhadas de profissio-
nais especializados, equipa-
mentos modernos e qualida-
de reconhecida desde 1991. 
Mais informações sobre os 
passeios e excursões podem 
ser obtidas pelo telefone 
(83) 3208-3161. O Turis-
mo Social fica localizado na 
unidade do Sesc Centro João 
Pessoa, na Rua Desembarga-
dor Souto Maior, 281, Centro 
da capital.

O Ministério da Justiça 
informou que a Assembleia 
Geral da Organização das Na-
ções Unidas (ONU) aprovou, 
na última terça-feira (22), as 
novas diretrizes para pro-
teção dos consumidores. As 
primeiras foram editadas em 
1985 e seu conteúdo foi base 
para a elaboração de normas 
em vários países e princípios 
para as relações de consumo 
no mundo. O atual processo 
de atualização durou quase 
dois anos e contou com a par-
ticipação do Brasil.

Para a secretária nacio-
nal do Consumidor, Juliana 
Pereira, as novas diretrizes 
trazem avanços, como a cria-
ção de um grupo de autorida-
des de defesa do consumidor 
no âmbito das Nações Unidas 
que, além de discutir temas 
estratégicos para a melho-
ria das relações de consumo, 
atuará na implementação das 
novas diretrizes. Outros avan-
ços, segundo a secretária, são 
a inclusão do tema da prote-
ção de dados pessoais e a me-
lhoria dos serviços públicos. 

Quem esperava apro-
veitar a neve no Natal em 
cidades como Nova York, 
nos Estados Unidos, ou 
Montreal, no Canadá, ficará 
desapontado. Pela primeira 
vez, em muitos anos, as fes-
tas de fim de ano fugirão à 
tradição do frio e da neve.  
O fenômeno acabou por 
mudar os hábitos de várias 
famílias americanas: mui-
tas que iriam para o Norte 
do país, para esquiar, estão 

cancelando ou adiando os 
planos, o que poderá gerar 
prejuízos para as empre-
sas especializadas em pro-
mover diversões na neve. 
Aquelas famílias que nor-
malmente aproveitavam 
a época do inverno para 
passar o Natal na Flórida e 
em outros estados do Sul, 
para fugir da neve, também 
estão desistindo de viajar, 
pois não têm motivos para 
escapar do frio.

ONU aprova novas 
diretrizes para proteção

Falta de neve frustra turista

CONSUMIDORES

NOVA YORK E CANADÁ

O Lajedo de Pai Mateus, em Cabaceiras, faz parte do roteiro traçado pelo programa do Sesc

FOTO: Reprodução internet
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Aneel mantém cobrança extra na conta de energia em 2016

Bandeira vermelha

Economia

A Agência Nacional de 
Energia Elétrica (Aneel) 
anunciou nessa quarta-fei-
ra, que a bandeira tarifária 
válida para o mês de janeiro 
de 2016 continuará sendo 
de cor vermelha. A bandeira 
vermelha implica um acrés-
cimo de R$ 4,50 para cada 
100 quilowatts-hora (kWh) 
de energia consumidos em 
todos os estados do País, ex-
ceto Amapá e Roraima, que 
ainda não estão conectados 
ao Sistema Interligado Nacio-
nal (SIN).

O consumidor está pa-
gando mais caro pela energia 
desde o início do ano. A ban-
deira vermelha representa a 
existência de condições mais 
adversas para a geração elé-
trica no País. Há ainda a ban-
deira amarela, quando a co-
brança adicional é de R$ 2,50 
para cada 100 quilowatt-
s-hora (kWh) consumidos, e 
a verde, sem custo adicional 
para o consumidor. Desde ja-
neiro, contudo, foi mantida a 
cor vermelha.

O sistema de bandei-

ras tarifárias, implementa-
do com o intuito de alertar 
o consumidor a respeito do 
custo corrente de geração, 
além de dividir com ele esse 
custo, já passou por duas 
correções de valores desde 
janeiro de 2015, quando foi 
implementado. O valor adi-
cional cobrado na bandeira 
vermelha foi estabelecido 
inicialmente em R$ 3 para 
cada 100 kWh. A partir de 
março, três meses depois do 
início da cobrança, o preço 
foi elevado para R$ 5,50 para 
cada 100 quilowatts-hora 
consumidos com bandeira 
vermelha. Em setembro, o 
valor implícito na bandeira 
vermelha caiu para R$ 4,50 
por 100 kWh consumidos.

Em 2016, os valores 
praticados pela Aneel devem 
passar por novas mudanças. 
Na semana passada, a agência 
reguladora anunciou a inten-
ção de criar dois patamares 
distintos para a bandeira ver-
melha. Com isso, a Aneel pre-
tende proporcionar cobrança 
adicional mais próxima à rea-
lidade, ou seja, ao período de 
mais fortes chuvas que vai de 
dezembro a abril.

André Magnabosco
Da Agência Estado

Entrada de dólar 
supera a saída

O fluxo cambial subiu de 
US$ 10,172 bilhões em 2015 até 
o último dia 11 para US$ 11,934 
bilhões no ano até a sexta-feira 
passada, de acordo com dados di-
vulgados pelo Banco Central nesta 
quarta-feira, 23. No mesmo perío-
do de 2014, o fluxo cambial estava 
positivo em US$ 380 milhões. No 
acumulado de 2015, houve saídas 
líquidas de US$ 9,864 bilhões da 
área financeira, que reúne os in-
vestimentos estrangeiros diretos 
e em carteira, remessas de lucro e 
pagamento de juros, entre outras 
operações. 

Aumenta confiança 
do consumidor

O Índice Nacional de Confian-
ça da Associação Comercial de São 
Paulo (ACSP) registrou 77 pontos em 
dezembro, enquanto, em novembro, 
havia sido de 72 pontos. Há um ano 
a pontuação alcançou 148 pontos. A 
situação financeira pessoal boa teve 
leve alta mensal de 23% para 25%. E 
houve queda de 53% para 50% entre 
os que declaram que a situação finan-
ceira está ruim. Segundo os dados, a 
percepção da situação financeira atual 
melhorou por causa do 13º salário. A 
segurança no emprego manteve-se 
estável, em conformidade com os nú-
meros do IBGE. 

PIB deve encolher 
3,6%, afirma o BC

O Banco Central (BC) espera por 
maior retração da economia este ano. 
A projeção para a queda do Produto 
Interno Bruto (PIB), a soma de todos 
os bens e serviços produzidos no país, 
passou de 2,7%, divulgada em se-
tembro, para 3,6%. A informação é do 
Relatório de Inflação divulgado nessa 
quarta-feira. Para 2016, a estimativa 
de queda do PIB é 1,9%. A produção 
agropecuária deverá aumentar 0,5% 
no próximo ano. Já a indústria terá 
queda de 3,9%, terceiro recuo anual 
consecutivo. O setor de serviços de-
verá recuar 1,2% em 2016.

Cade vai investigar 
cartel na Petrobras

Um total de 21 empresas e 59 
funcionários e ex-funcionários de com-
panhias que firmaram contratos com 
a Petrobras serão investigados por 
formação de cartel. O Conselho Admi-
nistrativo de Defesa Econômica (Cade) 
abriu na última terça-feira processo 
de investigação das empresas que 
ficaram conhecidas pela participação 
no Clube das Empreiteiras, como ficou 
conhecido o grupo de companhias in-
vestigado pela Operação Lava Jato. A 
soma dos valores dos contratos com a 
Petrobras com suspeita de fraude está 
estimada R$ 35 bilhões. 

Inflação deve 
chegar a 10,8%

A inflação, medida pelo IPCA 
(Índice Nacional de Preços ao Consumi-
dor Amplo), este ano vai chegar a dois 
dígitos e passar longe do teto da meta 
de 6,5%. A projeção do Banco Central 
(BC) é que a inflação feche este ano 
em 10,8%. A estimativa divulgada em 
setembro era 9,5%. A última vez que 
a inflação ultrapassou dois dígitos foi 
em 2002, quando chegou a 12,53%. 
A previsão consta no Relatório de In-
flação, divulgado trimestralmente pelo 
BC. Para 2016, a estimativa para o IPCA 
subiu para 6,2%. 

Com a crise afetando a 
atividade econômica e o pa-
gamento de impostos, a arre-
cadação de tributos pela Re-
ceita Federal registrou queda 
pelo oitavo mês consecutivo 
Dados divulgados pelo órgão 
mostram que o recolhimento 
de impostos e contribuições 
federais somou R$ 95,461 
bilhões em novembro, uma 
queda real (descontada a in-

flação) de 17,29% na compa-
ração com o mesmo mês de 
2014. Em relação a outubro, 
houve uma queda de 8,72% 
na arrecadação. Foi o pior 
desempenho para meses de 
novembro desde 2008. A 
arrecadação veio dentro do 
intervalo das estimativas co-
letadas pelo AE Projeções, de 
R$ 94,639 bilhões a R$ 108 
bilhões, e abaixo da mediana 
de R$ 101,04 bilhões. De ja-
neiro a novembro, período de 
Joaquim Levy à frente do Mi-

nistério da Fazenda, a arreca-
dação federal somou R$ 1,100 
trilhão, um recuo de 5,76% na 
comparação com o mesmo pe-
ríodo do ano passado. O valor 
é o menor para o período des-
de 2009.

Desonerações
As desonerações conce-

didas pelo governo resulta-
ram em uma renúncia fiscal 
de R$ 95,356 bilhões entre 
janeiro e novembro, valor 
7,65% superior ao mesmo 

período do ano passado. Em 
novembro, as desonerações 
concedidas pelo governo totali-
zaram R$ 7,907 bilhões, 2,37% 
menor do que no mesmo mês 
de 2014 (R$ 8,099 bilhões). 

A desoneração de folha de 
pagamento custou R$ 2,012 
bilhões em novembro e R$ 
22,137 bilhões nos 11 primei-
ros meses do ano. A redução 
do benefício é uma das mais 
polêmicas medidas adotadas 
pela nova equipe econômica 
durante o ajuste fiscal.

Arrecadação tem queda pelo 8º mês seguido
RECEITA FEDERAL

Eduardo Rodrigues
Da Agência Estado

Dados divulgados 
apontam que o 
recolhimento 
de impostos e 
contribuições
somou, em 
novembro,
R$ 95,4 bi

Entre janeiro e novembro 
de 2015 foram destinados R$ 
70,8 bilhões para aquisição e 
construção de imóveis, resul-
tado 30,7% inferior ao apu-
rado no mesmo período do 
ano passado, informou nessa 
quarta-feira, a Associação Bra-
sileira das Entidades de Cré-
dito Imobiliário e Poupança 
(Abecip).

Em novembro, o volume 
de empréstimos para aquisi-
ção e construção de imóveis 
totalizou R$ 4,1 bilhões, in-
ferior em 12,9% ao volume 
registrado em outubro. Em 
comparação com o mesmo pe-
ríodo do ano passado, obser-
vou-se queda de 54,5%.

Em 12 meses até novem-
bro, o volume de empréstimos 
para aquisição e construção 
de imóveis com recursos das 
cadernetas de poupança do 
Sistema Brasileiro de Pou-
pança e Empréstimo (SBPE) 

alcançou o montante de R$ 
81,4 bilhões, queda de 27,6% 
em relação ao apurado nos 12 
meses precedentes.

Em termos quantitati-
vos, foram alocados recursos 
para aquisição e construção 
de 18,1 mil imóveis em no-
vembro, 56,4% inferior ao 
apurado no mesmo mês de 
2014. Comparado a outubro, 
houve queda de 11,5%. En-
tre janeiro e novembro deste 
ano, foram financiados 319,6 
mil imóveis, recuo de 34,6% 
em relação a igual período de 
2014. Nos últimos 12 meses, 
até novembro, foram finan-
ciados 369,2 mil imóveis, 
indicando retração de 31,6% 
em relação aos 12 meses 
precedentes.

As cadernetas de poupan-
ça dos agentes financeiros do 
Sistema Brasileiro de Poupan-
ça e Empréstimo (SBPE) regis-
traram saques em novembro 
que superaram os depósitos, 
mas o mês foi marcado pelo 
menor número de saídas. 

Crédito imobiliário cai 
30,7% até novembro

CRISE ECONÔMICA

Cynthia Decloedt
Da Agência Estado

Mesmo diante de um cenário de cri-
se que ameaça todos os setores da eco-
nomia do País, o comércio varejista da 
cidade de Campina Grande contratou, 
entre outubro e novembro, 743 traba-
lhadores temporários, conforme regis-
tros do Cadastro Geral de Empregados 
e Desempregados (Caged) do Ministé-
rio do Trabalho.

Os números do Caged apontam 
que, nesse período, apenas 460 pes-
soas foram demitidas, gerando uma 
variação positiva de 283 novos postos 
de trabalho. Ainda de acordo com a 
estatística do Caged,   a função de re-
positor de mercadorias foi a que mais 
absorveu mão de obra, com a oferta 
de 115 vagas, vindo a seguir a de ope-
rador de caixa, com 114 vagas; e a de 
vendedor, com 106 vagas. 

Esses dados revelam  uma diferen-
ça positiva em relação ao ano de 2014,  
que registrou apenas 96 admissões a 
mais do que demissões. O presiden-
te da Câmara de Dirigentes Lojistas 
de Campina Grande,  Artur Almeida,  
considerou  esses números  como  re-
flexo da vocação do segmento varejis-
ta campinense de superar adversida-
des em épocas de crises.

Nesse, o comércio de Campina 
Grande conta com 3.297 novas contra-
tações, contra 3.218 demissões, regis-
trando, dessa forma, um saldo positivo 

de 79 postos de trabalho no período 
de janeiro a novembro. Na avaliação 
do presidente do Sindicato dos Tra-
balhadores no Comércio de Campina 
Grande e  região, José do Nascimento 
Coelho,  “há uma rotatividade muito 
intensa no segmento varejista, muito 
procurado por jovens em busca do pri-
meiro emprego”.

De acordo com o sindicalista, es-
ses jovens  geralmente procuram o 
comércio e o setor de serviços”. Trata-
se, segundo ele, de uma mão de obra 
formada por jovens estudantes, gran-
de  parte já no Ensino Superior. Os tra-
balhadores dessa faixa etária  procu-
ram emprego temporário em lojas de 
departamento para preencher o tem-
po disponível de final de ano. E uma 
expressiva parcela  busca recursos até 
mesmo para custear as faculdades. Na 
opinião do presidente da CDL, Artur 
Almeida, apesar do cenário de crise vi-
vido pelo País, o segmento do comér-
cio de Campina Grande tem se manti-
do vigoroso, gerando empregos.

Os dados estatísticos do Cadastro 
de Empregados e Desempregados tam-
bém apontam que,  nos demais setores 
produtivos de Campina Grande, o cená-
rio de 2015 chega a ser pior do que o 
de 2007, quando  foram  133 demissões 
a mais que as contratações. Em 2015, 
19.311 trabalhadores tiveram a carteira 
assinada,  contra  22.056 foram demi-
tidos, significando  uma diminuição de 
2.745 vagas até o final de novembro.

Campina oferta empregos 
mesmo em tempo de crise

COMéRCIO vAREjISTA

Chico José
chicodocrato@gmail.com

Lojistas do comércio campinense contrataram 743 trabalhadores entre outubro e novembro
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Sras. Aleide Zaccara, Neide 
Andrade, Tânia Correia Lima 
Macedo, Roziane Coelho, 
Mayne Cristina Azevedo 
e Marlene Farias Gomes, 
diretor especial do TJPB, 
Robson de Lima Cananéa, 
médica Ana Paula Meira, 
técnico de informática 
José Ronaldo Pereira de 
Melo, secretária executiva 
Genilda Coutinho, bancário 
Mozart Rocha.
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Social

Ele disse Ela disse

oretti G Zenaide
@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

Parabéns

Dois Pontos

   Os fãs das músicas de Noel Rosa 
poderão conferir o programa “Alma 
Roqueira de Noel” que vai passar 
nesta segunda-feira no canal de TV 
paga Curta!
   Comandado por Paulo Miklos, do 
grupo Titãs, o programa é uma home-
nagem ao centenário do sambista e 
tem participação de Mallu Magalhães 
e Carol Bezerra.

Zum Zum Zum

FOTO: Goretti Zenaide

É Natal!
Com seu poder 

mágico, o nascimen-
to de Jesus Cris-
to transforma as 
pessoas de todas 
as camadas sociais 
e de todos os cre-
dos. Faz brotar até 
naquelas mais sisu-
das um sentimento 
de solidariedade e de 
afeto para com seu 
próximo. 

Por isso, viva o 
Natal! E, para todos 
os leitores que es-
tiveram comigo em 
2015, desejo um sere-
no e santo Natal!

Estimada Roziane Coelho é a festejada aniversariante de hoje

“O lado bom do Natal é que 
toca o coração das pessoas 
para que elas façam o que 
deviam fazer o ano todo: se 
preocupar com os pobres”

“Natal é uma data 
engraçada, você gasta 
mais do que tem, compra 
mais do que pode e dá 
mais do que recebe”

CRISTIAN JULBERTO DANIELE GONÇALVES

    Leka Bezerra e Marcos Pires assistem a Missa do Galo nesta Noite de Natal 
na cidade de Fátima, em Portugal. Gente chique é outra coisa!

FOTO: Osmar Santos

Advogado Rodrigo Toscano de Brito com Júlia e Petrônio Souto na Faculdade de Direito da UFPB

Noivado

OS MÉDICOS 
Maria Teresa Feitosa 
e Gustavo Mendonça 
trocaram alianças de 
noivado no último final 
de semana na residên-
cia dos pais dela, os 
também médicos Adai-
no e Teresa Feitosa.

O noivo é filho 
dos estimados médico 
Ronaldo Mendonça e 
Jacinta.

Cinema
A ACADEMIA 

Paraíbana de Cinema 
convidando para a 
solenidade comemo-
rativa ao Dia Mundial 
do Cinema. Será na 
próxima segunda-fei-
ra, às 19h no Cine 
Mirabeau, no bairro 
do Bessa.

FOTO: Goretti Zenaide

Clic especial de mãe e filha: Laura Fernandes e a pequena Lis

FOTO: Goretti Zenaide

Para o álbum de família: Ceicinha e Fábio Guerra com as filhas Yasmin e Yara

Réveillon na orla
PARA QUEM for curtir o réveillon no Busto de Ta-

mandaré preparado pela Prefeitura de João Pessoa, vai 
encontrar muita animação com as atrações Elba Ramalho, 
Banda Eva, João Lima e Marcella Maul.

A festa gratuita começa às 21h com o sertanejo Vinicius 
Mendes, seguido do DJ Cris L, que vai comandar as picapes 
com muito house e eletro às 22h40 e nos intervalos dos 
shows das estrelas nacionais. Elba entra no palco após a 
queima de fogos e quando for 2h do dia primeiro de 2016, 
a Orquestra PBPop, regida pelo maestro Rogério Borges 
encerra a virada ao som de muito frevo.

   Os sócios do Moto Clube Rota Sol, presidido por Geilton Dantas, promoveram 
doação de cestas básicas para o Hospital São Vicente de Paulo. A entrega foi no 
último sábado ao superintendente do Hospital, médico George Guedes Pereira.

    A cantora Elba Ramalho, que vai animar o réveillon na orla pessoense, será 
a estrela principal do Baile do Municipal no Recife. O evento será no dia 30 de janeiro.

Agito na Loft 12

DE OLHO nos turistas que aproveitam as férias em 
João Pessoa, a casa de shows Loft 12, em Manaíra, promove 
festas na véspera de Natal, amanhã e no sábado.

Para hoje, a casa oferece o “Natal Champa” com open 
bar de cerveja Devassa e espumante, com um line up dos 
DJs E-Double, Victor Neiva, Caio Gabinio e Pierre Alexander. 

Na sexta, a programação mistura forró e sertanejo 
com Ranniery Gomes, Felipe Morais, Paulo Sérgio & Daniel, 
enquanto que no sábado, a noite será com os DJs Kevin 
Luke, E-Double e Rok da Hip.

FOTOS: Arquivo

Mayne Azevedo que hoje aniversaria e Marlene Terceiro Neto

Homenagem

A ESCRITORA 
Maria Valéria Rezende, 
vencedora do Prêmio 
Jabuti 2015 na cate-
goria “Romance”com o 
livro “Quarenta Dias”, 
foi homenageada  pelo 
deputado Luiz Couto, 
em pronunciamento 
registrado na última 
segunda-feira, na Câ-
mara dos Deputados, 
em Brasília, DF. Maria 
Valéria, que também 
é freira, nasceu em 
Santos, SP, mas reside 
em João Pessoa.

Leitura

BACANA O proje-
to “Arca das Letras” do 
Ministério do Desenvolvi-
mento Agrário de implan-
tar minibibliotecas em 
comunidades rurais dos 
municípios de Serraria, 
São Sebastião de Lagoa 
de Roça, Montadas e 
Borborema. 

O programa na 
Paraíba é coordenado por 
Inêz Barbosa e tem apoio 
da Embrapa e do MDS.

Fest Verão

JÁ COMEÇA a ser 
montada a arena de 30 mil 
metros quadrados que vai 
abrigar o Fest Verão Paraí-
ba que acontece dias 3, 10 
e 17 de janeiro na praia de 
Intermares.

O espaço será dividido 
em pista, camarote Vip e o 
camarote Domus By Skol.

   O restaurante Appetito Trattoria avisando que não funcionará nesta 
véspera de Natal e também véspera de Ano Novo, mas amanhã estará aberto para 
almoço e jantar, bem como no dia primeiro do ano.
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Eles vendem de tudo: roupas, sapa-
tos, utensílios domésticos, relógios, ócu-
los etc. A lista parece não ter fim. Sem 
pontos fixos, os vendedores informais, 
ou camelôs, transitam e se instalam nos 
locais de maior movimento de João Pes-
soa, e muitas vezes ocupam as calçadas 
públicas e praças para exporem seus 
produtos com a intenção de chamar a 
atenção dos que ali transitam.      

Há quem questione suas ocupações, 
alegando que atrapalham o direito de ir 
e vir do cidadão. Outros defendem seu 
trabalho, resguardando que eles têm o 
direito de ganhar a vida e sustentar a 
família dessa forma, pela falta de opor-
tunidades gerada por outras carências 
que afetam a sociedade brasileira. 

O fato é que eles estão presentes, 
em números cada dia maior e já fazem 
parte do cenário comercial das gran-
des cidades brasileiras. Nessa época do 
ano então, com a chegada do Natal, o 
comércio é aquecido e os números de 
vendedores informais aumentam, pre-
judicando muitas vezes as lojas fixas, 
seja pelo acesso a elas, seja pela con-
corrência gerada na disputa de vendas 
dos produtos.

Para saber o que a população pes-
soense pensa sobre o assunto, o jornal 
A União foi às ruas e perguntou: “Os ca-
melôs devem ou não permanecer nas 
ruas?”. Confira as respostas.

Maioria apoia comerciantes informais nas ruas da capital
OPINIÃO PÚBLICA

Enquete

“Acho que eles de-
vem sim permanecer. 
Poderiam ajudá-los, 
conseguindo um lu-
gar decente pra eles 
ficarem, seria mais 
digno. Mas se não 
tem, por que deviam 
tirar? Eles precisam 
desse trabalho para poder se sustentar. A 
maioria das vezes tem uma família inteira 
sobrevivendo dessas condições, então acho 
que deviam pensar nisso também antes de 
pensar em tirá-los”.

MÁrcio Eduardo
Promotor de vendas

“Eu acho bom sim 
que eles fiquem na 
rua, assim a gente 
tem mais opção de 
escolha na hora de 
comprar, sem falar 
que eles precisam 
desse trabalho não 
é? É o ganha pão de-
les, eles sustentam a família assim, se isso 
for tirado deles, como eles vão sobreviver? 
É por isso que tem muita  gente sendo 
bandido nos tempos de hoje, tiram deles o 
direito de trabalhar. É o que eu penso”.
angÉlica Maria
Estudante

“Eu não sou a 
favor não, eles 
atrapalham 
muito a passa-
gem da gente, 
a rua parece até 
uma feira livre 
com a gritaria 
que eles fazem 
pra vender o produto, sem contar que 
eles ficam na porta dos estabelecimen-
tos, dificultando a entrada e até a venda 
de quem está legalizado com a lei”. 

Marconi dE Souza
Fiscal de lojas

“Eu acho que eles 
ficam concen-
trados demais 
às vezes. Eles 
poderiam prestar 
mais atenção se 
estão incomodan-
do a passagem 
dos pedestres 
ou fazendo muito barulho no lugar onde 
ficam. Fora isso, não vejo motivo para tirá-
-los da rua, eles estão trabalhando e é isso 
o que importa”. 

StEfhaniE Maria
Estudante

“Eu sou a favor sim 
que eles fiquem 
na rua, porque é o 
ganha pão deles, 
quem é contra não 
imagina como é 
ruim ficar sem ter 
trabalho. Se eles não 
tiveram chance ou 
oportunidade de fazer outra coisa na vida, 
estão mais que certos, tem que lutar pra 
sobreviver mesmo, e o mais importante é 
que estão trabalhando e não roubando”. 

nalva hErMínio
Técnica de enfermagem

“Eu sou a favor 
dos camelôs. 
Eles precisam 
ganhar o dinheiro 
deles. Pra mim 
não atrapalha de 
jeito nenhum. 
Quem sai na rua 
tem que saber 
que eles estão ali e se acostumar com 
isso. É um trabalho digno como qualquer 
outro, não vejo motivo para tirá-los da 
rua não”. 

Maria JoSÉ
Artesã

“Eu acho que eles 
deviam ter um 
lugar só pra eles. 
Tem muito camelô 
hoje em dia nas 
ruas, eles atrapa-
lham o trajeto da 
gente, ficam gri-
tando pra chamar a 
atenção de quem passa, isso muitas vezes 
incomoda, além de ser algo que deixa as 
ruas e praças com um aspecto de bagunça, 
desorganização. Pensando por esse lado, 
eu sou a favor que eles saiam das ruas”. 
SalEtE nEvES
Autônoma

“Acho que isso 
depende muito 
do lugar também, 
eles são livres pra 
ficar em qualquer 
canto e é sobre 
isso que deviam 
ter um controle 
melhor. Eu gosto 
de comprar na rua, acho bom, tem a 
parte também que é uma forma deles 
ganharem a vida. Eu não sou contra eles 
ficarem na rua, só acho que deveria ser 
mais organizado”. 

SEvErino goMES
Aposentado

Rodrigo Rodrigues
Especial para A União

FOTOS: Evandro Pereira

Lei sancionada pelo 
governador foi publicada 
no Diário Oficial do Estado

Criada política de amparo à mulher 
ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO

“Primeiro ele cortou [o 
cabelo] com a faca e depois 
ele rapou com a máquina. Ele 
deu dois murros, bateu em 
mim e quebrou meus dentes”. 
Este foi o relato de uma mu-
lher vítima de maus-tratos, 
agressões e cárcere privado 
descoberto pela Polícia Mili-
tar, anteontem, em Santa Rita. 
O companheiro dela foi preso 
e autuado em flagrante pela 
delegada Maria Rodrigues.

Para dar assistência à 
mulher vítima desse tipo de 
constrangimento, o Governo 
do Estado criou a Política 
Estadual de Amparo e As-
sistência à Mulher Vítima de 
Violência. Sancionada pelo 
governador Ricardo Couti-
nho, a Lei 10.609 de 21 de 
dezembro de 2015 foi publi-

cada no Diário Oficial do Es-
tado e atende ao disposto no 
parágrafo 8º do Art. 226 da 
Constituição Federal.

A lei tem como objetivo 
o atendimento às mulheres 
vítimas de atos de violência 
que importem sofrimento físi-
co, sexual, psicológico e dano 
moral ou patrimonial e visa 
também propor diretrizes re-
ferentes ao caráter assisten-
cial, direcionadas à mulher em 
situação de violência, abran-
gendo a criação de centros 
de atendimento integral para 
mulheres em situação de vio-
lência; atuação integrada com 
o Poder Judiciário, Ministério 
Público e Defensoria Pública.

E ainda a promoção de 
campanhas educativas de pre-
venção à violência. Também 
assistência jurídica, médica, 
social e psicológica, bem como 
a agilização dos processos de 
afastamento ou transferência 
de unidade de lotação para as 
servidoras públicas estaduais 
em situação de risco.

No caso da mulher que 
estava em cárcere privado, foi 
determinado pela delegada 
Maria Rodrigues que ela fica-
rá sob proteção da família até 
poder ir para a casa de fami-
liares em outro Estado. Na de-
legacia, a vítima contou que 
era agredida com violência há 
cerca de quatro anos, sempre 
sob ameaça de ser morta caso 
procurasse as autoridades. 
Além de sofrer espancamen-
tos e humilhações do compa-
nheiro, ela ainda era agredida 
pelos ‘amigos’ dele. 

“Só escapei porque 
aproveitei o momento que 
ele estava tomando banho, 
pulei o muro e vim aqui na 
delegacia”, disse a mulher 
bastante nervosa. A polícia 
conseguiu prender o compa-
nheiro dela com um revólver, 
munições, drogas, balança 
de precisão, dinheiro, celula-
res, uma faca e um capuz. Ele 
integra uma quadrilha que 
pratica assaltos na região, re-
velou a polícia. Lei prevê atendimento a vítimas de atos que impõem sofrimento físico, sexual, psicológico e dano moral 

A Delegacia da Mulher (Deam) da 
Zona Sul de João Pessoa cumpriu nes-
sa terça-feira (22), dois mandados de 
prisão por violência doméstica. O pri-
meiro suspeito foi preso no início da 
manhã na residência dele no Conjun-
to Ernani Sátiro, na capital. O pedrei-
ro José Nogueira da Silva, 35 anos, foi 
denunciado pela ex-companheira com 
quem conviveu durante oito anos e 
teve um filho.

De acordo com ela, os dois estão se-
parados há dois anos, mas apesar disso 
José está sempre por perto, perseguin-
do e ameaçando. No mês de novembro, 

a ex-companheira de José procurou a 
Delegacia da Mulher para falar que ele 
estava ameaçando matar o companhei-
ro atual dela. O pedreiro foi ouvido 
na delegacia e negou a acusação, mas 
no último sábado foi visto rondando a 
casa da ex-companheira e quando ela 
foi buscar o filho deles na residência da 
mãe dele, José tentou agredi-la. 

Assustada e temendo que algo pior 
pudesse acontecer, a mulher voltou à 
Deam e a delegada Renata Matias soli-
citou junto à Justiça a prisão preventiva 
do pedreiro, que foi cumprida. Ele foi 
ouvido e enquadrado na Lei Maria da 

Penha e depois encaminhado para o 
presídio do Roger.

A segunda prisão foi no início da 
tarde. O também pedreiro Antônio 
Alves da Silva Ramalho,43 anos, que 
já responde processo por agressão fí-
sica contra a ex-mulher, foi denuncia-
do por ela mais uma vez, agora por 
tentativa de homicídio. Segundo a ví-
tima,no último fim de semana os dois 
estavam na casa de um parente quan-
do Antônio começou a ingerir bebida 
alcoólica e depois de uma discussão 
pegou uma faca e feriu o pescoço 
dela. Antônio ainda teria dado vários 

socos na ex-mulher. Depois disso, fu-
giu. O caso foi registrado e o manda-
do de prisão preventiva de Antônio 
foi expedido. Ele foi encaminhado 
para o presídio do Roger, onde vai fi-
car aguardando a sentença da Justiça. 
“A prisão desses dois agressores mos-
tra que as mulheres estão acreditando 
cada vez mais na polícia e, com isso, 
denunciando as violências sofridas 
por elas. É muito importante que elas 
entendam que a Delegacia da Mulher 
existe para ajudar e garantir a integri-
dade delas”, concluiu a delegada da 
Mulher, Roberta Matias.

Dois homens são presos acusados de violência doméstica em JP
LEI MARIA DA PENHA

FOTO: Reprodução/Internet

Cardoso Filho
josecardosofilho@gmail.com
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Hospitais promovem dia de faxina 
contra o mosquito Aedes aegypti 
Dentre as ações foram 
realizadas palestras sobre 
como evitar o mosquito

O Hemocentro da Pa-
raíba e os Complexos de Pe-
diatria Arlinda Marques e de 
Doenças Infectocontagiosas 
Clementino Fraga realizaram 
ontem o Dia da Faxina contra 
o mosquito Aedes aegypti, 
que transmite o vírus da den-
gue, chikungunya e zika. 

No Hemocentro, o Dia da 
Faxina teve início com uma 
palestra para aproximada-
mente 15 servidores do setor 
de higienização. Na ocasião, 
técnicos da Secretaria de Es-
tado da Saúde (SES) falaram 
sobre os perigos do Aedes 
aegypti e como prevenir pos-
síveis focos. Em seguida, os 
participantes saíram buscan-
do possíveis focos do mos-
quito pelas dependências in-
ternas e externas do prédio.

Segundo a diretora-geral 
do Hemocentro da Paraíba, 
Sandra Sobreira, é impor-
tante a união de todos para 
erradicar o mosquito. “Isso 
será uma rotina todas as 
quartas aqui no Hemocentro. 
É importante que todos se 
conscientizem que estamos 
vivendo um momento crítico; 
e só unidos conseguiremos 
vencer a luta contra o Aedes 
aegypti”, disse.

No Arlinda Marques, cer-
ca de 20 servidores dos seto-
res de Higienização e Manu-
tenção, sob a coordenação 
do diretor-geral do hospital, 
Bruno Leandro, visitaram 
toda as dependências inter-
nas e externas do hospital em 
busca de focos do mosquito 
Aedes aegypti.

Na ação, que também 
foi acompanhada pelo dire-
tor administrativo, Jailson 
Vilberto, e pelo diretor téc-
nico, Fabiano de Alexandria, 
os funcionários distribuíram 
material educativo com os 
servidores e familiares dos 
pacientes internos. “Não só 
como gestores de saúde, mas 
também com cidadãos co-
muns temos que dar a nossa 
parcela de contribuição para 
evitar a proliferação da den-

gue, da chikungunya e da zika 
e agora a microcefalia”, desta-
cou Bruno Leandro de Souza.

No Complexo de Doenças 
Infectocontagiosas Clementi-
no Fraga também foram rea-
lizadas ações de combate ao 
mosquito. Sob a coordenação 
da diretora-geral, Adriana 
Teixeira, e do chefe do Nú-
cleo de Ações Estratégicas, 
Francisco Morais, também 
foram realizadas ações pre-
ventivas com inspeções téc-
nicas e de busca aos focos 
do mosquito e educativas 
junto aos pacientes, acompa-
nhantes e funcionários. “Com 
essas informações a gente 
contribui para evitar que os 
pacientes, acompanhantes e 
funcionários adoeçam e, ao 
mesmo tempo, essas pessoas 
se transformam em agentes 
multiplicadores”, destacou 
Francisco Morais.

Adriana Teixeira lem-
brou que desde 2011 o hos-
pital implantou o “Plano de 
Contingência para o Progra-
ma de Controle da Dengue, 
Chikungunya e Zika” e pe-
riodicamente a unidade de 
saúde realiza ações preven-
tivas e educativas com a vei-
culação de vídeos, afixação 
de cartazes, palestras, dentre 
outra ações. 

“O Clementino Fraga 
também se preocupa com a 
saúde dos seus servidores e, 
por determinação e orienta-
ção do Governo do Estado, 
não poderíamos deixar de fa-
zer parte dessa campanha e 
com isso ajudar no combate 
e prevenção a essas doenças”, 
disse Adriana Teixeira.

Para o chefe do Núcleo 
de Fatores Não Biológicos da 
SES, Emanoel Lira, a faxina 
no local de trabalho é tão im-
portante quanto nas residên-
cias. “É muito importante a 
faxina no nosso ambiente de 
trabalho, pois a maioria da 
população passa mais tempo 
no trabalho do que em casa, 
e não podemos abrir mão da 
faxina em ambos os locais. A 
população deve tomar conta 
do seu lixo, das garrafas va-
zias, pneus, evitando assim 
possíveis focos do mosquito”, 
concluiu.

Mobilização também é realizada na SES
Na tarde de ontem,  a 

Secretaria de Estado da Saú-
de (SES) realizou o Dia da 
Faxina contra o mosquito 
Aedes aegypti, na sua sede, 
em João Pessoa. A secretária 
Roberta Abath esteve à fren-
te da mobilização junto com 
a gerente executiva de Vigi-
lância em Saúde, Renata Nó-
brega, o gerente operacional 
de Vigilância em Saúde Am-
biental, Geraldo Moreira, e 
servidores de todos os seto-
res da Secretaria. 

A ação faz parte de 
uma grande mobilização 
dos órgãos estaduais, que 
acontecerá todas as quar-
tas-feiras, quando será feita 
faxina pelos servidores na 
luta contra o mosquito.

A secretária percorreu 
todos os setores da sede da 
SES, nas dependências in-
ternas e externas, ajudando 
a identificar e recolher os 
possíveis focos do mosqui-
to.  “A faxina deve ser diária, 
a partir das nossas ações 
cotidianas. A quarta-feira é 
a intensificação desse movi-
mento de combate ao mos-
quito com cada setor do go-
verno mostrando que esta 
responsabilidade é de cada 
um de nós, pois nesta luta 
contra o Aedes somos todos 
iguais”, disse Roberta Abath.

Durante a faxina foram 
recolhidos lixo, observadas 
as calhas, os jarros e todos 
os recipientes que pode-
riam se transformar em 

criadouros do mosquito, a 
exemplo de garrafas, tam-
pas e objetos sem uso que 
ficam expostos e podem 
acumular água. A geren-
te de Vigilância em Saúde, 
Renata Nóbrega, alerta 
para outras atitudes que 
a população deve tomar 
dentro de casa e evitar a 
proliferação do mosquito. 
“Nas repartições públicas, 
prédios comerciais, casas, 
colégios, hotéis, enfim, em 
todo e qualquer ambiente, 
devemos assumir o papel 
de combatente nesta luta 
contra o Aedes. Precisamos 
ficar atentos para locais 
que nem imaginamos como 
possíveis focos, a exemplo 
das vasilhas que amparam 

a água do ar-condicionado 
e que ficam por trás das ge-
ladeiras que devem ser la-
vadas pelo menos uma vez 
por semana”.

Junto com os colegas, o 
técnico do Núcleo de Com-
pras, Ronaldo Rodrigues, 
colocou luvas e saiu à pro-
cura de focos do mosquito. 
“Cada um fazendo a sua 
parte o resultado só pode-
rá ser positivo. Não deve-
mos ficar somente a espera 
do poder público. Do jeito 
que devemos limpar nos-
sas casas, jogando fora ou 
limpando todos os objetos 
que possam acumular água 
e atrair o mosquito, temos 
que fazer o mesmo no nos-
so trabalho”, falou.

A Fundação Centro Inte-
grado de Apoio ao Portador 
de Deficiência (Funad) é re-
ferência para o acolhimento 
e reabilitação de bebês nas-
cidos com microcefalia. A 
Funad tem se mobilizado, no 
intuito de qualificar e ampliar 
o atendimento e os serviços 
que tradicionalmente já aten-
dem os casos de microcefa-
lia, desde a detecção precoce 
das deficiências no pré-natal, 
até a reabilitação dos bebês e 
atendimento às famílias.

A orientação é que as ma-
ternidades encaminhem os 
casos para a Funad imediata-
mente. Eles serão atendidos na 
Coordenadoria de Triagem, por 
uma equipe multidisciplinar. 
Conforme o diagnóstico con-
clusivo, será emitido um laudo 
médico e o portador de micro-
cefalia será encaminhado para a 
reabilitação na instituição.

A microcefalia é uma lesão 

cerebral que ocorre no período 
gestacional, impedindo o de-
senvolvimento encefálico e in-
terferindo no desenvolvimen-
to do feto. Essas lesões podem 
estar relacionadas com fato-
res genéticos ou algum fator 
externo, bem como algumas 
doenças obtidas pelas mães 
no período gestacional.As se-
quelas pela microcefalia são 
graves. A má formação do 
cérebro pode resultar em de-
ficiências mentais, físicas, vi-
suais e auditivas. Cada caso é 
individualmente avaliado.

É importante destacar 
que todos os bebês que che-
gam na Funad entram como 
atendimento prioritário e se 
inserem o mais precocemen-
te possível nos serviços de 
reabilitação. Qualquer dúvida 
pode ser esclarecida através 
do telefone 3214-7879, ramal 
248, da Coordenadoria de 
Triagem da Funad.

Funad é referência para
acolhimento e reabilitação

MICROCEFALIA

FOtO: Vanivaldo Ferreira

O combate ao mosquito 
Aedes aegypti, responsável 
por transmitir a dengue, o 
zika vírus e a chikungunya, 
será reforçado em Campina 
Grande. Além dos agentes 
de saúde, policiais militares 
e bombeiros militares par-
ticiparão dos mutirões para 
eliminar os focos do mos-
quito, a partir da próxima 
semana. 

De acordo com a co-
mandante do 2º Comando 
Regional de Bombeiro Mi-
litar (2º CRBM), tenente-
coronel Jousilene de Sales, 
serão disponibilizados 50 
bombeiros oriundos de 
Campina Grande e Guara-
bira. Eles estarão nas ruas 
para ajudar no combate ao 
mosquito nas residências e 
assim apoiar a ação da Se-
cretaria de Estado da Saúde 
(SES).

Segundo ela, já foi acor-

dado com a SES um treina-
mento teórico sobre como 
eliminar os focos do Aedes, 
que será ministrado às 8h, 
nesta terça-feira (29), no 
auditório do Hospital de 
Emergência e Trauma. “A 
partir das 14h todos já esta-
rão prontos para ir às ruas. 
O ponto de encontro da for-
ça tarefa será no Quartel do 
2º Batalhão de Bombeiro 
Militar, no bairro São José, 
em Campina Grande. O pri-
meiro destino é o bairro do 
José Pinheiro, de onde as 
equipes serão distribuídas”.

Durante as abordagens, 
serão entregues panfletos 
educativos sobre o assunto 
à população. O objetivo é 
disseminar os cuidados que 
as pessoas devem ter para 
evitar a proliferação do 
Aedes aegypti, bem como 
combater o mosquito, os 
ovos e as larvas.

Agentes de saúde, PMs
e bombeiros em mutirão

CONtRA A DENGUE EM CG 

Com a chegada do verão 
e o aumento das temperatu-
ras, o clima fica mais quen-
te e propício às ocorrências 
de incêndio em vegetação. 
Só em novembro deste ano, 
conforme dados do Corpo 
de Bombeiros Militar da Pa-
raíba (CBMPB), esse tipo de 
incêndio chegou ao número 
de 490 casos, de um total de 
630 registrados no mês no 
Estado. Ou seja, os tipos clas-
sificados como fogo em lixo, 
terreno baldio e em florestas 
representou quase 80% das 
ocorrências de incêndio do 
período.

Conforme o comandante 
do 1º Batalhão de Bombeiro 
Militar (1º BBM) - unidade 
da capital especializada no 
combate a incêndio - tenen-
te-coronel Jean Benício, o 
Estado da Paraíba possui, em 
sua maioria, um tipo de vege-
tação seca susceptível para 

esse tipo de ocorrência.
 “Aliada ao fator climá-

tico, temos ainda algumas 
práticas que são costumeiras 
da nossa população e que só 
contribuem para a propaga-
ção desses incêndios, como 
por exemplo as queimadas em 
terrenos baldios e em lixo”, co-
mentou o tenente-coronel.

“Certamente, o Sertão 
e o Cariri paraibano são as 
regiões que registram uma 
maior incidência desse tipo 
de chamado, por natural-
mente apresentarem um cli-
ma mais quente e seco”, com-
plementou.

O tenente-coronel Jean 
lembrou, ainda, que a técni-
ca de queimadas para a pre-
paração do solo só pode ser 
feita de forma controlada, 
com autorização do Instituto 
Brasileiro do Meio Ambiente 
e dos Recursos Naturais Re-
nováveis (Ibama).

CB alerta para o risco 
de queimadas no verão

ALtAS tEMPERAtURAS

Limpeza foi realizada em toda área externa do Clementino Fraga, Hemocentro e no Complexo Pediátrico Arlinda Marques, em Jaguaribe
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Unipê oferta 794 
vagas para 2016.1

O Unipê disponibiliza 794 
vagas para o Processo Seletivo 
2016.1 do programa de Fundo de 
Financiamento Estudantil (Fies), 
por meio do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação 
(FNDE). As vagas estão distri-
buídas entre 21 cursos das áreas  
de Ciências Humanas, Ciências da 
Saúde e Ciências Exatas. O edital 
com a proposta de oferta de va-
gas pode ser conferido no portal 
unipe.br.

Entre os cursos que têm 
vagas disponíveis, estão o de 
Administração (54 vagas), Ar-
quitetura e Urbanismo (60), 
Ciência da Computação (30 para 
o turno da noite) e Ciências Con-
tábeis (54). No curso de Direito, 
que tem conceito 5 pelo MEC, são 
29 vagas para o turno matutino e 
71 para o noturno. 

Animais silvestres 
são apreendidos

Uma ação integrada de 
policiais civis da 15a Delegacia 
Seccional de Patos e de policiais 
militares do 3o BPM apreendeu 
na tarde de terça-feira (22) 70 
aves silvestres e macacos no Sítio 
Conceição, no Sertão. Os animais 
estavam com Pedro Justino Caval-
cante, 79 anos. A polícia chegou 
até o suspeito depois de várias 
denúncias da presença de animais 
silvestres em cativeiro. Várias es-
pécies de aves foram encontradas 
na casa de Pedro Justino, entre 
elas canário da terra, azulão, asa 
branca, galo de campina, rolinhas 
e arribaçã. Pedro Justino foi ou-
vido e vai responder por crime 
ambiental contra a fauna brasi-
leira em vários artigos, a exemplo 
de caça, guarda, maus-tratos e 
morte de animais. Ele foi liberado 
depois de pagar fiança no valor de 
R$ 2.000,00.  

Acusado de causar 
acidente é preso

A Polícia Civil de Pombal 
cumpriu mandado de prisão de 
Diego Diniz Barros, na tarde de 
terça-feira (22). De acordo com a 
polícia, o suspeito teria causado 
um acidente no último domingo 
(20), no qual duas pessoas da 
mesma família morreram e uma 
ficou gravemente ferida. Segun-
do a delegada Patrícia Fornyc, no 
dia do acidente o suspeito estava 
visivelmente alcoolizado. Diego 
também foi conduzido ao hospi-
tal, após receber voz de prisão 
em flagrante, e ficou custodiado. 
Após a alta médica, ele foi preso 
preventivamente pelo crime de 
homicídio doloso no trânsito e 
lesão corporal grave. Ele foi leva-
do para a 1a Delegacia de Pombal, 
onde prestou depoimento e em 
seguida foi encaminhado para a 
Cadeia Pública do município, para 
aguardar as decisões da Justiça.

Inscrições para 
Residência Médica

A Universidade Federal de 
Campina Grande (UFCG) realiza 
de 18 a 29 de janeiro as inscri-
ções para   o   Processo   Seletivo   
do   Programa   de   Pós-Gradua-
ção Lato Sensu,  modalidade   Re-
sidência   Médica, do Centro de 
Formação de Professores (CFP), 
campus de Cajazeiras. São ofere-
cidas oito vagas para o programa 
de Residência Médica na área de 
Medicina Geral de Família e Co-
munidade. O curso tem duração 
de dois anos. As inscrições de-
vem ser realizadas na Secretaria 
do CFP. O resultado sai no dia 26 
de fevereiro.

14,3% dos consumidores devem 
deixar compras para última hora
Pesquisa do SPC Brasil 
e da CNDL corresponde 
ao período natalino

Não importa a ocasião, o 
brasileiro insiste em deixar as 
compras para a última hora, e 
neste Natal não será diferente. 
Uma pesquisa realizada pelo 
SPC Brasil e pela Confedera-
ção Nacional de Dirigentes Lo-
jistas (CNDL) indica que 19,6 
milhões de pessoas preten-
dem comprar os presentes da 
tradicional festa natalina ape-
nas na semana que antecede 
a comemoração. Esse número 
corresponde a 14,3% dos con-
sumidores que têm a intenção 

de presentear alguém. 
De acordo com o supe-

rintendente da Câmara dos 
Dirigentes Lojistas (CDL), Ero-
naldo Maia, a estimativa é que 
as vendas este ano aumentem 
2% em relação ao mesmo pe-
ríodo no ano passado. Mas é 
importante que os que preten-
dem fazer compras de última 
hora este ano fiquem atentos 
para algumas lojas que pode-
rão não abrir ou fechar mais 
cedo. Segundo Eronaldo, não 
haverá um horário padrão de 
funcionamento das lojas do 
comércio. Isso ocorreu devido 
a um acordo feito com o Sindi-
cato dos Comerciários, em que 
ficou decidido que eles ficarão 
livres para definir o horário de 
funcionamento nas festas.

Iluska Cavalcante
Especial para A União

Serviços

A Feira do Produtor que ocorre 
toda sexta-feira no pátio da sede da 
diretoria administrativa da Gestão 
Unificada da Emater (GU), localizada 
na BR-230 (Estrada de Cabedelo), será 
excepcionalmente antecipada para 
esta quinta-feira (24) e para a próxima 
quinta-feira (31), sempre no mesmo 
horário, ou seja, a partir das 3h, em vir-
tude das festas de Natal e Ano Novo. 
A decisão foi anunciada pelo coorde-
nador geral das feiras da agricultura 
familiar no Estado, Severino Henriques 
de Lima, em atendimento aos agricul-
tores familiares que ali comercializam 
seus produtos.

Em seu 13o ano de funcionamen-
to, a Feira do Produtor garante mer-
cado para os produtos de famílias 

agricultoras de 20 municípios perten-
centes às regiões administrativas da 
Emater de João Pessoa, Guarabira e 
Campina Grande. São mais de mil con-
sumidores que adquirem produtos de 
boa qualidade, com preço abaixo do 
mercado, já que não há interferência 
de atravessadores.

Os agricultores familiares da Feira 
do Produtor da Emater, empresa inte-
grante da Gestão Unificada Emepa/In-
terpa/Emater (GU),vinculada à Secreta-
ria de Estado do Desenvolvimento da 
Agropecuária e da Pesca (Sedap), são 
membros da Associação do Agronegó-
cio da Região de João Pessoa (Agroa), 
e comercializam em média 40 tonela-
das mensais de produtos agrícolas em 
mais 90 barracas padronizadas.

Feira do Produtor da Emater é 
antecipada no Natal e Ano Novo

FESTAS DE FIM DE ANO

Agricultores comercializam seus produtos excepcionalmente hoje e no próximo dia 31

A Empresa Paraibana 
de Abastecimento e Servi-
ços Agrícolas (Empasa) vai 
fechar para comercialização 
nos dias 25 de dezembro e 
1º de janeiro devido as fes-
tividades de fim de ano. A 
medida vai ocorrer nos três 
entrepostos da estatal pa-
raibana, João Pessoa, Campi-
na Grande e Patos, voltando 
às atividades normais nos 
dias seguintes.

O presidente da Empa-
sa, José Tavares Sobrinho, 

informou que ainda não 
dispõe dos números de mo-
vimentação nas centrais de 
abastecimento, mas acredi-
ta que serão superiores aos 
do ano de 2014. “Mesmo 
com o prolongamento da 
estiagem, as mercadorias 
não deixaram de chegar e a 
população não ficou sem os 
alimentos. O nosso depar-
tamento de planejamento 
ainda não compatibilizou a 
mercantilização deste ano, 
mas como no ano passado 

foram ultrapassadas as 330 
mil toneladas, este ano os 
números serão bem maio-
res”, disse Tavares.

Nos dias normais de co-
mercialização, o movimento 
maior gira a partir das 3h e 
vai até as 10h. Os entrepos-
tos ficam na Avenida Ranie-
re Mazilli, s/nº, Bairro Cristo 
Redentor, João Pessoa; Rua 
Doutor Vasconcelos, Bairro 
Alto Branco, Campina Gran-
de; e Rua Projetada 18, Bair-
ro Jardim Magnólia, Patos.

Empasa não abre entrepostos para 
comercialização nas festividades

PORTÕES FECHADOS

Os shoppings terão funcionamento especial:
Manaíra - Hoje vai funcionar com lojas e área de lazer e alimentação abertas no 
período das 9h30 às 20h. Amanhã funcionará apenas a praça de alimentação 
e cinema, que ficarão abertos das 13h às 22h. A partir do sábado (26), volta 
ao funcionamento normal do mês de dezembro, das 10h às 23h de segunda 
a sexta-feira e aos domingos com a praça de alimentação e lazer a partir das 
11h e as lojas a partir das 12h.
 Mangabeira - Hoje vai funcionar com lojas e área de lazer e alimentação 
abertas no período das 9h30 às 20h. Amanhã funcionará apenas a praça de 
alimentação e cinema, que ficarão abertos das 13h às 22h. A partir do sábado 
(26), volta ao funcionamento normal do mês de dezembro, das 10h às 23h de 
segunda a sexta-feira e aos domingos com a praça de alimentação e lazer a 
partir das 11h e as lojas a partir das 12h.
Mag Shopping - Hoje vai funcionar com lojas e área de lazer e alimentação 
abertas no período das 9h às 19h. Amanhã funcionará apenas a praça de 
alimentação e cinema, que ficarão abertos das 12h às 22h. A partir do sábado 
(26), volta ao funcionamento normal do mês de dezembro, das 10h às 22h de 
segunda à sexta-feira e aos domingos com a praça de alimentação e lazer a 
partir das 12h e as lojas a partir das 13h. 
Tambiá - Hoje vai funcionar com lojas e área de lazer e alimentação abertas no 
período das 9h às 18h. Amanhã funcionará apenas a praça de alimentação e 
cinema, que ficarão abertos a partir das 14h. A partir do sábado (26), volta 
ao funcionamento normal do mês de dezembro, das 9h às 22h de segunda a 
sexta-feira e aos domingos com a praça de alimentação e lazer a partir das 
12h e as lojas a partir das 13h.
Shopping Sul - Hoje vai funcionar com lojas e área de lazer e alimentação 
abertas no período das 9h às 18h. Amanhã todo o shopping ficará fechado. A 
partir do sábado (26), volta ao funcionamento normal do mês de dezembro, 
das 8h às 18h de segunda a sexta-feira e aos domingos com a praça de 
alimentação e lazer das 11h às 22h e as lojas das 14h às 20h. 

Quem vai às compras de última hora, devido à pressa, acaba muitas vezes 
não prestando atenção para alguns detalhes importantes, como os direitos 
do consumidor, por exemplo. A Secretaria Municipal de Proteção e Defesa 
do Consumidor (Procon-JP), dá algumas dicas que irão ajudar na hora das 
compras natalinas:
l Pesquisar os preços em diferentes estabelecimentos.
l Prestar atenção no prazo de entrega do produto, tanto em lojas físicas 
como online, para evitas aborrecimentos.
l O fornecedor deve cumprir com o preço anunciado ou exibido nas prateleiras; 
é preciso prestar atenção nesse valor para não pagar a mais na hora do caixa.
l O Código de Defesa do Consumidor (CDC) não obriga os estabelecimentos 
a realizarem as trocas por motivos de cor, tamanho ou gosto, eles só devem 
realizar em caso de terem prometido isso por escrito. A orientação é que 
notas e recibos sejam guardados.
l A devolução só pode ser feita no período de sete dias depois da compra. 
Nesse caso, o fornecedor tem a obrigação de restituir o consumidor com o 
valor exato da mercadoria que está sendo devolvida.
l Em caso de quebra ou problemas na compra, o CDC prevê um prazo de 30 
dias para a reclamação de produtos não duráveis, como produtos de higiene e 
perfumaria, por exemplo, e de 90 dias para produtos duráveis, como eletrônicos.
l Se depois do prazo o produto não for trocado e o consumidor não conse-
guir um acordo amigável com o lojista, o Procon deve ser procurado.
l  Para os que pretendem comprar brinquedos para as crianças neste Natal, o 
Procon recomenda que esses produtos sejam previamente testados.
l Aos que preferem comprar pela internet, entre as denúncias mais frequen-
tes estão as de fraudes, golpes e demora na entrega.
l Nas compras feitas pela internet, também é importante que o consumidor 
procure referências sobre o site em questão. 

Horário de atendimento do Procon-JP
SAC – Segunda-feira a sexta-feira: 8h às 17h na sede situada na Avenida D. 
Pedro I, nº 473, Tambiá (com distribuição de fichas)
Telefones: Segunda-feira a sexta-feira das 8h às 18h: 0800 083 2015, 
2314-3040, 3214-3042, 3214-3046
Plantão Fim de Semana: sexta-feira, sábado e domingo das 20h às 3h da 
manhã pelo telefone 0800 083 2015
Posto de atendimento em Mangabeira:
SAC – Segunda-feira à sexta-feira: 8h às 17h na sede situada na Rua Coro-
nel Bevenuto Gonçalves, 271, Mangabeira II (Subprefeitura de João Pessoa 
– vizinho ao Ortotrauma).
Telefone: 3214-1093.

Saiba mais

As repartições públicas 
das administrações direta e 
indireta do Governo do Es-
tado terão ponto facultativo 
nesta quinta-feira (24), vés-
pera de Natal. A exceção é 
para os serviços essenciais 
como saúde e segurança pú-
blica. O expediente só volta 
ao normal na segunda-feira 
(28). A determinação é da 
Secretaria da Administra-
ção (Sead), que assinou 
portaria sobre o assunto, 

publicada no Diário Oficial 
do Estado (DOE).

De acordo com a porta-
ria, o ponto facultativo será 
nos dias 24 e 31, devido às 
festividades de Natal e Ano-
-Novo. O documento deter-
mina ainda que os veículos 
oficiais sejam recolhidos às 
repartições de origem, ou ao 
Centro Administrativo, após 
o término dos expedientes 
de 23 e 30 de dezembro de 
2015. Eles só poderão ser 

liberados uma hora antes do 
início do expediente de 28 de 
dezembro e de 4 de janeiro 
de 2016.

Qualquer liberação ex-
cepcional de veículos deverá 
ser precedida de autoriza-
ção do Gabinete Militar do 
Governador. A exceção são 
as ambulâncias, além de ve-
ículos de fiscalização das 
Secretarias da Receita, Ad-
ministração Penitenciária, 
Segurança e Defesa Social. 

Ponto é facultativo hoje nas 
repartições públicas estaduais 

SÓ SERVIÇOS ESSENCIAIS

Foto: Antônio David
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Senado federaL

Lira faz balanço positivo da CAE
Comissão de Assuntos 
Econômicos teve papel 
decisivo na Agenda Brasil

O senador Raimundo 
Lira (PMDB-PB) fez uma ava-
liação extremamente positiva 
dos trabalhos realizados pela 
Comissão de Assuntos Eco-
nômicos do Senado Federal 
(CAE) ao longo de 2015. Se-
gundo ele, tanto no primeiro 
como no segundo semestre, a 
comissão se desdobrou para 
assegurar o pleno cumpri-
mento da pauta do Senado.

Lira, que é vice-presi-
dente da comissão, mas em 
dezembro assumiu interi-
namente a presidência, dis-
se que a CAE, mais uma vez, 
cumpriu seu papel, aprovan-
do importantes projetos de 
interesse da nação, inclusive 
matérias da Agenda Brasil. 
Ele agradeceu o esforço e em-
penho dos demais membros 
da comissão que, mesmo em 
um ano difícil e marcado por 
turbulências políticas e eco-
nômicas, mantiveram o rit-
mo da CAE.

O senador destacou al-
guns dos projetos aprovados 
na CAE, a exemplo do que fixa 
o aumento dos limites de en-
quadramento no Simples Na-
cional, uma forma de incen-

tivar a economia e a geração 
de renda e empregos no País. 
Ele também citou o projeto 
que isenta do Imposto sobre 
a Propriedade Territorial Ru-
ral (ITR) imóveis rurais loca-
lizados à margem do Rio São 
Francisco, seus afluentes e 
nascentes, em que a vegeta-
ção esteja preservada ou em 
processo de recomposição.

Lira lembrou a aprova-
ção da Política Nacional de 
Desenvolvimento Regional, 
visando reduzir as desigual-
dades entre regiões e forta-
lecer a coesão social, econô-
mica, política e territorial do 
País, assegurando a competi-
tividade regional e a geração 
de emprego e renda em re-
giões que apresentam declí-

nio populacional e elevadas 
taxas de emigração.

Saúde e educação 
Pelo menos dois projetos 

relevantes na área da Saúde 
foram aprovados, segundo 
Raimundo Lira. Um deles cria 
o selo ‘Empresa Solidária com 
a Vida’, destinado às pessoas 
jurídicas que desenvolvam 
um programa de esclareci-
mento e incentivo aos seus 
funcionários para a doação de 
sangue e medula óssea.

A CAE também aprovou, 
no segundo semestre, des-
conto no Imposto de Renda 
por doações feitas a entida-
des que trabalhem no trata-
mento do câncer, feitas por 
pessoas físicas e jurídicas. 

Senador paraibano atuou como vice-presidente da comissão

do portal ParaibaJa

O vereador Fer-
nando Milanez anun-
ciou o desligamento 
do PMDB durante en-
trevista ao Paraíba Já, 
na manhã dessa quar-
ta-feira, 23, deixando 
um clima de instabili-
dade dentro do parti-
do. Milanez ainda res-
salta que seu filho será 
o seu sucessor dele na 
Câmara de João Pes-

soa (CMJP), já que não 
será mais candidato.

O presidente da ju-
ventude peemedebis-
ta, Dihêgo Amaranto 
assegurou, por meio 
de nota, que nem Mila-
nez nem seu filho nun-
ca fizeram parte do 
partido, e ainda afirma 
que a melhor opção é 
o desligamento.

De acordo com 
Milanez, o PMDB pos-
sui um dono e ele não 
aceita imposições. 

Milanez anuncia que 
se desfiliará do PMDB

BrIGa InTerna Escândalo na 
Câmara de 
Cabedelo vai 
parar na PF
do portal ParaibaJa

O vereador da cidade de 
Cabedelo, Fernando Sobri-
nho (DEM) em entrevista ao 
Paraíba Já, confirmou a in-
formação de que será aberto 
inquérito na Polícia Federal 
sobre o caso do áudio envol-
vendo os vereadores Lúcio 
José (PRP) e Márcio Bezerra, 
líder do governo municipal. No 
diálogo, que acabou ‘vazando’ 
na internet, eles acusam os de-
mais parlamentares de ações 
corruptivas dentro da Câmara 
Municipal de Cabedelo.

‘O bate-papo da corrup-
ção’, como foi denominado, 
denuncia a corrupção e está 
sendo investigado, de acordo 
com Sobrinho, em segredo de 
Justiça. “A gente está apuran-
do na Câmara, mas não pode-
mos revelar nada agora. Vai 
ser aberto um inquérito, en-
tão, por isso, a Câmara não irá 
se manifestar enquanto não 
for apurado”, disse.

Vereador deve deixar a cena política na capital em 2016

foTo: Agência Senado

foTo: Olenildo Nascimento/CMJP
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Lewandowski diz a Cunha que vai  
priorizar a pauta dos embargos

O STF e a Crítica da 
Razão Jurídica

Quando a Constituição de 1891, a primeira da era 
republicana, transformou a antiga Casa de Suplicação 
da era colonial, então Supremo Tribunal de Justiça sob a 
Constituição do Império de 1824, em Supremo Tribunal 
Federal, se delineou a arquitetura jurídica e política 
que conta pouco mais de um século. Nas pegadas do 
colosso Ruy Barbosa, político e jurisconsulto, o Supremo 
Tribunal Federal foi criado inspirado no modelo da Corte 
Suprema dos Estados Unidos, Corte paradigmática no 
século XIX, desde o caso Marbury versus Madson, 1803, 
quando criou o conceito até então ignorado de controle de 
constitucionalidade. 

Em seus pouco mais de um século, desde sua 
primeira sede no Rio de Janeiro e depois em Brasília, por 
suas tribunas e plenários passaram algumas das mentes 
jurídicas mais luminares e eloquentes da nossa experiência 
jurídica. Nelson Hungria, Aliomar Baleeiro, Epitácio Pessoa, 
são alguns dos notáveis que contribuíram para a história 
da Corte Suprema. Em seus votos e acórdãos figuram 
citações de obras e doutrinadores que assomaram ciência e 
prudência para a consolidação da jurisprudência da Corte. 
A doutrina de Pontes de Miranda, Clóvis Beviláqua, Pinto 
Ferreira, Hely Lopes Meirelles, Orlando Gomes perpassa e 
densifica a racionalidade jurídica do STF. 

O Supremo Tribunal é antes de tudo o espaço da 
razão republicana. Quando, como assistimos agora, em 
um momento político crítico, ao julgamento de um caso 
paradigmático como a ação que questiona a Lei 1079/50 
e o procedimento para o processo de Impeachment, o que 
se procura na arquitetura e sob a toga dos onze ministros 
do STF é o restabelecimento da razão desencontrada. 
O Tribunal, com sua semiótica sóbria e clássica, seus 
arrazoados e discurso forense materializa a necessidade da 
razão, a mesma sem a qual o edifício republicano começa 
a ruir. O discurso jurídico, no que pese o seu hermetismo 
técnico, de jargões e expressões latinas, carrega o manto 
da racionalidade, uma razão com especificidade, a razão 
jurídica através da qual se conjuram as tensões políticas e 
facciosismo que animam qualquer sociedade. 

A razão jurídica encarnada pela arquitetura, semiótica 
e discurso forense tem sua historicidade, não nasceu 
pronta e nem do vácuo epistemológico. Sua historicidade 
é também marcada pela tensão entre modelos políticos e 
epistêmicos. Na experiência jurídica ocidental o estatuto 
da racionalidade jurídica remonta mais remotamente ao 
jurista holandês Hugo Grotius, o pai do direito natural 
moderno, segundo Norberto Bobbio, em sua obra “Do 
direito de guerra e de paz”. Nessa obra e nas pegadas do 
Grotius nasce a ideia moderna de direito como sistema, o 
direito até então amalgamado com o teológico e pensado 
de uma forma pontual e casuística irrompe em busca 
de um status de racionalidade matemática. A ideia de 
Hugo Grotius de pensar o direito como sistema busca na 
matemática e na música o modelo de harmonia, o direito 
só adquiriria estatura epistemológica se fosse pensado 
como um sistema harmônico, deduzido more geometrico. 
A grande contribuição do direito natural foi pensar o direito 
como sistema racional, pensado como “espírito geométrico”. 
A razão jurídica se avizinharia de uma mathesisuniversalis. 
É nessa vereda do racionalismo humanista que torna o 
jurídico laico e apartado do teológico que se inscreverão 
os gênios criativos de Leibniz, Christian Wolff, Pufendorf e 
Spinoza. O humanismo racionalista como direito natural 
busca reintegrar, unificar e harmonizar o mundo então 
despedaçado pela reforma protestante que cindiu para 
sempre a harmonia do mundo cristão ocidental. 

Quando uma República vive seus momentos 
tempestuosos e críticos, não por acaso é sob a força das 
colunas do Tribunal que ela procura a razão jurídica 
que a desrazão política torna nebulosa. O STF mais que 
o guardião da Constituição é o defensor das regras do 
jogo democrático em um Estado de direito caracterizado 
pelo império da racionalidade da lei. O Poder Judiciário 
“não governa, mas tem a missão constitucional de evitar 
o desgoverno”. No caso do julgamento do procedimento 
de Impeachment pelo STF, quando a Corte Suprema 
rompe com o estatuto de racionalidade que dela se 
espera, politizando o processo judicial e realizando uma 
interpretação que a razão jurídica desautoriza, o que 
de fato se tem é um déficit institucional, onde a última 
fronteira da racionalidade republicana se vê abandonada. 
No julgamento da ADPF 378o STF esvaziou a atribuição 
da Câmara Federal, a casa do povo, no processo bicameral 
do Impeachment, concentrando de forma inconstitucional 
e ilegítima todo o poder de decisão no Senado, onde o 
governo teoricamente tem mais influência. Uma decisão 
casuística que rompe com a exigência de racionalidade 
jurídica que deve nortear a atuação de uma Corte Suprema. 
Neste julgamento a Corte se apequenou duplamente, no 
campo jurídico e histórico, nivelando-se ao estado de 
desgoverno político que deveria corrigir. 

rodrigo_caldas.adv@hotmail.com

Caldas
Rodrigo 

O presidente do Supre-
mo Tribunal Federal (STF), 
Ricardo Lewandowski, rece-
beu o presidente da Câmara, 
Eduardo Cunha (PMDB-RJ), 
no início da tarde desta 
quarta-feira, 23, para escla-
recer pontos sobre o rito do 
impeachment, definido em 
julgamento pelos ministros 
do Supremo na quinta-feira 
passada. O ministro prome-
teu publicar o mais rápido 
possível o acórdão sobre o 
julgamento.

Um dos argumentos 
da oposição é de que o 
rito definido pode travar a 
eleição das comissões per-
manentes na Câmara - se 
precisam ter voto aberto, 
por exemplo. Há também 
dúvidas sobre como será 
feita a eleição da comissão 
especial do impeachment 
na Casa caso os parlamen-
tares rejeitem a indicação 
dos líderes partidários. 
Participaram do encontro 
os deputados Jovair Aran-
tes (PTB-GO), Sóstenes 
Cavalcante (PSD-RJ) e Ales-
sandro Molon (Rede-RJ). 

Gustavo Aguiar e 
Daiene Cardoso
Da Agência Estado

Gabriela Lara
Da Agência Estado

Presidente do STF explicou
pontos a parlamentares 
sobre rito do impeachment

Lewandowski fez questão de 
deixar claro a Cunha que o julga-
mento da semana passada trata-se 
especificamente do andamento do 
pedido de impeachment da presi-
dente Dilma Rousseff no Congresso 
e não de outros assuntos. A decisão 
proibiu a eleição de chapas avulsas e 
de voto secreto na comissão especial 
responsável por analisar o pedido 
acatado pelo presidente da Câmara.

O presidente do STF explicou a 
Cunha que, segundo o regimento 
interno da Suprema Corte, os minis-

tros têm 20 dias para liberação dos 
votos, e o prazo para a publicação 
do acórdão é de 60 dias a contar do 
dia do julgamento. “É claro que, 
com o recesso de fim de ano, as coi-
sas ficam um pouco mais complica-
das, mas prometo dar celeridade ao 
processo”, disse o ministro. 

Cunha prevê protocolar em 1o 
de fevereiro embargos de declara-
ção para esclarecer questões especí-
ficas sobre o julgamento. Lewando-
wski adiantou que “embargos antes 
da publicação do acórdão podem 

ser entendidos como futurologia”, 
mas que dará prioridade para que 
os possíveis embargos cheguem ao 
plenário o quanto antes. 

Lewandowski disponibilizou a 
Cunha o regimento interno do STF 
que trata das questões sobre pra-
zos para publicação de acórdãos. 
Cunha saiu levando os votos do mi-
nistro Edson Fachin, relator do caso 
que terminou derrotado em plená-
rio, e de Luís Roberto Barroso, que 
foi acompanhado pela maioria dos 
ministros e definiu o julgamento.

Julgamento tratou apenas do impeachment

Elizabeth Lopes
Da Agência Estado

A presidente Dilma Rousseff se 
solidarizou com o compositor Chi-
co Buarque nas redes sociais, após 
o episódio em que o cantor discutiu 
com um grupo que acusou o PT, sigla 
que ele defende, de ser bandido, em 
frente a um restaurante no bairro do 
Leblon, no Rio. “Minha solidarieda-
de a Chico Buarque, um dos maiores 
artistas brasileiros, foi hostilizado no 
Rio por conta de suas posições políti-
cas”, diz que a presidente em sua pá-
gina na rede de microblogs Twitter. E 
complementa: “Não podemos aceitar 
o ódio e a intolerância.”

Ainda em sua página no Twitter, a 
petista destaca que o Brasil tem uma 
tradição de conviver de forma pacífica 
com as diferenças “É preciso respeitar 
as divergências de opinião. A disputa 
política é saudável, mas deve ser feita 
de forma respeitosa, não furiosa.” E 
diz que reafirma o seu repúdio a qual-
quer tipo de intolerância, “inclusive à 
patrulha ideológica”. “A Chico e seus 
amigos, o meu carinho.”

O compositor Chico Buarque 
mostra simpatia pelo PT. Na campa-

nha presidencial do ano passado, ele 
gravou um vídeo apoiando a reelei-
ção de Dilma Rousseff. 

Lula
Além de Dilma, o ex-presidente 

Luiz Inácio Lula da Silva também usou 
as redes sociais para defender o com-
positor. Em um post em sua página no 
Facebook, o petista diz que Chico Bu-
arque “é um patrimônio da cultura e 
do povo brasileiro, o maior artista, o 
mais fino intérprete da alma de nossa 
gente, admirado, por tudo o que fez 
e faz na música e na literatura, e res-
peitado, como cidadão consciente que 
jamais se omitiu nas lutas pela demo-
cracia e justiça social.” 

No post, Lula diz também que “um 
brasileiro com essa trajetória, e que 
tem no sangue a herança do professor 
Sérgio Buarque e de dona Maria Amé-
lia, não merece ser ofendido, muito 
menos por sua coerência”. “É muito 
triste ver a que ponto o ódio de classe 
rebaixa o comportamento de alguns 
que se consideram superiores, mas não 
passam de analfabetos políticos. Ape-
sar de vocês, amanhã há de ser outro 
dia. Receba, querido Chico, nossa soli-
dariedade, sempre”, complementa.

Dilma defende Chico Buarque
CONFLITO COM ANTIPETISTAS

Lei do RS
acaba com 
pensão para 
ex-governador

O governador do Rio 
Grande do Sul, José Ivo Sarto-
ri (PMDB), sancionou nessa 
quarta-feira, 23, o projeto de lei 
que extingue a pensão vitalícia 
para os próximos governado-
res gaúchos, limitando o bene-
fício aos quatro anos posterio-
res ao fim do mandato. Hoje, o 
Estado paga a pensão para oito 
ex-governadores e quatro viú-
vas, o que gera um gasto anual 
de cerca de R$ 4,3 milhões.

A proposta da deputada 
estadual Any Ortiz (PPS) foi 
aprovada no início deste mês 
na Assembleia Legislativa gaú-
cha. A lei não é retroativa e, 
portanto, garante o direito ad-
quirido por aqueles que hoje 
recebem a pensão. Por isso, 
não haverá economia imediata. 
Nem o atual governador será 
afetado, já que ele foi eleito 
enquanto vigorava a antiga le-
gislação. A mudança só valerá 
a partir do sucessor de Sartori.

FOTO: Antônio Cruz/Agência Brasil

O presidente da Câmara, 
Eduardo Cunha, foi pedir 
esclarecimentos ao STF 
sobre as mudanças no rito 
do impeachmente de Dilma
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Congresso reduz liberdade para 
governo remanejar verba do PAC
A mudança foi definida 
durante a sessão para 
aprovação do Orçamento 

O Congresso reduziu 
para o próximo ano a li-
berdade que o governo da 
presidente Dilma Rousseff 
contava nos últimos anos 
e em 2015 para remane-
jar recursos e incluir no-
vas obras no Programa de 
Aceleração do Crescimen-
to (PAC) sem a necessida-
de de aval do Legislativo. A 
mudança foi aprovada na 
semana passada pelos par-
lamentares no Orçamento 
de 2016 e dá mais poderes 
para eles decidirem sobre 
o dinheiro destinado às 
obras prioritárias incluí-
das no programa, um dos 
carros-chefe da gestão pe-
tista.

 Os parlamentares in-
cluíram na peça um dis-
positivo que acaba com 
a regra que permitia que 
30% dos recursos previs-
tos para investimentos do 
PAC pudessem ser usados 
sem restrições. Ou seja, 
dentro desse limite, o go-
verno podia hoje por meio 
de decreto - como quiser - 
incluir obras no programa 
e transferir recursos pre-
visto de um investimento 
para outro. Desde 2011, 
o Executivo contava com 
essa liberdade.

A mudança determina 
que, para 2016, o limite 
de 30% de remanejamen-
to será aplicado apenas 
na rubrica de cada inves-
timento. Nesse caso, o go-
verno poderá aumentar ou 
diminuir os recursos para 
uma determinada obra até 
esse valor. Se uma obra 
tem orçamento previsto de 

R$ 100 milhões, o gover-
no pode elevá-lo em mais 
R$ 30 milhões ou diminuir 
nesse mesmo valor. A al-
teração, entretanto, ainda 
pode ser vetada por Dilma 
nos próximos dias.

A proposta também 
restringe a eventual capa-
cidade de o novo ministro 
da Fazenda, Nelson Bar-
bosa, se valer de recursos 
públicos para induzir a 
retomada do crescimento 
econômico. A articulação 
da mudança, quando ainda 
estava em discussão na Co-
missão Mista de Orçamen-
to (CMO), foi antecipada 
pelo Broadcast, serviço de 
notícias em tempo real da 
Agência Estado, no início 
de setembro.

Não bastasse a restri-
ção aprovada pelo Con-
gresso, a queda de 44% de 
recursos de investimentos 
públicos autorizados em 
2015 e no próximo ano di-
ficultam a tarefa do gover-
no de usar a capacidade 
do Estado para alavancar a 
economia. Em 2015, foram 
autorizados R$ 82 bilhões 
em investimentos e, para 
o próximo ano, conforme 
aprovado pelo Congresso, 
constam R$ 45,4 bilhões. 
No caso do PAC, constam 
R$ 20,2 bilhões em 2016 
ante R$ 38,9 bilhões este 
ano. 

Após se reunir com 
Nelson Barbosa, o relator-
-geral do Orçamento de 
2016, deputado Ricardo 
Barros (PP-PR), afirmou 
na terça-feira que não há 
espaço na peça orçamen-
tária do próximo ano para 
que o governo induza a 
retomada do crescimento. 
“No orçamento de 2016, 
não há espaço para o an-
ticíclico, para o governo 
movimentar a economia”, 
disse Barros. 

Ricardo Brito
Da Agência Estado

O doleiro Alberto Yous-
sef, preso desde 17 de março 
de 2014, abriu mão do direito 
que tinha de passar o Natal e 
o ano-novo com sua família, 
amparado em um acordo de 
delação premiada com o Mi-
nistério Público Federal que 
lhe garantiria esse direito. Se-
gundo seu advogado, Youssef 
considerou as regras para sua 
saída “rigorosas demais” que 
isso atrapalharia seus conta-
tos com familiares.

 Já o ex-diretor da Petro-
bras, Nestor Cerveró, detido 
há 11 meses, saiu da carce-
ragem da Polícia Federal, em 
Curitiba, ainda pela manhã, 
e embarcou para o Rio de Ja-
neiro escoltado por dois po-
liciais federais. O local onde 
passará as festas de final de 
ano não foi divulgado. Ele ga-
nhou o benefício a partir de 
delação premiada que firmou 
com a Procuradoria-Geral da 
República - Cerveró revelou 
propinas para os senadores 
Delcídio Amaral (PT-MS), Ja-
der Barbalho (PMDB-PA) e 
Renan Calheiros (PMDB-AL).

Sobre Youssef, o advo-
gado de defesa, André Luis 
Pontarolli, disse que seu clien-
te entendeu como excessiva-
mente rigorosos os critérios 
para sua saída. “Ele (Youssef) 
entendeu que haveria um ri-
gor excessivo na forma que 
se interpretaram as cláusulas 
contidas no acordo e que esse 
rigor acabaria inviabilizando e 
tornaria mais complexa, mais 
complicada a sua saída, seus 
contatos com familiares.”

Segundo o defensor, 
Youssef se sentiu “um injus-
tiçado”. “Isso é uma posição 
que ele (doleiro) repassou 
e, em função disso, não vai 
mais sair.” Os outros presos da 
Operação Lava Jato que estão 
recolhidos na sede da PF em 
Curitiba receberam visitas en-
tre 14 horas e 17 horas nessa 
quarta-feira, 23. Poucas pesso-
as estiveram na PF. As visitas 
mostravam abatimento e não 
quiseram gravar entrevistas.

 Além de Cerveró e Yous-
sef, estão detidos na PF Elton 
Negrão, Yara Galdino da Sil-
va, José Carlos Bumlai, Nel-
ma Kodama, Otávio Marques 
de Azevedo, Pedro Corrêa e 
Ricardo Hoffmann.

Youssef recusa indulto 
e Cerveró vai para casa

DELAÇÃO PREMIADA

Julio Cesar Lima
Da Agência Estado

O procurador-geral da 
República, Rodrigo Janot, 
chamou o senador Delcídio 
Amaral (PT/MS) de “agente 
criminoso”. Em manifestação 
enviada na semana passada 
ao Supremo Tribunal Federal, 
na qual pediu a permanência 
na prisão do ex-líder do Go-
verno no Senado, o chefe do 
Ministério Público Federal 
sustentou que Delcídio “se tra-
ta de agente que não mede as 
consequências de suas ações 
para atingir seus fins espúrios 
e ilícitos”. Os argumentos de 
Janot foram acolhidos no últi-
mo dia 17 pelo ministro Teori 
Zavascki, relator da Operação 
Lava Jato no STF, que manteve 
de pé o decreto de prisão pre-
ventiva do senador.

 Delcídio Amaral foi preso 
dia 25 de novembro pela Po-

lícia Federal sob suspeita de 
tramar contra a Lava Jato. O 
senador planejou a fuga - que 
não ocorreu - de Nestor Cerve-
ró com medo da delação pre-
miada que o ex-diretor da área 
Internacional da Petrobras es-
tava para fechar com a Procu-
radoria - o acordo foi assinado 
no dia 18 de novembro. Segun-
do os investigadores, aliado 
ao banqueiro André Esteves, 
do BTG Pactual, Delcídio pre-
tendia financiar as despesas 
de Cerveró e de sua família. O 
ex-diretor foi preso em janeiro 
por suspeita de corrupção e 
lavagem de dinheiro no esque-
ma instalado na estatal petrolí-
fera entre 2004 e 2014.

 A manifestação de Ro-
drigo Janot foi dada nos autos 
do requerimento da defesa de 
Delcídio que pedia a revogação 
da prisão cautelar do senador. 
“Há se compreender que este 

tipo de agente criminoso, vio-
lando de forma grave as fun-
ções relevantíssimas que lhe 
foram confiadas pelo voto po-
pular, não media esforços para 
atingir os fins ilícitos.”

Para o procurador-geral 
da República, em liberdade 
Delcídio continuará na linha 
do crime. “Certamente assim 
continuará, já deixou bem cla-
ro seu modo de atuação.”

 Janot alertou para a ‘ga-
nância (de Delcídio) em ter 
recursos desviados dos cofres 
públicos para interesses ex-
clusivamente privados’.

 O procurador apontou, 
ainda, para a “influência dire-
ta” de Delcídio na Petrobras. 
“Os documentos apreendidos 
em seu poder comprovam 
que ele tinha ingerência nos 
quadros respectivos. Foram 
encontradas diversas anota-
ções referentes a pessoas que 

deveriam ou não deveriam 
ocupar cargos na estatal, além 
de diversos documentos rela-
tivos à sua reestruturação”

 Ao indeferir o requeri-
mento de revogação da pri-
são provisória de Delcídio, 
em decisão do dia 17, o mi-
nistro Teori Zavascki ressal-
tou. “Nesse contexto não há 
motivo suficiente a alterar 
os fundamentos do decreto 
prisional ou apto a justificar 
a revogação da prisão decre-
tada em 24 de novembro de 
2015. Ao contrário, foram en-
contradas na posse do chefe 
de gabinete do senador Delcí-
dio do Amaral anotações que 
corroboram os indícios pro-
batórios já existentes, assim 
como estavam em seu poder 
cópias das colaborações pre-
miadas de Fernando Falcão 
Soares e Nestor Cerveró, co-
bertas por sigilo legal.”

Delcídio é agente criminoso, diz Janot
OPERAÇÃO LAVA JATO

Em manifestação ao STF, Janot disse que Delcídio é um “agente que não mede as consequências de suas ações para atingir fins espúrios”

A Receita Federal requisitou do 
Instituto Lula cópias da documentação 
contábil referente aos últimos cinco 
anos, ou seja, desde que a entidade foi 
criada. Segundo o instituto, trata-se de 
uma “fiscalização normal”. Ao jornal O 
Estado de S.Paulo, o presidente da en-
tidade, Paulo Okamotto, comparou o 
caso de um contribuinte que cai na ma-
lha fina da Receita.

“Como qualquer pessoa jurídi-
ca constituída no país, o Instituto Lula 
está prestando informações solicitadas 
pela Receita Federal, de acordo com 
um termo que não menciona qualquer 
processo judicial ou investigação em 
curso, diferentemente do que foi noti-
ciado. O Instituto Lula cumprirá todas as 
demandas da Receita Federal no prazo 
acordado e lamenta que, mais uma vez, 
procedimentos protegidos por sigilo 
constitucional tenham sido vazados ile-
galmente”, diz nota enviada pela as-
sessoria de imprensa do instituto nesta 
terça-feira, 23.

Segundo o jornal “Folha de S. Pau-
lo”, a Receita investiga doações de em-

presas envolvidas na Operação Lava Jato 
à entidade comandada pelo ex-presiden-
te. Okamotto disse desconhecer o vín-
culo. “Que eu saiba não tem nada a ver 
com a Lava Jato. Não tem nenhum pedi-
do específico. É igual cair na malha fina 
da Receita, como milhões de brasileiros 
caem todo ano”, disse Paulo Okamotto.

A notificação para apresentação 
dos documentos partiu da Delegacia Es-
pecial de Maiores Contribuintes, locali-
zada no Rio de Janeiro. Okamotto foi ao 
encontro de representantes da Receita 
duas vezes. A primeira para tentar en-
tender do que se tratava a notificação. 
A segunda para pedir mais prazo. Inicial-
mente a Receita solicitou que os papéis 
fossem entregues até o final deste ano. 
Diante do pedido, a Receita deu prazo 
de mais 20 dias para o instituto.

 Segundo Okamotto, a ação não se 
estende à LILS Palestras e Eventos, em-
presa aberta por Lula depois de deixar a 
presidência, em 2011.

A Superintendência da Receita Fe-
deral na 7ª Região, com sede no Rio de 
Janeiro, informou que, “em razão do 
sigilo fiscal”, não faria comentários a 
respeito das investigações sobre a mo-
vimentação financeira do Instituto Lula. 

Receita Federal investiga 
as contas do Instituto Lula

ÚLTIMOS CINCO ANOS

Ricardo Galhardo
Da Agência Estado

Da Agência Estado

Renan cobra 
consideração 
e interlocução 
com o governo 

O ministro da Casa Civil, 
Jaques Wagner, reuniu-se na 
terça-feira (22) à noite, com o 
presidente do Senado, Renan 
Calheiros (PMDB-AL), no últi-
mo dia de trabalho Congresso. 
A visita de Wagner ocorreu al-
gumas horas após o ministro 
ter dito que a quebra dos sigi-
los fiscal e telefônico de Renan, 
autorizada pelo Supremo Tri-
bunal Federal (STF), não alte-
ra a relação do peemedebista 
com o governo.

“A quebra de sigilo de Re-
nan não interfere na relação 
dele com o Planalto”, minimi-
zou Wagner, durante entre-
vista coletiva no Palácio do 
Planalto. Para o ministro, pelo 
menos na fotografia de hoje, a 
relação entre Dilma e Renan é 
“muito boa”, mas ressalvou que 
esse tipo de vínculo “nunca é 
totalmente estável”

Wagner esteve na resi-
dência oficial de Renan em 
Brasília durante cerca de uma 
hora. Na conversa, conforme 
relatos feitos ao Broadcast, 
serviço de notícias em tempo 
real da Agência Estado, Renan 
pediu “consideração” e interlo-
cução com o governo.

FOTO: Fotos Públicas
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ONG denuncia a Coreia do Norte
por explorar 2.600 trabalhadores
Os norte-coreanos vivem 
em condições semiescravas 
na Mangólia e Polônia

Da Agência Lusa

O regime norte-corea-
nao mantém cerca de 2.600 
trabalhadores na Mongólia 
e Polônia trabalhando em 
condições de semiescra-
vatura para enviar divisas 
ao país, denunciou ontem 
uma organização não go-
vernamental (ONG) da vi-
zinha Coreia do Sul.

O Centro de Bases de 
Dados para os Direitos Hu-
manos na Coreia do Norte, 
uma ONG sediada em Seul, 
informou que cerca de 
1.800 norte-coreanos tra-
balham no setor da constru-
ção e de confecções da Mon-
gólia e 800 na construção e 
em estaleiros da Polônia.

Os trabalhadores atu-
am 12 horas por dia para 
receber menos de US$ 100 
por mês, já que estão obri-
gados a entregar ao regime 
norte-coreano aproximada-
mente 90% do seu salário, 
segundo dados da organiza-
ção publicados na imprensa 
sul-coreana.

Tanto a Mongólia quan-
to a Polônia mantêm com a 
Coreia do Norte laços di-
plomáticos que remontam 
à época da Guerra Fria.

Os trabalhadores dos 
dois países são uma peque-
na parte dos mais de 150 
mil norte-coreanos que 
operam em condições si-
milares em todo o mundo, 
a maioria deles na China 

e Rússia, denunciaram or-
ganizações internacionais 
como a Human Rights Wa-
tch (HRW) e a NK Watch.

O regime da Coreia do 
Norte utiliza esses traba-
lhadores para obter divi-
sas entre US$ 200 milhões 
e US$ 300 milhões anual-
mente, de acordo com o 
Centro de Bases de Dados 
para os Direitos Humanos.

A economia norte-co-
reana, afetada pelas san-
ções das Nações Unidas e 
pela grande crise dos anos 
1990, mostrou sinais de re-
vitalização desde que Kim 
Jong-un chegou ao poder 
no fim de 2011, especial-
mente no setor da constru-
ção e obras públicas.

Segundo especialistas, 
as remessas de divisas dos 
seus trabalhadores no es-
trangeiro contribuem de 
forma significativa para o 
financiamento do desen-
volvimento na nova era da 
dinastia Kim

Da Agência Lusa

A oposição venezuelana 
acusou ontem o partido do go-
verno de dar “um golpe judicial” 
contra o novo Parlamento, ao 
tentar impugnar a designação 
de 22 dos 112 deputados oposi-
tores que venceram as eleições 
parlamentares.

“A Mesa de Unidade Demo-
crática, juntamente com os seus 
três governadores, quer apresen-
tar a posição pública perante o 
que não duvidamos em qualificar 
como uma tentativa de golpe de 
estado judicial contra a vontade 
do povo, expressa de forma níti-
da, clara, retumbante e pacífica 
no último dia 6 de dezembro”, 
disse o secretário executivo da 
MUD, Jesús Torrealba.

A MUD obteve nas eleições 
parlamentares a primeira vitória 
em 16 anos, conquistando 112 
dos 167 lugares que compõem o 
Parlamento, uma maioria de dois 
terços que lhe confere amplos 
poderes e marca uma virada his-
tória contra o chavismo (corren-

te de seguidores do presidente 
Hugo Chávez).

Ontem, segundo Torrealba, 
apesar de estar em período de 
férias, o Supremo Tribunal de 
Justiça abriu os serviços para re-
ceber um recurso [de impugna-
ção] do Partido Socialista Unido 
da Venezuela (PSUV), que pre-
tende impugnar 22 deputados 
da unidade. “Não existe nenhum 
mecanismo ou procedimento 
que esteja por cima da Carta 
Magna. Dentro da Constituição 
tudo, fora dela nada”, disse, du-
rante entrevista em Caracas.

Segundo o secretário, a 
União de Nações Sul-Americanas 
(Unasul), a Organização dos Es-
tados Americanos (OEA) e outros 
organismos do hemisfério foram 
notificados do que está ocorren-
do para que estejam em alerta 
para a possibilidade de que o 
governo venezuelano “pretenda 
manter-se no poder, ignorando a 
vontade popular”.

O porta-voz da MUD lem-

brou que a Constituição estabe-
lece que o Poder Legislativo deve 
ser instalado em 5 de janeiro e 
que os 112 deputados opositores 
eleitos e acreditados pelo Con-
selho Nacional Eleitoral se apre-
sentem para assumir as funções.

“Nós estamos por uma senda 
clara que é democrática, consti-
tucional, eleitoral e pacífica, por 
isso condenamos toda a ação de 
violência institucional”, desta-
cou. Ele disse acreditar que nesse 
dia “vão operar as mesmas for-
ças que garantiram que o dia 6 
de dezembro fosse uma jornada 
cívica e pacífica”.

Segundo o presidente Nico-
lás Maduro, estão sendo inves-
tigados mais de 1,5 milhão de 
votos nulos registrados durante 
as eleições parlamentares, por-
que em alguns setores onde tra-
dicionalmente o chavismo era 
vencedor, os candidatos chavis-
tas perderam por menos de uma 
centena de votos. Houve mais de 
mil votos nulos nesses locais.

Golpe judicial no Parlamento 
oposição venezuelana acusa governistas

Foto: Freddy Zarco/ABI

O presidente Nicolás Maduro, insatisfeito com a derrota, tenta fazer manobras no Parlamento para prejudicar a oposição

Da Agência Brasil

O belga Salah Abdeslam, 
alvo de um mandado de pri-
são por suspeita de envolvi-
mento nos atentados de Pa-
ris, confessou aos cúmplices 
que o ajudaram a fugir que 
participou do assassinato 
das 130 pessoas, informou 
ontem o jornal Le Parisien.

“Disse ter estado em um 
carro e ter usado uma arma 
kalashnikov para matar pes-
soas”, contou um dos dois 
cúmplices, que foram deti-
dos e acusados de “assassi-
nato e participação em ati-
vidades de uma organização 
terrorista”.

Abdeslam acrescentou 
que deixou propositada-
mente num carro abando-
nado o documento de iden-
tidade do seu irmão Brahim, 
que fez parte do chamado 
‘comando das esplanadas’, 
para que fosse conhecido 
em todo o mundo.

De acordo com o relato, 
na viagem para a Bélgica, 
Abdeslam, de 26 anos, es-
tava “tenso”, dizia que pla-
nejava vingar-se pela morte 
do irmão e que “os franceses 
iam torturá-lo” se o captu-
rassem.

O fugitivo comprou rou-
pa em um supermercado, 
arranjou um novo celular e 

raspou o cabelo depois de 
ter tentado, sem sucesso, 
pintá-lo num cabeleireiro, 
acrescenta o Le Parisien.

O diário informa ainda 
que Abdeslam não foi para 
o seu bairro de Molenbeek, 
em Bruxelas, tendo pedi-
do que o conduzissem a 
Schaerbeerk, nos subúrbios 
da capital belga, onde o es-
perava uma terceira pessoa. 
Ele se despediu dizendo que 
não voltariam a vê-lo.

Os atentados do dia 13 
de novembro em Paris, rei-
vindicados pelo grupo ex-
tremista Estado Islâmico, 
deixaram 130 mortos e cen-
tenas de feridos.

No último dia 16, o Mi-
nistro da Justiça belga admi-
tiu que o principal suspeito 
dos atentados de Paris, Sa-
lah Abdeslam, podia estar 
numa casa em Molenbeek 
dois dias após os ataques, 
mas que a polícia não in-
terveio por ser de noite. No 
país é proibida a realização 
de buscas no período que 
vai das 21h às 5h.

No último domingo, 
uma fonte próxima à investi-
gação na Bélgica confirmou 
à Agence France-Presse que 
Abdeslam teria conseguido 
passar por três controles de 
polícia em França, antes de 
chegar à Bélgica nesse dia.

Belga teria confessado 
participação nos ataques

atentados eM paris

Trabalhadores 
atuam 12h por 
dia para receber 
menos de 100 
dólares por mês, 
já que estão 
obrigados a
entregar 90% 
de seu salário

Da Agência Estado    

Beirute (AE) - A Anistia 
Internacional acusou a Rús-
sia de usar bombas de cacho 
e bombas não direcionadas 
em áreas civis da Síria, em 
ataques que segundo a orga-
nização não governamental 
mataram centenas de pes-
soas nos últimos meses.

O relatório da Anistia 
Internacional afirma que 
houve um forte aumento no 
número de relatos de que 
bombas de cacho foram lan-
çadas em áreas atacadas pe-
las forças russas desde que 
Moscou entrou oficialmente 
no conflito, em 30 de setem-
bro. As bombas de cacho em 

geral atingem áreas de for-
ma indiscriminada e muitas 
vezes parte dos explosivos 
não é detonada e fica no 
chão. Isso representa um 
risco para civis mesmo após 
o fim dos conflitos.

O documento da ONG 
destaca seis ataques nas 
províncias de Homs, Idlib e 
Alepo, entre setembro e no-
vembro, que mataram pelo 
menos 200 civis. A Anistia 
Internacional denuncia o 
“fracasso vergonhoso” da 
Rússia na admissão de que 
morreram civis.

 O diretor da Anistia 
Internacional no Oriente 
Médio e no norte da África, 
Philip Luther, disse que al-

guns dos ataques aéreos rus-
sos aparentemente tiveram 
como alvos civis, em áreas 
residenciais sem qualquer 
alvo militar evidente.

Na semana passada, 
outra organização não go-
vernamental, o Human 
Rights Watch, denunciou 
o uso de bombas de cacho 
em pelo menos 20 ocasiões 
desde que as forças oficiais 
da Síria e a Rússia começa-
ram uma ofensiva conjunta, 
em 30 de setembro.

Autoridades russas têm 
negado as acusações e mo-
radores e ativistas da oposi-
ção que estão dentro da Sí-
ria dizem que não têm como 
saber ao certo se os ataques 

são de militares russos ou 
sírios.

Questionado na segun-
da-feira se a Rússia usava 
bombas de cacho, o porta-
voz do presidente Vladi-
mir Putin, Dmitry Peskov, 
disse apenas que os milita-
res russos na Síria operam 
respeitando a legislação in-
ternacional. O governo da 
Rússia afirma que os ata-
ques aéreos têm como alvo 
o Estado Islâmico e outros 
“terroristas”, mas governos 
do Ocidente e rebeldes sí-
rios dizem que a maioria 
dos ataques têm como alvo 
o centro e o norte da Síria, 
onde o Estado Islâmico não 
tem presença forte.

Rússia é acusada de matar civis na Síria
conFlito arMado
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Quenianos chegam ao
Brasil com status de 
campeões da São Silvestre

CONTRATAÇÃO

Belo ainda procura jogadores
Diretora quer fechar 
elenco com dois meias e 
mais um atacante

O Botafogo corre atrás 
de dois meias e um atacante 
para compor o elenco para 
as disputas do Campeonato 
Paraibano, Nordestão, Copa 
do Brasil e Série C do Bra-
sileirão. A diretoria tem al-
guns nomes agendados, mas 
prefere manter segredo para 
negociar e fechar os acordos. 
A intenção é trazer jogadores 
experientes e qualificados, 
principalmente em setores 
carentes do grupo que são 
essenciais no planejamen-
to. Um camisa 10 que possa 
ser o “maestro” do time para 
criar e dar sequência ao esti-
lo de jogo da equipe.

Para o presidente Gui-
lherme Novinho, atletas deste 
porte está difícil no mercado, 
principalmente nesta época 
em que os clubes estão no 
“vai e vem” de reforços para 
a próxima temporada. “Todo 
bom jogador interessa ao Bo-
tafogo que busca atletas de 
nível técnico, em especial de 
criação. O mercado está aque-
cido com todo mundo bus-
cando reforçar os times. Ten-
taremos trazer especialistas 
nas posições que consigam 
dar ritmo de jogo a equipe”, 
disse. Sobre a formação do 
elenco o dirigente ressaltou 
que alguns atletas devem 

Wellington Sérgio
wsergionobre@yahoo.com.br

chegar após o Natal, enquan-
to outros, no início de janeiro.

“Acredito que até o dia 
15 deveremos ter o elenco 
completo a disposição da co-
missão técnica. Os reforços 
estão chegando e automa-
ticamente fazendo parte da 
pré-temporada”, observou. 
Dentro das quatro linhas o 

grupo terá folga nos festejos 
de Natal para comemorar 
com os familiares, retornado 
no próximo sábado. A novi-
dade será a apresentação dos 
reforços anunciados na últi-
ma sexta-feira, por ocasião 
do lançamento do novo uni-
forme da equipe e os planos 
de sócios.

Estão sendo aguardados 
Magno Alves (zagueiro/ex
-Paysandu), Zeca e Jeferson 
Recife (laterais direito e es-
querdo/ex-Oeste-SP e Ponte
-Preta-SP, respectivamente), 
Gedeil e Marco Antonio (vo-
lantes/ex-Macaé-RJ e ex-Asa 
de Arapiraca-AL. De acor-
do com o dirigente o grupo 

será reforçado e o Botafogo 
começa a ganhar uma “nova 
cara” com a chegada de no-
vos atletas. “Eles se juntarão 
ao restante do grupo que 
vem participando da pré-
temporada. Estamos mon-
tando um time forte para 
brigar por título na próxima 
temporada”, avaliou.

Enquanto o elenco não é montado, alguns jogadores já treinam na Maravilha do Contorno visando as competições que estão por vir

Goleiro Dida 
vai permanecer 
no Campinense 
para o Estadual

O gerente de futebol do 
Campinense, Luciano Mancha, 
confirmou ontem, que o golei-
ro Dida Júnior vai permanecer 
no clube nas disputas do Esta-
dual, Nordestão e Copa do Bra-
sil. O atleta recém-contratado 
pela Raposa, havia recebido 
uma proposta do ABC-RN, que 
poderia mudar os planos do 
profissional, mas decidiu per-
manecer no campeão estadual 
de 2015. Dida tem 27 anos e 
disputou a última Série B do 
Campeonato Brasileiro pelo 
Sampaio Corrêa.

No início de dezembro o 
atleta foi apresentado no Rubro-
negro para as disputas do Cam-
peonato Paraibano, onde inclu-
sive, já estava treinando junto 
aos demais jogadores do elenco. 
Porém, nas últimas semanas, re-
presentantes do time potiguar 
haviam procurado o jogador 
para tentar levá-lo ao time. 

O dirigente confirmou o 
amistoso contra o América de 
Natal para o dia 16 de janeiro, 
às 19h, no Estádio Amigão, na 
Serra da Borborema. Os enten-
dimentos estavam avançados, 
com o acerto acontecendo on-
tem, no bom teste para as duas 
equipes que se preparam para 
a próxima temporada. 

A campinense Ana Cláudia, com 
o tempo de 20m50s e o atleta da ci-
dade de Conde, Adriano Porfírio 
(15m40s), foram os vencedores da 
segunda edição da Corrida dos Guar-
das Municipais do Estado da Paraíba, 
que ocorreu no último domingo, num 
percurso de 5km, da Avenida Epitá-
cio Pessoa até o Busto de Tamanda-
ré, divisas das Praias de Cabo Branco 
e Tambaú, em João Pessoa. Luciano 
Matias, da cidade de Cabedelo, foi o 
melhor guarda classificado.

O evento foi organizado pelo 
Sindicato dos Guardas Municipais do 
Estado da Paraíba (Sindgm-PB) e con-
tou com a presença de 100 atletas e 
encerrou as atividades de 2015 da 
entidade classistas, que retorna so-
mente na primeira semana de 2016. 
“Atingimos nosso objetivo. A corrida 
dos guardas integra o calendário de 
atividades esportivas da nossa entida-
de e, com certeza, no próximo ano, 
estaremos mais uma vez realizando a 
prova”, disse o presidente do sindica-
to, José Luiz Silva de Arruda.

A organização premiou com 
troféus, medalhas e dinheiro os três 
primeiros colocados na classificação 
geral nas categorias masculina e fe-
minina. A corrida teve o apoio da 
Federação Paraibana de Atletismo, 
Associação dos Caminhantes e Corre-
dores de Ruas da Paraíba e da Supe-
rintendência de Mobilidade Urbana 
da capital (Semob). A largada ocorreu 
às 7h da Praça da Independência e 
chegada no Busto de Tamandaré.

Campinense ganha Corrida em JP
GUARDAS MUNICIPAIS

Cerca de 100 atletas participaram da tradicional Corrida dos Guardas Municipais

No pódio feminino, a campinense Ana Cláudia ergue com orgulho troféu de campeã

O Treze dará uma pausa 
nos treinamentos hoje, para 
festejar o Natal, retornan-
do no próximo sábado. Uma 
forma da comissão técnica e 
jogadores passarem a festa 
com os familiares e amigos. O 
treinador Marcelo Vilar disse 
que não vai atrapalhar a pré-
temporada que foi elaborada 
pela comissão técnica. “Uma 
folga merecida para o grupo 
que vem treinando os dois 
expedientes para se prepa-
rar para o Estadual. Será uma 
breve pausa com retorno ga-
rantido no sábado”, disse.

Além de realizar os trei-
nos físicos o ex-técnico do Bo-
tafogo começa a movimentar 
o time com treinos técnicos, 
buscando o entrosamento 
do grupo para a formação 
do time. “Não podemos ficar 
apenas nos treinos físicos, 
já que não podemos perder 
tempo para começar a mon-
tar o grupo’, observou. Com 
relação a novos reforços, Vi-
lar, ressaltou que aguarda a 
chegada de novos jogadores 
para reforçar ainda mais o 
Galo da Borborema que vai 
em busca do título paraibano.

Treze libera jogadores 
para as festas natalinas

SEM PREJUÍZO

O time de futebol mas-
ter da Associação Paraibana 
da Caixa Economica Federal 
(APCEF) enfrenta no próxi-
mo domingo, o master do 
Botafogo, às 9h, na sede do 
clube social, no Altiplano 
Cabo Branco, em João Pes-
soa. A partida encerra as ati-
vidades das duas equipes na 
temporada, retornando em 
fevereiro. Após o confronto 
acontecerá uma festa de con-
fraternização entre os parti-
cipantes no salão de festa, 
quando haverá a premiação 
dos destaques do ano.

A partida terá a pre-
sença de vários ex-atletas, 
como Ednaldo, Silvinho, 
Ailton, Wamberto, Manoel 
Sérgio, Nininho, Isaías, Rui, 
Washington Lobo, Mar-
cos Silva, Naldinho, Chico 
Matemático, Renê, Lauro, 
Riva, Baiano, Normando, 
Santana Alves, Zezinho do 
Botafogo, entre outros. O 
treinador do Belo, Silvinho, 
espera um grande jogo, 
com a presença de amigos e 
ex-atletas que colaboraram 
com o fortalecimento do fu-
tebol paraibano. 

Futebol master será 
atração na Apcef-PB

DOMINGO

FOTOS: Divulgação

Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com



Queniano chega com o status de
favorito para vencer São Silvestre
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Stanley Biwott ganhou 
no mês passado a 
Maratona de Nova York

A Taça do campeão paraibano 
de 2015 já foi entregue como 
noticiou, ontem, o nosso 
matutino e ela encerra um de-
bate que se arrastou desde a 
entrega do antigo troféu que, 
convenhamos, não fazia jus a 
um clube campeão estadual e 
nem o troféu de vice também. 
Ambos foram recolhidos e 
novos confeccionados para 
por fim a um moído grande após aquele jogo entre 
Campinense e Treze, última partida do Estadual, ven-
cida pelo Rubro-Negro por 3 a 1. Na foto, o supervisor 
Dorgival Pereira, recebendo do presidente da Federa-
ção, Amadeu Rodrigues, o novo e bonito troféu. Que 
2016 seja mais bonito ainda.

Enfim, a Taça

Reformas no Estatuto 
são imprescindíveis
Não posso deixar de registrar a minha tristeza pelo 

desfecho da Assembleia Geral que buscava a reforma do 
estatuto da Federação Paraibana de Futebol. Não vou 
entrar em méritos sobre divergências levantadas pelos 
filiados, mas sim em pontos que considero de funda-
mental importância para as tão esperadas mudanças. 
Mas sensato seria uma discussão bem mais aberta so-
bre o que realmente deve mudar e vou pontuar algumas 
questões que considero fundamental nesse processo.

Primeiro ponto a fixação dos mandatos com direito 
a apena suma reeleição. Um sonho antigo dos dirigentes 
e que virou Lei este ano com o projeto de modernização 
do futebol - Profut -, o que nos obriga a seguir esse 
caminho e aí não vai nenhum demérito a quem já passou  
vários anos administrando até porque teve a legitimida-
de dos clubes dentro do processo democrático.

O segundo ponto a criação de uma Comissão Elei-
toral para tratar do processo sucessório. Quem acom-
panhou a última eleição percebeu as dificuldades encon-
tradas pelos candidatos para ter acesso a informação. 
Como o atual estatuto é omisso quem está no poder é 
quem disciplina as regras da forma que lhe convier. A Co-
missão vai por ordem no processo e tratá-lo de forma 
igualitária para todos.

O terceiro ponto diz respeito a proibição de inter-
ventores se candidatarem. Quem já viu raposa tomar 
conta de galinheiro. A última eleição também mostrou a 
fragilidade do estatuto porque dois interventores foram 
candidatos exercendo o poder e não minha opinião não 
poderiam porque foram nomeados para corrigir supostas 
irregularidades, até hoje não comprovadas.

Pontuei essas três mudanças porque acho que são 
vitais para o processo democrático e não sei porque 
nenhum filiado deixou de centrar a discussão nesse 
sentido. De qualquer forma não houve vencidos e nem 
vencedores porque a reformar ficou para o próximo ano 
e tem tempo para mudar.

A Federação Paraibana de Futebol entrou em recesso a 
partir de ontem e só retorna a sua normalidade a partir do 
próximo dia 4. A Entidade está apenas acompanhando a CBF 
que também dispensou os seus funcionários neste período.

Recesso

Uma das pessoas mais 
cumprimentadas na Assem-
bleia da FPF foi o eterno 
presidente Genivaldo Faus-
to, do América do Rangel. 
Uma grande figura.

Genivaldo
O sorteio da Copa do Brasil de 
2016, em sua primeira fase, vai 
acontecer no dia 11 de janeiro 
próximo, a partir das 14h30, 
no auditório da Confederação 
Brasileira de Futebol.

Copa do Brasil

Um dia todos nós amigos iremos nos separar, sentiremos 
saudade de todas as conversas jogadas fora, dos sonhos 
que tivemos! Os dias vão passar, meses, anos, até esse 
contato se tornar cada vez mais raro... Um dia nossos 
filhos verão aquelas fotos e perguntarão... Quem são 
essas pessoas? Saudade vai bater e com os olhos cheios 
de lágrimas diremos: “Foi com eles que vivi os melhores 
momentos da minha vida”. 

Um bom Natal para todos

varellajp@yahoo.com.br

Geraldo 
Varela

A Corrida Internacional 
de São Silvestre, que no dia 
31 de dezembro fará sua 91ª 
edição, vai ficando cada vez 
mais forte. Depois dos atuais 
campeões e dos dois princi-
pais nomes do Brasil, a orga-
nização confirma a participa-
ção do campeão da Maratona 
de Nova York deste ano. O 
queniano Stanley Biwott 
participará da principal pro-
va de rua da América Latina 
e chegará com status de fa-
vorito, uma vez que também 
possui tempos expressivos 
em outras distâncias. Nos 
próximos dias serão divul-
gados mais destaques para a 
disputa, que reunirá cerca de 
30 mil atletas.

A largada para o percur-
so de 15km será na Avenida 
Paulista, altura da Rua Frei 
Caneca, e a chegada será em 
frente ao prédio da Fundação 
Cásper Líbero, no número 
900 da Paulista. O pelotão de 
elite feminino terá a largada 
às 8h40. Logo em seguida, às 
9h, será a vez do pelotão de 
elite masculino, e atletas em 
geral. Cadeirantes largarão 
às 8h e demais atletas com 
deficiência às 9h.

Aos 29 anos, Stanley 
Biwott tem se destacado 
muito no cenário internacio-
nal nas últimas temporadas, 
especialmente em provas de 
meia maratona e maratona. 
No currículo do atleta não 
faltam resultados expres-
sivos, como as vitórias na 
Meia e na Maratona de Paris, 
ambas em 2012, além de um 
vice na Maratona de Lon-
dres, no ano passado. Em 
março deste ano venceu a 
Meia Maratona de Den Haag 
e ficou com o quarto lugar 
na Maratona de Londres, em 
abril.

Mas foi na Maratona 
de Nova York, no começo 
de novembro, que ele mos-
trou sua qualidade técnica, 
garantindo o título da prin-
cipal prova do mundo e que 
possui um percurso bastan-
te técnico. Sua  participação 
na 91ª Corrida Internacio-
nal da São Silvestre confir-
ma a força e a tradição da 
prova, bem como garantirá 
ao público brasileiro a chan-
ce de ver de perto uma das 
grandes estrelas das corri-
das de rua do circuito inter-
nacional.

A programação da pro-
va prevê como primeira ati-
vidade a retirada do kit e do 
chip. Esta acontecerá nos 
dias 27, 28 e 29 de dezem-
bro das 9h às 19h, e no dia 
30 de dezembro, das 9h às 
16h, no Ginásio Estadual Ge-
raldo José de Almeida - Rua 
Manoel da Nóbrega, 1361, 
em São Paulo. O atleta deve-
rá comparecer pessoalmen-
te. Não haverá entrega de 
kits e chips para terceiros. O 
kit deverá ser retirado pre-
ferencialmente pelo atleta 
inscrito. Para retirada por 
terceiros, verificar o regula-
mento da prova no site ofi-
cial do evento.

De acordo com os or-
ganizadores da mais impor-
tante prova da América La-
tina mais de 30 mil atletas 
irão participar da edição de 
número 91 da Corrida Inter-
nacional de São Silvestre. 

O título mundial de 
Adriano de Souza, o Mineiri-
nho, colocou o Brasil de vez 
no mapa do surfe mundial. 
Após a conquista de Gabriel 
Medina, em 2014, o País su-
biu mais uma vez no lugar 
mais alto do pódio, incomo-
dando os atletas de outros 
países.

“É claro que não estão 
felizes. Estamos tirando o es-
paço deles, que ficaram tan-
to tempo no topo. Comemos 
pelas beiradas, mordemos a 
isca e não queremos largar. 
E os que estão chegando ago-

ra querem aproveitar o mo-
mento”, declarou o surfista 
em entrevista coletiva nessa 
terça-feira.

Na próxima temporada, 
o Brasil terá recorde de sur-
fistas na elite mundial. Serão 
10, e com todos tendo chan-
ce de título mundial segundo 
Mineirinho. Além dos títulos 
e dos muitos profissionais, 
o campeão do mundo disse 
que a presença da mídia e 
o caminho percorrido pela 
geração anterior também 
foram fundamentais para a 
evolução da modalidade.

“Não depende só de nós, 
dos atletas. Se a mídia não 
acompanhar, o público nun-
ca vai enxergar. Esporte está 
sendo reconhecido porque 
vocês estão aqui, isso está 
dando mais chance para um 
garoto de 8, 9 anos, sonhar 
com um título mundial. De-
vemos muito também aos 
pioneiros, eles que conquis-
taram coisas que viraram 
referência para a gente. Sur-
fe no brasil é muito jovem, 
comparado a Califórnia que 
existe a mais de 100 anos, 
por exemplo”, declarou.

Brasil terá recorde de surfistas
na elite do Circuito Mundial

TÍTULO DE MINEIRINHO

Adriano de 
Souza exibe o 
troféu de sua 
conquista na 
chegada ao 
Brasil

Stanley, 29 anos, tem se destacado no cenário internacional nas últimas temporadas em maratonas

FOTOS: Reprodução
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Capitão e líder do time, 
ele foi campeão carioca e 
comandou o time na cam-
panha do tetracampeonato 
brasileiro, em 2012. Fez o 
gol que garantiu o título, 
foi escolhido o craque do 
Brasileirão e voltou a ser 
convocado para a Seleção 
Brasileira. De quebra, se 
tornou o maior artilheiro 
do clube em Campeonatos 
Brasileiros. Fred chegou ao 
Fluminense em março de 

2009 com direito à recepção 
de gala no Salão Nobre do 
clube. Em seu primeiro Bra-
sileiro com a camisa tricolor, 
o atacante foi figura decisi-
va na reta final. Nos 11 últi-
mos jogos daquele campeo-
nato, foram sete vitórias, 
quatro empates e oito gols 
de Fred. Nascia ali o Time de 
Guerreiros e a torcida trico-
lor ganhava mais um ídolo. 
Mas ainda faltava um título 
para marcar sua passagem 

pelo clube, e ele veio, de 
forma triunfal, no Brasileiro 
de 2010. Fred foi a lideran-
ça dentro e fora de campo. 
Em 2011, o atacante voltou 
a marcar seu nome na his-
tória ao terminar o Cam-
peonato Carioca como arti-
lheiro da competição, com 
dez gols. E, no Brasileirão, 
tornou-se o maior artilheiro 
do Fluminense em uma úni-
ca edição do campeonato, 
com 22 gols. Em 2013, assu-

miu a figura de titular ab-
soluto da camisa 9 do Brasil 
e conquistou a artilharia 
no título da Copa das Con-
federações daquele ano, 
com seis gols, sendo dois 
deles na finalíssima diante 
da Espanha, no Maracanã. 
Foi centroavante titular da 
Seleção na disputa da Copa 
do Mundo disputada no 
Brasil, em 2014, e sagrou-
se artilheiro do Brasileirão 
com 18 gols.

Retrospecto mostra a importância do jogador nos títulos

Fred é referência para muitos jogadores no clube

“Vou encerrar 
a carreira 
no Flu”

Atacante já pensa em 
atividade no clube após 
pendurar as chuteiras

Se depender de Fred, a relação dele como Flu-
minense, que começou em 2009, será eterna. Feliz 
nas Laranjeiras, o atacante quase deixou o clube no 
início do ano, quando teve uma proposta do futebol 
chinês e vivia a incerteza dos pagamentos por parte 
da Unimed. Na ocasião, houve uma conversa com a 
diretoria, que ressaltou o desejo na permanência. 
Um novo contrato foi feito, com o Tricolor assumin-
do o pagamento dos salários. O ano se passou, e 
Fred considera que a escolha foi boa.

“Se eu não saí no início desse ano, não saio 
mais, porque estou completamente enraizado aqui. 
A cada ano que passa, o sentimento só aumenta, 
sabe. O desgaste emocional é muito grande no Bra-
sil, físico também, devido a calendário. E a pressão 
em cima de mim é bem maior, mas não me vejo em 
outro clube. O meu pensamento não é só encerrar, 
mas ficar para sempre. Penso em ser alguma coisa 
do Fluminense, não sei o que ainda. Quero ajudar o 
Fluminense, pois, de alguma forma, o Fluminense 
está me ajudando” explica Fred, em entrevista ao 
SporTV.

Fred ainda revelou detalhes da conversa. Ao 
falar da reunião que teve com a diretoria, o capitão 
falou sobre o que ele pediu quando ofereceram 
mais quatro anos de contrato:

“O meu prazer é ir para o Fluminense. O Flumi-
nense veio para mim e disse: “Fred, vamos renovar? 
Quer o quê, cinco anos, tal.?” Daí falei que conse-
guiria jogar em nível alto mais quatro anos. Mas 
quando eu falar que não estou mais em alto nível, 
perguntei”: O que vocês vão me dar para fazer aqui 
no clube? Não quero sair daqui nunca mais”.

No Top 5
A temporada foi boa para Fred no quesito nú-

meros. Com boa média de gols, o artilheiro alcan-
çou o quinto lugar na lista dos maiores artilheiros 
da história do Fluminense, igualando Welfare, com 
161.

A tendência é que Fred chegue logo no início 
do próximo ano ao terceiro lugar. Com mais qua-
tro tentos, ele ultrapassa o mito Telê Santana (164 
gols) e iguala os números de Hércules (165). O 
atacante está a 23 gols de alcançar Orlando Pingo 
de Ouro, segundo lugar.

Desempenho

Temporada 2009* 2010 2011 2012 2013 2014 TOTAL

Gols 22 18 34 30 8 27 139

Jogos de Fred 36 28 43 45 25 46 223

Jogos do Flu 61 62 63 69 68 62 385
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Grêmio também terá um 
caminho complicado na 
segunda fase da disputa

Palmeiras pega grupo da morte
TAÇA LIBERTADORES DE 2016

Foto: Reprodução

A Conmebol definiu na 
noite dessa terça-feira os 
grupos da Libertadores da 
América de 2016. Palmeiras 
e Grêmio caíram em grupos 
chamados “da morte”, os 
considerados mais difíceis 
dessa fase da competição 
continental.

O Grêmio está no Gru-
po 6, com San Lorenzo, LDU 
e Toluca, do México. O Pal-
meiras integra o grupo com 
Nacional, Rosário Central e 
o vencedor de  River Plate 
(URU) x Universidad de Chi-
le (CHI). Corinthians está no 
Grupo 8 com Cerro Porteño, 
Cobresal e o vencedor de 
Oriente Petrolero (BOL) x In-
dependiente Santa Fé (COL). 
O Atlético-MG, que também 
é cabeça de chave, está com 
Colo Colo, Melgar e o ganha-
dor de Independiente del 
Valle (EQU) x Guarani (PAR).

O diretor de futebol do 
Palmeiras, Alexandre Mattos, 
não se intimida com o grupo 
difícil da equipe. “Grupo bem 
equilibrado. Temos que nos 
preparar para pegar eles”, 
comentou Mattos.

“Grêmio já esteve em 
outros grupos da morte e 
foi bem. A nossa questão é 
só logística. Preferimos pe-
gar dificuldade logo de cara”, 
disse o presidente do Grêmio 
Romildo Bolzan Jr.

Único brasileiro ain-
da não classificado para a 
fase de grupos, o São Paulo 
enfrentará o Cesar Vallejo 
(PER) pela fase pré-Liberta-
dores. O adversário do São 
Paulo é o time com o pior 
ranking de acordo com o 
novo sistema da Conmebol. 
O Cesar Vallejo está em 152.

Caso passe para a se-
gunda fase da competição, o 
time do Morumbi integrará o 
Grupo 1 com River Plate, The 
Strongest e Trujillanos.

Colo Colo
Campeão da Copa Li-

bertadores em 1991, o Colo 
Colo acreditava que ser pos-
sível conquistar a América 
novamente em 2015. Sen-
sação que aumentou depois 
da vitória por 2 a 0 sobre o 
Atlético-MG, na estreia da 
competição, em fevereiro. 
Algumas semanas depois as 
duas equipes se enfrentaram 
novamente e os mineiros de-
volveram o placar da partida 
em Santiago.

O triunfo por 2 a 0, com 
gols de Lucas Pratto e Rafael 
Carioca, esse aos 34 minutos 
do segundo tempo, colocou o 
Atlético nas oitavas de final 
da Libertadores e eliminou 
o Colo Colo. Resultado até 
hoje lembrado pelos chile-
nos. Tanto que o site oficial 
do clube destaca a chance de 
revanche com o Atlético na 
edição 2016 do torneio con-
tinental, já que as duas equi-
pes estão no Grupo 5.

Os jornais chilenos 
tratam o grupo como algo 
acessível ao Colo Colo, o atu-
al campeão do Apertura. A 
versão digital do jornal El 
Mercurio destaca que a equi-
pe Cacique está num grupo 
em que tem boas chances 
de avançar, embora esteja 
o Atlético, responsável pela 
eliminação do Colo Colo na 
edição 2015 da Libertado-
res. Além do time brasileiro, 
o Grupo 5 conta com o Mel-
gar, do Peru, e vai receber o 
vencedor do duelo entre In-
dependiente del Valle (Equa-
dor) e Guarani (Paraguai).

A competição

Grupo 1

l River Plate
l The Strongest
l Trujillanos
l Cesar Vallejo (PER) x São Paulo

As datasGrupo 3

l Boca Juniors
l Bolívar
l Deportivo Cali
l Puebla (MEX) x Racing (ARG)

Grupo 6

l San Lorenzo
l Grêmio
l LDU
l Toluca

Grupo 2

l Nacional (URU)
l Palmeiras
l Rosario Central
l River Plate (URU)x Universidad de Chile (CHI)

Grupo 7

l Olímpia
l Emelec
l Tachira
l Pumas

Grupo 5

l Atlético-MG
l Colo Colo
l Melgar
l Independiente del Valle (EQU) x Guarani (PAR)

Grupo 4

l Peñarol
l Atlético Nacional
l Sporting Cristal
l Huracán (ARG) x Caracas (VEN)

Grupo 8

l Corinthians
l Cerro Porteño
l Cobresal
l Oriente Petrolero (BOL) x Santa Fé (COL)

Duelos da Primeira fase

l Oriente Petrolero (BOL) x Santa Fé (COL)

l Huracán (ARG) x Caracas (VEN)

l Puebla (MEX) x Racing (ARG)

l River Plate (URU)x Universidad de Chile (CHI)

l Independiente del Valle (EQU) x Guarani (PAR)

l Cesar Vallejo (PER) x São Paulo

l Primeira fase:
 3 e 10 de fevereiro

l Fase de grupos:
 17 e 24 de fevereiro
 2, 9, 16 de março
 6, 13, 20 de abril

l Oitavas de final
 27 de abril e 4 de maio

l Quartas
 11 e 18 de maio

l Parada Copa América 
Centenário
 3 a 26 de junho

l Semifinal
 6 e 13 de julho

l Final
20 e 27 de julho 

Curtas
Corinthians não vê 
a sua chave fraca

Grêmio teme as
viagens longas

Diretor de futebol adjunto do 
Corinthians, Eduardo Ferreira evitou 
celebrar o fato de dividir o Grupo 8 da 
Copa Libertadores com equipes de pou-
ca tradição, jamais finalistas do torneio. 
Mas, na avaliação corintiana, importante 
mesmo é conseguir montar uma logística 
tranquila para a fase de grupos. 

As partidas como visitante ocor-
rem em duas capitais de países que fa-
zem fronteira com o Brasil: Bogotá, onde 
atua o Independiente Santa Fé-COL e As-
sunção-PAR, sede do Cerro Porteño-PAR. 
A dúvida fica por conta do jogo contra o 
Cobresal-CHI, pequeno clube localizado 
em El Salvador, cidade chilena no deserto 
de Atacama.

Cerca de 30 mil quilômetros a 
serem percorridos, altitude em dois dos 
três jogos como visitante. A logística foi o 
que mais preocupou o Grêmio, logo após o 
sorteio da Copa Libertadores de 2016. Na 
mesma chave de San Lorenzo, LDU e Tolu-
ca-MEX, o time gaúcho já se mobiliza para 
lidar com as dificuldades de deslocamento 
na chave seis.

A maratona do Grêmio vai começar 
já na primeira rodada, quando visitar o To-
luca. Serão pelo menos 13 horas de voo até 
o México em um percurso de 7,5 mill Km. E a 
partida será realizada com altitude de 2.667 
metros. "A logística é algo que preocupa. Os 
adversários são difíceis, as viagens longas”, 
disse Romildo Bolza, presidente.

Bauza pode bater 
recorde de Telê

Atlético-MG aprova 
cotas e adversários

Dirigente pede para 
superar grave crise

A apresentação de Edgardo Bau-
za no São Paulo torna o técnico o quarto 
argentino a assumir o clube na história. 
Além de defender o legado dos conterrâ-
neos à frente do time, o comandante tam-
bém terá como motivação a possibilidade 
de ultrapassar um recorde de Telê Santana 
na Copa Libertadores.

Caso conduza o time tricolor ao tí-
tulo da competição internacional, Bauza 
chegará ao seu terceiro troféu e superará 
a marca de duas conquistas do ídolo são
-paulino. Bauza ganhou a Libertadores 
com a LDU de Quito, em 2008, e com o 
San Lorenzo, em 2013. Já Telê conquis-
tou o bicampeonato pelo São Paulo em 
1992 e 1993. 

O Atlético-MG chegou ao Paraguai 
satisfeito com as novas cotas de premia-
ção e saiu satisfeito com o sorteio. Cabeça 
de chave do Grupo 5, onde terá como ad-
versários o Colo Colo (CHI), o Melgar (PER) 
e o vencedor do confronto entre Guarani 
(PAR) e Independiente del Valle (EQU), a 
equipe mineira aprovou o ranking estipu-
lado pela Conmebol. Se há uma preocupa-
ção no bom astral do Galo é a estreia con-
tra um desconhecido, fora de casa.

O Melgar conquistou o título peru-
ano depois de 24 anos e volta a disputar a 
Libertadores depois de 32 edições. Sediado 
na cidade de Arequipa, a cerca de 1.000 qui-
lômetros da capital Lima, o clube representa 
uma total interrogação.  

O novo presidente da Confedera-
ção Sul-Americana de Futebol (Conme-
bol), Wilmar Valdez, pediu que a crise 
gerada pela prisão do ex-presidente da 
entidade, Juan Ángel Napout, envolvido 
no escândalo de corrupção na Fifa, seja 
deixada para trás.

"Os homens passam e as institui-
ções ficam, mas os homens constroem e 
destroem. Nossa obrigação é construir", 
disse Valdez em um breve discurso du-
rante o sorteio dos grupos da Taça Liber-
tadores de 2016 no Centro de Conven-
ções da Conmebol em Luque, no Paraguai. 
"Diante de uma grande crise, nasce uma 
grande oportunidade", disse o dirigente 
uruguaio 

Palmeiras e Grêmio vão se confrontar com adversários tradicionais na competição mais importante da América do Sul. O Corinthians pegou um grupo menos complicado



CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2015 - 073244
Responsavel.: FERNANDO SAVIO ESPINOLA DE 
MELLO LU
CPF/CNPJ....: 018243627/0001-39
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.400,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 073563
Responsavel.: FABIANO MAROJA
CPF/CNPJ....: 034072314-90
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            880,36
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 073004
Responsavel.: PHELIPE MAURICIO TRINDADE
CPF/CNPJ....: 063388174-04
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            300,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 072780
Responsavel.: PHELIPE MAURICIO TRINDADE
CPF/CNPJ....: 063388174-04
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$          3.000,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 072820
Responsavel.: FRANCISCO IVAN PONTES DO 
NASCIMENTO
CPF/CNPJ....: 001678894/0001-36
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.506,00
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 070185
Responsavel.: ISMALIA DE SOUSA LIMA MENDES
CPF/CNPJ....: 732882093-49
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            880,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 071501
Responsavel.: ISMALIA DE SOUSA LIMA MENDES
CPF/CNPJ....: 732882093-49
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.559,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 071284
Responsavel.: KARNE KEIJO LOGISTICA INTEGRA-
DA LTD
CPF/CNPJ....: 024150377/0007-80
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          6.668,45
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 073673
Responsavel.: PATRICIA VIANA DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ....: 009542234-03
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.520,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 072937
Responsavel.: PARIS CONSTRUCOES LTDA
CPF/CNPJ....: 005080794/0001-64
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          3.015,17
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 072983
Responsavel.: PARIS CONSTRUCOES LTDA
CPF/CNPJ....: 005080794/0001-64
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          3.015,17
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 072984
Responsavel.: ROCHA E PEDROSA LTDA
CPF/CNPJ....: 008358764/0003-27
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$         11.219,50
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 073759
Responsavel.: ROGERIO WAGNER FERNANDES 
JUNIOR EIR
CPF/CNPJ....: 022859194/0001-18
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.209,43
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 073603
Responsavel.: ROGERIO WAGNER FERNANDES 
JUNIOR EIR
CPF/CNPJ....: 022859194/0001-18
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.089,56
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 073601
Responsavel.: SANDRO FREIRE DA CUNHA
CPF/CNPJ....: 645915904-10
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.619,71
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 073578
Responsavel.: TARCISIO F DA S JUNIOR
CPF/CNPJ....: 038110404-48
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            146,25
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 072161
Responsavel.: TR PUBLICIDADE LTDA.
CPF/CNPJ....: 012506712/0001-66
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            464,97
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 072420
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,  24/12/2015
----------------------------------------

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.: ARLINGTON GERALDO MOURA 
FERREIRA
CPF/CNPJ....: 006156560/0001-16
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$         18.762,07
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2015 - 073294
Responsavel.: ADEVALDO MARTINS DE OLIVEIRA ME
CPF/CNPJ....: 004078025/0001-69
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            308,33
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 072853
Responsavel.: AMAURILIO FELIPE DE MORAIS
CPF/CNPJ....: 343711414-04
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$         13.052,68
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2015 - 073140
Responsavel.: ALEXANDRE DE ANDRADE INOJOSA
CPF/CNPJ....: 003198338-36
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$         10.754,60
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2015 - 073340
Responsavel.: ARNALDO BUENO PEREIRA
CPF/CNPJ....: 804704248-34
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$         14.247,91
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2015 - 073442
Responsavel.: ADIENE AFRA ALVES TAVARES
CPF/CNPJ....: 010143988/0001-00
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$         12.587,28
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2015 - 073324
Responsavel.: ALEXSANDRO ANDRADE DE JESUS
CPF/CNPJ....: 822910805-63
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$         15.765,03
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2015 - 073152
Responsavel.: CLAUDIA REJANE MEDEIROS DA 
COSTA
CPF/CNPJ....: 798603384-34
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$         15.692,36
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2015 - 073161
Responsavel.: CONSTRUTORA SOL NASCENTE 
LTDA - ME
CPF/CNPJ....: 010417843/0001-41
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            387,12
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 071719
Responsavel.: COMEPECAS COMERCIO DE PACAS 
DE MOTO
CPF/CNPJ....: 015667038/0001-90
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.506,00
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 073573
Responsavel.: CLAUDIVALDO LOURENCO DE 
OLIVEIRA -
CPF/CNPJ....: 011509850/0001-36
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$         10.915,48
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2015 - 073334
Responsavel.: DJANIR VAZ DE LIMA
CPF/CNPJ....: 743149128-04
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            767,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 072895
Responsavel.: DOMINGOS ANTONIO PAIVA MATOS
CPF/CNPJ....: 029068481-15
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$         10.938,26
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2015 - 073373
Responsavel.: DEBORA REGINA DE SOUZA
CPF/CNPJ....: 865775901-25
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            339,84
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 072859
Responsavel.: DARLIANA MONTEIRO DOS SANTOS
CPF/CNPJ....: 067627894-98
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$         11.544,64
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2015 - 073109
Responsavel.: ERICA LIZ FREIRE TRINDADE ME
CPF/CNPJ....: 017172095/0001-23
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            120,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 073731
Responsavel.: FRANCOIS DE ARAUJO MORAIS
CPF/CNPJ....: 874117414-34
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$         13.083,00
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
LEILÃO PÚBLICO 001/2015

ATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
LEILÃO PÚBLICO DE Nº 01.2015, para alienação de bens móveis declarados inservíveis para a 

Administração Pública Municipal. Homologo a presente licitação em conformidade com os pareceres 
do Leiloeiro, Membros de Apoio e Assessoria Jurídica, no valor total de R$ 18.100,00 - (Dezoito Mil 
e Cem Reais), tudo em conformidade com a Lei de nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, e 
autorizo mediante o cumprimento das exigências contidas no instrumento convocatório as entregas 
dos bens arrematados a seguir relacionados para os seus respectivos arrematantes:

LOTE 05: 01 Uma Kombi, marca Volkswagen, capacidade para 09 passageiros, cor branca, com-
bustível álcool / gasolina, ano de fabricação 2007 e ano modelo 2008, código renavam nº 936243023, 
chassi 9BWGF07X98P007702, último emplacamento ano 2015, de placa MOG 2287. Arrematante: 
ADRIANO ALVES DE SOUZA – CPF: 035.254.054-05 – R$ 6.800,00 (Seis Mil e Oitocentos Reais). 

LOTE 06: 01 Uma Kombi, marca Volkswagen, capacidade para 09 passageiros, cor branca, com-
bustível álcool / gasolina, ano de fabricação 2006 e ano modelo 2007, código renavam 905958829, 
chassi 9BWGF07XX7P008968, último emplacamento ano 2015, de placa MOS 7508, Arrematante: 
EDSON DA SILVA – CPF: 027.103.394-04– R$ 6.350,00 – Seis Mil Trezentos e Cinquenta Reais.

LOTE 07: 01 Uma Caminhonete, marca Volkswagen, modelo Saveiro 1.8, cor branca, combus-
tível gasolina, ano de fabricação e modelo 2001, código renavam nº 753450208, chassi 9BWE-
C05X41P516427, último emplacamento ano 2015, de placa MMX 5412 Arrematante: MATEUS MOU-
RA NETO – CPF: 059.037.544-06 – Valor: R$ 4.950,00 – Quatro Mil Novecentos e Cinquenta Reais.

PUBLIQUE-SE PARA SUA EFICÁCIA.
Guarabira, 23 de Dezembro de 2015.

ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
REF: PREGÃO PRESENCIAL 85.2015.

OBJETO: Prorrogação por mais 05 (cinco) meses, contados do término do prazo de vigência do 
Termo de Contrato de nº 343/2015 datado de 16/07/2015 e com término de vigência em 31/12/2015, 
celebrado inicialmente entre as partes, objetivando as aquisições parceladas de Equipamentos 
diversos para Instalação de Academias ao ar livre em diversos pontos do Município

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA – ZENÓBIO TOSCANO DE 
OLIVEIRA. CONTRATADA: PAULO ZIOBER EQUIPAMENTOS METALÚRGICOS LTDA – CNPJ: 
08.374.053/0001-84- GLEYDSON MAGNO DOS SANTOS PONTES

JUSTIFICATIVA: Não foram pedidos todos os produtos, por motivos financeiros e administrati-
vos, sendo assim vantajoso para a administração prorrogar pelos preços já contratados, conforme 
parecer nos autos.

REGIMENTO: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
DATA TERMO ADITIVO: 21/12/2015. 
OBS: Publique-se para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA - Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
REF: PREGÃO PRESENCIAL 88.2015.

OBJETO: Prorrogação por mais 05 (cinco) meses, contados do término do prazo de vigência do 
Termo de Contrato de nº 352/2015 datado de 28/07/2015 e com término de vigência em 31/12/2015, 
celebrado inicialmente entre as partes, objetivando as aquisições parceladas de Equipamentos 
diversos para Instalação de Academias ao ar livre em diversos pontos do Município

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA – ZENÓBIO TOSCANO DE 
OLIVEIRA. CONTRATADA: PAULO ZIOBER EQUIPAMENTOS METALÚRGICOS LTDA – CNPJ: 
08.374.053/0001-84- GLEYDSON MAGNO DOS SANTOS PONTES

JUSTIFICATIVA: Não foram pedidos todos os produtos, por se tratar de recursos federais junto 
a Caixa Econômica Federal e esperando a liberação do recurso mediante medições apresentadas, 
conforme parecer nos autos.

REGIMENTO: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
DATA TERMO ADITIVO: 21/12/2015. 
OBS: Publique-se para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA - Prefeito

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

INSTRUMENTO: Termo Aditivo nº. 01 ao Contrato nº. 00013/2015.
PARTES: Prefeitura Municipal de Brejo dos Santos/PB e a empresa NATANAEL PEREIRA DA 

SILVA - ME.
OBJETO CONTRATUAL: Aquisição gradual de material de expediente, consumo e de escritório 

para atender a demanda das diversas repartições públicas municipais de Brejo dos Santos/PB.
OBJETO DO ADITIVO: A Prefeitura concederá um aditivo de 25% (Vinte e Cinco Por Cento) em 

cima do valor do contrato original que é de R$ 105.638,45, totalizando o valor de R$ 26.409,61 (vinte 
e seis mil e quatrocentos e nove reais e sessenta e um centavos) sendo que pagará a contratada 
mediante o fornecimento do item acima mencionado.

FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei 8.666/93.
       

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N347/2015
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 12/01/2016 às 09h para:

Registro de preços para aquisição de suplemento alimentar, destinado a Secretaria de Estado 
da Saúde - SES, 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 - 15-01765-7
                                                                                    João Pessoa, 23 de dezembro de 2015

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00058/2015

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Professor Nestor Antunes de Oliveira, S\N - Centro - Santa Cruz - PB, às 08:30 horas do dia 07 
de Janeiro de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Seleção 
de Empresa para o Fornecimento Gradual e diário de Combustíveis, Óleo e Lubrificantes para o 
Abastecimento e Manutenção da Frota Municipal durante o Exercício de 2016, do Município de 
Santa Cruz/PB . Recursos: previstos no orçamento de 2016. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Federal nº 3.555. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3536-1002.
Email: licitacaosantacruz@gmail.com

Santa Cruz - PB, 22 de Dezembro de 2015.
GEORGE MATIAS DE FREITAS - Pregoeiro Oficial

                                                           
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA
 RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE Nº IN00010/2015

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-
cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente à Inexigibilidade de Licitação nº 
IN00010/2015, que objetiva: Contratação de um Show artístico em praça pública com a Banda Os 
Gonzagas, no dia 05 de janeiro de 2016 na Tradicional Festa de Santos Reis; RATIFICO o corres-
pondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: Daniel Vitor da Silveira da Costa-ME–Cnpj: 
18.712.508/0001-88 – Valor: R$25.000,00.

Caiçara - PB, 22 de dezembro de 2015
Cícero Francisco Da Silva

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA

 RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE Nº IN00011/2015
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o 

processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente à Inexigibilidade de Licitação 
nº IN00011/2015, que objetiva: Contratação de quatro Shows Artísticos em praça pública com as 
Bandas Cascavel, Paroara do Acordeon, Fátima Marques e Roberto Cantos nos dia 04 e 05 de 
janeiro de 2016 na Tradicional Festa de Santos Reis; RATIFICO o correspondente procedimento 
e ADJUDICO o seu objeto a: Rafael Dias DangeloSilva-ME - Rafa Promoções e Eventos –Cnpj: 
19.779.354/0001-50- Valor: R$ 34.000,00.

Caiçara - PB, 22 de dezembro de 2015
Cícero Francisco Da Silva

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE Nº IN00012/2015
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e 

observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente à Inexigibilidade de Licitação nº IN00012/2015, 
que objetiva: Contratação de dois Shows Artísticos em praça pública com Adriano José e Forró 
da Galega nos dias 04 e 06 de janeiro de 2016 na Tradicional Festa de Santos Reis; RATIFICO o 
correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: Bruno Leonardo Firmino de Matos - BM 
Produções e Eventos-ME–Cnpj: 10.552.157/0001-83- Valor: R$ 14.000,00.

Caiçara - PB, 22 de dezembro de 2015
Cícero Francisco Da Silva

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 024/2015 - SRP
A Prefeitura Municipal de São João do Tigre através do Pregoeiro abaixo transcrito TORNA 

PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL Nº. 024/2015, do tipo Menor Preço, objetivando o REGISTRO DE PREÇOS PARA A 
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, para a manutenção da frota de veículos desta municipa-
lidade. Data de Abertura: 08/01/2016 às 14h00min. O Edital pode ser obtido na sede da Prefeitura 
de São João do Tigre, situada à Rua Pedro Feitosa, nº 06, Centro, São João do Tigre – Paraíba. 
Maiores informações através do telefone (83) 3352-1122, no horário das 08h00min às 12h00min.

São João do Tigre - PB, 23 de Dezembro de 2015.
Zenon Florêncio Lima

Pregoeiro                      

ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

 COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO RECURSO ADMINISTRATIVO

CONCORRÊNCIA 2.08.009/2015/SRP/CSL/SECOB/PMCG 
 FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Objeto é contratação de empresa especializada em engenharia elétrica no fornecimento e 
instalações futuras, para modernização, reconstituição e eficientização do parque de iluminação 
publica do município de Campina Grande – PB.

A Prefeitura Municipal de Campina Grande, através da Secretaria de Obras e por intermédio da 
Comissão Setorial de Licitação designada pela portaria Nº 003/2015, de 06 de Março de 2015 e 
ainda, pelo art. 51, “caput” c/c o art. 21, da lei nº. 8.666/93 e alterações, acórdão 1182/2004 TCU 
e Súmula nº 707 do STF. Comunica aos interessados que após analise dos recursos interpostos 
pelas Empresas SCAVE SERVIÇOS ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA – CNPJ: 01.154.128/001-36 
e MUNDO ELÉTRICO LTDA - CNPJ: 02.155.614/0001-78, decide manter as mesmas inabilitadas, 
a decisão foi submetida à apreciação da assessoria jurídica e da autoridade superior, conforme 
determinação legal, que está no exercício de sua competência. As razões podem ser obtidas pelos 
interessados no site da Secretaria de Obras ou pelo endereço eletrônico celpmcg@gmail.com, fica 
aberto o prazo para contestações aos interessados na forma da lei. 

                               Campina Grande, 22 de Dezembro de 2015.
JOSÉ AFONSO PEREIRA DA SILVA

PRESIDENTE DA CSL/SECOB

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DO SHOW ARTÍSTICO DA SEGUINTE ATRAÇÃO: NECO LOBÃO E 

BANDA, PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO DO MUNICÍPIO DE RIACHÃO/
PB - 2015/2016. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00012/2015. DOTAÇÃO: 
Orçamento de 2015: Recursos Próprios do Município de Riachão: 0206 - Secretaria de Educação 
e Cultura - 13.392.2017.2026 - Elemento de Despesa: 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Pessoa 
Física. VIGÊNCIA: 30 (trinta) dias. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Riachão e: 
CT Nº 00097/2015 - 23.12.15 - MANOEL LUIZ DA SILVA - R$ 2.000,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SHOWS ARTÍSTICOS DAS SEGUINTES ATRAÇÕES: FORRÓ 

DE CABO A RABO E HÉLIO PEREIRA DE LIMA (HÉLIO DOS TECLADOS), PARA ABRILHANTAR 
AS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO DO MUNICÍPIO DE RIACHÃO/PB - 2015/2016. FUNDAMENTO 
LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00013/2015. DOTAÇÃO: Orçamento de 2015: Recursos 
Próprios do Município de Riachão: 0206 - Secretaria de Educação e Cultura - 13.392.2017.2026 - 
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: 30 (trinta) 
dias PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Riachão e: CT Nº 00098/2015 - 23.12.15 
- EDVANIA RUFINO DUARTE - ME - R$ 5.300,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA 

EXTRATO DE CONTRATO 
Instrumento: Contrato nº. 090146/2015.

Objeto: Aquisição de utensílios de cozinha, para o atendimento das demandas das Escolas e 
Creis da Rede Pública Municipal.

Partes: Secretaria de Educação e Cultura do Município de João Pessoa e a Empresa VENDE 
TUDO MAGAZINE LTDA.

PROCESSO LICITATÓRIO Nº.  2014/097529, PREGÃO PRESENCIAL Nº. 09062/2014; 
Signatários: Sra. Edilma Ferreira da Costa, pela Secretaria de Educação e Cultura, e o Sr. 

Odinaldo Queiroga de Sousa, pela empresa VENDE TUDO MAGAZINE LTDA.
Recursos Financeiros: 
Classificação: 10.102.12.361.5207.2498.
Natureza: 3.3.90.30 
Fonte: 00 (Recursos Ordinários), 03 (Recursos do FUNDEB) e 11 (Recursos do FNDE, Salário 

Educação – Recursos FNDE – Apoio as Creches – Brasil Carinhoso – Resolução nº 19 de 29 de 
setembro de 2014).

Vigência até 31 de Dezembro de 2015.
Valor Total: R$ 107.457,00 (cento e sete mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais).

João Pessoa, 21 de dezembro de 2015.
 Edilma Ferreira da Costa

Secretária de Educação e Cultura 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA 

EXTRATO DE CONTRATO
SEGUNDO TERMO ADITIVO

Instrumento: 2º Aditivo ao Contrato nº. 273/2013;
Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de Esgotamento Sanitário e Deso-

bstrução de Caixas de Esgoto, Caixas de Gordura, Ralos, Pias e Vasos Sanitários.
Partes: Secretaria de Educação e Cultura do Município de João Pessoa e a empresa ADNA 

MÉRCIA MEDEIROS COSTA - ME;
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 2013/031214; PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2013;
Signatários: Srª Edilma Ferreira da Costa, pela Secretaria de Educação e Cultura, e a Srª. Adna 

Mércia Medeiros Costa, pela empresa ADNA MÉRCIA MEDEIROS COSTA - ME;
Vigência por 12 (doze) meses, iniciando-se a partir de 21 de dezembro de 2015.

João Pessoa, 18 de Dezembro de 2015.
Edilma Ferreira da Costa

Secretária de Educação e Cultura/SEDEC 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00012/2015. OBJETO: CONTRATAÇÃO DO SHOW 

ARTÍSTICO DA SEGUINTE ATRAÇÃO: NECO LOBÃO E BANDA, PARA ABRILHANTAR AS 
FESTIVIDADES DE FIM DE ANO DO MUNICÍPIO DE RIACHÃO/PB - 2015/2016. FUNDAMENTO 
LEGAL: Art. 25, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. AUTORIZAÇÃO: Secretaria 
de Educação e Cultura. RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 23/12/2015.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00013/2015. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SHOWS 

ARTÍSTICOS DAS SEGUINTES ATRAÇÕES: FORRÓ DE CABO A RABO E HÉLIO PEREIRA 
DE LIMA (HÉLIO DOS TECLADOS), PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO 
DO MUNICÍPIO DE RIACHÃO/PB - 2015/2016. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso III, da Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

AUTORIZAÇÃO: Secretaria de Educação e Cultura. RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 23/12/2015.

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE PROMOCÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SAPÉ

EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: Pregão Presencial nº 00018/2015.
OBJETO: Aquisição parcelada de peças diversas destinadas aos veículos pertencentes a frota 

municipal.
ABERTURA: 16/10/2015 as 10:00 horas.
JUSTIFICATIVA: Licitação Deserta.
DATA: 01/12/2015.

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE PROMOCÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SAPÉ

 EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: Pregão Presencial nº 00019/2015.
OBJETO: Execução de serviços mecânicos diversos destinados a manutenção corretiva dos 

veículos pertencentes a frota municipal.
ABERTURA: 16/10/2015 as 11:00 horas.
JUSTIFICATIVA: Licitação Deserta.
DATA: 01/12/2015.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL

 HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2015
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00005/2015, que objetiva: Con-
tratação de empresa do ramo da construção civil destinada a execução dos serviços 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; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJU-
DICO o seu objeto a: SOCONSTROI CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA - EPP - R$ 102.223,19.

Areial - PB, 22 de dezembro de 2015
CÍCERO PEDRO MEDA DE ALMEIDA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DAGUA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE ERRATA
TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2015

No jornal  do dia vinte e três de dezembro de dois mil e quinze onde lê –se AVISO JULGAMENTO 
PROPOSTA DE PREÇOS – nos termos do art. 48, § 3º da Lei 8.666/93 leia-se corretamente AVISO 
JULGAMENTO PROPOSTA DE PREÇOS.

Analisado a proposta de preços das licitantes, à luz das exigências editalícias e da legislação 
vigente, DECIDIU a Comissão Permanente de Licitação: CLASSIFICADA:  PINHEIRO & BRAGA 
CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA-ME–  CNPJ: 22.885.188/0001-35, E valor da proposta de 
preços de 508.254,47 (Quinhentos e oito mil duzentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e sete 
centavos). INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter  informações na Rua Luiz Furtado de 
Figueiredo, 48, centro, – Prédio da Prefeitura Municipal de MÃE D ÁGUA - Estado da Paraíba, na 
sala Comissão Permanente de Licitação, em todos os dias úteis, no horário de 8:00 as 12:00 hs, 
Informações pelo telefone 0(xx)83-3428-1000

Mãe D’água - PB, 23 de Dezembro de 2015.
SILVANIA SOARES DA SILVA

PRESIDENTE CPL/PMMD

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
TERMO DE REVOGAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2015

A Prefeitura de Livramento/PB, através da sua Prefeita, tendo em vista a Sessão Pública, reali-
zada no dia 04 de dezembro de 2015, pela CPL, e tudo que consta nos autos da Tomada de Preços 
nº 007/2015, respeitando os princípios gerais de direito público, as prescrições do Art. 49 da Lei 
Federal nº 8.666/93, em defesa do interesse e conveniência pública, torna público a REVOGAÇÃO 
da Tomada de Preços em epígrafe com Objeto: Contratação de uma pessoa jurídica para prestar 
serviços de engenharia na Pavimentação de 02 (duas) Ruas: Severino Olinto Campos, e Rua Proje-
tada “C”, todas na sede, através do Pró-Infra-Ministério do Turismo (CR: 0255742-56/2008/CAIXA).

Livramento/PB, 23 de dezembro de 2015.
Carmelita Estevão Ventura Sousa - Prefeita

TERMO DE REVOGAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2015
A Prefeitura de Livramento/PB, através da sua Prefeita, tendo em vista a Sessão Pública, realizada 

no dia 04 de dezembro de 2015, pela C CPL, e tudo que consta nos autos da Tomada de Preços 
nº 008/2015, respeitando os princípios gerais de direito público, as prescrições do Art. 49 da Lei 
Federal nº 8.666/93, em defesa do interesse e conveniência pública, torna público a REVOGAÇÃO 
da Tomada de Preços em epígrafe com Objeto: Contratação de uma pessoa jurídica para prestar 
serviços de engenharia na Pavimentação de 04 (quatro) Ruas: Severino Pereira Barbosa, Travessa 
Teodomiro Ferreira, Projetada “A”, e Projetada “C”, todas na sede, através do Pró-Infra-Ministério 
do Turismo (CR: 0309353-03/2009/CAIXA).  

Livramento/PB, 23 de dezembro de 2015.
Carmelita Estevão Ventura Sousa - Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE PROMOCÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SAPÉ

 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00018/2015, que objetiva: Aquisição parcelada 
de peças diversas destinadas aos veículos pertencentes a frota municipal; HOMOLOGO o corres-
pondente procedimento licitatório: Licitação Deserta.

Sapé - PB, 01 de Dezembro de 2015
WIVIANE EUGÊNIA PAIVA - Secretária

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE PROMOCÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SAPÉ

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00019/2015, que objetiva: Execução de serviços 
mecânicos diversos destinados a manutenção corretiva dos veículos pertencentes a frota municipal; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório: Licitação Deserta.

Sapé - PB, 01 de Dezembro de 2015
WIVIANE EUGÊNIA PAIVA - Secretária

PAULO ALVES  = CNPJ/CPF Nº 788.637.834-20, Torna público que  a  SUDEMA – Superinten-
dência de Administração do Meio Ambiente, emitiu LICENÇA DE OPERAÇÃO  nº 2734/2015 em 
João Pessoa, 30 de novembro de 2015 – Prazo 730 dias. Para atividades de: Preparo e comercio 
de refeições e comercialização de bebidas. Na (o) RUA ALTO DA GRUTA S/N – SÃO GONÇALO 
- Município: SOUSA – UF:PB. Processo: 2015-007186/TEC/LOI-1051

POLIENGE CONSTRUÇÕES LTDA – CNPJ/CPF Nº 04.302.455/0001-12, Torna público que a 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação 
nº 2983/2015 em João Pessoa, 21 de dezembro de 2015 – Prazo: 1460 dias. Para a atividade de: 
Empreendimento Imobiliário (Flat) com sistema de esgotamento sanitário interligado a rede pública 
da Cagepa. Na(o) AVENIDA CABO BRANCO – S/N – Município:  JOÃO Pessoa – UF: PB. Processo: 
2015-007361/TEC/LO-1101.

CERÂMICA SÃO PEDRO LTDA – CNPJ/CPF Nº 02.864.549/0001-50, Torna público que a SUDEMA 
- Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 2691/2015 
em João Pessoa, 27 de novembro de 2015 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: FABRICAÇÃO 
DE TIJOLOS, LAJES E ABASTECIMENTO PROPRIO (ÓLEO DIESEL). Na(o) -  FAZENDA JACU, 
S/N  Município:  CUITEGI – UF: PB. Processo: 2015-006364/TEC/LO-0784.

Eu Waldervan Alves de Oliveira CPF: 033.655.651-91, Torno público que requereu à SEMAPA – 
Secretária de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo  a  LO da construção de um imóvel 
comercial situado a Av. Oceano Atlântico, S∕N Quadra 11 Lote 08,  CEP: 58.102-252 Intermares 
Cabedelo PB.
 
 FL SERVIÇOS DE ALIMENTOS LTDA ME CNPJ: 23.459.798-30 Torna público que requereu à 
SEMAPA – Secretária de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo  a  LP, LI e LO para 
funcionamento de Restaurante, Lanchonetes, casa de chá, de sucos e similares, situado na AV. 
Oceano Atlantico, S∕N Quadra 11 Lote 08 CEP: 58.102-252 Intermares Cabedelo. 

ESTACIO FRANCISCO DE SOUZA EIRELI - ME - CNPJ/CPF Nº 20.050.921/0001-76 Torna 
público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença 
de Operação nº 2969/2015 em João Pessoa, 18 de dezembro de 2015 - Prazo: 1095 dias. Para a 
atividade de: Loteamento Urbano com 105 Lotes às margens da Rodovia PB - 057 Km 14 - bairro 
Bela Vista no município de Araçagi - PB. Na(o) - RODOVIA PB 057, KM 14 - BELA VISTA Município: 
ARAÇAGI - UF: PB. Processo: 2015 - 007221/TEC/LO - 1060

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

AMBIENTE E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEIRHMACT
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº- 12/2015
REGISTRO CGE Nº1501763-1

A SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS, DO MEIO 
AMBIENTE E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEIRHMACT através da Comissão Permanente de 
Licitação, instituída pela Portaria GS nº. 006/2015, publicada no DOE na edição de 27/01/2015, 
e em consonância com o disposto na Lei n°. 8.666/93, torna público que realizará licitação na 
modalidade TOMADA DE PREÇOS n°12/2015, tipo Menor Preço Global, cujo objeto é a Aquisição 
de Revestimentos e Tubos para perfuração e instalação de 150 poços, visando atender às neces-
sidades da SEIRHMACT, conforme especificações e quantidades estabelecidas no Projeto Básico, 
de acordo com o Processo Administrativo nº3549/2015/SEIRHMACT, em observância ao Edital 
que se encontra à disposição dos interessados na Avenida Ministro José Américo de Almeida, s/nº, 
Torre, João Pessoa – PB, CEP: 58.013-200, no horário das 08:00 às 12:00 e das 13:30 às 16:30 
horas. Maiores informações poderão ser obtidas diretamente na SEIRHMACT, através do telefone 
(83) 3218-4336/3218.4326 ou no endereço eletrônico: licitacao@serhmact.pb.gov.br. Para tanto, a 
Comissão Permanente de Licitação informa que a sessão pública para recebimento dos envelopes 
de Habilitação e Proposta Financeira ocorrerá no dia 12/01/2016, às 13:30 horas na sala da CPL, 
no endereço acima mencionado.

Washington Luís Soares Ramalho
Presidente CPL/ SEIRHMACT

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2015

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Juviniano Gomes de Lima, SN - Centro - Damião - PB, às 11:00 horas do dia 11 de Janeiro de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, para: Aquisição parcelada de 
combustíveis para abastecer a frota de veículos desta Prefeitura. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 001/2008. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3635-1013.
Email: cpldamiao@yahoo.com.br

Damião - PB, 23 de Dezembro de 2015
JARKISOMIR OLIVEIRA SANTOS - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE Nº IN00012/2015
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 IN00012/2015, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DO SHOW ARTÍSTICO DA SEGUINTE ATRAÇÃO: NECO LOBÃO E 
BANDA, PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO DO MUNICÍPIO DE RIACHÃO/
PB - 2015/2016; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: MANOEL 
LUIZ DA SILVA - R$ 2.000,00.

Riachão - PB, 23 de Dezembro de 2015.
FÁBIO MOURA DE MOURA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE Nº IN00013/2015
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 IN00013/2015, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE SHOWS ARTÍSTICOS DAS SEGUINTES 
ATRAÇÕES: FORRÓ DE CABO A RABO E HÉLIO PEREIRA DE LIMA (HÉLIO DOS TECLADOS), 
PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO DO MUNICÍPIO DE RIACHÃO/PB 
- 2015/2016; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: EDVANIA 
RUFINO DUARTE - ME - R$ 5.300,00.

Riachão - PB, 23 de Dezembro de 2015.
FÁBIO MOURA DE MOURA

Prefeito
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SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE INGÁ-PB
EDITAL DE ELEIÇÃO

O Presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Ingá – SINDSPMI, infra-assinado 
no uso de suas atribuições estatutárias no Art. 30 e seguinte do Estatuto Social vigente, convoca 
todos os associados que estejam em pleno gozo de seus direitos sociais, para participarem da 
Eleição para Nova Diretoria Executiva e Conselho Fiscal do SINDSPMI, que se realizará no dia 20 
de janeiro de 2016, das 09:00 às 17:00h, no seguinte endereço: Rua Venancio Neiva, S/N, Centro 
– CEP: 58380-000, na cidade de Ingá no Estado da Paraíba. Os interessados a concorrer ao pleito 
eleitoral deverão comparecer na sede do SINDSPMI no horário das 09:00 às 17:00h de segunda a 
sexta-feira, no prazo de até 10 dias antes da eleição contados da data da publicação deste Edital, 
para o devido registro de suas chapas; O Requerimento deve ir acompanhado dos documentos 
pessoais de cada concorrente para caga cargo; O requerimento do registro de chapas deve ser 
dirigido ao Presidente da comissão eleitoral Manuel Leite de Araújo, devidamente assinado pelo 
presidente encabeçador da chapa. Ingá-PB, 23 de dezembro de 2015. Marielson Veríssimo de 
Oliveira Silva – Presidente do SINDSPMI.  

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N° 33006/2015
HOMOLOGO a licitação na modalidade Tomada de Preços nº 33006/2015, Processo Nº 

2015/093932, destinada a “RECUPERAÇÃO DA OBRA DO CONDOMÍNIO MONTE CASSINO, 
EM JOÃO PESSOA - PB”, e com base no Relatório Final da Comissão Especial de Licitação da 
SEPLAN e Parecer da Assessoria Jurídica da SEPLAN, ADJUDICO seu objeto para a empresa 
DUBAI CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA, cuja proposta atende as exigências do edital, 
no valor de R$ 420.996,28 (quatrocentos e vinte mil, novecentos e noventa e seis reais e vinte e oito 
centavos), compatível com os preços referenciais integrantes do processo licitatório.

João Pessoa, 23 de dezembro de 2015.
Zennedy Bezerra

Secretário de Planejamento

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UIRAUNA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00043/2015

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Silvestre Claudino, SN - Centro - Uiraúna - PB, às 08:00 horas do dia 08 de Janeiro de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro de Preços 
para contratações futuras, para: Aquisição de equipamento permanente destinado ao laboratório 
do centro de referencia, Fundo Municipal de Saúde de Uiraúna. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 024/2013. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 35342113.
Uiraúna - PB, 23 de Dezembro de 2015

FRANCISCO FRANCESNILDO ALMEIDA DA SILVA
Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA

 AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00014/2015

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
Josefa Eugenia, S/N - Centro - Curral de Cima - PB, às 15:00 horas do dia 11 de Janeiro de 2016, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Aquisição de combustíveis 
diversos destinados as secretarias deste município. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no horário 
das 13:00 as 17:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (83) 9182-9222.
Curral de Cima - PB, 23 de Dezembro de 2015

MARINALDO PONTES DE ABREU
Presidente da Comissão
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